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Blik opzij, dan kan de veger erbij!
De volgende veegrondes in
de straten van de wijk zijn:

Website
Wijkoverleg
Lievendaal

De vuurwerkrondes op:
Woensdag 8 januari 2014
Donderdag 9 januari 2014

Colofon
De redactie van het wijkblad wordt gevormd
door: Ria Gerlag, Wil Brekelmans, Rian van Gaal en
Loek Wagemans. Voor kopij, reacties, ideeën,
mededelingen over activiteiten, maar ook als u aan
het wijkblad wil meewerken, kunt u contact opnemen
met Loek Wagemans, tel.nr. 06-15967505 of E-mail:
redactielievendaler@gmail.com
De redactie behoudt zich het recht voor om
aangeleverde redactionele artikelen aan te passen
ten behoeve van de lay-out.

Op de website van Wijkoverleg vindt u alles
over de wijk Lievendaal. Deze website is geheel
aangepast en voorzien van de benodigde
informatie. Alle mogelijkheden van de wijk
Lievendaal worden hierbij weergegeven.
Bezoek eens deze website op:
www.wijkoverleg-lievendaal.dse.nl
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Berichtje van het Bestuur Wijkoverleg
Achter de schermen wordt flink gewerkt aan het
Buurtcontract 2014. Dit gebeurt in overleg met de
Gemeente, Politie en Woonbedrijf, maar zeker ook met de
actieve vrijwilligers die van alles organiseren voor bewoners.
Aan de verdeling van het Buurtbudget is hard gewerkt. Met
de initiatiefnemers van alles wat er in de wijk gebeurd, zijn
we in overleg gegaan over deze moeilijke taak.
Het Trefpunt De Goede Buren helpt bij het vinden van
elkaar en van de organisatie. Deze krijgt steeds betere
bekendheid en wordt steeds beter gebruikt. Het Trefpunt zit
in het gebouw van het gemeenschapscentrum, maar heeft
een eigen ingang. Bij deze ingang hangt nu nog een bord
“Steunpunt”. Er wordt aan gewerkt om dit bord te vervangen
met de nieuwe naam van deze ruimte.

Er melden zich met regelmaat nieuwe vrijwilligers om
een kleine taak uit te voeren. Vaak kost dit een uurtje of
4 per jaar. Mensen die graag iets voor de wijk zouden
willen doen kunnen informatie hierover komen vragen
op maandagavond in het Trefpunt De Goede Buren.
Vrijwilligers kan je niet genoeg hebben, immers:
vele handen maken lichter werk!
Dit jaar zijn er weer leuke activiteiten georganiseerd waar
je (ook in deze Lievendaler) over hebt kunnen lezen.
Hier zijn altijd veel vrijwilligers voor in de weer. Daarvoor
hartelijk dank! Wij hopen dat met, door en voor de
bewoners komend jaar weer leuke dingen georganiseerd
kunnen worden en dat de mensen elkaar nog beter leren
te vinden.
Bestuur Stichting Wijkoverleg Lievendaal

TREFPUNT DE GOEDE BUREN
Heeft u vragen over uw woning + onderhoud, uw tuin, de omgeving,
het gemeente plantsoen? Heeft u tijd over en wilt u zich inzetten als vrijwilliger
in wijk Lievendaal? Of wilt u gewoon even een kopje koffie of thee komen drinken?

Dan heten wij u van harte welkom op ons inloop uur op maandagavond
tussen 19.00 – 20.30 uur in Gemeenschapscentrum Lievendaal.
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Hoi buurtbewoners
Mijn naam is Sylvia, ik ben 27 jaar en woon nu sinds
ongeveer een half jaar in Lievendaal. Ik heb tot nu toe
alleen nog maar in dorpen gewoond en was dan ook
nieuwsgierig naar de buurt. Daarnaast houd ik er van om
af en toe gezelschapsspellen te spelen met anderen, maar
ik mis mensen in de buurt om dit te doen. Genoeg reden
om eens te kijken wat er dus in de buurt te doen was.
Zo kwam ik via internet terecht bij het Wijkoverleg en het
Trefpunt De Goede Buren. Uit diezelfde nieuwsgierigheid
ben ik gewoon eens langs gegaan bij het Trefpunt om
zo uit te vinden wat zij allemaal doen. De week daarna

