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10 juli
Lievendaal - on - Tour
25 juli t/m
Zomervakantie Scholen in regio
Zuid
02 september De exacte sluitingstijden van
GC Lievendaal zijn nog niet bekend
Deze volgen in De Lievendaler 46
29 september

Concert MEW in GC Lievendaal i.s.m.
Kwartet Kupalje uit Minsk, Wit Rusland
	Het concert wordt gekoppeld aan een
goed doel.

Na sluitingsdatum 25 april 2016 is er geen
mogelijkheid meer om nog kopij aan te leveren.
De Lievendaler verschijnt 4 maal per jaar:
Maart, Juni, September en December.
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Voorjaarsconcert MEW

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.
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Bezoek eens deze website op:
www.wijkoverleg-lievendaal.dse.nl
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Bericht van Stichting Wijkoverleg Lievendaal
Het is al ondertussen al maart maar toch willen wij
alle wijkbewoners het allerbeste en vooral een goede
gezondheid voor 2016 toewensen.
Wij zijn sinds maart 2015 met een nieuw Wijkoverleg gestart
en willen jullie een klein overzichtje laten zien waar het
wijkoverleg zich voor heeft ingezet in 2015:
➢ 4 edities Lievendaler zijn op uw deurmat gevallen.
Met dank hiervoor aan de redactie van De
Lievendaler.
➢ Samenwerking met Gemeenschapscentrum
Lievendaal loopt op rolletjes.
➢ Sinds maart 2015 is het bestuur Wijkoverleg weer
voltallig en staan de neuzen allemaal dezelfde kant
op.
➢ Er zijn in 2015 enkele werkgroepen opgestart,
samen zetten we de schouders eronder.
Werkgroep Budgetverdeling.
	De buurt Lievendaal krijgt subsidie van de gemeente.
De werkgroep buigt zich hierover en probeert dit
zo goed mogelijk te verdelen over verschillende
activiteiten in de wijk. De beslissing over de verdeling
wordt gezamenlijk genomen.
-	Herinrichting Philips van Lenneppark samen met
Gemeente Eindhoven.
	De plannen voor de herinrichting van het park zijn
nog steeds niet definitief.
	Het Wijkoverleg is met de Gemeente in gesprek en
spant zich zoveel mogelijk in om de wensen van de
bewoners naar voren te brengen.
-	Een werkgroep is opgestart die opkomt voor een
eigen plek voor de hangjeugd.
Ook voor 2016 willen we de belangen van onze wijk
Lievendaal goed op de kaart zetten en gaan met het volgende
aan de slag.
➢ De werkgroepen die gestart zijn:
-	Werkgroep herinrichting van het Philips van
Lenneppark loopt nog door.
	Gesprekken met wethouder en ambtenaren vinden
plaats in 2016. Het Wijkoverleg zoekt daarin ook de
samenwerking op met het bestuur van de nieuwe
kinderboerderij en de uitbaters van de kiosk.
-	Werkgroep tegen afsluiting van autoverkeer van de
Zwaanstraat.
We hebben bezwaar aangetekend.
Project hangjeugd loopt nog door.
Werkgroep Budgetverdeling.
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We houden de ontwikkelingen rondom onze wijk goed in
de gaten en proberen alle kansen te grijpen om onze wijk te
verbeteren. Daarbij is het belangrijk dat wij voldoende contact
met u als bewoners hebben en nodigen wij u graag komend
jaar uit om over onze wijk te spreken.
Regelmatig is er een wijkoverleg waarvoor u zich vooraf kan
aanmelden bij de secretaris Anja Wagemans.
Richt uw vragen of opmerkingen per mail aan
wijkoverleglievendaal@gmail.com
Mocht u niet in het bezit zijn van een computer, dan kunt u dit
per brief laten weten.
Deze brief kunt u deponeren in de brievenbus in de hal van
Gemeenschapscentrum Lievendaal.
Het eerstvolgende wijkoverleg vindt plaats op dinsdag 5 april
in Gemeenschapscentrum Lievendaal om 19.30 uur. Wij hopen
van harte om u hier te mogen ontmoeten. Tot ziens.

