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Activiteiten kalender 2014 

06 juni Uitgave De Lievendaler 38
14 juni  Dansavond voor  

50-plussers/minners
21 juni Vrije dansavond Derailed Dancers
22 juni Fietsenrally Lievendaal on-tour
28 juni Uitbetaling Spaarkas
29 juni Rommelmarkt GC Lievendaal
04-05-06 juli  Jeugdkamp Jongerenwerk
12 juli  Dansavond voor  

50-plussers/minners
21 juli t/m Zomervakantiesluiting GC Lievendaal
17 augustus (wel KIENEN op woensdagavond)
18 augustus  Sluitingsdatum kopij De Lievendaler 39
06-07 sept. 1e Lustrum Country Festival
12 september Uitgave De Lievendaler 39
20 september Vrije dansavond Derailed Dancers
11 oktober Deutsche Bierfestabend Zotte Zwanen
18 oktober Vrije dansavond Derailed Dancers
25 oktober Halloween in Lievendaal
01-02 nov. Rommelmarkt MEW
10 november Sluitingsdatum kopij De Lievendaler 40
08 december Uitgave De Lievendaler 40
20 december Vrije dansavond Derailed Dancers
20 december Kerstbal Zotte Zwanen
21 december Kerstbrunch

23 december t/m GC Lievendaal gesloten wegens
01 januari 2015  Kerstvakantie (onder voorbehoud) 
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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.

Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer 
om nog kopij aan te leveren.
De Lievendaler verschijnt 4 maal per jaar: Maart, Juni, 
September en December. Blik opzij, dan kan de veger erbij! 

De volgende veegrondes in  
de straten van de wijk zijn:
woensdag 11 juni
donderdag 12 juni
woensdag    9 juli
donderdag 10 juli

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 vrijwil-
liger 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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Het is alweer lente. Nieuwe bloemen komen op, nieuwe 
vogeltjes vliegen rond. Nieuwe plannen en ideeën komen 
boven drijven. Hoog nodig zo vonden wij. Er is veel aan het 
veranderen binnen de organisatie van het Wijkoverleg in 
Lievendaal.

Achter de schermen wordt altijd meer werk verricht dan 
wat zichtbaar is. Zo ook hier in de wijk met alle activiteiten 
die gedaan worden. Het is niet alleen organiseren van een 
feestje, maar ook de verdeling van het budget, beheer van 
materiaal, bezetting van het Trefpunt, zoeken naar nieuwe 
vrijwilligers.
En zoals overal: vele handen maken licht werk. Tijdens het 
Wijkoverleg wordt hier ook hard aan gewerkt.

Het Wijkoverleg is een overleg met partners (denk aan 
Woonbedrijf, Gemeente, Politie en zo nog een aantal “niet 
bewoners” in de wijk), buurtverenigingen, bewoners die 
zich willen inzetten voor de wijk. Op dat overleg wordt 
gesproken over hoe we van Lievendaal een wijk kunnen 
maken en houden, waar we graag wonen en waar we trots 
op zijn.
Dit gebeurt met activiteiten (bv Halloween), de buurt 

Zoals ik in de vorige Lievendaler aan gaf is het Wijkoverleg 
druk bezig geweest met het Buurtbudget.
Het Buurtbudget is geld wat de wijk van de Gemeente 
krijgt om dingen te kunnen organiseren en daarmee de 
wijk prettig te maken om in te wonen. Het Wijkoverleg 
beheert al de nodige jaren dit budget en kijkt naar de 
verdeling hiervan bij de initiatieven in de wijk. Daardoor 
kunnen we ook gezamenlijke activiteiten organiseren zoals 
Lievendaal actief, Halloween, Sinterklaas intocht, fotoclub, 
fietstocht, …
Helaas hebben we van Gemeente te horen gekregen dat 
we volgend jaar met de helft en het jaar erna met een 
derde van het bedrag van wat we in 2014 krijgen moeten 
doen.
Het Buurtbudget bestaat uit verschillende “potjes”, die 
dus ook aan dit bedoelde doel besteedt moet worden. De 
potjes bestaan uit huisvesting, organisatie en activiteiten. 
Om niet over twee jaar met zoveel minder ineens nog 
dingen te kunnen organiseren, hebben we besloten dat 
een deel van dit jaar te sparen en het verminderen van 
het budget uit te kunnen smeren over meer jaren. Dat 
betekent ook dat het “potje” voor de activiteiten een deel 
gaat sparen.
Tijdens het Wijkoverleg is er een commissie samengesteld 
met 3 leden uit de buurtverenigingen, die zich wilden 
buigen over de verdeling van het budget, wat we voor 

