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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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Bestuur Stichting Wijkoverleg Lievendaal stapt op
Op dinsdag 17 mei jl. is het gehele bestuur van Stichting
Wijkoverleg Lievendaal opgestapt.
Zoals nu als ook in het verleden is voorgevallen, worden
wij door Gemeente Eindhoven niet serieus genomen.
Hierdoor zijn in het verleden al verschillende Bestuurders van
Wijkoverleg opgestapt.
Na enige tijd hadden we weer een geweldig nieuw
Wijkoverleg opgezet met een nieuwe voorzitter en nieuwe
bestuursleden die zich er helemaal voor in gingen zetten.
Gemeente Eindhoven wilde graag “Partner” zijn van
Wijkoverleg maar zoals voorheen al vaker is gebeurd, worden
we NIET of TE LAAT op de hoogte gebracht van belangrijke
zaken m.b.t. Lievendaal en zijn “de plannen” zoals wij deze
aangeleverd krijgen van Gemeente Eindhoven eigenlijk al
definitief. Voor de vorm lijkt het alsof Wijkoverleg dan nog iets
kan inbrengen. Niets is minder waar.
Helaas hebben wij nu voor de zoveelste keer onze neus
gestoten en NU IS DE MAAT VOL.
Zoals u wellicht gelezen heeft in de vorige Lievendaler, waren
we met z’n allen druk doende om de kiosk op dezelfde locatie
in het Philips van Lenneppark voor onze inwoners te kunnen
behouden. Helaas heeft Gemeente Eindhoven toch besloten
om tot sloop van de kiosk over te gaan en gaat een tijdelijke
kiosk plaatsen (locatie onbekend). De plannen zijn, om over 4
jaar, pas wanneer de Eigenwijs Boerderij een vergunning kan
aanvragen om drank en etenswaren te gaan verkopen, extra
inkomsten binnen te halen alleen om de Kinderboerderij te
laten voortbestaan. De verwachting is dat de kiosk over 4 jaar
achteraan in het Philips van Lenneppark binnen de omheining
van de Kinderboerderij zal staan.
Om de Kinderboerderij in stand te moeten houden gaat de
faciliteit van de speeltuin nu naar een dieptepunt doordat
voor bezoekers belangrijke voorzieningen wegvallen bij
de speeltuin. Dit druist in tegen de punten die “wij” als
Wijkoverleg voor onze inwoners hebben gesteld. Deze
verandering van locatie van de kiosk komt ten nadele van
onze mooie speeltuin, die nu in ieder geval heel erg goed
benut wordt.

1. LOCATIE KIOSK “zicht op speeltuin” belangrijk:
Controle kunnen uitoefenen op eventueel vandalisme;
Men moet een oogje in het zeil kunnen houden in verband
met veiligheid en m.b.t. kinderen welke alleen met begeleiders
of met vriendjes aan het spelen zijn;
Moet een buffer zijn tussen speeltuin en Kinderboerderij of bv.
als schuilplaats bij opeens naderend slecht weer;
Moet nog te belopen zijn voor ouderen (met rollator) vanuit
Theresia;
Moet een uitnodigende en gezellige rustplaats zijn voor jong
en oud om een hapje, drankje of ijsje te kunnen nuttigen.
2. SANITAIRE VOORZIENINGEN:
Tussen speeltuin en Kinderboerderij moet een mogelijkheid
zijn om gebruik te kunnen maken van evt. sanitaire
voorzieningen zodat kinderen “alleen” naar het toilet kunnen
met toezicht begeleiders vanuit de speeltuin. Vanuit de
speeltuin naar het toilet bij de Kinderboerderij is te ver lopen
voor kinderen met begeleiders en ouderen met rollator.
Inmiddels zijn er al 1188 handtekeningen opgehaald, van
bewoners uit Eindhoven en bezoekers van het park, die
vinden dat de kiosk op deze plek moet blijven.
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Frits Philips het park heeft
geschonken aan de inwoners van Eindhoven. Helaas wil
Gemeente Eindhoven de voor de inwoners zo’n belangrijke
locatie van de kiosk nu slopen en wordt er niet naar de
inwoners van Eindhoven geluisterd.
Mijn dank gaat uit naar het gehele voormalige Bestuur van
Stichting Wijkoverleg Lievendaal, Woonbedrijf en Lumens die
zich voor onze projecten hebben ingezet voor Lievendaal.

