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Activiteiten kalender 2014/2015 

12 december Uitgave De Lievendaler 40
13 december Kerstconcert MEW
13 december Gezellige avonden vrij dansen
20 december Vrije dansavond Derailed Dancers
20 december Kerstbal Zotte Zwanen
21 december Kerstbrunch

24 december t/m 01 januari 2015  
GC Lievendaal gesloten wegens  Kerstvakantie 

10 januari Gezellige avonden vrij dansen
16 januari Tonproatersavond Zotte Zwanen
17 januari Prinsenwisselingsbal Zotte Zwanen
02 februari  Sluitingsdatum kopij  

De Lievendaler 41
14 t/m
17 februari  Carnaval in Lievendaal door  

Zotte Zwanen
21 februari Vrije dansavond Derailed Dancers
07 maart Gezellige avonden vrij dansen
09 maart Inschrijven BAL vlooienmarkt
13 maart Uitgave De Lievendaler 41
05 juli Fietsenrally 
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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 sluitingsdatum  2 februari  is er geen mogelijk-
heid meer om nog kopij aan te leveren.
De Lievendaler verschijnt 4 maal per jaar:  
Maart, Juni, September en December.       

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

Prettige 
feestdagen!
De redactie van  
De Lievendaler  
wenst u allen  
fijne Kerstdagen  
en een Voorspoedig 2015!
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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?

Maak dan een telefonische afspraak met  
Gerard v. Heeswijk, tel.nr.06-22233379.

Op 5 november ontvingen wij het droevige bericht  dat op 82-jarige leeftijd is overleden

Frans is  jarenlang bestuurslid geweest van ons 
Gemeenschapscentrum Lievendaal en van 2005 
tot 2011 was hij voorzitter van het bestuur van 
de Stichting Lievendaal, de stichting die het 
buurtcentrum beheert.
In die jaren was hij zeer betrokken bij alle 
verenigingen in ons buurtcentrum en daarnaast was 
hij zeer actief in het organiseren van vele activiteiten, 
zoals Fietsenrally, Seniorendag, Lievendaal Actief, 
Sinterklaas, Paasbrunch, Kerstontbijt,  Fietsclub,  
Festiviteiten voor mensen met een beperking, 
Vrijwilligersfeest en ook de Hobbyclub Oudere Dames 
Lievendaal kreeg alle medewerking van hem.  

Overlijdensbericht

Frans  
van der 
Putten

Frans was ook tot eind 2011 lid van de redactie van 
De Lievendaler.  Bij vele activiteiten was hij natuurlijk 
niet alleen aanwezig, maar bijna altijd samen met zijn 
echtgenote Rosalie, beter bekend als Roosje!
Bijvoorbeeld op vrijdagavond, dan was het eerst kijken 
naar zijn voetbalclub FC Eindhoven, waar hij erelid van 
was, daarna een glaasje bier en Roosje ophalen na haar 
kaartavond in de Lievendaal.
Wij als huidig bestuur van GC Lievendaal zijn hem en 
“zijn” Roosje veel dank verschuldigd voor hun geweldige 
inzet en betrokkenheid in al die jaren. Mede dankzij 
Frans is Lievendaal geworden tot wat het nu is, een 
buurtcentrum waar iedereen, als lid van een vereniging, 
of als spontane bezoeker, altijd van harte welkom is.

Wij wensen Roosje, zijn kinderen Gerrie en Marion, Egle 
en Ton, hun kleinkinderen en verdere familie alle sterkte 
toe met dit grote verlies.

Op dinsdag 11 november hebben we met veel familie en 
vrienden afscheid van Frans genomen in de Rijtackers, 
plus daarna bij een koffietafel in ons buurtcentrum nog 
vele herinneringen opgehaald. 

Bestuur,  personeel en vrijwilligers van 
Gemeenschapscentrum Lievendaal Eindhoven

Parkeeroverlast
Er is een werkgroep gestart “Parkeeroverlast Lievendaal” 
om de parkeeroverlast in kaart te brengen. Het gaat hier 
vooral om de parkeerders van E.O.N. aan de Welschapsedijk 
en omgeving en de vakantieparkeerders
van Eindhoven Airport.