netjes houden (denk aan hondenpoep overlast), clubjes 
opzetten (fotoclub, spellenclub), maar ook in gesprek met 
Politie over de veiligheid in de wijk.
Er zijn veel taken die gedaan moeten worden. Sommige 
taken zijn tijdelijk, andere hebben een langere duur. 
Om niet alles op een paar mensen te laten rusten zijn er 
commissies in het leven geroepen. Zo is er een commissie 
geweest die heeft gekeken naar de verdeling budget 2014 
(en komt er een voor 2015). Er is een commissie voor het 
materiaal beheer. Er is een tijdelijk commissie die kijkt wat 
slimmer is, de huidige printer blijven huren of een simpele 
zelf aanschaffen.

Op deze manier proberen wij het werk met z’n allen lichter 
en daardoor ook 
leuker te maken.
Volgende keer een 
vervolg over hoe het 
Wijkoverleg werkt.

Bestuur Stichting 
Wijkoverleg 
Lievendaal

Beste bewoners van Lievendaal

Stand van zaken budget
2014 aan activiteiten 
te besteden hadden 
en de aanvragen 
die gedaan zijn. Een hele klus voor deze mensen. Er is naar 
de begrotingen van de aanvragen gekeken en daarbij 
gekeken waar we konden bezuinigen. Later is er nog een 
bijeenkomst geweest, omdat mensen nog vraagtekens 
hadden bij de verdeling/toekenning van het budget. De 
uitkomst van deze bijeenkomst was helaas dat met het 
toegekende bedrag Lievendaal Actief dit jaar niet door 
kan gaan zoals het al een aantal jaren is gehouden. Dit is 
erg jammer, maar een besluit van de organisatie van dit 
evenement.
Bij het zien van de bezuinigingen die we moeten doen 
horen we gelukkig wel steeds meer creatieve ideetjes 
voor dingen die niets of erg weinig kosten. Dat is ook wat 
we de komende jaren nodig gaan hebben. En natuurlijk 
niet alleen de ideetjes, maar ook de mensen die het gaan 
uitvoeren.  Wil je je inzetten voor de wijk, kom even een 
praatje maken in het “Trefpunt de Goede Buren” (er hangt 
nu nog een bord “steunpunt”) aan het parkeerterrein aan 
de Lievendaalseweg.
“Veel leuke dingen hoeven niet veel te kosten”

Linda Schellen,  
Penningmeester Stichting Wijkoverleg Lievendaal
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Bericht van de voorzitter van GC Lievendaal

Zoals altijd hier weer een bericht van de voorzitter. In 
de periode tussen december en nu is er al weer veel 
gebeurd.

Zoals u al heeft kunnen zien is ons 
Gemeenschapscentrum eindelijk geschikt voor 
rolstoelgebruikers.
De Gemeente heeft een nieuwe entree gemaakt waarbij 
de deuren automatisch open gaan.
Het invalidentoilet is ook gerenoveerd.
U heeft tevens kunnen zien dat we de deuren die toegang 
geven tot het gebouw, de deuren die leiden naar de 
ontmoetingsruimte en de tussendeur naar de grote zaal, 
zeer mooi beplakt zijn. Dit alles om een en ander een 
mooi uiterlijk te geven.

