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Leida Janssens-Raap
Na sluitingsdatum 3 november is er geen
mogelijkheid meer om nog kopij aan te leveren.
De Lievendaler verschijnt 4 maal per jaar:
Maart, Juni, September en December.

op 75-jarige leeftijd overleden
Leida was vanaf de dag van oprichting in 1997
lid van onze Bewonersvereniging Aireywoningen
Lievendaal
Wij gaan haar inzet en betrokkenheid missen
Wij wensen
Frans
Kinderen
Kleinkinderen
heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd
Bestuur van Bewonersvereniging Aireywoningen
Lievendaal (BAL)
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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.
September 2014

Beste bewoners van Lievendaal
De vakantie ligt inmiddels alweer ver achter ons. Hopelijk
heeft iedereen op hun eigen manier mogen genieten van
de zomer.
Op 11 juli werden we verrast met bouwketen op het terrein
waar de LIDL gebouwd zou worden.
Vanaf dat moment ging het snel. Eerst een put met de
wateraansluiting en al snel de bodem. Volgende verrassing,
in de bouwvakantie zijn ze doorgegaan!
Regelmatig waren ze al voor zeven uur in de ochtend bezig
om tot zes uur in de avond door te werken. En ook nog op
zaterdag werd er gewerkt.
Op het bord dat bij de bouw staat wordt vermeld dat in
november de oplevering is.
De zin “Kerstboodschappen 2014 kunnen bij de nieuwe
LIDL gedaan worden”, die regelmatig is gevallen binnen

het Wijkoverleg, lijkt waarheid te gaan
worden. We hopen het met z’n allen,
we hebben er lang genoeg op moeten
wachten.
Ondertussen zijn de vrijwilligers verder
aan het gaan met achter de schermen een heleboel
geregeld te krijgen, wordt het Buurtbudget 2015 weer
aangevraagd bij de gemeente. Ideeën voor volgend jaar
gelanceerd. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe we met de
verdere daling van het budget om moeten gaan.
We hopen dat je weer geniet van een mooie editie van
De Lievendaler.

Bestuur Stichting Wijkoverleg Lievendaal
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Dat Stichting Wijkoverleg Lievendaal een website had, dat was al bekend.
Sinds kort is deze website vernieuwd.
Wij zijn erg blij met onze vernieuwde website. Kom eens een kijkje nemen!

!!

http://wijkoverleg-lievendaal.dse.nl
		Voor mensen met facebook, het Trefpunt heeft sinds kort ook een pagina. Daar is regelmatig iets te lezen
over de wijk en ook wanneer het Trefpunt open is. Like deze pagina om meldingen van nieuwe berichten te
krijgen.

		https://www.facebook.com/trefpuntdegoedeburen

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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Zwerfafval in Lievendaal
De laatste tijd wordt er regelmatig afval tussen de afvalbakken op de hoek Lievendaalseweg/Loeffstraat achter
gelaten. Dit geeft een rommelig beeld en dit willen we in Lievendaal voorkomen. Daarom hieronder nog eens
de regels voor de containers die aanwezig zijn.
Glasbak:
In de glasbak				

Bij de milieustraat			

Niet bij het glas

Schone flessen				Vlakglas					Doppen, kurken, deksels
Glazen potjes				Raamglas				Porselein, aardewerk
-						Thermopane				Spiegels
-						Draadglas				Ovenschalen
-						Autoruiten				Kristal

Glas kan eindeloos hergebruikt worden zonder verlies van kwaliteit. De scherven van lege glazen flessen en potten worden
verwerkt tot glas voor de productie van nieuwe flessen en potten.
Plastic:

Wel en niet in de kunststofcontainers
• Plastic verpakkingsmateriaal kunt u in de plastic inzamelbak gooien. Ander afval, zoals glas, papier of restafval hoort daar
niet in. Dit afval gooit u in de daarvoor bestemde containers.
• Zorg ervoor dat alle kunststof verpakkingen leeg zijn en dat eventuele papier, karton of aluminium(folie) resten zijn
verwijderd. Ingedeukt plastic heeft de voorkeur.
• U kunt het plastic in elk soort plastic zak in de inzamelbak doen. U mag het plastic verpakkingsafval ook los in de
inzamelbak doen.