ben ik bijgeschoven aan het Wijkoverleg dat 4x per
jaar plaatsvindt en toegankelijk is voor buurtbewoners.
Met behulp van het Wijkoverleg wil ik graag een
spelletjesavond organiseren. Dit lijkt me een mooie
activiteit om bewoners op een gezellige manier bij elkaar
te brengen.
Ik ben op zoek naar iemand die dit samen met mij
wil organiseren. Voor meer informatie, kom op
maandagavond naar het Trefpunt De Goede Buren.
Sylvia

Bericht van de voorzitter
Gemeenschapscentrum Lievendaal
aan deze avond deelgenomen. Voor de eerste keer
hebben we deze avond samen met Stichting Wijkoverleg
georganiseerd. Mijn grote dank gaat dan ook uit naar
Eric Vos en Anja Wagemans van Stichting Wijkoverleg.
Zonder hen hadden we deze avond niet zo groots kunnen
opzetten. De mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor onze wijk hebben een fantastische avond gehad.
Marianne Janssen, mijn vrouw Inge en ondergetekende
hadden een heerlijk en goed verzorgd buffet gemaakt,
wat zeer gewaardeerd werd.

Na jarenlang gesprekken gevoerd te hebben met de
Gemeente is er eindelijk een kleine doorbraak wat
betreft de renovatie van het gebouw Lievendaal. We
hebben de afgelopen maanden diverse gesprekken
met de wethouders Torunoglu en Schreurs gehad. Deze
gesprekken hebben ertoe geleid dat er een invaliden
ingang, wat de hoogste prioriteit heeft, komt. Ook zal
de verwarming, welke op dit moment niet te regelen is,
verbeterd worden. Een en ander zal binnen zeer korte tijd
gerealiseerd worden!
28 september jl. hebben we weer onze jaarlijkse
Vrijwilligersavond gehad. Ongeveer 85 personen hebben
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5 oktober jl. hebben we in de Lievendaal een seniorendag
georganiseerd, wat al weer twee jaar geleden was. Ik
mag zeggen dat dit met medewerking van de vele
vrijwilligers een zeer geslaagde dag is geweest. Meer dan
180 senioren hebben aan deze dag deelgenomen! Voor
2 euro, die wij moesten vragen van de gemeente, kreeg
men soep, een heerlijke broodmaaltijd, entertainment en
een loterij.
Het volgende evenement staat al weer voor de deur en
dat is de jaarlijkse Kerstbrunch op 22 december a.s.
Verderop in “de Lievendaler” vindt u een inschrijfformulier
voor deelname.
Ik maak u er nu al op attent dat de Nieuwjaarsreceptie,
welke we weer samen met Stichting Wijkoverleg gaan
organiseren, zal zijn op 5 januari 2014 waarvoor u
natuurlijk van harte bent uitgenodigd.
Jack Feijen, voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal

December 2013

Lieve kinderen van Lievendaal
Sinterklaas was enorm verrast door de hele grote
belangstelling bij zijn intocht in wijk Lievendaal.
Vele lieve en verklede kinderen stonden mij al bij de haven
op te wachten en het wordt elk jaar daar drukker.
De Zwarte Pieten hadden er veel schik in toen ze aan wal
stapten en ze vonden ook de muziekkapel heel erg gaaf, een
gezellige groep muzikanten.
Ook onderweg in de huifkar naar Gemeenschapscentrum
Lievendaal was het leuk zoveel kinderen bij me te hebben.
In de grote zaal was het zeer gezellig en wat was het jammer
dat het daarom zo vlug voorbij was, maar Sinterklaas moest
die middag ook nog ergens anders zijn.
Maar het volgend jaar kom ik weer heel graag terug,
zeker weten!
Lieve groeten van Sinterklaas