Heeft u als bewoner klachten en/of mogelijke oplossingen 
of wilt u er wat over kwijt? Dan wil de werkgroep deze 
graag inventariseren.
Ook als u zich bij deze werkgroep zou willen voegen mail 
dan naar: werkgroepparkeeroverlast@gmail.nl
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Beste Buurtbewoners

Buurt veegdagen

Voor u ligt weer onze mooie 
Lievendaler. De trots van onze wijk. 
Hierin vindt u berichten van het 
Bestuur van Wijkoverleg Lievendaal, 

aankondigingen en verslagen van activiteiten, 
bijzonderheden in de wijk, berichten van de Gemeente, 
Gemeenschapscentrum en Politie.

Het Bestuur is blij u te kunnen melden dat het budget van 
2013 goedgekeurd is. Dat betekent dat dit jaar financieel 
afgerond is bij de Gemeente en dat het voor de juiste 
doeleinden gebruikt is. Tegelijk is ondertussen het budget 
voor 2015 aangevraagd en zijn we bezig gegaan met de 
verdeling van dit budget.

In de wijk zijn vanaf het begin van de zomer bij de 
huurwoningen van Woonbedrijf schilders actief. Al het 
houtwerk heeft weer een mooi nieuw laagje verf. De 
huizen zijn hierdoor zichtbaar opgeknapt. Hier en daar 
gaf het wat overlast met “ineens een schilder bij je raam” 
en een voordeur die open moest blijven, zodat de verf 
kon drogen.

Beste buurtbewoners,

Aangezien we allemaal graag in een mooie en schone 
wijk willen wonen, wordt er 6 keer per jaar geveegd door 
de gemeente.

Na een oproep bij de bekende actieve buurtbewoners 
vanuit “Stichting Natuurwerkplaats Meerhoven” heeft 
daar een bewoner op gereageerd. Zij is aangesloten bij 
deze Stichting als bewoner van Lievendaal. Deze Stichting 
houdt zich onder andere bezig met de Kinderboerderij 
in wijk Lievendaal. Er is al het een en ander veranderd 
bij de Kinderboerderij, zo zijn de openingstijden ruimer 
geworden.

En eindelijk! De Lidl is af! 
Na behoorlijk wat overlast 
met geluid, blokkeren van 
de straat, gebruik maken 
van het parkeerterrein van 
het Gemeenschapscentrum, 
kunnen we nu genieten van 
lekker dichtbij boodschappen 
doen. De Lidl is meteen al 
zo aardig geweest om bij de intocht van Sinterklaas te 
sponsoren.

Tot slot kunt u kijken op onze website en facebookpagina 
voor up-to-date informatie. Daar vindt u ook vacatures 
binnen het Wijkoverleg of bij een activiteit.

http://wijkoverleg-lievendaal.dse.nl
https://www.facebook.com/trefpuntdegoedeburen

Tot ziens in de wijk
Bestuur Stichting Wijkoverleg Lievendaal

Als de veegwagen komt, 
mogen er geen auto’s staan 
aan de kant van de straat 
welke die dag geveegd wordt.
Daarom zijn wij op zoek naar 
mensen die 6 keer per jaar 
enkele borden willen plaatsen 
in de wijk.
Dit kost ongeveer 10 minuten 
en daar staat tegenover dat 
we in een schone wijk wonen.

Aanmelden kan op tel.nr.:  
06-22233379.
 
Met vriendelijke groeten,
Gerard v. Heeswijk, voorzitter Stichting Wijkoverleg

Budget
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Beste Buurtbewoners Bericht van de voorzitter GC Lievendaal

Hallo Wijkbewoners

Dit jaar is er ontzettend veel gebeurd in ons 
gemeenschapscentrum. Zoals u allen heeft kunnen 
zien hebben we een grote renovatie van onze 
ontmoetingsruimte en keuken achter de rug. Dank zij de 
fantastische inzet van veel vrijwilligers hebben we iets 
neergezet waar we ontzettend trots op mogen zijn. Mede 
dank zij een financiële bijdrage van de Gemeente, Coca-
Cola en Bavaria is dit gebeurd. Mijn grote waardering gaat 
dan ook uit naar al die mensen die hieraan meegewerkt 
hebben.

