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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   31 oktober 2016  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

Activiteiten kalender 2016 

09 september Uitgave De Lievendaler 47
29 september Concert MEW in GC Lievendaal i.s.m.
  Kwartet Kupalje uit Minsk, Wit Rusland
   Het concert wordt gekoppeld aan een 

goed doel.

08 oktober Playbackshow
23 oktober Vlooienmarkt MEW
28 oktober Gezellige middag KBO
29 oktober Halloween
31 oktober  Sluitingsdatum kopij  

De Lievendaler 48

13 november Intocht Sinterklaas
19 november Vrije dansavond Linedanceclub De-
railed Dancers
19 november Najaarsconcert MEW in Evoluon
28 november  Sinterklaas-en Kersttentoonstelling 

Handwerkclub Lievendaal

02 december Sinterklaasfeest KBO
09 december Uitgave De Lievendaler 48
17 december Kerstbal Carnavalsver. Zotte Zwanen
18 december Kerstbrunch
21 december Kerstmiddag KBO

20 januari 2017  Tonproatersavond Zotte Zwanen
21 januari  Prinswisselingsbal Zotte Zwanen
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Bericht van de voorzitter  
Gemeenschapscentrum Lievendaal

Bedankje

De vakantie zit er weer op en ik hoop dat eenieder van zijn/
haar vakantie heeft genoten. 

Ik kan u melden dat we een jaarmarkt Lievendaal hebben 
gehad die erg druk bezocht was. De vrijwilligers die dit 
mogelijk hebben gemaakt mijn hartelijke dank voor jullie 
geweldige inzet.

De mensen die dit 
jaar tot Lievendaler 
van het jaar zijn 
gekozen waren 
Ria Gerlag en Ad 
Brekelmans. Zij 
zetten zich al jaren 
in voor onze wijk en verdienen dit. Gefeliciteerd Ria en Ad.    

Inge en ik zijn in mei voor de eerste keer mee geweest met 
het jaarlijkse uitje van KBO. We hebben genoten en zijn zeker 
van plan om vaker mee te gaan. Dank aan de organisatie, jullie 
hebben dit geweldig gedaan.  

De Lievendaal on Tour (fietstocht) was ook dit jaar weer zeer 
goed georganiseerd. We hadden geweldig weer en een 
prachtig uitgezette route. Echt een aanrader om het volgend 
jaar mee te fietsen. 

Dan kan ik nog vermelden dat we een asbestsanering 
hebben gehad in ons Gemeenschapscentrum en alles is weer 
vrijgegeven en veilig.

Tenslotte kan ik melden dat eind oktober de formulieren voor 
de Kerstbrunch weer klaar liggen. We gaan het deze keer wat 
“chiquer” aanpakken en hebben uiteraard na de brunch weer 
kienen met geweldige prijzen. Bedenk wel dat u er op tijd 
bij moet zijn want we kunnen niet meer dan 150 personen 
plaatsen.

Jack Feijen, voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal 

Toen wij de Jaarmarkt van Lievendaal bezochten, werd de aandacht 
gevraagd om even stil te zijn.
En we werden wel heel stil toen, tot onze grote verbazing, Ad Brekelmans en 
Ria Gerlag werden gevraagd om even bij Jack Feijen te komen.

Een grote bos bloemen en een tinnen bord werd ons overhandigd. 
Wij waren dit jaar uitverkoren voor Lievendaler van het jaar 2016.
Wij stonden hier erg van te kijken en hadden dit niet verwacht.

Daarom willen wij de organisatie van Stichting Lievendaal heel hartelijk 
danken voor deze keuze, het heeft ons zeer verrast.

Ad Brekelmans en Ria Gerlag
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Benefietconcert  

Muziekvereniging Eindhoven West nodigt u van harte uit 
om dit unieke concert bij te wonen.  
U wordt afwisselend verrast door muziek van het 
opleidingsorkest, het groot orkest en onze gasten 
‘Ensemble Kupalje’, 

Het ensemble Kupalje bestaat uit soliste Tatjana 
Jeletskaya, ze bespeelt de Wit Russische cimbaal. De drie 
andere solisten zijn de tenor Viktor Strelchenia, de bariton 
Andrei Morozov en pianist Nicolai Serdobov. 
 
