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Blik opzij, dan kan de veger erbij!

Heden bereikte ons het bericht dat
op 72-jarige leeftijd is overleden:

De volgende veegrondes in
de straten van de wijk zijn:
woensdag 19 maart
donderdag 20 maart
woensdag 14 mei
donderdag 15 mei

Annie
van de Water
Annie was bij tal van organisatie betrokken
waaronder Kaartclub Lievendaal en KBO Lievendaal.
Bovendien was Annie een graag geziene gast bij een
van de vele andere activiteiten binnen onze wijk.
Wij herinneren Annie om haar positieve karakter en
haar warme persoonlijkheid en haar tomeloze inzet.

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.

Wij wensen Jan, kinderen, familie, vrienden en
kennissen veel sterkte met dit verlies.
De redactie
Namens de familie bedankt voor alle belangstelling
die voor Annie getoond is tijdens haar ziekbed.
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Na sluitingsdatum
Overlijdensadvertentie Annie v.d. Water
In deze uitgave
Blik opzij …
Colofon
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Berichtje van het Bestuur Wijkoverleg
we het geld gaan gebruiken. Hier wordt
hard aan gewerkt door de deelnemers
van het Wijkoverleg. We hopen jullie daar in de volgende
Lievendaler meer over te kunnen vertellen.

Het nieuwe jaar is inmiddels
al een heel eind op weg.
Aan het begin van het
jaar hebben helaas twee
bestuursleden hun taken
binnen het bestuur
neergelegd. Wij bedanken
hun nogmaals voor de
samenwerking binnen het
bestuur en hopen nog lang
van hun diensten buiten het
bestuur gebruik te kunnen maken.

De samenwerking van de buurtverenigingen,
buurtbewoners en partners krijgt een flinke oppepper.
We gaan er met z’n allen voor om de juiste activiteiten en
organisaties op gang te houden en eventuele nieuwe op
te starten. Met het oog op het budget moeten we hier
creatief mee omgaan. Een mooie
uitdaging voor de vrijwilligers
van Lievendaal.

We mogen trots zijn op Lievendaal!
Straks is ook het laatste stukje
Lievendaal geen “aandachtsgebied”
meer. Dat betekent dat het beter gaat
met Lievendaal! Het is alleen jammer
dat daardoor ook het deel van het
budget wat we van de Gemeente
krijgen, als “aandachtsgebied”
om activiteiten te organiseren,
verdwijnt. Daarbij wordt er overal bezuinigd dus ook
bij de Gemeente. Daarom krijgen we voor het normale
buurtbudget, voor activiteiten, ook een lager bedrag. Dit
betekent dat we samen goed moeten gaan nadenken hoe

Er is nieuw contact gemaakt
met de beheerder van de
Kinderboerderij. De fotoclub
heeft al een aantal projecten
voorgelegd gekregen. Een
spelletjes groep is in oprichting.
Het “Trefpunt De Goede Buren”
krijgt aandacht. Het jaar is goed gestart!

Bestuur Stichting Wijkoverleg Lievendaal

Buurtcontract Lievendaal ondertekend
Op 20 januari 2014 is het Buurtcontract voor Lievendaal
ondertekend. De speerpunten uit dit Buurtcontract zijn:

1. Activiteiten in de buurt
2. Trefpunt de Goede Buren
3. Introductie WIJEindhoven
4. Passie in Lievendaal
5. Huisvesting activiteiten
6. Stadstoezicht
7. De kinderboerderij
Inmiddels is het Buurtcontract ook bij u thuis bezorgd. Wilt
u mee doen met een activiteit of heeft u zelf een idee voor
een nieuwe activiteit?
Neem contact op met het Bestuur van het Wijkoverleg:
http://wijkoverleg-lievendaal.dse.nl/contact
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Trefpunt De Goede Buren in de wijk
Om bewoners te betrekken bij het verbeteren van
de leefbaarheid en veiligheid in Lievendaal is het
Trefpunt De Goede Buren opgezet.
Alle inwoners van Lievendaal kunnen hier terecht voor:
• klachten of problemen; wij helpen u op weg naar de
juiste instanties
• informatievoorziening over de wijk
• ideeën aandragen voor de wijk; wij ondersteunen uw
idee graag.
• vragen over zaken in de wijk; wij helpen u graag op weg
naar de juiste instanties
• faciliteren van activiteiten
Het Trefpunt De Goede Buren is dus bedoeld om:
• elkaar te ontmoeten
• informatie te geven
• meldingen te doen
• te vergaderen
• voor activiteiten die vallen onder het Wijkoverleg
Lievendaal

aanwezig die je graag persoonlijk te woord staat. Je
kunt dan tussen 19.00 tot 20.30 uur binnenlopen zonder
afspraak. Benieuwd wat er zoal te doen is? Kijk op de
website voor meer informatie:
www.wijkoverleg-lievendaal.dse.nl
Trefpunt De Goede Buren vrijwilligerswerk in de wijk
Vind je het leuk om iets voor een wijkbewoner te doen?
Wil je iets betekenen voor een bewoner uit je wijk?
Bijvoorbeeld helpen met computergebruik of vervoer,
een boodschap doen, een helpende hand bieden.
Iedereen heeft een talent, groot of klein. Daarmee kun je
het verschil maken voor iemand anders. Jouw talent en
agenda zijn hierbij leidend.

Trefpunt De Goede Buren

Vind je het leuk om iets in je wijk te doen? Heb je af en
toe hulp nodig? Zoek je zinvol vrijwilligerswerk?
Denk dan eens aan het Trefpunt De Goede Buren.
Het Trefpunt in Lievendaal is gevestigd in het
Gemeenschapscentrum Lievendaal, gelegen aan de
Lievendaalseweg 3. Elke maandag is er een medewerker

Elke maandag,
tussen 19.00 tot 20.30
uur, open
Heb je af en toe hulp nodig?
Heb je eenmalig of kortdurende hulp nodig, maar kun
je geen beroep doen op je eigen omgeving? Dan kijkt
een van de medewerkers van Trefpunt De Goede Buren
samen met jou of een wijkbewoner die hulp kan bieden.

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

Vind je het leuk om vrijwilligerswerk te doen?
We zijn altijd opzoek naar nieuwe vrijwilligers in de
wijk. Omdat de diversiteit van het vrijwilligerswerk
in Lievendaal zo groot is, hebben wij altijd wel iets
wat aansluit bij je persoonlijke voorkeur. Neem eens
telefonisch contact met ons op of kom eens langs bij
het Trefpunt De Goede Buren om de verschillende
mogelijkheden te bespreken.

inloop uur op maandagavond tussen

We zien u graag eens langs komen.

19.00 – 20.30 uur in Gemeenschaps-

Groet,
Linda Schellen-Lathouwers, Gerard van Heeswijk en
Eric Vos
Bestuur Wijkoverleg Lievendaal

centrum Lievendaal.

De Lievendaler 37

Pagina 4

Maart 2014

Voortgang Lidl in Lievendaal januari 2014
De bouwvergunning (omgevingsvergunning) is
aangevraagd. Dat wil zeggen dat vanuit de Gemeente
binnenkort zal worden gepubliceerd of de Lidl
toestemming krijgt om te bouwen. Als de Gemeente de
vergunning heeft verleend, zal dit worden gepubliceerd
in Groot Eindhoven en op de website van de Gemeente.
U kunt vanaf dat moment bezwaar maken tegen de
omgevingsvergunning. Als de omgevingsvergunning
verleend is, zal dat op deze website gepubliceerd worden,
samen met de informatie hoe u bezwaar kunt maken.
Globale planning: eind maart/begin april 2014.
Vervolgens kan, na behandeling van eventuele bezwaren,
met de bouw begonnen worden. Lidl hoopt dat dit ook in
het 2e kwartaal van 2014 zal zijn.