De Gemeente is inmiddels ook begonnen met het 
schilderwerk aan de buitenzijde van het gebouw. Dit 
betekent wel dat er een aantal kozijnen vervangen of 
gerepareerd zal worden. Dit loopt nog bij de Gemeente, 
maar zal zeer spoedig gerealiseerd worden. 
Wat betreft de verwarming en klimaatbeheersing: 
hierover zijn we nog in overleg met de Gemeente. De 
Gemeente heeft wel toegezegd dit probleem op te 
lossen, maar weet nog niet precies hoe dit gerealiseerd 
zal gaan worden omdat dit, zoals altijd, een financiële 

kwestie is. Er zijn inmiddels alweer de nodige activiteiten 
achter de rug: Prinsenbal en Tonproaters avond. Dit 
was, gezien de grote opkomst, een fantastisch succes, 
mede ook omdat de stadsprins ons met een bezoek 
vereerde. Een compliment aan de organisatie van de 
Tonproaters is wel op zijn plaats. Ze hadden het geweldig 
georganiseerd, wat blijkt uit een zaal die helemaal vol 
zat. Carnaval dit jaar is, zoals altijd, zeer druk bezocht 
geweest. Ook aan de organisatie van de Zotte Zwanen wil 
ik mijn grote dank uitspreken.

In het nieuwe jaar zijn we gestart met het dansen voor 
50-plussers. Dit vindt iedere tweede zaterdag van 
de maand plaats en de opkomst is geweldig. U bent 
natuurlijk van harte welkom.
De jeu de boules banen zijn nog niet geheel in orde, maar 
daar zullen we zo spoedig mogelijk aan werken.
De competitie is reeds begonnen, maar u kunt zich nog 
steeds opgeven.

De Paasbrunch!! Dit was weer een happening die je 
stoutste dromen overtreft. Meer dan 155 personen 
hadden zich hiervoor opgegeven. We hebben zelfs een 
stop in moeten lassen, omdat het deelnemersaantal zo 
groot was dat de zaal hier te klein voor was. Studio 040 
heeft opnames gemaakt tot ieders tevredenheid. Onze 
beheerder Huub van de Wiel en Jack Wagemans hadden 
gezorgd voor echte konijntjes en kuikentjes. Geweldig 
heren!! Ook mijn zeer grote dank aan alle 17 vrijwilligers 
die deze dag om 06.00 uur al aanwezig waren en een 
topprestatie hebben geleverd. Fantastisch!!
Met de Kerstbrunch verwachten we een nog groter 
aantal deelnemers, dus ik raad u aan zo snel mogelijk uw 
deelnemersformulier in te leveren. De formulieren zullen 
eind september in ons Gemeenschapscentrum klaar 
liggen.

Dit jaar gaat Lievendaal Actief niet door in verband 
met te weinig subsidiegeld wat ons is toegekend. We 
hebben echter wel besloten dit jaar op 29 juni a.s. een 
vlooienmarkt te houden op het parkeerterrein met 
entertainment, een gezellig terras en een springkussen 
voor de kinderen.
Ik wens u namens het hele bestuur en alle vrijwilligers 
een fijne vakantie!

Jack Feijen, 
voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal



De Lievendaler 38                                                        Pagina 5 Juni 2014

Even Voorstellen…

Vrijwilligers gezocht BAL

Wie heeft de mooiste plantenbakken

Ik ben Els Eijkemans 
en gehuwd met Ad 
Eijkemans. We hebben 
drie kinderen en vier 
kleinkinderen. Ik ben al 
24 jaar woonachtig in 
Strijp, wat ons erg goed 
bevalt. Mijn hobby ’s zijn: 
zwemmen, poppenhuizen 
ontwerpen en natuurlijk 
mijn 4 kleinkinderen. 
Sinds twee jaar ben ik 

vrijwilligster bij BAL (Bewonersvereniging Aireywoningen 
Lievendaal), waar ik tevens heel veel plezier en 

Onze Bewonersvereniging zou graag enkele nieuwe 
vrijwilligers willen verwelkomen voor het organiseren van 
leuke dingen in de buurt. Het zou ook mooi zijn als de 
nieuwe vrijwilliger wat handig is op de computer.
Als vrijwilliger moet je natuurlijk ook een paar 
vergaderingen bijwonen per jaar. Zo bundelen we samen 
onze krachten en ontstaan er iedere keer weer nieuwe 
ideeën om weer iets moois te organiseren in onze wijk.