Herstart Jeu–de–Boules in GC Lievendaal
Zoals in de vorige Lievendaler (nr. 35) al vermeld, willen we
in april 2014 weer starten met Jeu-de-Boules in
GC Lievendaal!!
Deze activiteit heeft door omstandigheden een (erg) lange
pauze gehad van 2011 tot 2013, maar we horen geluiden
dat een aantal mensen dit weer willen opstarten. Het
Bestuur van Lievendaal zal zorgen voor het opknappen van
de jeu-de-boules-baan, maar daarmee wachten we tot er

zich voldoende deelnemers hebben aangemeld.
Zij kunnen zich aanmelden via een e-mail naar:
pbhjanssen@hotmail.com of aan de bar van
GC Lievendaal via onderstaande aanmeldstrook. Zodra
er voldoende liefhebbers zijn, zullen we een vergadering
beleggen om te bespreken wanneer de speeldag en –tijd
wordt en wanneer we gaan starten.
WE HOPEN OP VEEL LIEFHEBBERS

✂
Aanmeldstrook voor Jeu-de-Boules-club Lievendaal
Voor- en Achternaam

:

Adres 				:
Telefoonnummer

: 				

Mailadres 		

:
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Uitnodiging Kerstbrunch Lievendaal 2013
Zondag 22 December a.s. om 11.00 uur
Op zondag 22 december a.s. organiseren de vrijwilligers
van Gemeenschapscentrum Lievendaal de jaarlijkse
KERSTBRUNCH. De Kerstbrunch van 2012 was iets luxer dan
voorgaande jaren en de reacties daarop waren allemaal
positief dus dit verdient navolging voor de Kerstbrunch op
de laatste zondag voor Kerstmis 2013.
We gaan daarom opnieuw een brunch verzorgen met
allerlei lekkere dingen die we hebben bedacht: tomaten- en
boerengroentesoep, diverse soorten wit en bruin brood,
beschuit, een eitje, lekkere kaas, heerlijke vleeswaren, jam,
zoet beleg, thee, koffie, jus d’orange, melk, pasteitje en
uiteraard een heerlijk toetje.

Diegenen die na de brunch
iets anders willen dan kienen,
kunnen in de ontmoetingsruimte een potje biljarten,
een kaartje leggen of gewoon wat kletsen.
De kosten voor deze lekkere brunch zijn 6 euro per
persoon.
Inschrijven kan alleen door op UITERLIJK WOENSDAG
18 DECEMBER inleveren van onderstaand
inschrijfformulier dat ook verkrijgbaar is aan de bar met
daarbij ook direct de betaling. U krijgt dan een bewijs
van inschrijving/betaling.
Bestuur en Activiteitencommissie Lievendaal

De grote zaal is helemaal versierd in
kerstsfeer en na afloop van de brunch
gaan we gezellig kienen, waarbij u
prachtige prijzen kunt winnen die
uitgereikt worden door ????

Vul onderstaande bon in en lever deze vóór woensdag
18 december in bij de bar van Gemeenschapscentrum
Lievendaal, Lievendaalseweg 3 te Eindhoven.

Inschrijfformulier Kerstbrunch 2013
Naam: 							Adres :
Doet mee aan de Kerstbrunch in Lievendaal op zondag 22 december
volwassenen à e 6,- p.p., totaalbedrag: e
Wilt u a.u.b., in verband met de hoeveelheid soep die we moeten maken, aankruisen welke soep u graag wilt hebben?
❒ Tomatensoep (hoeveel personen?) 		
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Burendag BAL
(Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal)
Op zondag 22 september had Bewonersvereniging
Aireywoningen Lievendaal een BURENDAG georganiseerd
in de speeltuin van de Loderstraat. Het weer zat gelukkig
mee, het was droog en in de middag scheen zelfs de
zon. Om 10.00 uur hebben we de tent opgezet en alles
ingericht, zodat om 11.00 uur de koffie al stond te
pruttelen. De disc-jockey zorgde voor de vrolijke noot en
er werd zelfs gedanst.
Het was nog maar net 12.00 uur en er waren al vele
kinderen bij het springkussen aanwezig.
Ook de kinderen die hun eigen speelgoed wilden
verkopen op de kinderrommelmarkt gingen zelf hun
plaatsje inrichten. Deze kinderrommelmarkt was voor
de kinderen geheel gratis. Voor alle kinderen was er
die dag gratis limonade, snoepjes en een zakje chips.
Voor kinderen tot 10 jaar was er een kleurwedstrijd
georganiseerd, waarbij de 3 mooist ingekleurde platen
beloond werden met een klein prijsje. Er kwamen ook
veel ouders met hun kinderen mee om oogje in het zeil te
houden. Het springkussen was geweldig en de kinderen