Op vrijdag 10 oktober jl. heeft wethouder Yasin Toronuglu 
samen met mij, onder grote belangstelling, onze 
ontmoetingsruimte en keuken officieel geopend.  

Het is mijn bedoeling dat ik samen met de vrijwilligers nog 
enkele projecten in ons centrum wil proberen te realiseren. 
Ik denk hierbij o.a. aan de renovatie van de bar in de grote 
zaal. Ook wil ik samen met ons bestuur  bekijken of het 
mogelijk is in ons gebouw een totale airconditioning 
te plaatsen. De prioriteit hiervoor ligt echter in de 
ontmoetingsruimte en de grote zaal.   
Ik wil iedereen mijn verontschuldigingen aanbieden voor 

Hierbij weer een update over het nieuwbouw pand van 
Lunet Zorg aan de Johannes Buijslaan 7.
Zoals jullie misschien allemaal al wel gezien hebben gaat 
het nu goed vooruit en lijkt het eigenlijk al klaar.

Echter er worden nog wat laatste flinke aanpassingen 
binnen in het pand gedaan, de tuin moet nog gedaan 
worden en ook van binnen moet er natuurlijk nog een 
en ander gebeuren. Maar dan kunnen de cliënten er ook 
daadwerkelijk in gaan wonen en wij als team gaan werken.
Er zullen 31 cliënten komen te wonen, verdeeld over 3 
verdiepingen.
Ze hebben er al veel zin in, ze zijn dan ruim 2 jaar 
weggeweest van hun “oude” plek.

Als er toevallig nog buurtbewoners zijn die foto’s maken 
van de vorderingen en die willen delen met ons, dan graag 
naar mij mailen. Ik ontvang al regelmatig foto’s, dit is erg 
leuk!

de grote puinhoop wat betreft onze parkeerplaats. Continu 
lig ik met de aannemer en de wegenbouwer in de clinch. 
Dit gaat zelfs zo ver dat ik contact met de Gemeente 
heb gezocht om tot een oplossing te komen. Gelukkig 
is het einde in zicht en ik hoop van ganser harte dat het 
probleem (het feit blijft echter dat aan de parkeerplaats 
van ons centrum niets gedaan wordt) zo snel mogelijk 
opgelost is. 
Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor 
de Kerstbrunch. Dat  deze brunch grote belangstelling 
heeft blijkt wel. Binnen vier weken waren we al helemaal 
volgeboekt. We hebben mensen moeten teleurstellen, 
maar we kunnen niet verder gaan dan 140 aanmeldingen. 
Dit in het kader van de veiligheid.
14 Vrijwilligers zetten zich 21 december vanaf ’s morgens 
06.00 uur voor al deze mensen in, om voor hen een 
heerlijke brunch te bereiden in een sfeervol aangeklede 
grote zaal. Uiteraard zal er na de brunch ook weer kienen 
zijn met geweldige prijzen.    
Misschien wat voorbarig, maar schrijft u voor de 
Paasbrunch tijdig in om teleurstelling te voorkomen.  

Afgelopen 29 november is er voor alle vrijwilligers van 
Wijkoverleg en Lievendaal een feestavond georganiseerd. 
Dit met muziek van Duo Twice. 

Het verheugt mij te kunnen melden dat we Stichting 
Wijkoverleg hebben kunnen behouden als huurder. 
Tot slot wil ik u allen prettige feestdagen toewensen en een 
gezond 2015.

