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Activiteiten kalender 2015 

13 maart Uitgave De Lievendaler 41
18 maart  Verkiezingen Prov. Staten en  

Waterschappen ook in GC Lievendaal
21 maart  Vrije dansavond Derailed Dancers  

Linedansen,  20.00 uur
29 maart Paasbrunch,  11.00 uur

11 april Dansen voor alle leeftijden,  20.00 uur
12 april Mineralen en Sieradenbeurs
13 april Fietsen op maandagavond
18 april Vrije dansavond Derailed Dancers  
 Linedansen,  20.00 uur
18 april Jubilarissenconcert M.E.W.
19 april Koffieconcert Boeremoeske,  14.00 uur
19 april Grote Vlooienmarkt BAL
27 april Sluitingsdatum kopij De Lievendaler 42

09 mei Dansen voor alle leeftijden,  20.00 uur
16 mei Vrije dansavond Derailed Dancers  
 Linedansen,  20.00 uur

12 juni Uitgave De Lievendaler 42
13 juni Dansen voor alle leeftijden,  20.00 uur

05 juli Fietstocht Lievendaal on Tour
10 juli Dansen voor alle leeftijden,  20.00 uur

ZOMERVAKANTIE:

• Maandag 20 juli – vrijdag 24 juli
  begin schoolvakanties in regio Zuid, GC Lievendaal  

alleen open op aanvraag verenigingen.

• Maandag 27 juli – vrijdag 21 augustus
 GC Lievendaal gesloten wegens zomervakantie.

•  Maandag 24 augustus – vrijdag 28 augustus
 laatste week schoolvakanties in regio Zuid,
 GC Lievendaal alleen open op aanvraag verenigingen.

• Vanaf maandag 31 augustus
 GC Lievendaal weer open voor alle verenigingen.

 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

24 oktober  Viering 44-jarig bestaan CV Zotte Zwanen  
in Lievendaal
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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  27 april  is er geen mogelijkheid 
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
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Bericht van de voorzitter
Gemeenschapscentrum Lievendaal

We zijn inmiddels begonnen met het schilderwerk in de 
grote zaal van ons centrum en in de zomer zal de vloer aan 
de beurt komen. De bar in de grote zaal zal ook compleet 
veranderd gaan worden.

Een woord van grote dank aan Gerrit van Geffen 
(bestuurslid) en aan Annie Janssen. Zij zorgen iedere week 
maar weer voor een fantastische kienavond.

De Kerstbrunch is nog maar net achter de rug en we zijn 
nu al binnen een week (!!!) helemaal volgeboekt voor de 
Paasbrunch met uiteraard weer geweldige kienprijzen na 
de brunch. Hartelijk dank aan al de vrijwilligers die dit toch 
maar weer, geheel vrijwillig, organiseren.

De jaarlijkse Tonproatersavond en de Prinsenwisseling van 
carnavalsvereniging De Zotte Zwanen zijn ook weer een 
spektakel geweest. De zaal zat beide avonden bomvol 
en was zeer geslaagd evenals het goed georganiseerde 
carnavalsfeest van de Zotte Zwanen.    

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 !!
Tel.nr.: 040-2527303 of 040-2574088 of 06-13063738

Het kost u een paar uurtjes,maar u krijgt er zoveel voor terug!

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

Verder hoop ik van ganser harte dat we weer snel een 
beroep op onze facilitaire man, Jack Pepels, kunnen doen. 
Jack van harte beterschap.

Jack Feijen, voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal     

Vrijwilligers gevraagd!
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Jubilarissenconcert Muziekvereniging
Eindhoven West
Jubilarissen Muziekvereniging Eindhoven West worden muzikaal in het zonnetje gezet.

2015 is voor MEW in meerdere opzichten een bijzonder 
jaar: het 70-jarig jubileum van de vereniging, een reis 
naar Mexico, diverse concerten waarvan 18 april het 
eerste concert in dit jubileumjaar. Bij dit concert zijn het 
de jubilerende muzikanten die in het centrum van de 
belangstelling zullen staan. Dit jaar huldigen we  
4 jubilarissen, 1x 10 jaar, 2x 12,5 jaar en 1x 20 jaar.
Wij zullen tijdens dit concert nieuwe muziek ten gehore 
brengen die we speciaal voor dit bijzondere jaar en voor 
de concertreis naar Mexico aan het instuderen zijn.

Het is meteen mooie 
gelegenheid om kennis te 
maken met uw toekomstige 
hobby, want wist u al 
dat wij in samenwerking 
met 040-Muziek u de 

gelegenheid kunnen bieden om voordelig kennis te 
maken met het bespelen van een muziekinstrument? 
Meer informatie vindt u op onze website.