Al enkele jaren organiseren diverse vrijwilligers uit de wijk
de fietstocht Lievendaal-on-tour. Ook dit jaar is er weer
een gezellige fietstocht gepland voor het gehele gezin.
De datum is: zondag 22 juni 2014, aanvang vertrek :
10.30 uur (noteer deze datum alvast in je agenda !!)
De route van ± 30 km loopt door enkele mooie gebieden
in en rondom Eindhoven. Voor vertrek ontvangt
iedereen een kopje koffie of thee. Tijdens vertrek

ontvangt iedereen een
routebeschrijving en een
uitgebreide lunchpakket:
2 broodjes met beleg /
krentenbol / fruit / snoep /
flesje drank. Bij terugkomst
staat er een goed gevulde
kop warme soep klaar en dat
allemaal voor het bedrag van € 2,50 per persoon
(kinderen tot 12 jaar gratis inschrijving)
Vul onderstaande bon in en geef deze, inclusief
het verschuldigde inschrijfgeld, af aan de bar in
Gemeenschapscentrum Lievendaal te Eindhoven!
LET OP: inschrijven kan tot uiterlijk
woensdag 18 juni 2014 !!

✂

Naam				:
Adres 				:
Telefoonnummer

: 				

E-mailadres 		

:

Doet mee aan Lievendaal- on tour 2014 op 22 juni met:
					………………

volwassenen à 2,50:

€….…………………………

					

………………

kinderen tot 12 jr.

(gratis)

Totaal aantal personen		

………………

totaal bedrag:

€ …………………………….
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Maandagavond Fietsclub Lievendaal
Maandag 14 oktober 2013 werd het fietsseizoen van het
maandagavondclubje afgesloten met een gezamenlijk
etentje.
Van april tot eind september werden er weer vele
kilometers afgelegd over en door bekende, minder
bekende en zelfs tot op dat moment voor de deelnemers
onbekende straatjes, paadjes of zandweggetjes.

Vaak ook voerde de tocht langs historische of speciale
gebouwen of objecten in Eindhoven of omliggende
gemeenten.
Het is de bedoeling om ook in 2014 weer van start te
gaan en te proberen om nog onbekende wegen te
ontdekken of nieuwbouwwijken in vooral Eindhoven te
bekijken.
Zin om mee te fietsen en je omgeving beter te leren
kennen?
Kom dan maandag 7 april naar Gemeenschapscentrum
Lievendaal, alwaar de eerste etappe om 18.30 uur van
start gaat. Vervolgens iedere maandagavond, steeds met
vertrektijd 18.30 uur, behalve op 2e Paasdag en
2e Pinksterdag, dan wordt er niet gefietst.
De af te leggen route is ca. 25 km met een koffiepauze.
De laatste volle etappe is 22 september, daarna volgen
nog twee “halve etappes” (29 september en 6 oktober)
waarin de lichtjesroute gereden wordt.
Tot ziens op 7 april!!

Grote Vlooienmarkt Zondag 13 April 2014
Op zondag 13 april 2014 tussen 11:00-15:00 uur heeft
onze Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal
weer een grote vlooienmarkt georganiseerd in de
Loderstraat, Landweg en Diephuisstraat.
INSCHRIJVEN:
De inschrijfdatum voor een kraam is op maandag 10
maart en maandag 24 maart 2014 tussen 18.30-20.00
uur op Pestelpad 8 te Eindhoven.
LET OP:
We hebben maar een beperkt aantal kramen.
Voor deze markt is altijd veel belangstelling, dus als u nog
goede spullen heeft,krijgt u nu de gelegenheid om uw
spullen te verkopen. U kunt er een leuke en gezellige dag
aan beleven en ondertussen is uw zolder/schuur weer
opgeruimd.