Maart 2016

Bericht van Stadstoezicht Eindhoven/Strijp
Beste bewoners van wijk Lievendaal
Wij zijn Rick van Wanrooij en Giovanni Hartogs, werkzaam
bij Stadstoezicht Eindhoven. Ongetwijfeld heeft u
ons al gezien of gesproken in de wijk. Samen met de
zogeheten ketenpartners (o.a. Politie, Buurtverenigingen,
Buurtpreventie en Woningcorporaties) pakken we de
overlast in Lievendaal aan om zo de wijk leefbaar en veilig
te houden. Zo controleren we ook op woninginbraken,
auto-inbraken, verdachte situaties en pakken we de
overlast aan van onder andere aanhangers, campers/
caravans, jeugdoverlast en hondenoverlast.
Wij zijn regelmatig in de wijk te vinden. Zijn er zaken
die u met ons wilt bespreken of zijn er zaken die u
wilt melden, spreek ons dan gerust aan! Als het niet in
onze mogelijkheden ligt zullen wij onze ketenpartners
inschakelen om het probleem als nog op te lossen.
U kunt contact met ons leggen via telefoonnr. 14040
en vragen naar Stadstoezicht Eindhoven of via e-mail
stadstoezichtstrijp@eindhoven.nl
Spreek ons gerust aan of neem contact met ons op.
Tenslotte willen wij samen met u van wijk Lievendaal een
mooie en veilige/leefbare wijk maken en houden.
Groeten Rick en Giovanni

Woonbedrijf is verhuisd!

Wij blijven bereikbaar via onze Klantenservice op telefoonnummer 040-2434343 of info@woonbedrijf.com.
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Bericht van de voorzitter GC Lievendaal
Ook de “Jaarmarkt
Lievendaal” staat hoog
op de lijst van onze
activiteiten die dit jaar
gaan plaatsvinden.

Het nieuwe jaar is al weer enkele weken oud maar toch
van deze plaats nog de beste wensen voor 2016.
Allereerst wil ik eenieder bedanken voor het medeleven
na mijn hartinfarct op tweede kerstdag. Het heeft mij
en mijn vrouw ontzettend veel goed gedaan. Ik ben
inmiddels weer goed hersteld en kan de taken die
ik als voorzitter op mij genomen heb, weer volledig
waarmaken.

Verder kan ik u melden
dat we samen met
Stichting Wijkoverleg
druk bezig zijn om de kiosk in het van Lenneppark te
behouden en voor eenieder toegankelijk te laten blijven.

De Kerstbrunch (het was weer, zoals gewoonlijk, een
daverend succes) is nog maar net achter de rug en we zijn
nu al weer volop bezig met de voorbereidingen voor de
Paasbrunch die zal plaatsvinden op zondag 20 maart a.s.

Jack Feijen,
voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal

Fietsen met de Fietsclub Lievendaal
waarvan de oorsprong
of het gebruik bij velen
onbekend is.
In oktober wordt het
fietsen afgesloten met
de Lichtjesroute en
daarna volgt nog de
officiële afsluiting bij
een etentje.

Maandag 4 april a.s. gaat de maandagavond fietsclub van
wijk Lievendaal weer van start.
Tot eind oktober zal er, mits de weergoden ons gunstig
gestemd zijn (dus breng een worst naar de Clarissen!!),
een fietsroute in en rond Eindhoven afgelegd worden.
De beginafstand is 20 à 25 km en deze loopt op tot circa
30-35 km, waarna weer afgebouwd gaat worden, zodat
we steeds voor het donker thuis zijn. (Dit is ook een
beetje afhankelijk van het gespreksonderwerp tijdens de
koffiepauze.)
De route gaat regelmatig over of door onbekende
paadjes en straatjes en vaak langs markante gebouwen,

Vegen in uw wijk

Dus noteer in de agenda:
Maandag 4 april fietsen met Fietsclub Lievendaal.
Vertrek vanaf parkeerterrein voor GC Lievendaal en
wel om 18.30 uur.