De solisten treden op in diverse Europese landen en ook 
in Azië.  Hun repertoire varieert van populair klassiek, 
volksmuziek, opera en operette en het verhalende lied in 
allerlei talen. Tijdens het concert zullen zij u verwennen 
met bekende aria’s uit opera’s van bijvoorbeeld Verdi, 
Mozart, Bizet of Kalman. De cimbaal zal u laten genieten 
van: mazurka’s, walsen en tango’s.  

 V.l.n.r.: Andrei Morozov - Victor Strelchenia - Tatjana 
Jeletskaya - Nicolai Serdobov 

Door Muziekvereniging Eindhoven West  en Muziekensemble Kupalje uit Minsk. 

Donderdag 29 september 2016  

In Gemeenschapscentrum Lievendaal Lievendaalseweg 3, 5652 SB Eindhoven. 
Concert van 19.30 tot 21.30 uur. 
 
Toegang gratis. Collecte na afloop. 

 
Het concert is een benefietconcert.  De opbrengst is niet 
voor de musici, maar voor kleinschalige projecten die de 
Stichting Pomosjtsj (hulp) Minsk ondersteunt.  
 
Al enkele jaren zet deze stichting zich in voor school 91. 
Iets wat we eigenlijk nog niet eens kennen in Nederland, 
het is een school voor gewone horende kinderen en voor 
dove en slechthorende kinderen tussen de 7 en 18 jaar 
oud. Als het kan hebben de kinderen gezamenlijk les, als 
het niet kan hebben de dove kinderen hun eigen les. De 
afgelopen jaren is er ingezet op het verwerven van kennis 
en hulpmiddelen voor de groep. 
 
Een 2de project is het helpen en verder ontwikkelen 
van de Alexanderband in Minsk. Met behulp van de 
methodiek en instrumenten heeft de Alexanderband 
van Veldhoven Internata 2 in Minsk geholpen om daar 
een vergelijkbare band op te zetten. Dat is gelukt. 
Ongeveer 20 muzikanten bespelen een instrument 
en kunnen noten lezen. Ze treden zelfs op en zijn een 
voorbeeld voor andere internaten. Muziek en optreden 
wordt nu erkend als een goede activeringsmethode, 
ook in de psychiatrische hulp aan deze ‘patiënten’ Echter 
de ontwikkeling staat stil, er is geen geld voor nieuwe 
instrumenten. Stil staan is achteruitgang, dus we willen 
helpen in 2016.  
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Playback Show 2016

Op zaterdag 8 0ktober wordt er in de grote zaal van 
Gemeenschapscentrum Lievendaal een playback 
show georganiseerd voor groot en klein. We beginnen 
om 19.00 uur met de kinderen van 4 t/m 15 jaar.  
Na de pauze zijn de volwassenen ( vanaf 16 jaar) aan  
de beurt. De zaal is open vanaf 18.30 uur. 

Voor de deelnemers is een kleedruimte aanwezig. 
Deelname is gratis en inschrijven kan vanaf heden in de 
hobbyruimte tijdens een van de hobbyclubs op:

• maandag van 13.30 tot 16.00 uur
• dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur
• woensdag van 18.30 tot 20.00 uur
• donderdag van 19.00 tot 21.00 uur

Per optreden dient er 1 inschrijfformulier te worden 
ingeleverd. Dit kan tot uiterlijk donderdag
29 september. De optredens zullen worden beoordeeld 
door een jury. Wij verwachten dat de prijsuitreiking 
voor de kinderen omstreeks 20.30 uur zal zijn en voor 
de volwassenen tussen 22.00 en 22.30 uur, afhankelijk 
van het aantal optredens. De toegang is gratis, kinderen 
onder 12 jaar mogen alleen binnen onder begeleiding 
van volwassenen.

Wij hopen er met zijn allen een gezellige avond van 
te maken en hopen u graag te zien op 8 0ktober, als 
deelnemer of toeschouwer. 

Team Jongerenwerk Lievendaal
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Intocht Sinterklaas 2016

Halloween 29 oktober 2016

Al jaren hebben we half november hoog bezoek in 
Lievendaal. Elk jaar weer wordt deze aankomst druk 
bezocht door de (klein)kinderen uit de wijk.

Zoals beloofd in de vorige editie van De Lievendaler, 
willen wij iedereen via deze weg, informeren over het 
programma van Halloween in onze wijk. Omdat het aantal 
deelnemers aan de lampionnenoptocht op vrijdagavond 
ieder jaar minder wordt, hebben wij besloten om deze te 
laten vervallen. 