hebben zich dan ook echt uit kunnen leven.
Er was voor de bewoners gratis koffie of thee met een
lekker stuk cake. Toch hebben we als Bewonersvereniging
weer nieuwe gezichten gezien en kennis kunnen maken
met andere bewoners uit onze wijk. We hadden eigenlijk
wel een grotere opkomst verwacht, maar het was pas
onze eerste georganiseerde BURENDAG en zijn we
vooralsnog tevreden. Voor volgend jaar willen we het
groter aanpakken, zodat er nog meer bewoners hier naar
toe zullen komen.
Veel hulp hebben we gekregen van de vrijwilligers
van Gemeenschapscentrum Lievendaal en van onze
Bewonersvereniging, die mede gezorgd hebben om
deze dag te laten slagen. Zo zie je maar dat je als
bewonersvereniging elkaar toch nodig hebt. Hierbij
willen wij dan ook iedereen bedanken die hun steentje
heeft bijgedragen om deze dag tot een geslaagde
BURENDAG te laten komen.
Namens Bestuur BAL

Wijzigingen data Vlooienmarkt Bal 2014
Er is een wijziging gekomen in de eerder aan u uitgereikte
formulieren waarop stond dat onze vlooienmarkt op
20 april zou plaatsvinden. Het blijkt dat 20 april op 1e Paasdag
valt en dus niet geschikt is om een vlooienmarkt te houden.
De nieuwe data voor 2014 zijn:
-	
INSCHRIJVEN op maandag 10 MAART 2014
(tussen 18.30 en 20.00 uur) Pestelpad 8
-

VLOOIENMARKT op zondag 13 APRIL 2014

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met Rian v.Gaal, tel.nr.: 2528203.
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Burendag 2013 Wijk 2187
Dit jaar hebben we onze 2de Burendag georganiseerd op zaterdag 21
september van 10.30 -13.00 uur en het was drukker dan vorig jaar, waar wij
het natuurlijk om doen. We hadden weer voor de nodige versiering (slingers
en vlaggetjes) gezorgd. Het weer werkte ook goed mee.
De tafels en stoelen, de koffie en thee, sinas voor de kinderen stonden klaar
evenals de echte Limburgse vlaaien. De buurtbewoners konden aanschuiven
en dat deden ze dan ook. Het werd gezellig druk, veel gepraat en oude
herinneringen werden opgehaald.
We hebben ook de nodige foto’s genomen, zodat we nog eens kunnen zien
hoe het resultaat geweest was.
Na 13.00 uur hebben we met hulp van de nog overgebleven buurtgenoten
alles opgeruimd en keken we terug op een geslaagde morgen.
Er zijn ook nieuwe ideeën aangedragen om weer eens een nieuwe activiteit te
organiseren.
Met dank aan Stichting Wijkoverleg die voor de sponsoring zorgde.
Ria, Wil, Wim & Ad