Graag willen we hierbij iedereen
uit onze wijk uitnodigen om eens
gezellig over onze vlooienmarkt te
komen wandelen en samen met
andere bewoners een kopje koffie
of thee te komen drinken. Er zijn
tegen een kleine vergoeding ook
broodjes te verkrijgen. Er zal ook dit jaar weer een DJ zijn
die er een gezellige boel van maakt.
MARKTREGELS:
Er zijn geen grondplaatsen beschikbaar.
Een voorkeur voor een plaats biedt geen zekerheid.
Bewoners Aireywoningen worden ingedeeld, als het
mogelijk is, voor hun huis. Bewoners Aireywoningen
worden eerder in de gelegenheid gesteld om hun
kraam in te richten. Overige kraamhouders kunnen
zichpas vanaf 09:00 uur aanmeldenen daarna hun
kraam inrichten. Naast de kraam is beperkte toegestane
ruimte (zie reglement). Na de markt alle overgebleven
spullen, lege dozen, papier, bekers e.d. rondom de kraam
opruimen en meenemen.
Voor info kunt u bellen ’s avonds ná 18:00 uur
naar tel.nr.: 040-2528203.
Bewonersvereniging AireywoningenLievendaal,
Rian van Gaal
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Mededeling van de voorzitter Gemeenschapscentrum
Lievendaal
We hebben het jaar 2013 achter ons gelaten. Een jaar
waar veel is gebeurd. Enkele activiteiten waarbij ik
betrokken ben geweest wil ik toch nog even benoemen
zoals bv. Lievendaal Actief en het Country Festival. Beide
activiteiten trokken een ongelooflijk aantal bezoekers,
mede door het fantastische weer.
De Paasbrunch met ongeveer 75 inschrijvingen en
daaropvolgend de zeer grote opkomst bij de Kerstbrunch,
130 personen hadden zich hiervoor ingeschreven.
Ondanks deze grote opkomst hebben onze vrijwilligers
het toch maar weer voor elkaar gekregen om een
geweldig brunch te verzorgen. Na de brunch was er
kienen met fantastische prijzen, geheel in het teken van
Kerstmis. Gezien de vele reacties gaan we zeker door met
het organiseren van de Paasbrunch en Kerstbrunch.
Zie elders in De Lievendaler, de uitnodiging van de
Paasbrunch 2014.
Andere activiteiten waren Sinterklaas, Halloween en voor
het eerst onder het nieuwe bestuur van GC Lievendaal
een seniorendag. Het blijkt dat dit geweldig leeft bij de
senioren in onze wijk gezien de zeer grote opkomst. Dit is
voor ons reden geweest om de mogelijkheid te bekijken
of we dit ieder jaar kunnen organiseren.
In januari van dit nieuwe jaar zijn we gestart met een
dansavond voor 50-plussers. De eerste avond is boven

verwachting goed verlopen en we hopen dat het de
komende maanden nog drukker gaat worden.
We hebben een paar zeer drukke avonden achter elkaar
gehad met carnavalsvereniging De Zotte Zwanen. Het
tonproatersfestival en prinsenwisseling waren zeer maar
dan ook zeer druk bezocht. Een speciaal dankwoord voor
ons horecapersoneel van deze avond hiervoor is wel op
zijn plaats. Geweldig gedaan!!
Verder kan ik u nog melden dat binnen nu en zeer korte
tijd de invalideningang gerealiseerd wordt evenals de
verwarming. Over de volledig renovatie zijn we nog
steeds in gesprek met de Gemeente.
Mijn dank gaat uit naar alle Buurtverenigingen. Als ik zie
hoe deze verenigingen allerlei activiteiten organiseren in
onze wijk, geweldig.
Tot slot wil ik mijn zeer grote dank uitspreken aan
het bestuur, personeel en vrijwilligers. Zonder jullie
fantastische inzet hadden alle activiteiten niet zo
geweldig kunnen zijn.
NB. Noteer alvast in uw agenda dat de Paasbrunch
2014 op 6 april om 11.00 uur is met daarna kienen
(uiteraard geweldige prijzen).