Huub van Gaal

Contactpersoon: Theo van den Broek - emailadres: vandenbroektheo@gmail.com
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Bericht van de voorzitter GC Lievendaal
Wederom is de paasbrunch weer zeer geslaagd geweest.
Dank aan alle vrijwilligers die zich volledig belangeloos
inzetten om alle deelnemers een geweldige dag te
bezorgen.
Zoals u inmiddels al wel weet heb ik me als voorzitter
verbonden aan een goed doel. Dit goede doel betreft
Humanitas.
Humanitas bezorgt Nederlandse kinderen uit kansarme
gezinnen een dagje uit. Samen met Loek en Anja
Wagemans houden we bij iedere kerst- en paasbrunch
een collecte. Dit bedrag was opgelopen tot 1000 euro
en ik heb tijdens de paasbrunch dit bedrag mogen
overhandigen aan Jacqueline Dubbe van Humanitas.
Tevens wil ik mijn vrouw bedanken voor al het werk dat
ze voor iedere brunch doet. Weken is ze er mee bezig
om ook geweldig mooie kienprijzen na de brunch te

verzorgen. Op dit moment is ze al weer bezig met het
organiseren van de kerstbrunch, welke de zondag voor
Kerstmis wordt gehouden. In de volgende Lievendaler
kom ik hierop terug en wanneer er ingeschreven kan
worden. Ons plan is om de kerstbrunch wat chiquer te
maken.
Voor de vakantie staan er nog diverse activiteiten op het
programma zoals Lievendaal-on-Tour, Vlooienmarkt.
Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken om
nogmaals eenieder te bedanken die mij een hart onder
de riem gestoken hebben na mijn hartinfarct. Dit heeft
mij zeer goed gedaan en inmiddels gaat het zo goed dat
ik weer volledig in de running ben.
Verder wens ik u allen een fijne vakantie.

Jack Feijen, voorzitter GC Lievendaal

Dankbrief Humanitas
Op zondag 20 maart jl. vond er een super gezellige
paasbrunch plaats in Gemeenschapscentrum Lievendaal.
Daarbij was ik uitgenodigd als vertegenwoordigster
van de activiteitencommissie van Humanitas om een
prachtige cheque van 1000 euro in ontvangst te nemen.
Jaarlijks organiseren wij een dagje uit voor gezinnen die
een steuntje in de rug nodig hebben bij de opvoeding
van hun kinderen. Veel van deze gezinnen zijn financieel
niet in staat om er af en toe eens lekker op uit te gaan met
de kinderen. Ze genieten enorm van deze onvergetelijke
dag die ze met gesloten beurs kunnen meemaken.
Omdat zo’n uitje elk jaar natuurlijk de nodige kosten met
zich meebrengt zoeken wij hiervoor donateurs.
De cheque die ik bij de paasbrunch mocht ontvangen
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is een geweldige bijdrage om dit jaarlijkse ‘dagje uit’ te
realiseren.
Bij deze wil ik nogmaals iedereen die heeft bijgedragen
aan de totstandkoming van deze donatie hartelijk
bedanken!
Namens de activiteitencommissie van Humanitas,
Jacqueline Dubbe

Juni 2016

Al 11 jaar organiseren diverse vrijwilligers de fietstocht “Lievendaal- on tour”. Ook dit jaar is er
weer een gezellige fietstocht gepland voor het gehele gezin.
De datum is: zondag

10 juli 2016, 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 ook een goed gevulde kop warme soep voor u 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 donderdag 7 juli 2016 !!

