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

Website
Wijkoverleg
Lievendaal

Colofon
De redactie van het wijkblad wordt gevormd
door: Ria Gerlag, Wil Brekelmans, Rian van Gaal en
Loek Wagemans.

Op de website van Wijkoverleg vindt u alles
over de wijk Lievendaal.

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

Deze website is geheel aangepast en voorzien
van de benodigde informatie.
Alle mogelijkheden van de wijk Lievendaal
worden hierbij weergegeven.

De redactie behoudt zich het recht voor om
aangeleverde redactionele artikelen aan te passen
ten behoeve van de lay-out.

Bezoek eens deze website op:
www.wijkoverleg-lievendaal.dse.nl
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Nieuwe start Wijkoverleg Lievendaal!
Dit voorjaar hebben de samenwerkende buurtcommissies
en verenigingen bij elkaar gezeten om samen te kijken wat
er nodig is zodat Lievendaal voor de toekomst een fijne
woonwijk blijft. Nu Overheidsbudgetten teruglopen is het
des te belangrijker om goed samen te werken in de wijk.
Eendracht maakt macht zoals een Strijps spreekwoord zegt.
Van elkaars kennis gebruik maken. Materialen voor activiteiten
delen. Niet ieder voor zich het wiel uit vinden.
Samen projecten oppakken voor een prettig woonklimaat
en een leefbare, veilige buurt. Alle aanwezigen hebben
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uitgesproken hier samen de schouders onder te zetten.
Belangrijk doel is dat zoveel mogelijk bewoners actief worden
voor hun buurt(je). In het nieuw getekende organogram kunt
u zien hoe Lievendaal graag de toekomst in gaat. Zo veel
mogelijk bloemen laten bloeien. Mocht u hier vragen over
hebben, of voor uw buurt ook iets willen opzetten dan kunt
u altijd contact met mij opnemen. Bel of mail even: Ruud
Meij; 0652634961; r.meij@lumensgroep.nl. U vindt mij ook op
Facebook onder Ruud Meij Wijkwerker Strijp.
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Bericht van de voorzitter
van GC Lievendaal
Het is al weer enkele maanden
geleden sinds de vorige
uitgave van de Lievendaler.
Ik wil allereerst terugkomen
op de zeer goed geslaagde
paasbrunch. Een paasbrunch
die gesponsord is door onze
buren de Lidl. Mede dank zij
hen hebben we dit jaar iets
extra’s kunnen doen.
We hebben de kienprijzen
kunnen verhogen en het toetje
luxer gemaakt. Dankzij deze
sponsoring kan het Country
Festival en Jaarmarkt Lievendaal
een doorgang vinden. Een zeer
grote dank aan de Lidl is hier
wel op zijn plaats. Ook wil ik
nogmaals al onze vrijwilligers die
deze paasbrunch voortreffelijk
hebben verzorgd, mijn grote
complimenten geven voor deze
geslaagde happening.

Zoals u heeft kunnen zien zijn we gestart met de
renovatie van de bar in de grote zaal. In de planning zit
ook nog de vervanging van de vloer in de grote zaal. Een
en ander willen we gerealiseerd hebben voor de grote
vakantie.
We zitten nu kort voor de vakantie en ik wens u allen een
hele fijne vakantie en hoop u in augustus allemaal weer te
mogen begroeten.
Na de vakantie gaan we voorbereidingen treffen
voor de Kerstbrunch. Medio september liggen de
inschrijfformulieren klaar.
Ik verzoek u echter deze geheel (12 personen per
formulier) in te vullen en vanaf 1 oktober a.s. kunt u
deze inleveren met directe betaling. Ik moet u er echter
op attenderen dat we niet meer inschrijvingen dan 150
personen kunnen aannemen! Dus wees er op tijd bij.
Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met mij op.
Tel. nr. 06-41722691.
Groetjes en een heel fijne vakantie,
Jack Feijen, voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal

Berichtje uit Kiosk
Philips van Lenneppark
Beste wijkbewoners,
Graag brengen wij jullie via deze weg op de hoogte van het
feit dat wij met ingang van dit seizoen zijn gestopt met het
beheer van de kiosk in het mooie Philips van Lenneppark.
Wij hebben er 13 jaar met heel veel plezier onze gasten
voorzien van een lekker kopje koffie of een drankje.
Maar nu is het tijd om van ons pensioen te gaan genieten!
Wij hebben in Flip en Jolanda Doomen een goede
opvolging gevonden, die het beheer met even veel
toewijding en plezier van ons gaan overnemen.