Beste Lievendalers,
Hierbij willen wij u mededelen dat er in 2016 regelmatig
geveegd zal worden in uw straat door de Gemeente Eindhoven.
Omdat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn zullen er dan
helaas geen flyers met veegdata meer op uw deurmat vallen en
zullen er geen borden meer geplaatst worden in de straten.
Toch willen wij u vragen, als u de veegwagen in uw straat ziet,
of u dan zo vriendelijk zou willen zijn om uw auto even weg te
zetten zodat de gehele straat goed geveegd kan worden.
Wij pleiten voor een schone en leefbare wijk.
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Mineralen en sieradenbeurs
Op zondag 10 april organiseert de ZNLV haar jaarlijkse
mineralen en sieradenbeurs in Gemeenschapscentrum
Lievendaal. Dit jaar voor de 36e 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 over 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!
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

GROTE VLOOIENMARKT
ZONDAG 24 APRIL | 11:00-15:00 UUR
LODERSTRAAT, LANDWEG EN DIEPHUISSTRAAT
Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal

Inschrijven kan op maandag 7 maart
tussen 18:30 – 20:00u
Pestelpad 8 Eindhoven
info: ná 18:00u tel: 040-2528203
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Nieuws van het Jongerenwerk
Wij van het Jongerenwerk, kijken weer terug op een zeer
succesvol jaar. Na de zomervakantie gingen wij weer van
start met onze wekelijkse hobbyclub op dinsdagmiddag.
Er waren weer een aantal nieuwe kinderen bijgekomen
en we moesten al meteen een wachtlijst aanleggen
omdat we vol zaten. Behalve de hobbyclub waren
er ook een aantal andere activiteiten die wij (mede)
georganiseerd hebben. Zo was er eind oktober weer het
jaarlijks terugkerend Halloween spektakel en mochten de
allerkleinsten weer op zaterdagmiddag komen knutselen.
’s Avonds organiseerden wij weer het vertrek voor de
trick or treat en was er weer soep en koffie voor de lopers
die even pauze wilden. Binnenkort komt de Halloween
commissie weer bijeen en in de volgende Lievendaler
zullen wij u hierover berichten.
Het 1e weekend van november gingen we op ons
jaarlijkse kampweekend bij de Putte in Hoogeloon. Helaas
was het voor ons vorig jaar niet mogelijk om een kamp
in de zomermaanden te organiseren en moesten we dus
voor 1 keer wat later in het jaar gaan. Helaas waren er een
aantal kinderen ( en/of hun ouders) bang dat het te koud
of te nat zou zijn en dus was het maar een klein groepje.
Ondanks dat was het een super geslaagd kamp en ook
het weer was prima.
Omdat we toch graag zoveel mogelijk kinderen de kans
willen geven om mee te gaan, hebben we voor dit jaar
besproken voor het weekend van 27, 28 en 29 mei bij
kampeerboerderij ’t Caves in Wintelre. Deze locatie heeft

meer slaapplaatsen en er kunnen ongeveer 40 kinderen
mee. De kosten voor dit weekend zijn € 20,- en dienen
meteen bij inschrijving te worden voldaan.
Inschrijven kan vanaf heden en de formulieren zijn
verkrijgbaar in de ruimte van het Jongerenwerk in
GC Lievendaal tijdens de hobbyclubs op:
maandag van 13.30 uur tot 16.00 uur
dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur
en donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.
U kunt ook een email sturen naar:
jongerenwerklievendaal@gmail.com
Dit jaar zal ons kampthema “Piraten” zijn en wij zullen
onze activiteiten en spelprogramma hier zoveel mogelijk
op aanpassen. Kinderen die piratenkleding hebben,
mogen deze uiteraard meenemen.
Op 2 december kwam Sinterklaas met een Zwarte Piet
op bezoek en natuurlijk had de goedheiligman voor
ieder kind een cadeautje meegebracht. Ook mochten alle
kinderen met de Sint en zijn Piet op de foto. Het was een
hele gezellige middag.
De laatste dinsdag voor de kerstvakantie werd er een
keertje niet geknutseld maar speelden we “Bingo” en
natuurlijk ging ook die middag ieder kind weer met een
prijsje naar huis. De middag werd afgesloten met frietjes,
hamburgers en worstjes. Daarna konden we allemaal
genieten van een welverdiende kerstvakantie.