Dansavonden 50-plussers
Een nieuwe activiteit in ons Gemeenschapscentrum Lievendaal in
het nieuwe jaar 2014.
GEZELLIGE DANSAVONDEN VOOR 50-PLUSSERS
( ook 50-minners zijn van harte welkom)
Vanaf januari 2014 op elke 2e zaterdag van de maand:
Zaterdag 11 januari 2014
Zaterdag 8 februari 2014
Zaterdag 8 maart 2014
Zaterdag 14 april 2014
Vanaf 20.00 uur Entree € 1,50
Met muziek van onze eigen diskjockey.
U BENT VAN HARTE WELKOM !!!!!
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Terugblik Seniorendag in GC Lievendaal
zaterdag 5 oktober 2013
In mei jl. is het bestuur van GC Lievendaal benaderd over de organisatie van
de Seniorendag 2013. Of wij die dag niet wilden organiseren voor de wijk
Lievendaal en later kwamen daar de wijken Drents Dorp en ’t Ven nog bij.
De vorige Seniorendag vond plaats in 2011 en daarom hebben we in mei toen
een commissie gevormd, die deze dag wilde organiseren, met daarin ook enkele
mensen die in 2011 nauw betrokken waren bij die dag.
Zo zijn we aan de slag gegaan, kijken of we op 5 oktober een mooie dag voor
65-plussers in elkaar konden zetten, met daarin:
- ’s morgens informatie van allerlei verenigingen en instanties
- tussen 12 en 13 uur een lekkere lunch met soep en broodjes
- vanaf half 2 een middagprogramma met ontspanning door muziek, dans en
entertainment.
Dankzij een mooi budget van de Gemeente Eindhoven, konden we ook een mooi
programma op papier zetten en uitwerken.
Toen dat programma klaar was, werden alle 65-plussers in de 3 Strijpse wijken
persoonlijk door de Gemeente uitgenodigd om in te schrijven voor de dag: ofwel per
bank of aan de bar van GC Lievendaal, ofwel op de dag zelf.
En toen brak er even een beetje paniek uit: we hadden gerekend op maximaal
ca. 150 senioren en die konden we nog net kwijt in de grote zaal voor het
middagprogramma. Echter we zaten al heel gauw in de buurt van dat aantal door
de voorinschrijvingen en dat betekende dat we op de dag zelf GEEN mensen meer
binnen zou kunnen laten….
Dat konden we toch niet maken? Gelukkig zat ook onze Evelien in de commissie en zij
bedacht een heel nieuwe zaalindeling, toen hadden we ineens 50 zitplaatsen extra,
dus kon op de dag zelf iedereen toch naar binnen die zich meldde, een hele opluchting!
Het is nu enkele weken later en wij als Commissie Seniorendag Lievendaal mogen
terugkijken op een geslaagde dag. We hebben van veel kanten complimenten gekregen
voor de leuke dag.
De informatiemarkt ’s morgens was nuttig en leerzaam en heeft enkele clubs ook
nieuwe leden opgeleverd, de lunch had goed gesmaakt, de muziek van Duo Twice was
uitstekend, het meezingen van oude volksliedjes met Efkes Schruwwe was
gezellig, net als het meedansen met Corry Leuvering en Poco Poco.
En als uitsmijter was ook de loterij geslaagd, mede dankzij de mooie prijzen en
de manier waarop ze door een plotsklaps binnengevallen “zwerver” werden
gepresenteerd.
We danken hierbij Lettie Hoogstra van de Gemeente voor haar coördinatie van
de dag voor heel Eindhoven.
We danken alle vrijwilligers die in de nacht van vrijdag op zaterdag de zaal
hebben ingericht en op zaterdag van
’s morgens vroeg tot een uur of half zeven klaarstonden om de dag in goede
banen te leiden. Maar vooral alle aanwezige 65-plussers voor het vertrouwen dat
ze door hun grote opkomst hebben gesteld in de organisatie.
Commissie Seniorendag Lievendaal 2013
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Halloween in Wijk Lievendaal 2013
Vrijdagavond 25 oktober trok een groep kinderen met
hun zelfgemaakte lampionnen door de wijk, het eerste
signaal dat Halloween weer voor de deur stond. Vorig
jaar is deze optocht voor de eerste keer gehouden. Het
enthousiasme van de kinderen was voor de werkgroep
Halloween aanleiding om deze optocht op te nemen in
het vaste programma rondom Halloween.
Zaterdag 26 oktober was een drukke dag voor de groep
vrijwilligers. ’s Middags kon er door de kleintjes worden
geknutseld in de Jongerenruimte van GC Lievendaal.
Een groep van 40 kinderen versierde cup cakes, er
werden tasjes versierd, getekend, gekleurd, limonade
gedronken, af en toe een snoepje en er was koffie voor de
begeleiders. De middag werd afgesloten met een lekker
frietje.
Het avondprogramma bestond uit de trick-or-treat en
de kinderdisco. Een groot aantal kinderen, verkleed en
gewapend met een tasje, trok de wijk in voor de trick-ortreat.
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Ook dit jaar heeft het publiek weer het mooiste huis
mogen nomineren. Met een overgrote meerderheid werd
Johannes Buijslaan 8 verkozen tot het mooiste huis. Het
warme welkom, de gezelligheid en de leuk versierde
treat waren voor het publiek de reden deze locatie te
nomineren.
De jury, bestaande uit twee vrijwilligers van de werkgroep
Halloween, heeft ook alle locaties bezocht. Zij stonden
voor een moeilijke taak.
De originaliteitprijs ging naar Simon van Leeuwenstr. 84.
Een treat werd hier niet zomaar gegeven. Eerst draaien
aan het rad, je opdracht uitvoeren en dan eindelijk je
welverdiende treat.
We kunnen terugkijken op een geslaagde Halloween. De
werkgroep wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft
geleverd Halloween weer tot een waar feest te maken.
Heeft u interesse ons te helpen of heeft u ideeën, laat
het ons dan weten. U kunt hiervoor contact opnemen
met: Marianne Janssen, tel.nr.: 06-10348991 of per mail:
pbhjanssen@hotmail.com
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Hallo Wijkbewoners
Hierbij even een update over het nieuwbouw pand van
Lunet Zorg aan de Johannes Buijslaan 7.
Zoals jullie misschien allemaal al wel gezien hebben gaat
het goed vooruit.
De bouw ligt mooi op schema en het pand schiet de
hoogte in. Maar al met al zal het nog wel een jaar duren
voordat alles klaar is en we er ook daadwerkelijk in
kunnen gaan wonen en werken.
Tezamen met een afgevaardigde groep van cliënten
die er komen te wonen en hun vertegenwoordigers en
collega’s van Lunet Zorg, gaan we al over de binnenkant
nadenken en brainstormen.
Een hele klus nog als je met zoveel samen komt te wonen
en werken. Maar wel een leuke klus.
Als er toevallig buurtbewoners zijn die foto’s maken van
de vorderingen en die willen delen met ons, dan graag
naar mij mailen.
We zitten zelf met de cliënten momenteel in een pand
wat verder weg van de Johannes Buijslaan en zijn niet
altijd in de mogelijkheid om foto’s te maken.