Fietsen op maandag

Met vriendelijke groeten,
Tiny en Nettie Louwers

Maandag 4 mei zijn wij weer gestart. Het vertrek
is om 10.00 uur vanaf Gemeenschapscentrum
Lievendaal. Mochten er nog mensen zijn
die mee willen fietsen (ook E bike’s),
zij zijn van harte welkom. De afstand
die wij fietsen is tussen de 40 en 50 km.

Het afgelopen jaar hebben wij (met en klein groepje)
prachtige tochten kunnen maken rond Eindhoven
met dank aan het goede weer. De dorpen die wij
hebben aangedaan zijn te veel om op te noemen en de
natuurgebieden waar wij van genoten hebben waren
prachtig. Een paar wil ik op noemen, Het Groene Woud,
Leenderbos, Land van Utrecht en nog vele anderen.
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Bedankt voor jullie bezoek aan ons en misschien tot ziens
aan de andere kant van de balie.

Met vriendelijke groeten,
Jan Bust
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Al 10 jaar 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 5 juli 2015, 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 goed gevulde kop warme
soep klaar!
En dat allemaal voor het bedrag van € 3,00 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, Lievendaalseweg 3
te Eindhoven!

LET OP: inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 2 juli 2015!!

✂

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Email-adres:
Doet mee aan Lievendaal- on tour 2015 met:
personen à € 3,- : €
kinderen tot 12 jr. (gratis)
Totaal aantal personen:						

De Lievendaler 42

Pagina 5

Totaal bedrag: €
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Informatie over alle verenigingen en groepen
in GC Lievendaal
De volgende 4 grote verenigingen maken muziek, schilderen, spelen toneel of slijpen stenen:
• M.E.W. is Muziekvereniging Eindhoven West, opgericht in 1945 dus 70 jaar jong, daar kan jong en oud terecht
voor muziek maken, instrumenten leren bespelen, voor concerten, een blaaskapel , etc.
• Met Potlood & Penseel is een teken- en schildervereniging met ruim 140 leden, en een eigen ruimte in de
Lievendaal : de Botenzaal. In december a.s. vieren zij hun 35-jarig bestaan met een grote expositie
• De Dr. Ariens- Toneelgroep is een amateurtoneelvereniging, zij bestaan al vanaf 1940, en zij oefenen iedere
woensdagavond in de spiegelzaal en treden op in heel Eindhoven en verre omgeving
• Er is ook een grote Lapidaristenvereniging Z.N.L.V : zij maken uit ongepolijste stenen sieraden en siervoorwerpen,
op maandagmiddag en donderdagavond, in april is er een grote mineralenbeurs.

Er zijn 6 verenigingen in de categorie “Ontspanning en Ouderenverenigingen”
• De KBO, de Katholiek Bond voor Ouderen, op woensdagmiddagen per maand kaarten / kienen / etc.
• De PCOB, de Protestant-Christelijke Ouderen Bond, zij organiseren informatie - en discussiemiddagen
• Chun Pah is een Ouderenvereniging voor Chinezen,1x per maand op dinsdag een gezellige middag
• ONTSPANNING voor jong en oud is KIENEN: iedere woensdagavond in de grote zaal om half 8
• RIKKEN en JOKEREN is iedere vrijdagavond vanaf 19.00 uur, in de (waar anders ?) KAARTZAAL
• CARNAVAL in de Lievendaal regelt Carnavalsvereniging De ZOTTE ZWANEN, met een tonproatersavond,
prinsenwisselingsbal, en 4 dagen Carnaval. Op 24 en 25 oktober a.s. hun 44-jarig bestaan !!

Er zijn 5 verenigingen ingedeeld in de categorie : DANSEN en ZINGEN
• De Derailed Dancers: zij doen line-dancen op maandag- en dinsdagavond en 1x p.m. een vrije dansavond
• Bootmovers : dat is de 2e Line-dance-club, zij dansen op de maandag- en vrijdagavond in de grote zaal
• Zumba: deze groep doet Zumba-dansen op woensdagavond en valt onder het Danscentrum Eindhoven
• CRACOVIA is een Poolse zangclub opgericht al in 1958, zij zingen in de Lievendaal op de dinsdagavond
• PULSE is een dansschool, die in de Lievendaal jazzdanslessen geeft voor 30-plussers op woe-morgen
• Ook een dansaktiviteit is de vrije dansavond op de 2e zaterdag in de maand, nu voor alle leeftijden !