Lever hard plastic in bij de milieustraat
Bij de milieustraten kunt u hard plastic inleveren zoals tuinmeubels, emmers en plastic speelgoed. Dit hoort niet thuis
hoort in de container voor plastic verpakkingsmateriaal en komt nu nog vaak bij het restafval terecht.
Kijk ook eens naar http://www.deafvalapp.nl/ in de app-store en google play voor je smartfone of i-fone. Hierin kunt u
informatie vinden over het afval in Eindhoven en het legen van de huiscontainers en ophalen van oud papier.
De app geeft aan wat wanneer opgehaald wordt, ook wanneer dit op een andere dag dan normaal is.
Mocht u in de buurt toch een plek tegenkomen waar zwerfafval ligt (of een losse tegel of zo) kunt u dit melden op de site
van de gemeente (http://www.eindhoven.nl/producten/Melding-onderhoud-openbare-ruimte.htm) of gebruik maken
van de Buitenbeter App (http://www.buitenbeter.nl/apps)
Natuurlijk kunt u ook nog altijd bellen om een melding te doen (tel.nr.14 040)

Samen werken aan een schoner Lievendaal, alleen kunnen we het niet!
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Bericht van de voorzitter GC Lievendaal
De afgelopen maanden is een zeer drukke periode voor
mij geweest. Veel vergaderingen van de voorzitters
van de diverse gemeenschapscentra met de gemeente
hebben plaatsgevonden. Dit alles had te maken met
het voortbestaan van de gemeenschapscentra. Ik heb
me met alles wat in mijn vermogen lag ingezet voor ons
gemeenschapscentrum wat uiteindelijk tot gevolg heeft
gehad dat de gemeente ons gemeenschapscentrum
een fikse financiële bijdrage heeft toegekend om onze
ontmoetingsruimte te renoveren.
Ik mag met trots vermelden dat dit zeer geslaagd is.
Dankzij onze beheerder Huub, enkele bestuursleden en
tal van vrijwilligers hebben we iets neergezet waar we tot
in lengte van dagen met heel veel genoegen op terug
kunnen kijken. Ik kan niet anders zeggen dan mijn zeer
grote waardering uit te spreken aan allen die hieraan mee
geholpen hebben.
De officiële opening zal plaatsvinden op 10 oktober a.s.
19.00 uur door wethouder Yasin Torunoglu en mijzelf.
Dit jaar hebben we Lievendaal Actief op een andere
manier ingevuld dan voorgaande jaren. Wij als

Gemeenschapscentrum
Lievendaal gaan
voortaan als Jaarmarkt
Lievendaal verder en
ik mag stellen dat het
een geslaagd festijn is
geworden. Zoals ieder
jaar was er dit jaar ook
weer een Lievendaler van
het Jaar.
Niet 1 maar 2 personen
dit jaar. Anja en Loek Wagemans! Zij hebben zich het hele
jaar voor ons centrum ingezet. Je hoefde maar te vragen en
Loek en Anja stonden klaar. Jullie hebben het verdiend!
De dansavonden die we iedere tweede zaterdag van
de maand organiseren lopen nog wat stroef, maar de
verwachting is dat het na de zomervakantie weer drukker
zal worden. U bent uiteraard van harte welkom.
Ook dit jaar is het weer de bedoeling dat we een
Seniorendag gaan organiseren. Te zijner tijd hoort u hier
nog meer over.
Dan de Kerstbrunch met daarna kienen op 21 december
a.s. Zeer binnenkort zullen de lijsten voor deelname in de
ontmoetingsruimte klaarliggen. Ik wijs u er nu al op dat we
niet verder dan 140 personen kunnen gaan. De deadline
die we op het formulier stellen zal strikt gehandhaafd
moeten worden, want echt mensen we kunnen niet meer
dan het genoemde aantal mensen plaatsen. Dus wees er
op tijd bij.
Jack Feijen, voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal

Sinterklaasintocht 2014
Op zondag 16 november verwachten we Sint en
z’n Pieten te mogen verwelkomen in de haven.
Ook dit jaar komt Sinterklaas met zijn Pieten onze
wijk Lievendaal
weer bezoeken.
Houd de
brievenbus in
de gaten voor
de uitnodiging
en inschrijving.
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Feestelijke heropening GC Lievendaal
Hierbij nodigen wij alle bezoekers en verenigingen in
ons gemeenschapscentrum uit voor het bijwonen van de
feestelijke heropening van ons buurthuis op
VRIJDAG 10 OKTOBER
van 19.00 tot 20.30 uur
Dat betekent dat Wethouder YasinTorunoglu dan samen
met onze voorzitter Jack Feijen ons “nieuwe” buurthuis
heropent na de grootscheepse renovatie van het gebouw
in de laatste 8 maanden.
In die tijd heeft de Gemeente Eindhoven prachtig nieuwe
automatische deuren geplaatst in de ingang, in de

doorgang tussen hal en ontmoetingsruimte en zo ook in
de doorgang naar de grote zaal.
Daarna hebben Gemeente Eindhoven en Stichting
Lievendaal samen een mooi bedrag op tafel gelegd voor
een nieuwe bar, nieuwe meubels, een nieuwe keuken,
een groter drankenmagazijn, thermopane beglazing,
nieuwe deuren naar het binnenterras en een geheel
vernieuwde ontmoetingsruimte.
Het gebouw is indertijd geopend op 28 februari 1977 en
na 37 jaar was het wel tijd voor een flinke verbouwing.
Wij als bestuur van Stichting Lievendaal zijn daar zowel
zeer trots op, als ook zeer blij mee en ook zeer dankbaar
naar de Gemeente Eindhoven voor
hun gulle bijdrage.
Om dat te vieren, zullen we
op vrijdag 10 oktober na de
feestelijke opening, aan alle
aanwezigen koffie met koek
aanbieden en ook enkele drankjes
en hartige hapjes.
We hopen dat veel bezoekers
van ons gemeenschapscentrum
eventjes willen binnenlopen om de
opening bij te wonen.
Bij voorbaat dank voor uw komst,
Namens Bestuur
Stichting Lievendaal
Jack Feijen, voorzitter.

Jeu de Boules wordt Sjoelen
In de winter willen we niet in de kou staan. Daarom zullen
we vanaf 29 september a.s. naar binnen gaan.
Op maandagavond om 19.00 uur gaan we sjoelen in
Gemeenschapscentrum Lievendaal!
Heb je zin om gezellig mee te doen?
Geef je op aan de bar in GC Lievendaal.
Voor deze avond zijn we op zoek naar sjoelbakken.
Heeft u een sjoelbak staan die u ons wilt schenken of
voor een klein bedrag weg wil doen? Ook hiervoor kunt u
terecht bij de bar in GC Lievendaal. Bij voorbaat dank.
Nel Vrolings, tel.nr. 06-25142217
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Feestelijke heropening GC Lievendaal
Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal heeft geconstateerd dat er een lichte verbetering te zien is in het
verzorgen van de bloembakken tegen de schuurtjes in onze wijk.

Fam. Dorland
Dit wordt door vele bewoners erg op prijs gesteld. Het straatbeeld ziet er hierdoor veel vriendelijker en verzorgder uit en
verhoogd tevens ons woongenot.
Wij hopen hiermede dat dit tevens een aanzet is ook andere bewoners te stimuleren om hun plantenbak te gaan
beplanten en te onderhouden.

Fam. Schats

De Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal heeft daarom de 3 mooiste bloembakken van onze wijk uitgezocht en
de volgende bewoners hiervoor in het zonnetje gezet met een mooi boeketje bloemen.
-

Fam. Dorland
Fam. Schats/Dhr. J. Middel (niet op foto)
Mevr. Ribak

Mevr. Ribak

Bestuur Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal
De Lievendaler 39
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Gezellige Dansavonden voor 50-Plussers
( maar ook alle 50-minners zijn van harte welkom !! )
Een activiteit in ons Gemeenschapscentrum Lievendaal op
(bijna) elke 2e zaterdag van de maand:

U BENT VAN HARTE WELKOM !!

zaterdag 13 september
(zaterdag 11 oktober valt uit wegens het Oktoberfest)
zaterdag 8 november
zaterdag 13 december
zaterdag 10 januari 2015
Vanaf 20.00 uur Entree € 1,50
Met muziek van onze eigen deejee.

