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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  

Na sluitingsdatum  30 januari 2017  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 2016/2017 

09 december Uitgave De Lievendaler 48
17 december Kerstbal Carnavalsver. Zotte Zwanen
18 december Kerstbrunch GC Lievendaal
18 december Kerstconcert MEW – Geldrop
19 t/m 23 dec. Lievendaal geopend  
 voor alle activiteiten
21 december Kerstmiddag KBO

26 december t/m 30 december
Lievendaal gesloten wegens kerstvakantie

02 januari 2017 Lievendaal weer normaal geopend
20 januari  Tonproatersavond Zotte Zwanen
21 januari Prinswisselingsbal Zotte Zwanen
30 januari  Sluitingsdatum kopij
 De Lievendaler 49

25 februari Carnaval:
 D’n Zotte Aftrap 20.41-01.00 uur
26 februari ZZ Kindercarnaval 14.11-17.00 uur
27 februari D’n Zotte Brunch 12.11 uur
 D’n Zotte Seniorkesmiddag
 14.11-17.30 uur
 Het Zotte Volhouwersbal
 20.41-01.00 uur
28 februari ZZ Kindercarnaval  14.11-17.00 uur
 Het Zotte Bal “Special” 20.41 uur

01 maart Haringhappen
 CV Zotte Zwanen 20.41 uur
10 maart Uitgave Wijkblad De Lievendaler 49
18 maart Vrije dansavond Derailed Dancers

02 april Paasbrunch GC Lievendaal
08/09 april Mineralenbeurs Lapidaristen



De Lievendaler 48                                                               Pagina 3 December 2016

Geen sloop voor kiosk in Philips van Lenneppark

Bericht van de voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal

Na verschillende bijeenkomsten, bijgewoond door 
bewoners, Gemeente, uitbaters kiosk, Woonbedrijf,
Social Designers en Eigenwijsboerderij, is er nu positief 
nieuws. Eindelijk is de kogel door de kerk. 
Vanaf het begin was de Gemeente van mening dat de 
kiosk gesloopt zou moeten worden, omdat er asbest in 
verwerkt was en dat het gebouw niet meer van deze tijd 
zou zijn. De bewoners waren echter vanaf het begin van 
onderhandelen van mening dat er van de kiosk echt wel 
een veilige, mooie en gezellige kiosk te maken valt.

De Gemeente heeft nu toegezegd dat er in het voorjaar van 
2017 een mooie verbouwde kiosk kan worden heropend. 
Dit tot grote vreugde van iedereen. 
De ontwikkelingen van de te realiseren kiosk zullen worden 
vervolgd in de volgende editie van De Lievendaler die 
uitkomt in maart 2017.

Werkgroep Kiosk

Ik kan u melden dat in opdracht van de Gemeente er volop 
gewerkt wordt aan de verlichting en de verwarming in ons 
gebouw.
Verder heeft KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) haar 
jaarlijkse feest in ons centrum gehouden. Dit feest werd 
opgeluisterd door Duo Twice en de catering werd  
verzorgd door ondergetekende, mijn vrouw Inge en  
Marianne Janssen.
Bij deze wil ik Toos van Oeffelen, zij stopt namelijk,  
bedanken voor haar jarenlange inzet als penningmeester 
voor de KBO. Toos, ik hoop je nog vaak te mogen  
begroeten in ons centrum.

Dan rest mij nog de kerstbrunch. Binnen een week waren 
we helemaal “uitverkocht”. 
We maken ook dit jaar weer een gezellige en heerlijke 
brunch voor de deelnemers.
Daarna weer de jaarlijkse kienmiddag met geweldige 
prijzen.

Tot slot wil ik u prettige feestdagen en een gelukkig  
nieuwjaar toewensen.

Jack Feijen, voorzitter GC Lievendaal  
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Activiteiten voor en door bewoners uit Lievendaal 
Fotoclub     
Elke donderdag van 20.00 tot 21.00 uur
jackwagemans26@gmail.com

Sinterklaas intocht    
Zondag na de landelijke intocht
Linda.Schellen.Lathouwers@gmail.com 
 
Hobbyclub ouderen Lievendaal
Donderdagavond
jongerenwerklievendaal@gmail.com

Halloween     
Laatste weekend van oktober
halloweenlievendaal@hotmail.com.

Hobbyclub kinderen
Elke dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur
jongerenwerklievendaal@gmail.com

Fietsclub
In het vanaf het voorjaar (zie  De Lievendaler)
op maandag vanaf 18.30 uur
met als afsluiting de lichtjesroute in september/oktober

Vlooienmarkt BAL 
Eind april
bewonersverening.bal@gmail.com
tel.nr. 040-2528203

Fietstourtocht
Eenmalig half juli
pbhjanssen@hotmail.com

Hobbyclub Welschap
Donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur
Maja Hűskens  a.huskens2@chello.nl

Fotoclub 

Sinterklaas intocht

Er zijn natuurlijk nog veel meer activiteiten, zie andere uitgaven van
De Lievendaler, terug te vinden op de website.

Heeft u zelf een idee voor een activiteit en u wilt dat verder uitwerken,
dan zijn er mogelijkheden voor hulp en budget bij “Lumens werkt”.
Mail dan met wijkwerker Ruud Meij: r.meij@lumenswerkt.nl

Voor meer informatie, stuur een mail naar: wijkoverleglievendaal@gmail.com

Vlooienmarkt BAL
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Verslag Vlooienmarkt MEW 2016

Puzzelen voor kinderen!!