Jack Feijen, voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal

Gezellige dansavonden
Een nieuwe activiteit in ons Gemeenschapscentrum
Lievendaal in het nieuwe jaar 2014:
GEZELLIGE DANSAVONDEN VOOR 50-PLUSSERS
(maar ook alle 50-minners zijn van harte welkom!!)
Vanaf 1 januari 2014 op elke 2e zaterdag van de maand:
Zaterdag 12 april 2014

Vanaf 20.00 uur

Zaterdag 10 mei 2014

entree 1,50 euro

Zaterdag 14 juni 2014

Met muziek van onze eigen DJ.
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Uitnodiging Paasbrunch Lievendaal 2014
Zondag 6 April a.s. om 11.00 uur

De kosten voor deze lekkere brunch zijn 6 euro
persoon. Aanvang 11.00 uur

Op zondag 6 april a.s. organiseren de vrijwilligers
van Gemeenschapscentrum Lievendaal de jaarlijkse
PAASBRUNCH.
We gaan wederom opnieuw een lekkere brunch
verzorgen met allerlei lekkere dingen die we hebben
bedacht: tomaten-boerengroentesoep, een heerlijk mooi
opgemaakt slaatje, diverse soorten wit en bruinbrood,
een eitje, lekkere kaas, heerlijke vleeswaren, jam, zoet
beleg, thee, koffie, jus d’orange, melk en uiteraard weer
een heerlijk toetje.
De grote zaal zal helemaal versierd worden in paassfeer
(met een leuke verrassing) en na afloop van de brunch
gaan we gezellig kienen waarbij u, net als bij de
kerstbrunch, fantastische prijzen kunt winnen.
Diegenen die na de brunch iets anders willen dan kienen
kunnen in de ontmoetingsruimte een potje biljarten, een
kaartje leggen of gewoon wat kletsen.

Inschrijven kan alleen door op UITERLIJK WOENSDAG
2 APRIL onderstaand inschrijfformulier in te leverenbij
de bar van GC Lievendaal (dat ook verkrijgbaar is bij
deze bar) met daarbij ook direct de betaling. U krijgt
dan een bewijs van inschrijven/betaling en tevens een
toegangsbewijs voor de brunch.
Bestuur en Activiteitencommissie Lievendaal

Vul onderstaande bon in en lever deze vóór woensdag 2
april in bij de bar van Gemeenschapscentrum Lievendaal,
Lievendaalseweg 3 te Eindhoven.

✂
Naam: 							Adres :
Doet mee aan de Paasbrunch in GC Lievendaal op zondag 6 april 2014.
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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Fietsen op maandag overdag
Het afgelopen jaar is ons niet tegen gevallen wat het weer
betreft, 2 keer regen gehad op maandag en dat is niet
slecht. 17 Ritten zijn er gemaakt, waarvan 3 tussen de 60
en 70 km en 13 ritten tussen de 50 en 60 km en dat is best

wel een prestatie gezien de gemiddelde leeftijd van ons
groepje.
Er waren hele mooie tochten bij.

Want wist u dat:
Langs het landgoed de Beast:		

De slechtste weg van Brabant ligt.

In het landgoed van den Utrecht:		

Een schitterende uitkijktoren is neergezet.

Achter het landgoed van den Utrecht:

Het paviljoen de Bokkenrijders ligt.

In de bossen bij Hapert:			Een monument van de Zeven Zaligheden ligt in een kring van 		
rotsblokken.
In de Boskant tussen Son en Best:		

Een supersmal fietspaadje ligt.