Frietjes eten

Jeugdjongerenwerk Lievendaal 2015

Sinterklaasviering
De Lievendaler 45
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Korenfestival in GC Lievendaal
29 mei 2016 van 10:00 tot 17:00 uur
Georganiseerd door

Eindhovense Koorvereniging
De Toonkunst
Dit jaar bestaat EKV De Toonkunst 120 jaar. Vanwege
dit heuglijke feit organiseert De Toonkunst, het oudste
gemengde koor van Eindhoven, op zondag 29 mei
aanstaande een korenfestival in Gemeenschapscentrum
Lievendaal aan de Lievendaalseweg 3 te Eindhoven.
Voor deze dag zijn een aantal verschillende koren uit
Eindhoven en omgeving uitgenodigd.
Om 10:00 uur zal De Toonkunst het festival openen met
een spectaculair optreden, waarna elk deelnemend koor
zich presenteert met een optreden van 20 minuten.
Tussen de optredens door zal er een gratis workshop voor
kinderen en volwassenen worden gegeven en is er een
tentoonstelling over 120 jaar De Toonkunst.

Bezoekers aan dit festival betalen 5 euro entree.
Wij hopen u op zondag 29 mei 2016 te mogen
verwelkomen op ons spetterend korenfestival.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website
www.detoonkunst.nl

Bewonersvereniging
Aireywoningen feliciteert
80-jarige vrijwilligster
En wat nog belangrijker is haar spirit. Ze wil nog steeds
graag “haar steentje” bijdragen en dat is positief.

Zonder dat ze ook maar iets in de gaten had, heeft
het Bestuur van Bewonersvereniging Aireywoningen
Lievendaal voorbereidingen getroffen om onze
vrijwilligster “Francis Schats” in het zonnetje te zetten.
Op 26 september 2015 is Francis 80 jaar geworden en dit
moest gevierd worden, niet alleen vanwege haar leeftijd
maar ook is ze al 19 jaar actief bestuurslid van onze
Bewonersvereniging.

Francis is in totaal al minimaal 35 jaar vrijwilligster.
Voordat ze bij onze Bewonersvereniging actief werd
heeft ze eerst 13 jaar als vrijwilligster geholpen in
Gemeenschapscentrum Lievendaal daarna ook nog in de
Regiegroep, Sinterklaas en Halloween.
Ze hoopt echter wel dat er zich meer jonge mensen gaan
aanmelden, die zich willen inzetten voor onze wijk en onze
mensen.
Zou u graag eens een vergadering van BAL bij willen
wonen, meldt u zich dan a.u.b. vooraf even aan en stuur
een mail naar: rianvangaal@upcmail.nl
Onze eerstvolgende vergadering is op woensdag 30 maart
2016 om 19:00 uur in Gemeenschapscentrum Lievendaal.
Namens het Bestuur
Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal
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Zondag 10 juli 2016
Lievendaal-on-tour
De fietstocht voor iedereen !!
Vertrek om 10.30 uur / route tussen de 25 en 30 km
in en rondom Eindhoven / incl. goedgevulde
lunchpakket voor onderweg
Kosten € 3,- per persoon / kinderen tot 12 jaar GRATIS

>>> Meer info in de volgende Lievendaler (juni ) <<<
De Lievendaler 45
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Tijd voor een nieuwe “wist je dat…”
Wist je dat…
--