U bent op 18 april welkom in de Theaterzaal van het  
Sint-Joris College aan de Roostenlaan 296 in Eindhoven.
We beginnen om 20.00 uur met het opleidingsorkest, 
onder leiding van Marcel Verbruggen, daarna zal om 
20.30 uur het groot orkest, onder leiding van Reinard 
Wind, optreden.
Na afloop is er nog een gezellig nazit met een hapje en 
een drankje.

Wil u op de hoogte blijven van MEW?
Bezoek dan onze website
www.muziekverenigingeindhovenwest.nl

Parkeeroverlast
Er is in de vorige Lievendaler (nr. 40) een foutje geslopen bij 
het artikel Parkeeroverlast.
Het mailadres was verkeerd aan ons doorgegeven.
Dit zou moeten zijn: 
werkgroepparkeeroverlast@gmail.com

Maar ondertussen hebben wij begrepen dat deze 
werkgroep is opgeheven.

De redactie
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K B O Lievendaal
K B O Lievendaal organiseert elke eerste en derde 
woensdagmiddag een kienmiddag voor de leden én niet 
leden in GC Lievendaal. Aanvang 13.30 uur. 
Ook elke vrijdagavond een rik- en jokertoernooi. Aanvang 
20.00 uur. Verder een jaarlijkse reis, Sint Nicolaasfeest, 
Kerstviering e.d. 
Het lidmaatschap van KBO kost €21,- per jaar.

Wilt u lid worden dan kunt u zich aanmelden bij: 
Mevr. T. van Oeffelen tel.nr.:  040-2526504
Mevr. A. de Leeuw, tel.nr.:  040-8429609
Hr. P. v. d. Horst,    tel.nr.:  040-2413473

De Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal heeft 
weer haar jaarlijkse vlooienmarkt georganiseerd op 
zondag 19 april tussen 11.00 - 15.00 uur in de Loderstraat 
en Landweg.  Wij gaan er vanuit dat deze dag net zoals 
andere jaren weer zal slagen en het zou fijn zijn als de 
weergoden ons een handje zouden kunnen helpen.

Voor alle bewoners is nu de gelegenheid om zolder, 
schuur of kasten op te ruimen, om deze bruikbare 
spulletjes nog een 2e kans te geven. Alle spullen 
die te koop aangeboden worden dienen via de 
marktkraamhouder verkocht te worden.

Verder zijn er nog verschillende activiteiten, onder andere 
iedere vrijdagavond rikken en jokeren. Dit kost € 2,-
per persoon en de aanvang is om 20.00 uur.

Iedere dinsdagavond vanaf 21 april Jeu de Boules (geen 
wedstrijd), bij slecht weer gaan we binnen sjoelen. 
Aanvang 19.00 uur en de kosten zijn €15,- per half jaar.

Vanaf 28 september iedere maandagavond sjoelen. 
Aanvang 19.00 uur en de kosten zijn €15,- per half jaar.

Bij deze activiteiten is geen lidmaatschap nodig van de KBO.

Zondag 19 april Grote Vlooienmarkt BAL 
LET OP:  Het is overigens niet de bedoeling om een 
grondplaats in te nemen (ook niet door kinderen).

Ook dit jaar zal het weer een gezellige boel zijn bij onze 
koffiekraam, waar u voor een prikkie een lekker kopje 
koffie of thee met eventueel een lekkere koek of broodje, 
samen met onze Bewonersvereniging, kan komen 
nuttigen met op de achtergrond de gezellige muziek van 
onze DJ Ralf.
Wij hopen dan ook van harte, velen van jullie deze dag 
weer te zullen zien op onze markt en hopen om samen 
met u, deze dag tot een groot succes te mogen brengen. 

Info ná 18.00 uur tel.nr.: 040-2528203.
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Dartvereniging in Gemeenschapscentrum Lievendaal

Mineralen en Sieradenbeurs

Gezellige Dansavonden
voor alle leeftijden

Fietsen op maandagavond

Jeroen en Stefan willen graag een dartvereniging opstarten in het 
Gemeenschapscentrum.

Alhoewel het seizoen reeds begonnen is, willen ze toch graag 
spoedig starten met het uitnodigen van andere dartverenigingen om 
wedstrijden te komen spelen, zodat ze in het komend seizoen goed 
voorbereid zijn om in competitieverband te kunnen gaan spelen.

Het ligt in de bedoeling de clubavonden te houden op vrijdagavond.
U kunt zich aanmelden bij Stefan Swinkels, tel.nr.: 06-52778912.