✂………………………………………………………………………………………………………………………

✂

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………
Email-adres: …………………………………………………………………………………………………………………
Doet mee aan Lievendaal- on tour 2016 met:
…………volwassen(en) à € 3,- :

€ ………, ..

……….. kinderen tot 12 jr. (gratis)

€ 00,00

Totaal aantal personen:……………………
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Bestaat
5 jaar!
Eind van dit jaar, 2016, bestaat onze “Fotoclub
Lievendaal” alweer 5 jaar !
Wij, als leden, zijn er trots op dat we in ons toch vrij korte
bestaan zijn uitgegroeid naar een fotoclub met 14 actieve
leden die op een gezellige manier in de fotografie een
leuke creatieve hobby hebben gevonden.

Wij willen dit 1e lustrum dan ook niet zomaar voorbij
laten gaan en organiseren daarom eind dit jaar, medio
oktober/ november in Gemeenschapscentrum Lievendaal
een overzichtsexpositie.
Aangezien we nog volop met de organisatie bezig zijn,
staan de exacte data nog niet vast, maar die zullen we,
met verdere details, in de volgende editie van de
“De Lievendaler” bekend maken.
Fotoclub Lievendaal

Nieuws van het Jongerenwerk
Bij voldoende belangstelling willen wij, na de zomervakantie, op woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur een
nieuwe groep starten voor tieners vanaf 11 jaar.
Met deze groep willen we dingen gaan maken waar
je enkele weken mee bezig bent. Het is de bedoeling
dat je zoveel mogelijk zelf doet, dus zelf zagen, boren,
schroeven enz. met ondersteuning van de leiding.
De kosten voor deze groep zijn €7,50 per maand.
Heb je belangstelling meld je dan aan door het sturen van
een email naar: jongerenwerklievendaal@gmail.com of
stuur een berichtje naar: tel.nr. 06-27236599.
Aanmelden kan ook in de ruimte van het Jongerenwerk in
Gemeenschapscentrum Lievendaal, tijdens een van onze

andere hobbyclubs op dinsdagmiddag van
15.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond
van 19.00 tot 21.00 uur.
Graag tot ziens op onze nieuwe hobbyclubavond,
Corry en Bianca.

Terug van weggeweest
Op veler verzoek hebben wij besloten om weer een
PLAYBACKSHOW te organiseren.
De datum is vastgesteld op:
Zaterdag 8 oktober in de grote zaal van
Gemeenschapscentrum Lievendaal.
In de volgende Lievendaler komen wij hierop terug
met meer informatie, maar u kunt de datum vast in uw
agenda noteren. De bedoeling is dat we beginnen met
de kinderen t/m 15 jaar en na de pauze de volwassenen
vanaf 16 jaar.

U kunt zich vast aanmelden door een email te sturen naar:
jongerenwerklievendaal@gmail.com
Deelname en toegang is gratis.
Team Jongerenwerk Lievendaal.

De Lievendaler 46

Pagina 6

Juni 2016

Word lid van Lievendaal
op Nextdoor
Nextdoor is een gratis en besloten buurtapp
voor een betere buurt. Gesprekken met buren
op Nextdoor gaan bijvoorbeeld over:een
goede oppas of klusjesman, het zoeken naar
een weggelopen huisdier of het organiseren
van een gezellige buurtborrel.