Jack Feijen, voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal     

We zitten zelf met de cliënten nog steeds in een pand wat 
verder weg van de Johannes Buijslaan en zijn namelijk niet 
altijd in de mogelijkheid om foto’s te maken.
Wij zullen te zijner tijd als we in het pand komen, medio 
februari 2015, de deuren ook voor de buurt openen, zodat 
jullie ons mooie pand kunnen komen bekijken.
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
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Volkstuin Vereniging Welschap

KBO Lievendaal

Grote rommelmarkt BAL  
op zondag 19 april 2015

Tuinieren op een volkstuin staat de laatste jaren 
behoorlijk in de belangstelling.
Er zijn verschillende redenen daarvoor. De druk van het 
moderne stadsleven, de behoefte aan groen, de interesse 
voor een gezonde voeding en ecologisch tuinieren, 
zorgen voor een ware opleving van de volkstuinen.
Tuinieren is goed voor de gezondheid vanwege het 
fietstochtje naar de tuin, de lichaamsbeweging op de 
tuinen, het consumeren van zelf gekweekte groenten.

Aan de Welschapsedijk in Eindhoven nabij de Jachthaven 
ligt, weg van de drukte van alle dag, het complex van 
de Volkstuin Vereniging Welschap op de Vensedijk. Daar 
ontmoeten de tuinders elkaar en is er tijd voor een 
praatje.

KBO Lievendaal organiseert elke eerste en derde 
woensdagmiddag een kienmiddag voor de leden en niet 
leden. De aanvang van deze middag is 13.30 uur.
Tevens elke vrijdagavond een rik- en joker toernooi. De 
aanvang van deze avond is 20.00 uur.
Verder zijn er nog verschillende activiteiten o.a. sjoelen, 
koersbal,  dagreizen, Sinterklaasmiddag, kerstviering e.d.

Op zondag 19 april 2015 van 11.00 - 15.00 uur heeft de 
organisatie van Bewonersvereniging Aireywoningen 
Lievendaal weer een rommelmarkt georganiseerd in de 
Loderstraat, Landweg en Diephuisstraat.
De inschrijfdatum voor een kraam is op maandag 9 
maart 2015 tussen 18.30 - 20.00 uur bij de zij-ingang van 

De belangrijkste reden 
dat de mensen met een 
volkstuin beginnen, is dat de producten gezond zijn. 
Het thuiskomen met super verse sla, tomaten, vroege 
aardappelen of een grote bos bloemen van eigen grond, 
geeft heel veel voldoening.
De leden van onze vereniging zijn enthousiaste 
tuinliefhebbers die zich vooral bezighouden met het voor 
eigen gebruik kweken van groenten, fruit en bloemen.
Om bij ons te tuinieren moet je wel uit het goede hout 
gesneden zijn. Je moet heel vaak op de tuin lekker bezig 
willen zijn, ook bij wat minder weer, want anders haalt de 
natuur je in en verkommert je tuin.
Met een thermoskannetje meegebrachte thee of koffie, er 
af en toe lekker voor gaan zitten om even uit te rusten en 
te genieten van de groei en bloei op je tuin hoort er wel 
bij, maar dat moet niet het belangrijkste zijn, want daar 
zijn de omstandigheden net iets te primitief voor.

Mocht je interesse hebben in een tuintje, dan ben je van 
harte welkom op ons complex.
Op de zaterdagochtenden zijn de heren Ad Sleegers en 
Pleun Middelkoop in ons clubhuis altijd aanwezig om de 
mogelijkheden te bespreken.
Schroom niet om even vrijblijvend langs te komen.

Hans Truin 

Lidmaatschap kost € 21,- per jaar. 
U kunt u aanmelden bij:

Mevr. T. van Oeffelen, tel.nr. 2526504.
Mevr. A de Leeuw,  tel.nr. 8429609.
Hr. P. v. d. Horst,  tel.nr. 2413473.

Pestelpad 8 te Eindhoven. Voor deze markt is altijd veel 
belangstelling, dus als u uw spulletjes wilt verkopen kom 
dan naar deze inschrijfdag.
We hebben maar een beperkt aantal kramen. Er zijn geen 
grondplaatsen toegestaan voor kinderen.
Voor info kunt u bellen ’s avonds ná 18.00 uur naar tel.nr.: 
2528203.

Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal
Rian van Gaal
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Heeft u een paar uurtjes in de week over en vindt u het 
leuk om samen met iemand met een verstandelijke 
beperking iets te ondernemen??
Onze bewoners vinden zoveel dingen leuk maar kunnen 
dat vaak niet alleen.