Op zaterdagmiddag kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar 
van 13.00 tot 15.00 uur komen knutselen in de ruimte van 
het Jongerenwerk in GC Lievendaal. Dit jaar gaan we geen 
tasjes versieren, maar willen we lampionnen gaan maken. 
De kosten zijn €1,- per kind, inclusief lampje. Omdat wij 
materiaal moeten inkopen, is het nodig om bij deelname 
onderstaand strookje vóór 21 oktober, in de ruimte van 
het Jongerenwerk, tijdens een van de hobbyclubs in te 
leveren. Dit kan op:
• maandag van 13.30 tot 16.00 uur
• dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur
• woensdag van 18.30 tot 20.00 uur
• donderdag van 19.00 tot 21.00 uur

Aanmeldstrookje voor de knutselmiddag Halloween 2016. Kosten €1,- per kind.

Naam: …………………………………………..  leeftijd: ……………………..

Op zondag 13 november dit jaar gaat de Sint en z’n Pieten 
ons weer vereren met een bezoekje aan Lievendaal.
In oktober kunt u een uitnodiging met meer informatie 
in de brievenbus verwachten. De voorbereidingen zijn al 
gestart.

Hopelijk tot dan!

Tijdens het knutselen zullen er ook diverse spelletjes 
aanwezig zijn en kunnen de kinderen zich laten 
schminken. Bij mooi weer buiten op het plein, bij slecht 
weer binnen. Om 16.00 uur sluiten wij de deuren om alles 
gereed te maken voor het avondprogramma.

Vanaf 18.15 uur kunnen de kinderen de tasjes en de 
stempelkaarten ophalen voor de trick or treat. Ook 
de stembriefjes voor de publieksprijzen zullen dan 
uitgedeeld worden. Dit jaar is er geen jury, maar zullen 
er 3 publieksprijzen worden uitgereikt. Om 18.30 uur 
wordt het startsein gegeven en kan iedereen weer naar 
hartenlust in de wijk gaan griezelen.

Om 21.00 uur stoppen we met de rondgang in de wijk 
en kunnen de stembriefjes voor de 3 publieksprijzen en 
de stempelkaarten tot uiterlijk 21.15 uur weer worden 
ingeleverd.

Om 21.30 uur volgt de prijsuitreiking in de ruimte van het 
Jongerenwerk. 

Heeft u nog vragen of suggesties, neem dan contact op 
met ons via email: 
halloweenlievendaal@hotmail.com. 

U kunt onze activiteiten ook volgen via onze 
facebookpagina: trickortreatlievendaal.

✂ ??
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Vlooienmarkt Muziekvereniging Eindhoven West 

Puzzelen

Rebus:
Welke spreuk staat hier

??

Op zondag 23 oktober houdt Muziekvereniging 
Eindhoven West weer haar jaarlijkse vlooienmarkt in 
Gemeenschapscentrum Lievendaal, Lievendaalseweg 3.
Om 11.00 uur gaan de deuren open en om 14.00 uur 
ruimen we op.
Entree € 1,50. 
Kostbare en/of bijzondere spullen worden vanaf 11.15 uur 
bij opbod verkocht. 

Behalve dat er in drie zalen gesorteerde en uitgestalde 
spullen worden verkocht tegen aantrekkelijke bedragen is 
er ook doorlopend een tombola waarbij ook leuke prijzen 
te winnen zijn. Vanzelf sprekend is ook de bar in de 
ontvangstruimte geopend, zodat er een gezellig uitstapje 
van gemaakt kan worden. 

Er is een zaal met kleding, schoeisel, lederwaren en 
sieraden. In een andere zaal is keramiek, porselein, 

glaswerk, keukenartikelen, schilderijen en kerstspullen  
te koop.
In de grote zaal hebben we elektrische apparatuur, 
gereedschap, speelgoed, boeken, cd’s, dvd’s, 
kleinmeubelen en de opbod verkoop.
Voor iedereen is het wel leuk om hier tussen te snuffelen 
en dat ene te vinden waar je al zo lang naar zocht.
Of een leuk extraatje voor de (klein)kinderen. 

Op zaterdag 22 oktober worden in de wijken Lievendaal 
en het Ven tussen 11.00 en 15.00 uur schone en nog 
bruikbare spullen opgehaald door onze medewerkers. 
Groot meubilair, koelkasten en vriezers kunnen wij niet 
meenemen. Als u buiten dit gebied woont kunt u ook 
zelf uw spullen afleveren tussen 10.00 en 16.00 uur bij 
Gemeenschapscentrum Lievendaal, Lievendaalseweg 3. 

Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking en graag tot 
ziens op onze vlooienmarkt op 23 oktober.  
Trouwens, wilt u eens naar onze concerten komen 
luisteren of zelf (leren) musiceren, kijk dan op onze 
website naar de mogelijkheden:   
www. muziekverenigingeindhovenwest.nl
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Van de bouw naar het ijs

Handwerkclub

Biljartclub

Aan de Bredalaan in Eindhoven heeft IJs & Koffie haar 
deuren geopend. In de ijssalon zijn naast vers schepijs 
ook koffie, gebak flensjes, tosti’s en belegde broodjes 
verkrijgbaar. Het ijs wordt bereid met verse ingrediënten 
en melk vers van de boer. 

Vrienden Rob Hermens en Marein de Leest zijn voormalig 
lasser en bouwvakker.
Zij maakten de overstap omdat de buurt in hun ogen om 
ijs vroeg. Ze hopen ook de bewoners van het nabijgelegen 
verzorgingstehuis blij te kunnen maken met de 
mogelijkheid om op loopafstand van een kop koffie buiten 
de deur te genieten.

Handwerkclub “Lievendaal” van het Rode Kruis houdt 
haar jaarlijkse Sinterklaas-en Kersttentoonstelling op 
maandagmiddag 28 november a.s. van 13.30 tot 16.00 uur 
in Gemeenschapscentrum Lievendaal.

Biljartclub ‘de Deurzetters’ zoekt nieuwe leden voor de 
vrijdagmiddag in Gemeenschapscentrum Lievendaal.

Inlichtingen bij Jos Verheijde,  tel.nr. 040-2414933
en/of Marius Elders,  tel.nr. 040-2120861.

Rob Hermens is verantwoordelijk voor de bereiding van 
het ijs. Hiervoor is hij in het vak ingewijd en wordt hij 
begeleid door ijsbereider Peter van Oosterhout, oprichter 
van ijssalon Dolce Vita in Hilvarenbeek.
Marein de Leest zal vooral de klanten helpen, samen met 
toekomstig personeel. De zaak is zeven dagen in de week 
geopend.

Met de renovatie van het pand is weer een stukje 
Bredalaan aantrekkelijker gemaakt en leegstand opgevuld.

IJs & Koffie is gevestigd aan Bredalaan 155.

Er  is dit jaar ook weer veel 
nieuws gemaakt.
Loop dus op 28 november 
eens binnen voor iets leuks 
voor Sinterklaas en Kerst. 
De toegang is gratis.
 
Els Steenberghe
Roelie van Rossum
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Zonnebloemauto huren

Voor mensen met een fysieke beperking en hun gezin 
of familie.
Rolstoelhuurauto van de Zonnebloem gestationeerd in 
Eindhoven.

Op dinsdag 12 januari 2016 onthulde burgemeester 
Rob van Gijzel op het hoofdkantoor van DELA de 
Eindhovense Zonnebloemauto.
In het bijzijn van onder andere Noud van Rooij, 
directeur van de Zonnebloem, en Edzo Doeve, 
algemeen directeur van coöperatie DELA, 
overhandigde hij symbolisch de autosleutels aan 
Gerdien Schuring. 

Bewegingsvrijheid
De Zonnebloemauto is een flexibel en betaalbaar 
vervoermiddel voor mensen met een lichamelijke 
beperking, en nu dus ook beschikbaar in de regio 
Eindhoven.
De auto is te huur voor iedereen die gebruik maakt van een 
rolstoel of een scootmobiel. 
Wanneer iemand door een lichamelijke beperking zijn 
leven in een rolstoel moet doorbrengen, verandert dat zijn 
mobiliteit mogelijkheden compleet . 
Een eigen auto aanpassen is kostbaar en ook het openbaar 
en aangepast vervoer heeft zijn beperkingen. 
De Zonnebloemauto geeft de huurder dan ook 
(bewegings-)vrijheid; hij of zij bepaalt zelf wanneer hij gaat; 
al dan niet met familieleden of vrienden. Achter in de auto 
is een rolstoelplaats. 

Burgemeester Van Gijzel:
 “Onze maatschappij verandert; we gaan steeds meer zaken 
onderling regelen; samen, zonder overheid. Daarmee wordt 
de eigen verantwoordelijkheid ook groter. Deze auto geeft 
mensen met een lichamelijke beperking hun vrijheid. Men kan 
gaan waar en wanneer men wil, op momenten dat het hen 
uitkomt. Dat vind ik mooi. Ik hoop dan ook dat we de auto 
vaak zien rijden in en om Eindhoven.”
 