Veel buren in Lievendaal gebruiken de
Nextdoor-app. Werk samen met ons aan
een betere buurt. Het is erg eenvoudig, en
het kan je veel opleveren. Voor jong en oud!
Hubert van Lieshout, Willem Pompestraat

Word ook lid van Nextdoor
https://nextdoor.nl
uitnodigingscode: CYQTYF

Sinterklaasviering
De Lievendaler 46
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Procedure voor het aanvragen van subsidie vanuit het
Buurtbudget Stichting Wijkoverleg Lievendaal.
1. H
 et project of evenement moet voldoen aan de
uitgangspunten welke het wijkoverleg heeft gesteld.
Dit is ter beoordeling van de budgetgroep.
2. 	Het evenement mag niet wijk-overstijgend zijn.
3.	Nagaan of er voldoende draagvlak is bij de bewoners
voor dit project.
4.	Vul het aanvraagformulier in; dit is te verkrijgen via de
website van Stichting Wijkoverleg www.wijkoverleglievendaal.dse.nl
5.	Stuur het aanvraagformulier samen met de
financiële onderbouwing (bijlage) naar het
emailadres van Stichting Wijkoverleg Lievendaal:
wijkoverleglievendaal@gmail.com
Dit aanvraagformulier moet vóór 30 november ingeleverd
zijn. Eventueel kan het aanvraagformulier ook worden
ingeleverd bij het secretariaat van Stichting Wijkoverleg:
Anja Wagemans, Lievendaalseweg 22, Eindhoven.
6.	De budgetgroep beoordeelt de aanvragen en kent deze
geheel of gedeeltelijk toe.
	Op volgorde van binnenkomst worden de projecten
beoordeeld. Het voorstel van de budgetgroep wordt
ter beoordeling aan het bestuur van het Stichting
Wijkoverleg voorgelegd; zij nemen een officieel besluit
over de verdeling van de subsidies.

7.	De aanvrager wordt door de budgetcommissie door
middel van een brief op de hoogte gebracht van het
resultaat.
8.	BELANGRIJK: Binnen een maand ná het evenement
vindt er aan de budgetcommissie een financiële en
inhoudelijke verantwoording plaats d.m.v. bonnen en
facturen en moet ook het restbedrag binnen 1 maand
na activiteit teruggestort zijn op rekening Stichting
Wijkoverleg Lievendaal. Worden er geen bonnen
overlegd dan zijn deze bedragen niet te declareren en
komen voor eigen rekening.
Procedure aanvraag subsidie voor nieuwe op te starten
projecten.
1.	Een nieuwe activiteit mag/kan gedurende het gehele
jaar en te allen tijde worden ingediend bij Stichting
Wijkoverleg.
2. Aanvraag indienen volgens bovenstaande procedure.
3.	Het bestuur neemt een beslissing tot het toekennen
van een eventuele subsidie.
4.	Voor nieuwe projecten kan ook ondersteuning worden
aangevraagd door bemiddeling van de Wijkwerker
Strijp (Lumens in de buurt).

Nieuw Email Adres
Voor Bewonersvereniging
Aireywoningen Lievendaal

bewonersverening.bal@gmail.com

keer een vergadering bij zou willen wonen van onze
Bewonersvereniging. Alle ideeën zijn altijd welkom.
Dit emailadres wordt niet dagelijks gelezen, het kan soms
even duren voor u antwoord krijgt.

U kunt dit emailadres gebruiken als u zich aan zou
willen melden om samen iets leuks te organiseren of
te helpen bij een activiteit of misschien zelfs als u een

Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal BAL
Secretaris / Penningmeester Rian van Gaal

Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal heeft sinds
kort een nieuw eigen emailadres gekregen.