Mochten er nog mensen zijn die, na het lezen, 
belangstelling voor het vrijwilligerswerk hebben, 

Wij “vrijwilligers” van BAL 
(Bewonersvereniging 
Aireywoningen Lievendaal) 
hebben een kort 
fietstochtje door onze 
wijk gedaan. Twee jaar 
geleden hebben we mooie 
bloembakken geplaatst 
in diverse straten in de 
wijk. Ondanks alle goede 
bedoelingen staan niet alle 
plantenbakken er mooi bij. 
En dat vinden we jammer, 
want het idee van de 

plantenbakken is eigenlijk al enige jaren geleden geboren 
in de Van der Lindenstraat en in de Loderstraat. 
We hebben er allemaal positieve energie en tijd 
in gestoken in samenwerking met Woonbedrijf, 
Bewonersvereniging BAL en enkele bewoners.

schroom dan niet om contact op te nemen met  
Rian van Gaal, tel.nr.: 040-2528203. Met elke vrijwilliger 
zijn wij allemaal heel blij, want zonder vrijwilligers zouden 
we nooit zo ver zijn gekomen.
Ik bedank alle vrijwilligers voor hun inzet, maar 
verwelkom ze ook heel graag, want met zijn allen staan 
we sterk. Voor nu en in de toekomst.

Bestuur Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal

voldoening van heb. Samen met de vrijwilligers van BAL 
hebben wij de plantenbakken geplaatst en opgevuld 
met mooie vaste plantjes, voor de schuurtjes in onze 
wijk. Ik steek mijn handjes overal uit als het kan en help 
bijvoorbeeld bij de Nieuwjaarsreceptie, Paasbrunch, 
Seniorendag, Vlooienmarkt BAL en onze Burendag van 
BAL waar je mij kunt vinden achter de koffiekraam en 
waarbij ik dan koffie serveer.

Graag zien we jullie dit jaar op onze Burendag op zondag 
28 september in het speeltuintje in de Loderstraat. 
Let op meer info in de volgende Lievendaler van 15 
september 2014.
Ik schenk dan graag een kopje koffie voor jullie in.

Tot ziens, Els Eijkemans

We willen toch graag onze plantenbakken behouden en 
onze wijk hiermee wat opfleuren? Niet voor één jaar maar 
het liefst voor altijd. En met een goede inzet moet dat 
toch lukken? Gelukkig kwamen we langs onze route ook 
hele mooie en goed verzorgde plantenbakken tegen.
Wij zouden graag zien dat alle bloembakken in de 
wijk er allemaal zo super mooi uit zagen. Daarom is 
onze instelling om de twee bewoners met de mooiste 
bloembakken dan ook te gaan belonen en met wat… dat 
is nog een verrassing.
Dus mensen zet hem op, vul je bakken en verzorg de 
plantjes, dan zullen we met plezier ons fietstochtje langs 
alle mooie bloembakken in onze straten voortzetten.

Wij wensen jullie dus hierbij een mooie zomer en veel 
plantenbakken plezier.
Fijne vakantie.

Bestuur Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal
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Muziek in de buurt … voor jong en oud!

Nieuws van het 
Jongerenwerk

Muziekvereniging Eindhoven West (MEW) is een gezellige 
harmonie in de wijk Strijp te Eindhoven. 
Ons repertoire is gevarieerd samengesteld: van 
filmmuziek tot klassiek, van popmuziek tot marsen. De 
muziek is dus voor iedereen uitdagend en leuk!

Regelmatig vinden concerten plaats op allerlei locaties, 
zoals Gemeenschapscentrum Lievendaal, het Philips van 
Lenneppark, bejaardenhuizen, het stadspark De Warande 
(Carat-concerten) te Helmond en tijdens de traditionele 
kerstdienst in de Trudokerk.
 
Naast muzikale prestaties besteedt MEW ook veel 
aandacht aan sfeer en gezelligheid. Zo staat er  elk jaar 
een familiedag op ons programma en zijn we vorig jaar 
een heel weekendje weg geweest. Ook in het buitenland 
doen wij leuke dingen. Zo is er een uitwisselingsproject 
met de Duitse Musikverein Vöhringen en gaan we in 2015 
zelfs een reis maken door Mexico! 