Tot slot kunnen wij nog steeds mensen gebruiken die op maandag mee willen.
Hiermee wil ik afsluiten.
Groeten, Jan Bust

Herstart Jeu–de–Boules in Lievendaal
Op dinsdag 8 april 2014 van 18.30 tot ca. 21.00 uur
Zoals in de vorige Lievendalers al vermeld, gaan we
IN APRIL 2014 weer starten met JEU-DE-BOULES in
Lievendaal!!
Deze activiteit heeft door omstandighedeneen lange
pauze gehad van 2011 tot nu toe, maar toen we geluiden
hoorden dat een aantal mensen dat weer wilden
opstarten,hebben wij als bestuur Lievendaal contact
gehad met Nel Vrolings en hieronder onze bevindingen:
- Gemeenschapscentrum Lievendaal zal zorgen voor het
opknappen van de 2 jeu-de-boulesbanen

- er hebben zich tot dusver 12 mensen aangemeld, ruim
voldoende om te kunnen starten in april
- voor de commissie die de jeu de boulesavonden gaat
regelen, heeft zich dus aangemeld Nel Vrolings, zij zal
nog vragen naar nog 2 of 3 mensen die dat samen met
haar willen gaan doen
- via onderstaande strook, afgeven aan de bar van GC
Lievendaal of een mailtje naar:
pbhjanssen@hotmail.com kunt u zich nog aanmelden.

WE WENSEN ALLE LEDEN NU AL HEEL VEEL PLEZIER TOE BIJ HET JEU-DE-BOULEN

AANMELDSTROOK VOOR JEU-DE-BOULE-CLUB LIEVENDAAL
Voor- en achternaam

✂

:

Adres 				:
Telefoonnummer

: 				

E-mailadres 		

:
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Beste Buurtbewoners
Hier weer een update over het pand van Lunet Zorg aan
de Johannes Buijslaan 7.
Het hoogste punt is bereikt. Aanleiding voor een klein
feestje natuurlijk….
Dit hebben we 20 februari jl. met betrokkenen dan ook
gedaan.

Het schiet nu allemaal goed op, meer en meer wordt
duidelijk hoe het pand, onze nieuwe werkplek, eruit komt
te zien en voor de betreffende cliënten duidelijk hoe hun
nieuwe woonplek gaat worden.
In het vorige wijkblad vroeg ik of er mensen zijn die
toevallig foto’s maken en die dan willen delen met ons.
Dit is leuk opgepakt, waar we blij mee zijn! Dus nogmaals,
mocht er iemand foto’s maken en die willen delen met
ons: welkom!
Als tegenprestatie zijn jullie dan natuurlijk van harte
welkom in ons nieuwe pand.
Ons doel is nog steeds om er dit jaar voor de kerst in te
zitten, zoals het er nu uitziet gaat dat ook lukken.
Mochten jullie vragen hebben schroom dan niet en bel of
mail mij:
Elise de Groot, namens team WBC Strijp
email: e.d.groot@lunetzorg.nl
tel.nr.: 06-81440524
Met vriendelijke groet, Elise de Groot

Bibliotheek Bredalaan dicht
Uitgebreide leestafel in Infopunt ’t Venster
De krant ligt in Gemeenschapscentrum Lievendaal

zijn van de bibliotheek. De vrijwilligers van het Infopunt
zullen uw naam en het boek dat u leent noteren. Er
wordt nog gezocht naar een grotere ruimte om meer
boeken(kasten) te plaatsen.
In Gemeenschapscentrum Lievendaal, Lievendaalseweg
3, kunt u elke werkdag terecht om de krant te lezen. Hier
wordt de mogelijkheid om de leestafel uit te breiden met
tijdschriften en het plaatsen van een boekenkast nog
onderzocht.