De Lievendaler 46
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Interview bewoner
Springplank040
René woont sinds 1 jaar in het pand van Springplank040,
gelegen aan de Bellefroidlaan.
Zij bieden onderdak aan economische dak- en thuislozen.
Dat iedereen dit kan over komen blijkt uit zijn verhaal.
Hij heeft 25 jaar lang als strategisch inkoper gewerkt
binnen de gezondheidszorg en had het financieel goed
voor elkaar. Ongeveer 5 jaar geleden gaf hij alles op in
Nederland en verhuisde naar Frankrijk om met zijn vriendin
samen te zijn. Helaas liep deze relatie stuk en René kwam
terug naar Nederland met minder dan niks.
Eenmaal in Nederland heeft hij tijdelijk onderdak gezocht
bij vrienden en een uitkering aangevraagd. Stil zitten
is echter niets voor hem en in deze periode werkte hij
dan ook vrijwillig als kok. Via zijn netwerk kwam hij bij
Springplank 040 terecht. Het hebben van een eigen
woonruimte en de begeleiding die hij ontvangt bieden
hem stabiliteit en een moment om tot rust te komen.
Eén van de voorwaarden van Springplank040 is dat de
bewoners dagbesteding hebben. René is tot 1 mei nog
werkzaam bij Philips Best.
René is blij om weer terug te zijn in Eindhoven, omdat hier
zijn oorsprong ligt. De indruk die hij heeft van de buurt is
zeer positief: een nette, schone en sociale wijk waarin veel
activiteiten worden georganiseerd. In de toekomst zou hij
graag een eigen woning willen in onze buurt.

Naam: René
Leeftijd: 57 jaar

Om de bewoners van Springplank040 zich thuis te laten
voelen benadrukt hij dat het van belang is dat iedereen
voor elkaar open staat en dat er van beide kanten
toenadering wordt gezocht. Iedereen zou een gelijke kans
moeten krijgen om deel uit te maken van de buurt.
Zelf denkt hij dat Springplank040 een meerwaarde kan
hebben en dat de bewoners iets kunnen betekenen
voor de rest van de buurt. Zo hebben zij al eens een
actie gedaan om zwerfvuil op te ruimen en tuintjes op
te knappen. Het valt hem op dat er veel oudere mensen
wonen, waar zij wellicht hulp aan kunnen bieden door bijv.
een boodschappendienst, maaltijdservice, klussen in huis
of het onderhouden van de tuin.
Om verbinding verder tot stand te brengen lijkt hem het
leuk om eens een BBQ te houden in de binnentuin van het
pand, waar mensen elkaar dan kunnen ontmoeten.

Onstuimige Vlooienmarkt BAL
Het was zondag 24 april een dag waarvan de
weersvoorspellingen er niet goed uitzagen, maar dat heeft
de kraamhouders er niet van weer houden om toch hun
spulletjes te komen verkopen.
Alle kraamhouders waren gekomen. De dag startte zonnig
en de lucht was stralend blauw, maar dat was maar tot
10.30 uur toen er een eerste sneeuwbui overtrok en het
even erg koud werd. Gelukkig klaarde de lucht weer snel
op en wisselde zon en een enkele bui elkaar af.
Het aantal bezoekers was prima en de kraamhouders
hebben toch goed verkocht.
Al met al viel het weer nog reuze mee.

Het was een hele gezellige dag en hopen dat we volgend
jaar weer iedereen te mogen begroeten op onze
vlooienmarkt op zondag 23 april.
Wij bedanken hierbij alle vrijwilligers die zich op deze dag
hebben ingezet.
Namens Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal
Rian van Gaal

De vrijwilligers van de koffiekraam waren er ook dit
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jaar weer bij en hebben zich opnieuw ingezet om voor
iedereen een kopje koffie/thee in te schenken of een warm
broodje burger klaar te maken. Ralf onze vaste DJ heeft
voor de gezelligheid gezorgd.
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PHILIPS VAN LENNEPPARK
VANAF NU ZIJN WE WEER GEOPEND!
DAGELIJKS VAN 12.00 TOT …

Paaseieren zoeken was een groot succes
Iedereen bedankt voor het komen
Wij hopen dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft gehad en hopen
jullie nog vaker te mogen verwelkomen in ons kiosk.
De Koningsspelen van basisschool ‘’De Schakel’’ daar hebben ruim
200 kinderen, ouders en leerkrachten zich vermaakt bij het kiosk.
Bij mooi weer zijn wij dagelijks geopend vanaf 12.00 tot …
Dus de fietsenrally’s, de scootmobiels kunnen aan komen schuiven
voor een lekker kopje koffie en een stukje gebak.