Wanneer u verder nog vragen hebt of informatie over ons
wilt, kunt u me altijd mailen.
Met vriendelijke groet,
Elise de Groot, namens team WBC Strijp
e.d.groot@lunetzorg.nl

Agenda CV De Zotte Zwanen
D’n zotte Buut (Tonproatersavond bij CV De Zotte
Zwanen)
Wanneer : vrijdag 17 januari 2014, 20.11 uur
Waar
:G
 emeenschapscentrum Lievendaal,
Lievendaalseweg 3, Eindhoven. Grote zaal.
Het Zotte Kerstbal, Dresscode: Kerst!
Prinswisseling CV De Zotte Zwanen
Wanneer : zaterdag 14 december 2013, 20.11 uur
Waar
:G
 emeenschapscentrum Lievendaal,
Lievendaalseweg 3, Eindhoven. Grote zaal.

Seniorengym Lievendaal
waar

: Seniorengym Lievendaal
Lievendaalseweg 3

wanneer

: woensdag 09.45 - 10.30 uur
woensdag 10.45 - 11.30 uur

contact

: Petra Cuppen, tel.nr. 2437232
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Wanneer : zaterdag 18 januari 2014, 20.11 uur
Waar
:G
 emeenschapscentrum Lievendaal,
Lievendaalseweg 3, Eindhoven. Grote zaal.

Waardebon

✂

voor 1 gratis proefles (plus eenn gratis kopje koffie!)
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Uitnodiging
NIEUWJAARSRECEPTIE
Stichting Wijkoverleg Lievendaal en
Gemeenschapscentrum Lievendaal
nodigen alle bewoners uit om
het glas te heffen op het nieuwe jaar!

U bent van harte welkom!

Zondag 5 januari 2014
van 15.00 - 17.00 uur

in Gemeenschapscentrum Lievendaal
2 Consumpties p.p. & hapjes
Met regelmatig een
muzikale intermezzo

Prettige Feestdagen
Namens Stichting Wijkoverleg, Gemeenschapscentrum, Vrijwilligers, Bewonersorganisaties en
Buurtcontractpartners van wijk Lievendaal, wensen wij u allen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2014.
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