MEW is laagdrempelig. Wij beschikken over een eigen 
opleiding. In Gemeenschapscentrum Lievendaal worden 
tegen een kleine vergoeding muzieklessen gegeven door 
ervaren en toegewijde docenten. Een instrument krijg je 
in bruikleen, je hoeft dus niet zelf een duur instrument 
aan te schaffen. De contributie is laag.

Over enkele weken is het weer zover, ons jaarlijkse 
kampweekend!
Dit jaar gaan we van 4 t/m 6 juli terug naar ’t Caves in 
Wintelre. Omdat we daar meer slaapplaatsen hebben dan 
in onze vorige locatie in Hoogeloon, hebben we ook nog 
plaats voor kinderen die geen lid zijn van de hobbyclub. 
Aanmelden kan tot 28 juni, maar vol is vol, dus wacht niet 
te lang als je graag mee wil. 
De kosten bedragen €17,50 per persoon.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de hobbyclub 
op dinsdag tussen 15.00 en 17.00 uur, of stuur een email 
naar: jongerenwerklievendaal@gmail.com
De inschrijving is pas definitief wanneer de eigen bijdrage 

Kom kijken op een van onze volgende concerten:
29 juni 2014 - 14.00 uur - Wim van Doorne Kiosk - 
Eindhoven
18 oktober 2014 - Themaconcert samen met Die 
Heidefelder Musikanten.

Ook ben je altijd welkom om de sfeer te proeven bij onze 
repetities, iedere donderdagavond in GC Lievendaal:
18.45 - 19.45 uur: Opleidingsorkest - onder leiding van 
Tristan de Groot

 

20.00 - 22.15 uur: Groot orkest - onder leiding van 
Reinhard Wind.

Op onze website  
www.muziekverenigingeindhovenwest.nl  
kun je alle informatie vinden.

Hopelijk tot ziens! 

van €17,50 is betaald. Deelnemers krijgen eind juni 
nadere informatie over de locatie en wat ze wel (en niet) 
moeten meenemen. Het thema van dit jaar is: “het Wilde 
Westen” en wij zullen ons spelprogramma en de Bonte 
Avond hier op aanpassen.

De leiding.



De Lievendaler 38                                                        Pagina 7 Juni 2014

Gezellige Dansavonden

Lievendaal on-tour 2014  

Een nieuwe activiteit in ons Gemeenschapscentrum 
Lievendaal in 2014:

GEZELLIGE DANSAVONDEN VOOR 50-PLUSSERS
MAAR OOK MENSEN ONDER DE 50 ZIJN VAN HARTE 
WELKOM   !!!!
Vanaf januari op elke 2e zaterdag van de maand,  ook in 
juli en augustus….  dus in de nu komende maanden op :

Net zoals voorgaande jaren heeft de organisatie van 
Lievendaal-on-tour voor dit jaar weer een grandioze 
oriëntatietocht  gemaakt voor het gehele gezin. Iedereen 
kan dus meedoen met deze sportieve, informatieve, 
maar vooral zeer gezellige fietstocht van ongeveer 25 tot 
30 kilometer. Tijdens de tocht kunt u genieten van vele 
mooie plekjes in en rondom Eindhoven.

De fietstocht wordt gehouden op  
ZONDAG 22 JUNI 2014, aanvang 10.30 uur

Zoals  gebruikelijk wordt u voorafgaand aan de tocht 
voorzien van een rijk gevuld lunchpakket met broodjes 

ZATERDAG 14 JUNI 2014    
ZATERDAG 12 JULI 2014
ZATERDAG 9 AUGUSTUS 2014 
ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2014

Aanvang 20.00 uur – zaal open om 19.30 uur –  
entree € 1,50  - 
Met muziek van onze eigen D.J.

U BENT VAN HARTE WELKOM !!

- flesje drinken - appel - snoep.  Na de tocht krijgt u nog 
enkele drankjes en kunt u ook eens lekker genieten van 
een smakelijke kop soep.
Dit alles voor de prijs van € 2,50 per persoon. 
Kinderen tot 12 jaar gratis !