Denk daarbij aan:
Een keer naar de stad voor een kop koffie of naar de film 
of knutselen of vissen, biljarten, wandelen. 
Als u denkt dat lijkt me leuk, bel ons dan !!
Het kost u een paar uurtjes, maar u krijgt er zoveel voor 
terug!

Bewoners en Begeleiding van De Lieven Lunetzorg
Willem Schorerstraat 18a en 36a
Eindhoven  

06-1303738

Gezellige Avonden  
Vrij Dansen
Voor alle leeftijden op de 2e zaterdag van de maand, dus 
op: 
 Zaterdag 13 december
 Zaterdag  10 januari 2015
 ( zat. 14 febr. vervalt wegens Carnaval)
 Zaterdag 07 maart
 Zaterdag 11 april 

Aanvang 20.00 uur - Zaal open om 19.30 uur
Entree  € 1,50 
Met muziek van onze eigen dj !!

U bent van harte welkom!

Buurt BBQ Wijk 2187
Zondag 24 
augustus hebben 
we met onze 
wijk weer een 
gezellige BBQ 
gedaan. Het was 
voor ons de 2de 
keer dat we deze 

BBQ organiseerden voor 37 personen en het is zeer goed 
gegaan. Om 10.00 uur in de morgen begonnen we met 
hulp van enige buren de 2 tenten op te zetten en de tafels 
(geleend van GC Lievendaal) en stoelen er in gezet. De 
tenten ook nog versierd met lichtjes en ballonnen.
Rond 16.00 uur kwamen de eerste  bewoners  
aanwandelen waarna de rest snel volgden. Onze 
bewoners hebben gezellig met elkaar gesproken en van 
gedachten gewisseld en elkaar vele tips gegeven over 
allerlei zaken. Er is ook naar hartenlust gefotografeerd 
en gefilmd. Maar waar het ook om ging:  het lekkere 

eten, wat er 
voldoende 
was, plus 
een heerlijke 
salade van 
vers fruit. 
Natuurlijk 
werd er ook 
een glaasje 
gedronken. 
De dames Ria en Wil hadden zeer goed gezorgd voor de 
inkopen, de fruitsalade gesneden en de saté was door 
hun gemarineerd en aan stokjes geregen.  
Wim heeft er voor gezorgd dat het vlees op de barbeque 
precies op de goede smaak was.

Het kleine beetje regen heeft gelukkig geen roet in het 
eten gegooid. Het was een mooie geslaagde dag. 

Ria, Wil, Wim en Ad
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Ik wil even mijn buren bedanken.
Omdat de blaadjes van de bomen aan het vallen waren, 
had ik bedacht om even samen heel de stoep en de 
parkeerhavens schoon te vegen.
Dat kan je voor je eigen stoepje wel doen, maar de 
groenbak is dan snel vol en waait het van een paar huizen 
verder weer zo op jou schone stoep.

Na een briefje in de bus doen en gewoon beginnen met 
vegen kwamen er een paar buren naar buiten. Sommige 
om mee te helpen vegen en sommige met de groenbak 

Na het boodschappen doen en de vlaaien halen, zijn we 
al vroeg begonnen met het klaarzetten van de tafels en 
stoelen en het versieren van de carports die we weer 
mochten gebruiken van twee van onze bewoners. 
Slingers gehangen met wat ballonnen er aan en het zag 
er weer gezellig uit.
De vlaaien gesneden, enkele potten koffie van te voren 
gezet en ook voor thee was gezorgd.
Tegen 10.30 uur waren we er klaar voor.

Vrij vlug kwamen onze eerste gasten, even later werd het 
best druk en erg gezellig. Zo’n 45 buren hebben onze 
koffiemorgen op Burendag bezocht. In groepjes werd er 
van plaats gewisseld en druk gekletst.
De brief, over het onderwerp dakgoten van Woonbedrijf, 
werd nogal bekritiseerd.