Er zitten 7 groepen in de categorie BEWEGEN
• dansen en bewegen doet de groep VSO o.l.v. Janie van Eerd, iedere dinsdagavond in de grote zaal
• Total Body Gym, zij doen Fitness lessen o.l.v. Liesbeth Leermakers op dinsdagavond in spiegelzaal 3
• Meer Bewegen Voor Ouderen dus MBVO o.l.v. Petra Cuppen op woensdagmorgen
• Therapeutisch Gymnastiek op woensdagmorgen door Annie Swaans, zij is 83 jaar jong en doet dit al precies 35 jaar,
dat is hierbij wel een compliment waard namens ons bestuur !
• Koersbal draait al jaren op vrijdagmiddag in spiegelzaal 3, onder de hoede van Aat Hermus ( ook 80+ )
• Sinds kort is er ook weer Jeu-de-boules-club, in de winterperiode doen ze sjoelen in de kaartzaal

Er zijn maar liefst 6 biljartclubs in de Lievendaal en 3 clubs van andere sporten
• BCO zij biljarten op de maandagavond
• BC Lievendaal, zij biljarten op maandagmiddag een interne kompetitie
• de Driebandenclub zit in Lievendaal op de donderdagmiddag
• de 4 J’s is een biljartclub van Jack – Jack – Jack en Jan op de donderdagavond
• de Deurzetters biljarten op de vrijdagmiddag o.l.v. Marius Elders
• de Vrolijke Biljarters van Harrie Alberts beoefenen hun hobby op de vrijdagavond
• De Tafeltennisclub Eindhoven op de dinsdagavond in de spiegelzaal
• Hajime Karate Club op de maandagavond in de spiegelzaal
• De fietsclub: zij fietsen van april tot september op de maandagavond om 18.30 uur vanaf ons buurthuis

Lees verder op pagina 7
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Er zijn 8 hobbyclubs in ons buurthuis
• De dames van de Rode Kruis afdeling Lievendaal doen kaarten maken etc. op maandagmiddag
• HOVL is Hobbyclub Oudere Vrouwen Lievendaal, zij hobbyen op de maandagmiddag
• Jeugd- en Jongerenwerk op dinsdagmiddag in de Jongerenruimte “De Beemd
• De Kwast, zij doen schilderen op de dinsdagavond in de Jongerenruimte De Beemd
• Corso Italiano, dat is een clubje die voor de gezelligheid elkaar Italiaans leren op woensdagavond
• HVL is Hobby Vereniging Lievendaal. Zij hobbyen op de donderdagavond
• Hobbyclub Welschap, de leden daarvan doen hobbyen op donderdagavond
• Fotoclub Lievendaal doen alles wat te maken heeft met fotograferen op donderdagavond

In de groep DIVERSEN vermelden we de activiteiten van WIJKOVERLEG LIEVENDAAL, zij zorgen voor veiligheid en een
fijne leefomgeving in de wijk Lievendaal in allerlei facetten.

Evenementen: naast de genoemde vaste gebruikers, zijn er nog 7 grotere, losse evenementen:
De Paasbrunch en Kerstbrunch - de Fietsenrally in juli – Halloweenviering - Sinterklaasaankomst - het Country
& Westernfestival in september en de grote Vlooienmarkt in juni/juli. Alle verdere informatie over ons
Gemeenschapscentrum Lievendaal vindt u op de site www.lievendaalvta.nl , of tel.nr. 2518299.