Vul onderstaande bon is en lever deze 
in voor donderdag 19 juni bij de bar van 
Gemeenschapscentrum Lievendaal, Lievendaalseweg 3 te 
Eindhoven. 
U krijgt dan een bewijs van betaling.

Gelieve te betalen bij inschrijving !!

Naam    : 

Adres     :

Postcode en woonplaats : 

Telefoonnummer :     

E-mailadres      :    

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

     ………………  volwassenen à  2,50: €….…………………………

     ………………  kinderen tot 12 jr.       (gratis)

Totaal aantal personen  ………………  totaal bedrag:               € …………………………….

✂
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Derailed Dancers 5 jaar

1e lustrum Country festival “de Lieven”

5 April jl. hebben we ons 5-jarig bestaan gevierd van de club die gevestigd zit 
in Gemeenschapscentrum Lievendaal. Onze leden wisten nog niets van wat we 
gingen doen. Dit was een verrassing. Eenmaal compleet zijn we aan de gang 
gegaan. Het was een workshop improvisatie theater verzorgd door Dulcinea uit 
Eindhoven.

Er is veel gelachen en hebben allemaal erg genoten van deze middag. Op het 
einde hebben enkele leden het geleerde in uitvoering gebracht (denk  aan het 
tv programma de Lama’s). Deze waren erg bijzonder, goed en hilarisch. Het eten 
was weer super goed en lekker verzorgt vanuit GC Lievendaal (echt een tip).  
We hebben er met zijn allen goed van gesmuld.

Op 6 & 7 september vieren we feest. Dan vindt er weer 
het jaarlijks terugkerende country evenement “de Lieven” 
plaats, op de parkeerplaats van GC Lievendaal. Dit jaar 
vieren we het  1e lustrum. Het beloofd weer een geslaagd 
evenement te gaan worden zoals de voorgaande edities.

Zaterdagavond 6 september beginnen we om 19.00 uur 
en zullen we rond 23.30 uur stoppen (dit kan uitlopen tot 
00.00 uur). Deze avond is volledig voor DJ Vincent.  

Zondag 7 september beginnen we om 13.00 uur!
Dit is een uur later dan voorgaande edities.
Deze middag wordt opgeluisterd met Live muziek door 
de country band Texas Renegade afgewisseld met een DJ. 
Vincent Versteegh zal weer een workshop verzorgen, is 
er een kleine braderie en wordt er weer aan de kleintjes 
onder ons gedacht. Men hoeft zich deze dag niet te 
vervelen. Ook zijn er de nodige hapjes en drankje te 
verkrijgen.

Actie: In samenwerking met de fotoclub (gevestigd 
in GC Lievendaal) houden we een fotowedstrijd waar 

Meer info: www.deraileddancers.nl of stuur een mail naar deraileddancers@gmail.com
 
                           ons op  www.facebook.com/deraileddancers

De avond is aangebroken en het 
feest ging nog lang door. Ik (Vincent) 
en Jose zijn door alle leden nog in het zonnetje gezet. 
Andere clubs kwamen op bezoek om het lustrum met ons 
mee te vieren. Ook door hen zijn we lekker verwend. Als 
verrassing voor iedereen kwam Sandra Mooy optreden. Zij 
en alle anderen (134 personen) hebben er een grandioos 
feest van gemaakt, wat wij niet snel meer zullen vergeten! 
Hierbij bedanken wij iedereen nogmaals voor dit 
overweldigende feest en op naar de 10 jaar!

een ieder tot 12 jaar aan mee mag doen. Er zijn leuke 
prijzen te winnen voor de mooiste foto van die dag. De 
kinderen krijgen een camera en kunnen hier kosteloos 
aan deelnemen. Er zal een infostand aanwezig zijn op het 
terrein.
De organisatie hoopt weer op een grote opkomst.

AND WE GO THROUGH!