Kersttentoonstelling Rode Kruis
De Rode Kruisgroep Lievendaal houdt haar jaarlijkse
kerstverkooptentoonstelling op maandagmiddag
24 november van 13.30 tot 15.30 uur in
Gemeenschapscentrum Lievendaal.

De toegang is gratis, dus kom gerust eens even binnen
kijken.
Er zijn weer veel leuke Sinterklaas -en Kerstcadeaus te
kopen.
Tot ziens op 24 november.
Els Steenberghe en Roelie van Rossum

Website
Wijkoverleg Lievendaal

x

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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Stichting Sociaal Beheer Steengoed
Sinds deze zomer wordt het voormalig pand van Portaal
040 aan de Bellefroidlaan tijdelijk bewoond. De kans is
groot dat u al iets hier over gehoord heeft, maar graag
willen wij ook via deze weg het concept toelichten / de
bewoners voorstellen.
Stichting Steengoed is een samenwerking van drie
partijen die zich inzetten om het perspectief van de
tijdelijke bewoners in de maatschappij te vergroten en
daarmee een oplossing bieden voor leegstaand vastgoed.
Door (een combinatie van) economische en sociale
omstandigheden hebben zij behoefte aan woonruimte
en werk, maar zonder het één komt het ander niet
van de grond. Na een volledige werkweek hebben zij
behoefte aan een thuis, waar zij een financiële en sociale
basis kunnen opbouwen om weer volledig te kunnen
participeren in de maatschappij.
Het betreft hier echter geen maatschappelijke opvang
of hotel, de bewoners betalen zélf hun huur, werken zélf
40 uur per week en onderhouden zélf het pand. U zult
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de komende maanden vaker berichten ontvangen over
initiatieven in de wijk, waar zij zich samen met u willen
laten zien om te werken aan een gezellige en veilige
buurt.
Het pand aan de Bellefroidlaan biedt niet alleen
ruimte aan deze tijdelijke bewoners, maar ook een
mogelijke werkplek of locatie voor activiteiten voor
alle buurtbewoners. Het pand beschikt over een
aantal grotere ruimtes en kantoorplekken waar u als
buurtbewoner gebruikt van kunt maken. Bent u op zoek
naar een ruimte voor een vergadering, activiteit of andere
bijeenkomst, dan kunt u daar gemakkelijk terecht.
Mocht u hierin geïnteresseerd zijn kunt u contact
opnemen met: bellefroidlaan3@st-steengoed.nl
Voor overige vragen of meer informatie over de Stichting
kunt u terecht op onze website:
www.stichtingsociaalbeheersteengoed.nl

September 2014

Sint en Piet op bezoek bij u thuis, vereniging of school?
Wilt u een onvergetelijk bezoek boeken voor uw
kinderen, klik dan op de button contact en bel of mail ons
voor vrijblijvende informatie.
Sint & Piet werken voornamelijk in de regio Eindhoven en
omgeving.
Wij komen naar u toe met minimaal 2 pieten.
De pieten zijn altijd netjes gekleed en tijdens onze
bezoeken zijn de pieten steeds alcohol- en rookvrij.
Wij zijn te boeken voor diverse activiteiten, zoals
huisbezoeken, bedrijven en verenigingen, scholen,
winkelcentra en markten of braderieën.

CV DE ZOTTE ZWANEN verzorgd al jaren uw heerlijk
avondje, voor meer info:
BEL: 040-2520241 en vraag naar Harrie of Francien van
den Heuvel, mailen kan ook:
zottezwanensinterklaas@advangennip.nl

U zou ons natuurlijk ook voor andere doeleinden
kunnen boeken, zoals bijvoorbeeld bejaardenhuis,
peuterspeelzaal, enz.