“Open Sportpark ’t Schoot”
Vlakbij Lievendaal is een bijzonder project gestart
op Sportpark ‘t Schoot. Ter herinnering: tot aan de
zomervakantie 2015 wordt het park opengesteld voor
initiatieven uit de stad. Deze initiatieven mogen komen
vanuit bewoners, het onderwijs, bedrijven en overige
partners. Kortom iedereen mag meedoen. Vandaar ook
de (tijdelijke) nieuwe naam Open Sportpark ‘t Schoot. De
belangrijkste spelregels zijn:
1. De activiteiten komen ten goede aan de wijk.
2. De activiteiten leiden tot verbinding.
3. De basis van de activiteit is gericht op sport of bewegen.
Wanneer een idee makkelijk te realiseren is, gaat het ook
zo snel mogelijk daadwerkelijk van start. Daarbij is er op
diverse vlakken ondersteuning mogelijk om goede ideeën
om te zetten naar realiteit.
Tussenstand project
We zijn nu inmiddels een paar weken bezig en wellicht
is het leuk om te weten dat er al de nodige activiteiten
aangemeld zijn en dat er hiervan waarschijnlijk ook op
zeer korte termijn al een aantal gaan starten. Het gaat dan
om een mooie mix van activiteiten zoals o.a. Bootcamp,

een project vanuit PSV in the Community, naschoolse en
wijkactiviteiten verzorgd door de nieuwe sportdocent
van basisschool Strijp Dorp, Totally Fit (Fitness activiteiten
voor jongeren) kleutergym en damesvoetbal. Zodra
de activiteiten daadwerkelijk van start gaan wordt dit
uitgebreid gecommuniceerd.
Communicatie
Wat betreft de communicatie is het erg leuk om te melden
dat er inmiddels 8 studenten vanuit de MBO opleiding
vormgeving en media van het Sint Lucas Eindhoven
bezig zijn met het ontwerpen van een herkenbaar huisstijl
voor alles op en rondom Open Sportpark ‘t Schoot. Ze
zijn momenteel druk bezig met het ontwerpen van een
logo, flyers, posters, een Facebook groep en veel meer
om iedereen zo laagdrempelig mogelijk de kans te
geven om betrokken te worden bij alle activiteiten rond
het sportpark. Op maandag 23 maart is er hierin een
definitieve beslissing gevallen. U zult binnenkort de eerste
uitingen in de wijken en op internet zien verschijnen.
Ideeën blijven welkom
Mocht je door dit artikel nu zelf geprikkeld zijn om deel uit
te maken van dit project, wil je meer informatie of heb je
zelf een idee, dan hoor ik het uiteraard graag!
Mark de Weijer

Projectleider ‘t Schoot | Maatschappelijk
Vastgoed & Sport | m.de.weijer@eindhoven
+31402388895 / +31611903363 |
www.sportformule.nl | @MarkdeWeijer “
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6e Editie Country
Festival “de Lieven”
Op 6 & 7 september vindt er weer het jaarlijks
terugkerende country evenement “de Lieven” plaats, op de
parkeerplaats van Gemeenschapscentrum Lievendaal. Het
beloofd natuurlijk weer een geslaagd evenement te gaan
worden zoals de voorgaande edities.
Zaterdagavond 5 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 6 september beginnen we om 13.00 uur! Deze
middag wordt opgeluisterd met live muziek door de
Country Band Bandana (B) afgewisseld met de DJ.
Vincent Versteegh zal weer een workshop verzorgen. Men
hoeft zich deze dag niet te vervelen, er zijn veel dansers
waar je naar kan kijken of misschien doe je zelf wel mee.
Ook kun je er een drankje of hapje nuttigen terwijl je naar
de muziek luistert.
De organisatie hoopt weer op een grote opkomst.

Gezellige dansavonden
voor alle leeftijden
in GC Lievendaal

Donateurs zijn nog steeds van harte welkom!
Kosten zijn € 37.50 per jaar. Mede hierdoor
kan het ook blijven bestaan! Vragen? Loop
gerust een binnen op maandag of dinsdag in
Gemeenschapscentrum Lievendaal. We zitten
er op maandag van 20.00 - 22.00 uur en op
dinsdag van 20.15 - 23.15 uur.
Meer info: www.deraileddancers.nl of stuur een mail naar
deraileddancers@gmail.com
www.facebook.com/deraileddancers

U bent van harte welkom!

Hier volgen de data voor de komende maanden:
Zaterdag 13 juni
Zaterdag 11 juli
Zaterdag 12 september
Zaterdag 10 oktober
Vanaf 20.00 uur - Entree € 1,50
Met muziek van onze eigen d.j.