De Lievendaler 38                                                        Pagina 9 Juni 2014

Vervolg gierzwaluw in wijk Lievendaal

Vlooienmarkt BAL 2014

Woonbedrijf heeft inmiddels alle uitgevallen nestkasten 
voor de gierzwaluw hersteld. Super dat zij ook de vogels 
als hun “huurders” zien en zich hebben willen inzetten 
voor onze medebewoners in Lievendaal.
Na overleg met de Gemeente zijn we in de weken dat 
ik nu aan het schrijven ben, bezig met de lokroep te 
gebruiken. De lokroep is aangekocht door de Gemeente 
en is in bruikleen in Lievendaal aanwezig. Super van de 
Gemeente dat ze hierin mee willen werken.
Helaas is het niet gelukt om het kastje op te hangen daar 
waar hij zou moeten hangen. En het kastje heeft ook nog 

Op zondag 13 april hebben we weer een geweldige 
vlooienmarkt gehad in de Loderstraat en Landweg. Het 
was eerder in het jaar als voorgaande jaren, maar dit 
kwam door de Paasdagen en Koningsdag. 
Het weer was aan de frisse kant maar we hebben het 
gelukkig droog gehouden. 

De kraamhouders waren weer tevreden en hebben de 
meeste overtollige huisraad verkocht en opgeruimd. Dit 
schept natuurlijk ook weer ruimte in huis en je krijgt er 
ook nog iets voor terug.

Vlooienmarkt BAL 2015

Op zondag 19 april 2015 van 11.00 – 15.00 uur
Datum inschrijven op maandag 9 maart 2015, tussen 18.30 – 19.30 uur op Pestelpad 8, Eindhoven
Info: 040-2528203

Knip onderstaande uit of noteer dit vast in uw agenda voor 2015.

wat kinderziektes. 
Maar hij wordt 
zo goed mogelijk 
ingezet om de 
gierzwaluw weer in de wijk te krijgen.
Op moment van schrijven zijn er nog geen gierzwaluwen 
gezien in de wijk. Maar hopelijk komen die de komende 
twee weken het land in en vinden ze hier een nieuw 
huisje.

Werkgroepje gierzwaluw

Ruim meer dan de helft van de kraamhouders zijn 
bewoners van Lievendaal.
Er zijn vele bezoekers geweest verdeeld over de hele dag. 

De vrijwilligers van de koffiekraam hadden het ook weer 
lekker druk en de DJ ’s die de muziek verzorgden, hebben 
weer voor een geweldige sfeer gezorgd.
Wij bedanken onze vrijwilligers voor hun inzet en hopen 
de volgende keer weer op hun steun te mogen rekenen.

Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal

✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂ ✂✂ ✂ ✂✂ ✂ ✂✂ ✂
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I ♥ Lievendaal Project  0 tot 100 -  
Fotoproject en Proeverij

Fotoproject Lievendaal

Het bovenstaande project ging van start op 22 januari tot 
8 februari 2014.

Bewoners van Lievendaal werden geïnterviewd over hun 
leven en het wel en wee over wonen in deze wijk.
Ook had men de gelegenheid zich op de gevoelige plaat 
te laten vastleggen.
Dit laatste werd gedaan door de Fotoclub Lievendaal 
onder supervisie van fotograaf Maarten Coolen, die de 

De Proeverij

Dit was ook een onderdeel van het project 
 I ♥ Lievendaal.

Op zaterdag 15 maart 2014 ging dit onderdeel van start.
Hierbij aanwezig waren 15 koks, die 100 buurtgenoten 
voorzagen van heerlijk eten, hapjes, enz.

De buurtgenoten waren vol lof over de inzet en 
kookprestaties van deze koks. 
Er werd gestart in groepen van 10 personen. Men ging 
naar de diverse locaties, waar de koks hun kookkunsten 
hadden gepresenteerd.

fotoclub ondersteunde, daar men gebruik maakte van 
een oude ingewikkelde technische camera.

De expositie van deze foto’s werd op 4 april in 
Gemeenschapcentrum Lievendaal geopend door de heer 
Torunoglu, wethouder van de Gemeente Eindhoven en 
de heer Eggermont, directeur van Woonbedrijf.

De expositie van de foto’s was een succes, de 
gefotografeerde personen kregen een kopie van hun foto 
mee naar huis.