Programma CV De Zotte Zwanen 2014/2015
in GC Lievendaal
Oktoberfest*
Kerstbal
Zotte Buut**
Prinsenbal
44 jarig bestaan

11 Oktober 2014
20 december 2014 (Café gedeelte)
16 Januari 2015
17 Januari 2015
25 oktober 2015

aanvang 20:00 uur
aanvang 20:11 uur (onder voorbehoud)
aanvang 20:11 uur
aanvang 20:11 uur
info volgt

* Kaarten verkrijgbaar bij GC Lievendaal
** Kaarten verkrijgbaar bij Fam. van den Heuvel. (Houdt onze site www.cvdezottezwanen in de gaten!)

Vraag aan de diëtist :
Hoe weet ik of ik teveel of te weinig eet
In feite kun je simpel
stellen dat als je
gedurende langere tijd,
bijv. 2-3 maanden, een
stabiel gewicht hebt, je
gedurende die periode net
zoveel energie verbruikt
hebt als dat je aan energie binnen gekregen hebt. Je bent
dus in balans. Kom je juist aan (bijv. tijdens feestdagen
of een vakantie) dan heb je teveel gegeten. Val je af, dan
heb je onvoldoende energie binnen gekregen, soms ook
doordat je meer energie nodig had (bijv. bij ziekte of
flinke inspanning).
Om te weten of je veel of weinig eet, heeft het echter
geen zin om jezelf te vergelijken met een ander.
Immers, ieder individu heeft zijn eigen energieverbruik.
Vergelijk het maar met een auto, de een rijdt zuiniger
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dan de ander. Het energieverbruik hangt namelijk af van
diverse factoren zoals, geslacht, lengte, gewicht, leeftijd,
lichaamsbeweging, lichaamssamenstelling en is voor een
deel ook genetisch bepaald.
Wil je dus een goed gewicht behouden dan is het
belangrijk jezelf van tijd tot tijd te wegen. Kom je
makkelijk aan in gewicht, heb je al overgewicht of val je
juist ongewenst af, is het verstandig je vaker te wegen
en te zorgen dat je de juiste balans vindt tussen energieinname en energieverbruik. Omdat dit niet altijd even
gemakkelijk is, kan een diëtist hulp bieden.
Wilt u weten of u een gezond gewicht heeft? Heeft
u andere vragen over uw voeding of uw dieet? Maak
dan een afspraak met Andrea Boullart, diëtist in
Gezondheidscentrum Strijp aan de Noord-Brabantlaan 66
of via telefoon 040-2308425 op werkdagen van
08.00-17.00 uur.
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Oktoberfest 2014
Op zaterdag 11 oktober wordt er wederom een Oktoberfest gehouden in
“Gemeenschapscentrum Lievendaal”. Na 2 succesvolle jaren volgt dus een
derde jaar Oktoberfest. Een gezellige avond gebaseerd op de Munchener
Oktoberfesten, met bier, fris, wijn en braadworsten.
Gedurende de avond zal er opgetreden worden door:
		

* Die Tiroler Schürzenjäger

		

* Bandparodist Maarten de Groot.

		
		
		

* dj “Tiroler” Kevin

 aarten voor deze avond zijn te koop
K
voor de weggeefprijs van 5 euro per
persoon.
		Kaarten zijn te koop aan de bar van
“Gemeenschapscentrum Lievendaal”,
Lievendaalseweg 3 te Eindhoven en bij
Harrie vd Heuvel, tel.nr. 06-20973417
		
		Kaarten zijn te koop vanaf
maandag 1 september 2014.
Het wordt een gezellige avond voor jong en oud.
Zaterdag 11 Oktober 2014 | Aanvang 20:00 uur | Zaal open 19:00 uur

Rex Gildo, Heino, Kufsteinerlied, Das fliegerlied, alles zal voorbijkomen.
U zult zich geen moment vervelen. “Lievendaal” zal worden omgetoverd
in een Munchener feestzaal met de bekende blauw witte ruit en uiteraard
zal er weer wat lekkers klaar gemaakt worden voor de inwendige mens.
Uiteraard zullen ook de pullen weer gevuld worden door het vakkundig
barpersoneel van de “Gemeenschapscentrum Lievendaal”.
Kledingtip: Lederhosen / Dirndl / Tiroler kleding
Al voor enkele euro’s huurt u een complete outfit bij Variety, Croy te Eindhoven.
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