Nu het bibliotheekfiliaal op de Bredalaan per
1 februari gesloten is, kunt u voor de krant en een
aantal tijdschriften terecht in Infopunt ’t Venster aan de
Johannes Voetstraat 2.
U bent van harte welkom om op dinsdag- en
donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur de krant en/
of tijdschriften te komen lezen. Op vrijdag is het Infopunt
geopend van 10.30 tot 13.00 uur.
Er zal ook een kast met boeken komen te staan, waar u
een keuze uit kunt maken. Hiervoor hoeft u geen lid te
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De gierzwaluw
Toen wij in Lievendaal kwamen wonen scheerden de
zwaluwen over ons hoofd in de tuin. Onder de dakgoot
was genoeg plek voor een nest voor de gierzwaluw.
Ruim 10 jaar geleden zijn de BBB woningen waar wij in
wonen gerenoveerd. Daarbij zijn de nestplekjes onder
de dakgoten goed dichtgemaakt. Nu heeft Woonbedrijf
als een van de eerste verhuurders op alle hoekwoningen
in de gevel twee neststenen geplaatst, speciaal voor de
gierzwaluw.
Helaas zijn tijdens de renovatie van deze woningen de
zwaluwen zo verstoord geweest dat ze nooit in dezelfde
hoeveelheden terug zijn gekomen.

Ook zijn er in de loop van de jaren van veel neststenen
het ronde steentje eruit gewipt door grotere vogels
zoals kraaien en kauwen. En ja, als er 1 steentje uit is en
daar een grote vogel gaat huizen, dan gaat in de andere
neststeen ook geen zwaluw wonen.

Het zou voor de wijk
zo goed zijn als deze
vogels in grotere aantallen terug zouden komen in de
wijk. Niet alleen de gezelligheid, maar ook de insecten die
ze opeten.
Ik ben in contact gekomen met stadsecoloog Leonhard
Schrofer. Samen met hem en Woonbedrijf is besloten dat
Woonbedrijf de steentjes in de neststenen zal herstellen
en overige vast te maken. Deze vogels zijn immers ook
“inwoners” van de woningen van Woonbedrijf. Alleen met
de neststenen herstellen alleen zijn we er nog niet.
De vogels komen als eerste kijken op de plek waar ze
opgegroeid zijn. Als daar alles bezet is gaan ze kijken
waar nog meer van hun soort zit om daar een nest te
gaan maken. Hier kan gebruik van worden gemaakt door
middel van een lokroep. Dit zal het meest effect hebben
de laatste week van april en de eerste week van mei.
Nu ben ik op zoek naar bewoners die mij willen helpen
met het lokken van de gierzwaluw. De lokroep wordt voor
gezorgd. Als we met een paar mensen deze gebruiken
hebben we meer kans dat de zwaluw weer terug komt in
ons mooie Lievendaal.
Wilt u mij helpen dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mail adres of anders via het Trefpunt op
maandagavond.
Vriendelijke vogel groetjes, Linda
e-mail: muis_micky@hotmail.com

Kerstverlichting
Het was prachtig binnenkomen op de Lievendaalseweg
met zo’n mooie kerstverlichting. Het initiatief van een
bewoonster werd heel enthousiast overgenomen
door de buren. Met veel samenhorigheid en overleg
en met gelukkig een buur die ook nog kon rekenen is
tot de aanschaf van deze kerstverlichting overgegaan.
Geen bling, bling, maar zacht gele lampjes en allemaal
hetzelfde.
Op een zaterdagmiddag werd met hulp van Roy en
Robbie, die niet woonachtig zijn in de wijk, maar wel
belangeloos een handje wilde helpen, onze verlichting
opgehangen. Als afsluiting een glaasje Glühwein en een

oliebol maakte deze hele middag gezellig en succesvol.
En……..wat een complimenten hebben we mogen
ontvangen!!!
Wij als bewoners waren hier heel trots op en we
hopen volgend jaar meerdere bewoners van de
Lievendaalseweg zo enthousiast te krijgen en er dan ook
weer een leuke burendag van te maken!

Bewoners Lievendaalseweg 22 tot en met 36.
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