Waardering alom voor de organisatie en de vrijwilligers 
die voor al deze personen hebben gekookt.
De verzorging rondom dit gebeuren was uitstekend 
geregeld.
Er was gezorgd voor vervoer van mensen die minder 
goed ter been waren.

Chapeau!!!!!!

Dit project is zeker voor herhaling vatbaar.  

Diny, Annemie en Dinie
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REGLEMENT: Iedereen mag meedoen en zoveel 
deelnameformulieren inleveren als hij of zij wil.

1.  De kosten zijn 4 euro per deelnameformulier, u dient 
het (totaal)bedrag over te maken op:          NL24  
INGB 0009 6463 41  t.n.v.   Stichting Lievendaal VOOR 
VRIJDAG 13 JUNI met vermelding van uw naam  
en adres!!

2.  Er zijn 8 prijzen te winnen:  de 1e prijs is 25% van 
het totale prijzengeld, en de 2e t/m 6e prijs resp.  
19 – 12 – 10 – 6 en 4 % van het prijzengeld. Om 
ook niet-kenners een goede kans op een prijs te 
geven,  worden er nog 2 extra prijzen van 12% van 
het prijzengeld VERLOOT onder alle deelnemers 
ongeacht wat ze hebben geraden.

3.  U moet raden (a) de uitslagen van alle 48 
poulewedstrijden: u krijgt dan 4 punten voor de 
winnaar goed geraden of gelijkspel  is juist geraden, 
2 pt extra als de uitslag helemaal juist is.    (b)  de 16 
landen die doorgaan naar de 2e ronde ( 4 pt. per 
land goed)  - (c)  de 8 landen die de kwartfinale halen   
( 8 pt. per juist land) – (d)  de landen in de ½ finale ( 
12 pt. per juist land)  -   ( e )  de landen in de finale  ( 
16 pnt.p.l.) en  (f )  de winnaar van het WK ( 20 pt.) 

4.  Attentie: er hoeft geen verband te zitten tussen uw 
uitslagen en het vervolg;  u mag best België 3x laten 
verliezen, maar het land toch raden voor de laatste 
16 teams,  enzovoorts.

5.  De organisatie van de WK pool is in handen van Loek 
Wagemans en Peter Janssen. Vragen over de pool 
kunt u mailen naar: pbhjanssen@hotmail.com of 
c.wagemans8@upcmail.nl

U KUNT OP 3 MANIEREN MEEDOEN

1.  Een deelnameformulier ophalen achter de bar van 
Gemeenschapscentrum Lievendaal, daar kunt u het 
ook weer inleveren, het adres is Lievendaalseweg 3,  
5652 SB Eindhoven.

2.  Een mailtje sturen naar pbhjanssen@hotmail.com of 
c.wagemans8@upcmail.nl met uw naam en adres, 
dan zullen we een deelnameformulier bij u in de 
brievenbus bezorgen, dit geldt alleen voor de wijk 
Lievendaal

3.  Het deelnameformulier downloaden op de website 
lievendaalvta.nl

x

SUCCES MET UW VOETBALPOOL EN VEEL VOETBALPLEZIER OP DE TELEVISIE !!

Organisatie WK Pool Lievendaal

Voetbalpool W.K. Voetbal in Brazilië 12 juni tot 13 juli

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

Website  
Wijkoverleg Lievendaal
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GROTE ROMMELMARKT

OP PARKEERTERREIN 

GEMEENSCHAPSCENTRUM LIEVENDAAL, 

LIEVENDAALSEWEG 3

ZONDAG 29 JUNI 2014
VAN  10.00  -  16.00 UUR

INSCHRIJVEN KAN OP  
17 JUNI 2014 TUSSEN  18.00  EN 20.30 UUR

IN GC LIEVENDAAL, LIEVENDAALSEWEG 3.

KRAAMHUUR  € 25,-

INFO:  TEL.NR.  06-41722691

MET MEDEWERKING VAN:
DUO TWICE EN DJ KEVIN

EEN GEZELLIG TERRAS  
WAAR JE SNACKS  

EN DRINKEN  
KUNT KOPEN!!

OOK EEN  
SPRINGKUSSEN 

VOOR DE KINDEREN!