Halloween 2016
Zaterdag 29 oktober 2016 vindt het jaarlijkse Halloween
spektakel weer plaats in onze wijk.
In de volgende Lievendaler komen wij hier uitgebreid op
terug.
Mocht u nog ideeën of suggesties hebben stuur dan even
een email naar: halloweenlievendaal@hotmail.com
Wij zien uw reacties graag tegemoet.
Werkgroep Halloween Lievendaal

De Lievendaler 46
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Huldiging jubilarissen Muziekvereniging Eindhoven
West (MEW)
Tijdens het voorjaarsconcert op 23 april jl. zijn door de
voorzitter van MEW vijf jubilarissen voor een volle zaal in
Gemeenschapscentrum Lievendaal in het zonnetje gezet.
Maaike Bastian – 10 jaar
Jodi van Tilburg – 15 jaar
Sylvia van der Heijden – 15 jaar
Mieke Schonenberg – 20 jaar
Johan Sanders – 10 jaar

Tijdens dit concert had Muziekvereniging Eindhoven
West, bezoek van hun muziekvrienden uit Vöhringen,
Zuid Duitsland. De dirigent van MEW had namelijk een
mars gecomponeerd voor de dirigent van
Musikverein Vöhringen. Deze mars (der Michael B Marsch)
werd natuurlijk door de harmonie ten gehore gebracht.
Daarnaast heeft de harmonie tijdens dit concert laten
horen dat ze tijdens de winterperiode weer hard hebben
gewerkt aan hun nieuwe repertoire. Ook kregen 2
slagwerkleerlingen (Martin en Ilja der Heijden) de kans
om hun bijdrage te leveren tijdens een van de nummers,
vol overgave lieten ze (letterlijk) horen dat ze hun partijtje
goed mee konden spelen.
U vindt op www.muziekverenigingeindhovenwest.nl
ook onze actuele agenda, maar voor de mensen zonder
internet hier een vermelding van ons volgend optreden.
Op 3 juli verzorgen we een concert in Helmond,
in het Carat paviljoen gelegen in de Warande,
aanvang 12.00 uur.

Van links naar rechts:
Mieke Schonenberg, Jodi van Tilburg,
Johan Sanders, Maaike Bastian en
Sylvia van der Heijden

Daarna breekt de vakantieperiode aan, maar ook na de
vakantie zijn we weer volop aanwezig, denk bijvoorbeeld
aan ons najaarsconcert en de jaarlijkse vlooienmarkt.

Hierbij een oproep vanuit de tuinen
van de Eigenwijs Boerderij
Bij de EigenWijs Boerderij zijn we sinds vorig jaar
begonnen met het overnemen van een deel van de
tuintjes in het van Lenneppark.
We hebben er zoals je gezien hebt moestuintjes van
gemaakt, die kunnen bij een boerderij niet ontbreken!
Vanuit het credo “oogsten is mee werken in de tuin”
nodigen we alle kruiden- en groenteliefhebbers uit om
elke donderdagmiddag mee te werken in de moestuinen.
Wie kan en wil? Meld je dan bij Willem:
willem@eigenwijsboerderij.nl
Of kom gewoon langs!
Wees welkom!
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JAARMARKT
Lievendaal
GRATIS ENTREE

3 juli 2016 11:00 -17:00 uur
op parkeerplaats van Gemeenschapscentrum Lievendaal
m.m.v. DJ Jack , Duo Twice en met een gezellig buitenterras.
Inschrijven 20 juni 2016 van 19:00 tot 21:00 uur in het
G.C. Lievendaal, Lievendaalseweg 3, Eindhoven of
j.feijen11@chello.nl - tel.nr. 06-41722691
Sluitingsdatum 27 juni 2016

Kosten per kraam : €25,De Lievendaler 46