De Lievendaler 4x per jaar rondgebracht wordt door vrijwilligers

--	Je een probleem over de omgeving kunt melden bij de Gemeente via de buitenbeter app
(denk aan een volle afval container, stoeptegel die scheef ligt, lantaarnpaal die niet aan gaat)
--

Je dit ook nog steeds kunt doen op de website http://www.buitenbeter.nl of via tel.nr. 14040

--

Er een groep is die enthousiast regelmatig een wandeling maakt in Lievendaal en omgeving en zij
vaak afspreken voor het Trefpunt De Goede Buren

--

Deze groep elkaar heeft gevonden via https://www.facebook.com/trefpuntdegoedeburen

--

Je zelf ook een idee kunt aandragen voor de wijk

--	De Budgetaanvragen 2017 voor 30 november 2016 ingediend moeten zijn bij Stichting Wijkoverleg Lievendaal,
e-mail: wijkoverleglievendaal@gmail.com
--	Het Wijkoverleg ondersteuning en de juiste weg naar de juiste mensen kan bieden, maar het de bedoeling is
dat je zelf aan de slag gaat met je idee
--

Het e-mailadres van het Wijkoverleg: wijkoverleglievendaal@gmail.com voortaan in het wijkblad vermeld staat

--

Ook de website in deze mooie buurtkrant vermeld staat

--

Het Wijkoverleg erg z’n best doet inspraak te krijgen en te houden over de plannen van het park

--

De Lidl inmiddels al 1,5 jaar geleden de deuren geopend heeft in wijk Lievendaal

--

Wijkoverleg contacten heeft bij Gemeente, Politie, Woonbedrijf, Lunetzorg, Kinderboerderij en nog zo wat partners

--	Het Trefpunt in overleg met Wijkoverleg via het e-mailadres, gebruikt kan worden voor hulp aan anderen als u dat
liever niet in uw eigen woning doet (bijles, computerhulp, formulier invullen, …)

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 of via e-mail:
wijkoverleglievendaal@gmail.com
De Lievendaler 45
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Wandelen in en rond Lievendaal
Op de Facebook van het Wijkoverleg (www.facebook.
com/trefpuntdegoedeburen) is een oproep gedaan of
er mensen waren die graag wandelen, maar liever niet
alleen gaan. Hierop zijn een paar reacties gekomen.
Deze mensen hebben samen een gespreksgroep bij
Messenger waarin door elk “lid” gevraagd kan worden
“wie kan/wil er vanavond/morgen/komende week
wandelen?”.
Geheel vrijblijvend en niet op een vast moment. Lekker
bewegen, gezellig kletsen, heerlijk eruit.

Dit kan lekker als je tijd en zin hebt. In een tempo dat je
samen afspreekt. Rustig wandelen of stevig doorlopen.
Inmiddels zijn er al diverse keren geweest dat een groepje
is gaan lopen. Soms met twee, soms met drie. Telkens in
een andere samenstelling. Er is meestal wel iemand die
zin heeft om mee te lopen als er een tijd wordt genoemd.
Richting Meerhoven via de Heerbaan terug, langs de
golfbaan via Meerhoven terug, over het fietspad langs de
A2 terug over de Oirschotsedijk, naar Steensel om daar
de auto op te halen, met de auto naar Oirschot en daar de
boel verkennen… (wie verzint de volgende route?) Er zijn
al de nodige kilometers gewandeld.
Heb je zin om aan te sluiten? Laat dit dan weten in
het bericht op Facebook, dan kan je in het gesprek
uitgenodigd worden. Hoe groter de groep, hoe meer
kans dat er iemand kan meelopen met jou voorgestelde
moment.
Hopelijk tot ziens in een wandeldate.
Groetjes van “de lopende Lievendalers”.

Dankwoord
Carnavalsvereniging de Zotte
Zwanen bedankt langs deze
weg alle bezoekers
en in het bijzonder bestuur
en personeel van
GC Lievendaal voor een
geslaagd carnaval 2016.
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23 april 2016
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