TREFPUNT DE GOEDE BUREN
Heeft u vragen over uw woning + onderhoud, uw tuin,
de omgeving, het gemeenteplantsoen?
Heeft u tijd over en wilt u zich inzetten als vrijwilliger in
wijk Lievendaal?
Meldt u zich dan aan door middel van een briefje en deponeer deze in de brievenbus in de hal van GC Lievendaal.
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Feestelijke Vlooienmarkt BAL
De 15e vlooienmarkt van Bewonersvereniging
Aireywoningen Lievendaal kon niet beter.
Om 06.30 uur stonden de mannen van R. van Bakel al weer
op de stoep te popelen om de kramen op te zetten. Deze
komen ieder jaar en weten als geen ander hoe de kramen
opgesteld moeten worden.
Om 09.00 uur werden eindelijk de kraamnummers
uitgedeeld en dan rijden de auto ’s af en aan. Dan is het
belangrijk om je kraam zo snel mogelijk in te richten, zodat
je veel kunt verkopen. De straten waren helemaal gevuld
met kramen. Ook Muziekvereniging Eindhoven West had
een kraam bij ons besteld en wilden hiermee mensen in
contact brengen met de “muziek” instrumenten. Dit bleek
een succes te zijn. Ook de overige kraamhouders hadden
niets te klagen, en gingen met aanzienlijk minder spullen
naar huis als dat ze gekomen waren.
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In verband met ons 15-jarig bestaan deelden we bij de
koffiekraam gratis oranjezoenen en cake uit bij de koffie
of thee. De zon en de temperatuur waren uitstekend en
mede daardoor kon men aan de gezichten zien dat de
mensen genoten van deze mooie lentedag. Het terras van
de koffiekraam was dan ook druk bezet. Dit is “het punt”
van de markt waar de sociale contacten worden gelegd
onder de buurtbewoners. Het was een drukke, mooie en
vooral gezellige dag waar veel buurtbewoners nog lang
over kunnen napraten.
Namens de organisatie van BAL willen we hiermede alle
vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
Wij hopen alle kraamhouders en bezoekers weer te zien op
de volgende vlooienmarkt op 24 april 2016.

Juni 2015

Zondag 3 mei 2015 naar de Kinderboerderij
Op 3 mei gingen we met de kinderen vol goede moed naar
de Kinderboerderij. Om 14.00 uur zouden ze een hut gaan
bouwen van wilgentakken. Het zag er naar uit dat het ging
regenen, maar dat weerhield ons niet om toch te gaan
kijken wat het zou worden.
En jawel, op het gras lagen al heel veel takken klaar. Met
drie grondboren konden de kinderen (ja hoor, dat konden
ze goed zelf!) gaten boren. Een paar mannen keken of ze
diep genoeg waren en hielpen soms met het laatste stukje,
want er zaten nogal wat steentjes in de grond.
In de gaten de dikste takken steken en vastdrukken
met zand. Daarna met lange takken de muur vlechten.
Inmiddels was het nog meer gaan regenen dus de
kinderen hielden het voor gezien. De mannen gingen door
tot de takken op waren.
De hoop is dat de wilgentakken opnieuw aangroeien en
dat ze nieuwe zijtakken gaan maken waar de hut mee
afgemaakt kan worden. De hut blijft staan en wordt dan
straks een groene hut. Leuk om een hut te hebben staan
waar de kinderen zelf aan hebben meegewerkt.
Groetjes, een enthousiaste moeder.
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Beste Carnavalsvrienden
Hieronder volgen alvast de data van CV De Zotte Zwanen:
24 oktober 2015
25 oktober 2015

: Groots 44-jarig jubileumfeest
: Brunch ter gelegenheid van 44-jarig
bestaan (Voor genodigden)
15 januari 2016
: D’n zotte buut
16 januari 2016
: Prinsenbal
6 t/m 9 februari 2016 : Carnaval
10 februari 2016
: Haringhappen
Met carnavaleske groet,
Ad van Gennip
Voorzitter CV De Zotte Zwanen

Sudoku

Rebus
Welke vakantiezin staat hier?

De Lievendaler 42

Pagina 11

Juni 2015

JAARMARKT
Lievendaal
GRATIS ENTREE

12 juli 2015 10:00 -17:00 uur
op parkeerplaats van Gemeenschapscentrum Lievendaal
m.m.v. DJ Jack , Duo Twice en met diverse attracties
Inschrijven 29 juni 2015 van 19:00 tot 21:00 uur in het
Gemeenschapscentrum Lievendaal, Lievendaalseweg 3, Eindhoven

Kosten per kraam : €25,De Lievendaler 42