Dit jaar mocht ik mijn kinderfeestje op de kinderboerderij 
vieren. Eerst kregen we drinken en wat lekkers en mocht 
ik cadeautjes uitpakken.
Daarna hebben we vogelhuisjes gebouwd en versierd. 
Toen mochten we een speurtocht doen met makkelijke 
en moeilijke vragen.
Als laatste mochten we helpen met voeren van de dieren. 
Heel leuk! Alleen durfde ik ze niet uit mijn hand te laten 
eten. De varkens, kippen en geitjes lustten graag eten van 
ons. Ook het paard kreeg wat eten.

Groetjes van Xandro

Op maandagavond, van 19.00 -  21.00 uur, wordt er 
gesjoeld in GC Lievendaal.
Voor mensen die niet kunnen of willen sjoelen zijn er 
gezelschapspelletjes die ze kunnen doen zoals:
rummy, domino, yahtzee, of een potje kaarten.

Als er genoeg mensen zich voor deze 
gezelschapspelletjes hebben aangemeld, kan er 
opgestart worden.
Voor het sjoelen kunt u zich ook nog aanmelden.
Op dit moment hebben we 14 mensen die sjoelen.

U kunt zich voor deze avond aanmelden bij:   
Nel Vrolings, tel.nr.  06-25142217.

Een bedankje

Burendag  Wijk 2187  Zaterdag 27 September 2014

Kinderfeestje Sjoelen in GC Lievendaal

Na de nodige complimenten kijken we met veel 
genoegen terug op een geslaagde koffiemorgen, met 
mooi weer.

Wim, Ria, Wil en Ad.

die aangevuld kon 
worden.
Voor een avondje waren 
alle blaadjes uit de straat. 
Helaas blijven de blaadjes 
vallen, maar we gaan 
gewoon een paar keer de 
maandag, voordat de groenbak opgehaald wordt, samen 
vegen.

Bewoner Loeffstraat.
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Cowboys & Girls 

Knutselen op de  
Kinderboerderij

Dierendag bij de Eigen Wijs Boerderij

Het was een feestelijke dag op 4 oktober jl. bij de Eigen 
Wijs Boerderij in het Philips van Lenneppark, in het teken 
van het Cowboys & Girls boerderijleven. Het zonnetje was 
ons goed gezind en de Eigen Wijs Boerderij heeft tal van 
nieuwe dierenvrienden kunnen maken, onder het genot 
van kampvuur en muziek van El Kabong, in de cowboy 
lounge op het terrein.
Kinderen zijn met tal van cowboy-snorren naar huis 
gegaan en hebben na al dat boerderijplezier, zoals 
dierentaartjes maken, lasso- en hoefijzerwerpen, “paarden 
temmen”, hoogstwaarschijnlijk geslapen als een roosje. 
Bij al dat cowboy leven tussen de dieren en op het land, 

Toen ik een aantal kleine gipsen beeldjes kreeg van 
iemand dacht ik, daar ga ik een knutselmiddag mee 
organiseren. Er was alleen nog een ruimte nodig. Ik wist 
toevallig dat er boven de Kinderboerderij een mooie 
ruimte is. Onder het mom “wie niet waagt, wie niet wint” 
heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben daar 
gaan vragen of we daar mochten knutselen.
Het antwoord was “ja, dat kan”, dus was ik heel blij!

Gepakt en gezakt met mijn beeldjes, verf en kwasten, wat 
drinken, wat lekkers en goede zin, in de herfstvakantie 
door de stromende regen richting de boerderij.
Ik heb 5 kindjes mogen ontvangen. Als kers op de taart 
mochten we toen we klaar waren met schilderen, helpen 
met voeren van de dieren. Dat vonden de kinderen super 

Sjoelen in GC Lievendaal

hoorde natuurlijk ook eten, zoals op de cowboyranch. 
Onze locatie-kok Daan Vermeulen wist er samen met de 
Scouting een waar feest van te maken, zelf mais grillen in 
het vuur, dikke stake-burgers en marshmallows, zorgden 
voor appetijtelijk plezier.

Voor jong en oud was er wat wils, na het door Steye 
van Dam gehoste rassen defilé aan huisdieren van 

onze bezoekers en de heugelijke toespraak van onze 
Wethouder Schreurs, was het tijd voor koude limonade, 
voetjes van de vloer en de rock & roll van de Cactus 
Cowboys! Yeah!! 