Op zondag 12 april organiseert de ZNLV haar jaarlijkse 
mineralen en sieradenbeurs in GC Lievendaal. Dit jaar 
voor de 35e keer. Op deze beurs vindt u verschillende 
stands uit binnen en buitenland met allerlei mineralen, 
edelstenen, fossielen en sieraden. Voor iedereen is er wel 
iets moois te koop.
Voor de kinderen is er een goede kraker aanwezig waar 
ze zelf (met een beetje hulp) een steen kunnen kraken. 
Verder kunnen ze een kidspuzzel maken en een steentje 
polijsten.
Er zijn de hele dag door demonstraties van wat men 
allemaal kan doen bij de ZNLV. Er zijn demo’s cabochon 
slijpen, facetteren en edelsmeden. 
Ook is er een spectaculaire verloting voor iedere 
bezoeker, zowel groot als klein, met mooie prijzen!

Hier de data van april tot en met juli:
 Zaterdag  11 april Zaterdag  13 juni
 Zaterdag    9 mei Zaterdag  10 juli

Vanaf 20.00 uur   -   Entree  € 1,50
Met muziek van onze eigen d.j.

Maandag 6 oktober sloot de maandagavond fietsclub het 
fietsjaar 2014 af met een etentje.
Vanaf 7 april waren de deelnemers er (bijna) wekelijks, er 
werden als gevolg van stevige regenbuien enkele ritten 
afgelast of ingekort, onderweg in en om  Eindhoven over 
vaak onbekende paden of langs monumenten en panden 
waarvan het doel en/of bestaan bij velen onbekend was.

Ook in 2015 is het de bedoeling nog meer van Eindhoven 
en omgeving te gaan ontdekken.
Wil je meefietsen dan ben je welkom voor de eerste rit op 
maandag 13 april om 18.30 uur bij GC Lievendaal.
Wekelijks (behalve 25 mei) zal er dan een rit van 25 à 30 
km gereden worden.
Traditioneel wordt eind september 
de Lichtjesroute in twee etappes 
gereden, waarna een gezamenlijk 
uitje het seizoen afsluit.
Dus:  tot ziens op maandag 13 april !!

Henk Burgers

Openingstijd: 10.00 - 16.00 uur.
Entree: volwassenen € 3,50
Kinderen 4-12 jaar € 1,00     0-4 jaar: gratis
Voor meer informatie kijk op:  www.znlv.nl

U bent van harte welkom!
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TREFPUNT  DE GOEDE  BUREN
Voor vergaderingen en activiteiten 
van de Buurtverenigingen

‘Wist u dat’ in Lievendaal
Wist u dat...

... er hard gewerkt wordt aan een nieuwe overleg structuur

...  er een mooie website is ( http://wijkoverleg-lievendaal.dse.nl ) waar u actuele dingen over uw wijk  
kunt vinden

... u contact op kunt nemen via het e-mail adres wijkoverleglievendaal@gmail.com

... er een Facebook pagina is voor de wijk https://www.facebook.com/trefpuntdegoedeburen 

... als u deze pagina “liked” u een melding krijgt als er een nieuw bericht is

...  het Wijkoverleg de beschikking heeft van verschillend materiaal te gebruiken voor activiteiten in de wijk  
door en voor bewoners

... de wijk veel vrijwilligers kent

... wijkblad De Lievendaler door een groepje enthousiaste vrijwilligers in elkaar gezet wordt

... wijkblad De Lievendaler wordt bezorgd door vrijwilligers

... het structureel vegen van de wijk door gemeente in overleg gaat met vrijwilligers

... de borden voor de aankondiging van het vegen door vrijwilligers worden neergezet en weggehaald

... de groep “Parkeeroverlast” door weinig respons vanuit de wijk is opgeheven

... er altijd vrijwilligers bij kunnen

... er een nieuw contract is ondertekend met het Gemeenschapscentrum voor de huur van het Trefpunt

... er op donderdagavond in het Trefpunt een fotoclub actief is

... het Trefpunt gebruikt wordt voor vergaderingen van diverse buurtverenigingen en activiteitengroepen

... het Trefpunt op verschillende dagdelen beschikbaar is voor een activiteit

...  er gezocht wordt naar mensen die interesse hebben in een workshop of een workshop geven  
voor een klein bedrag

... de volgende keer meer “wist u dat” in De Lievendaler komt

... u zelf een leuk stukje kunt insturen voor in De Lievendaler (redactielievendaler@gmail.com)



Vooraankondiging

De Lievendaler 41

Lievendaa l
on-tour 2015
 Special edition

ZONDAG 5 JULI 2015
De fietstocht voor iedereen!!