Steun het DELA goededoelenfonds
Dat Eindhoven een Zonnebloemauto krijgt, is mede te 
danken aan een bijdrage van het goededoelenfonds van 
DELA. 
Met het thema ‘Onbeperkt!’ nodigt het fonds mensen met 
een beperking uit om, als vrijwilliger, iets goeds te doen 
voor een ander.
 
Edzo Doeve, directeur van coöperatie DELA:
 “Iedereen wil van betekenis zijn; we willen er allemaal toe 
doen. Van betekenis zijn maakt, dat je je gewaardeerd voelt. 
De Zonnebloemauto maakt mensen met een lichamelijke 
beperking mobieler: dat geeft hen ook de kans om, als 
vrijwilliger, iets goeds te doen voor een ander. Zo kunnen zij 
anderen verrassen met hun kracht, kwaliteiten en talenten.” 

De Zonnebloemauto huren
Het bespreken van de Eindhovense Zonnebloemauto 
gebeurt vanuit Zuidzorg / Welzorg aan het Kastelenplein 
168 in Eindhoven tel.nr. 088-0016717. 

Om als rolstoel- of scootmobiel-gebruiker de auto te 
kunnen huren, kan de huurder via www.zonnebloem.nl/
zonnebloemauto een pas aanvragen. 
Voor die pas wordt eenmalig € 10,- in rekening gebracht 
. Eén dag autohuur kost  dan € 40,-. De eerste honderd 
kilometer zijn in dit bedrag inbegrepen.

Vrijwilligers gezocht
In de regio Eindhoven is nog ruimte voor vrijwilligers, die 
bij gelegenheid als chauffeur met de Zonnebloemauto op 
pad willen. 
U kunt zich aanmelden via http://www.zonnebloem.nl/
zonnebloemauto.

Samenwerking met Welzorg
Nationale Vereniging de Zonnebloem streeft ernaar, dat 
iedereen met een lichamelijke beperking zonder extra 
zorgen kan deelnemen aan de maatschappij. 

Vrijwilligers van lokale afdelingen komen met regelmaat 
bij deelnemers thuis en er zijn jaarlijks meerdere 
bijeenkomsten. Ook kent de vereniging een uitgebreid 
aanbod aan aangepaste vakanties. 

Voor de Zonnebloemauto’s en hun verhuurlocaties werkt 
de Zonnebloem samen met Welzorg, specialist op het 
gebied van hulpmiddelen, auto- en woningaanpassingen 
en service voor mensen met een functie- of 
mobiliteitsbeperking. 

Meer informatie
Voor meer informatie over dit mooie initiatief kunt u 
terecht bij Karel Smetsers.
Karel is Vrijwilliger bij de Vitalis Zorggroep en ook van 
Nationaal vereniging De Zonnebloem, regio Eindhoven.

U kunt Karel bereiken op telefoon 06-29071047 of via email 
c.smetsers4@chello.nl 
of
Marjan Klein via  email dklein01@telfort.nl  secretariaat 
Zonnebloem Strijp.
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Toegangskaarten € 5,-- per persoon.

Voorverkoop: 
Online: filmavond@muziekverenigingeindhovenwest.nl 
Telefonisch: 06 108 73 265

Avond van de filmmuziek
Najaarsconcert 2016

Locatie:
Philips Hall Evoluon Eindhoven

Zaterdag 19 november 2016
om 20:00 uur 

(zaal open 19:30 uur)

Avond van de filmmuziek
Najaarsconcert 2016

Locatie:
Philips Hall Evoluon Eindhoven

Zaterdag 19 november 2016 
om 20:00 uur 

(zaal open 19:30 uur)

Muziekvereniging Eindhoven West

Toegangskaarten € 5,-- per persoon.

Voorverkoop: 
Online: filmavond@muziekverenigingeindhovenwest.nl 
Telefonisch: 06 108 73 265

Voor € 2,50 p.p. extra krijgt u een historische rondleiding door het Evoluon.
U kunt ook genieten van een dinerbuffet voor € 18,-- p.p.
Voor € 2,50 p.p. extra krijgt u een historische rondleiding door het Evoluon.
U kunt ook genieten van een dinerbuffet voor € 18,-- p.p.
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Kleurplaat
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