De Fotoclub Lievendaal heeft de dag voor ons in beeld 
vastgelegd, het was prachtig. Roy Soetekouw heeft 
artistieke portretten van de dag gemaakt, welke bij een 
volgende activiteit geëxposeerd zullen worden.
Met dank voor alle hulp en toewijding aan de wijk 
Lievendaal, hebben wij nuchtere Eindhovenaren:
EEN KEI MOOIE DAG GEHAD! Dat smaakt naar meer en 
we zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een 
volgend, winters evenement, in het teken van lichtjes en 
vuurvliegjes. 

Wil je meer weten of erbij zijn kijk op onze website:  
www.eigenwijsboerderij.nl of wordt vriend op facebook:  
www.facebook.com/eigenwijsboerderij

leuk. Gelukkig was 
het eventjes minder 
gaan regenen toen we gingen voeren. De kippen, geitjes, 
varkens en het paard zijn goed verwend.
Maar het belangrijkste: de kinderen hebben een leuke 
middag gehad.

We gaan vaker zoiets bedenken! Hou de facebook pagina 
van het Wijkoverleg in de gaten!!
(www.facebook.com/trefpuntdegoedeburen)

Een actieve bewoner uit wijk Lievendaal.
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Country Festival de Lieven vierde haar lustrum

M E W start met Jeugd blazersklas en slagwerk

Op 6 & 7 september jl. hielden wij Country Festival “de 
Lieven”. Dit was onze eerste lustrum. Deze is, mede 
dankzij het goede weer, druk bezocht! We hebben twee 
heerlijke dagen gehad, mede dankzij alle bezoekers, 
standhouders, de country band Texas Renegade, demo 
Doggy Dance, DJ Vincent en niet te vergeten al onze 
vrijwilligers en de sponsoren!
Graag maken wij gebruik van deze rubriek om te vragen 
of u vrienden van het Country Festival wil worden 

Altijd al een instrument willen bespelen? 
Grijp nu je kans!

Muziekvereniging Eindhoven West gaat, in samenwerking 
met 040muziek, in 2015 van start met de jeugd 
blazersklas. Zo willen we de Eindhovense jeugd (vanaf 8 
jaar) de gelegenheid geven om in groepsverband te leren 
musiceren tegen een aantrekkelijke cursusprijs. 
Deze ‘blazersklas’ start helemaal onder aan de muzikale 
ladder. Je hebt  geen voorkennis nodig. De harmonie 
zorgt voor je instrument. Dit krijg je mee naar huis om 
daar verder te kunnen oefenen. Stap voor stap leer je 
op een ontspannen en leuke manier het instrument 
bespelen en het notenschrift lezen. Dat gebeurt in een 
groep met meerdere blaasinstrumenten tegelijk. De 
instrumenten die voor deze ‘blazersklas’ in aanmerking 
komen zijn: dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trompet, hoorn,  
tuba, trombone  en slagwerk. 
In januari 2015 starten we bij voldoende inschrijvingen.
Het gaat om 8 lessen van 30 minuten op donderdag 
van 18.30 - 19.00 uur in GC Lievendaal aan de 

(donateur). Kosten zijn € 37,50 per jaar. Hiervoor krijgt 
u een feestavond terug, enkel voor de “vrienden van...” 
Hiermee kunnen we het evenement laten bestaan. Meer 
info of vragen?
Mail dan naar:  deraileddancers@gmail.com

Namens de organisatie bedankt en wellicht tot volgend 
jaar op 5 & 6 september voor de 6e editie.

Lievendaalseweg 3 in Eindhoven. Tijdens de laatste les  zal 
er een optreden plaatsvinden voor familie, vrienden en 
kennissen. 
De docent zal je uiteraard adviseren rond je ontwikkeling. 
Aanvullende lessen kunnen bij instrumentale 
docenten van 040muziek worden ingekocht voor extra 
ondersteuning. Het geheel staat onder leiding van 
040muziek docent en dirigent Marcel Verbruggen.
Het lesgeld voor deze 8 lessen bedraagt slechts € 20,- . Dit 
is inclusief het instrument en het lesmateriaal. 