Welke vier landen
staan hier

Al jaren verzamelen we in de herfst spullen, om die op de 
jaarlijkse MEW Vlooienmarkt netjes gesorteerd aan de man 
(of vrouw) te brengen. 

Met deze acties kunnen wij allerlei activiteiten van 
“Muziekvereniging Eindhoven West” blijven organiseren.

Veel mensen wisten ook dit jaar weer de weg naar 
Gemeenschapscentrum Lievendaal te vinden waardoor we 
terug mochten kijken op een geslaagde vlooienmarkt.

We spreken dan ook onze dank uit aan alle mensen die 
spullen aangeleverd hebben of op zondag 23 oktober  
de vlooienmarkt bezocht hebben.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten  
kijk dan regelmatig op onze website
www.muziekverenigingeindhovenwest.nl
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CONCERT 

 

KERST 
 

Zondag  
18 december 2016 
Aanvang 15.00 uur 

Gratis entree 

Heilige Brigida Kerk - Geldrop  

Kienen

In Gemeenschapscentrum Lievendaal

iedere woensdagavond

in de grote zaal vanaf 19.30 uur

met prachtige prijzen!!!

Komt u meedoen?

U bent van harte welkom!!
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Bewonersvereniging
Aireywoningen Lievendaal organiseert in 2017

Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal
wenst alle bewoners hele fijne kerstdagen en

een gezond en sociaal 2017 toe.

Vlooienmarkt 23 april
De persoonlijke inschrijving voor  
de vlooienmarkt 23 april 2017 vindt 
plaats op maandag 13 maart tussen 
18.00 - 19.30 uur op Pestelpad 8, 
Eindhoven, of u kunt vóór  20 maart  
€ 25,00 per kraam overmaken 
naar NL19 INGB 0006 5782 18 ten name van 
Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal o.v.v. 
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres  
en aantal kramen.
U krijgt na betaling zo spoedig mogelijk een bevestiging/
reglement per mail toegestuurd.

Multiculturele feestdag zondag 7 mei
De multiculturele feestdag staat gepland in de Loderstraat 
op zondag 7 mei voor ALLE BEWONERS van de 
Aireywoningen.
Het is dan ook de bedoeling dat 
iedereen die woonachtig is in de wijk 
Aireywoningen meedenkt wat hij/
zij van deze dag verwachten of leuk 
vinden.
Graag willen wij van u leuke ideeën 
en ook hulp ontvangen om deze 
dag samen te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld kleine 
buitenlandse lekkernijen zoals koekjes, hapjes of drankjes 
maken om deze door andere bewoners te laten proeven/
kennismaken. Of bv. bewoners en kinderen kennis te 
laten maken met andere spelletjes die in een ander land 
veelvuldig gespeeld worden.

Natuurlijk mag een springkussen voor de kinderen niet 
ontbreken. Wij willen hier graag een onvergetelijke dag van 
maken en tevens iedereen in de gelegenheid brengen om 
kennis te maken met andere culturen.
HIERBIJ HEBBEN WIJ UW HULP HARD NODIG. 

Deze dag kan alleen doorgaan bij genoeg animo.  
Is uw interesse gewekt en zou u samen met ons deze 
MULTICULTURELE FEESTDAG willen organiseren, meldt u 
dan zo spoedig mogelijk aan en mail uw idee met naam en 
adres voor 31 december 2016 naar: bewonersvereniging.
bal@gmail.com
In de volgende uitgave van De Lievendaler wordt u verder 
op de hoogte gehouden.

Tuin/opschoon dag 23 september

Tuin/opschoon dag, gepland op 23 september in de wijk 
Aireywoningen bij genoeg animo. Wij zoeken een aantal 
vrijwilligers en kinderen om samen een tuin/opschoon dag 
te gaan organiseren. Hierbij moet u denken om de oudere 
bewoners in de wijk, die er alleen voorstaan, een handje te 
gaan helpen. Dus ouderen die zelf niet meer in staat zijn 
om hun eigen tuin te onderhouden/vegen. 
Deze willen we als buren gaan helpen om hun tuintje weer 
netjes in orde te maken.
Meldt u daarom aan bij: bewonersvereniging.bal@gmail.
com  Alle ideeën zijn welkom.
Na afloop kunnen alle bewoners een drankje en hapje 
nuttigen in de tent Loderstraat.
Wij hopen dat deze festiviteiten samen met u doorgang 
kunnen vinden.
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Nieuws van het Jongerenwerk
Van 19 t/m 21 mei 2017 gaan we voor de 15e keer op kamp. 
Ook deze keer gaan we weer naar ’t Caves in Wintelre. 
Omdat dit een jubileumjaar is, willen we er deze keer een 
groot spektakel van maken, want er is iets opmerkelijks 
gebeurd. Wil je weten wat…..schrijf je dan snel in, want er is 
slechts plaats voor ongeveer 40 kinderen. De eigen bijdrage 
bedraagt €20,- per kind.

Inschrijfformulier zijn vanaf nu te krijgen tijdens de 
hobbyclub op: dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur of op 
woensdag van 18.30 tot 20.00 uur of stuur een email naar: 
jongerenwerklievendaal@gmail.com

Hou vanaf februari ook onze facebookpagina in de gaten 
voor meer informatie.
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Kleurplaat



De Lievendaler 48

De redactie van wijkblad De Lievendaler
en het bestuur van GC Lievendaal wensen u

Een prettig
  Kerstfeest
                en een 
Voorspoedig
    2017!!