Ook starten we met Blazersklas voor volwassenen
Deze cursus start ook in januari 2015 bij voldoende 
inschrijving.
Het gaat hier ook om 8 lessen van 30 minuten op 
donderdag van 20.15 - 20.45 uur.
Het lesgeld voor deze 8 lessen bedraagt slechts € 60,- .  Dit 
is inclusief een instrument in bruikleen en cursusboek met 
CD  t.w.v.  € 19,- .

Als u belangstelling heeft om mee te doen kunt u zich 
opgeven bij:
Marie-Louise van Wijgerden, tel.nr. 2523530.
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Fotowedstrijd voor kinderen

Tussen 10 en 17 september heeft Fotoclub Lievendaal 
een fotowedstrijd voor kinderen in de categorie van 5 tot 
8 jaar en één in de categorie 9 tot 13 jaar gehouden. Deze 
fotowedstrijd is mogelijk gemaakt door S.K.E. Eindhoven 
en Woonbedrijf. De professionele jury bestond uit Frits 
van Achten (S.K.E.), Maarten Coolen (Professioneel 
vakfotograaf ) en Johan Delisse (medewerker van 
fotospeciaalzaak Cityfoto).

Op 1 oktober zijn de prijzen uitgedeeld aan de 
deelnemers. Alle prijswinnaars ontvingen een prachtige 
digitale camera en de overige deelnemers ontvingen een 
wegwerpcamera.
Hieronder ziet u het resultaat van de fotowedstrijd.

Namens Fotoclub Lievendaal:
Willem Oomen, Jos Manders en Loek Wagemans

5 - 8 jaar  - 1e prijs  - Giovanni Hopic

5 - 8 jaar  - 2e prijs  - Maartje Kantelberg

5 - 8 jaar  - 3e prijs  - Lars Jonkers

9 - 13 jaar  -  
2e prijs  - Daan Berkvens

9 - 13 jaar  -  
3e prijs  - Luna v.d. Ven

9 - 13 jaar - 1e prijs  - Jaap Zetsloot

Eervolle vermelding - Kirsten Jonkers



Muziekvereniging Eindhoven West en
Zanggroep Cascade verzorgen op
zaterdagavond 13 december een kerstconcert
in ‘de Bron’ aan de Elburglaan 51 te Eindhoven.

Aanvang: 20.00 uur - Toegang gratis

Door deze unieke samenwerking van geloofsgemeenschap De Bron, de 
Strijpse harmonie MEW en het Eindhovens koor Cascade kunt u een avond 
ontspannen genieten van een gevarieerd kerstconcert.

Zanggroep Cascade uit Eindhoven is een 
gezellige en enthousiaste groep zangers en 
zangeressen met ongeveer 35 leden in de 
leeftijd van 30 tot 55 jaar onder leiding van 
dirigente Marga Daniels.  Cascade is 27 jaar 
geleden gestart als jongerenkoor, maar is 
inmiddels uitgegroeid tot een volwassen 
zanggroep. Het gevarieerde repertoire wordt 
vaak 4- of 6-stemmig gezongen. Cascade 
wordt begeleid door een combo, bestaande 
uit piano, gitaar, basgitaar en drums.  
Meer informatie op www.zanggroepcasade.nl 

Muziekvereniging Eindhoven West (MEW) 
is een bloeiende en  enthousiaste harmonie 
in het stadsdeel Strijp en staat onder leiding 
van dirigent Reinhard Wind. MEW is in 1945 
opgericht. Sinds die tijd is de vereniging altijd 
een begrip geweest in het sociale en culturele 
leven in Eindhoven en ook daarbuiten. MEW 
is een vereniging die haar best doet muzikaal 
aantrekkelijk te zijn voor jong en oud.  Ook 
het opleidingsorkest onder leiding van Marcel 
Verbruggen brengt een leuk kerstrepertoire.

Meer informatie op www.muziekverenigingeindhovenwest.nl 

Kerstconcert in ‘de Bron’
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