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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.

In Memoriam 

Frits van de Kerkhof 1933 – 2017

Op vrijdag 10 februari j.l. is Frits van de Kerkhof 
plotseling overleden. Op maandag had hij nog zijn  
partijtje gebiljart, maar op dinsdag werd hij opgenomen in 
het ziekenhuis waar hij 3 dagen later al  
overleed. Bij velen in de Lievendaal was hij bekend vanwege  
2 hobby’s waar hij erg goed in was, nl.   
schilderen en biljarten. Zijn schilderijen van landschappen 
en boerderijen waren bekend in Strijp en ver daarbuiten en 
hij had ook regelmatig exposities in diverse  buurthuizen.  
Naast een kundig schilder was hij een enthousiast biljarter 
en ook was hij meer dan 20 jaar wedstrijdleider bij Biljartclub 
Lievendaal. Deze biljartclub bestaat in juli 40 jaar, maar dat 
jubileumfeest kan hij helaas niet meer meevieren, dat spijt 
ons allen zeer.

Wij wensen Fien en de familie van Frits heel veel sterkte toe 
met dit grote verlies, ook wij zullen hem zeer gaan missen.

Bestuur van Gemeenschapscentrum Lievendaal
Bestuur van Biljartclub Lievendaal

Op de website van Wijkoverleg vindt 
u alles over de wijk Lievendaal. Deze 
website is geheel aangepast en voor-

zien van de benodigde informatie.  
Alle mogelijk-heden van de wijk Lievendaal worden 
hierbij weergegeven. Bezoek eens deze website op:   
  
www.wijkoverleg-lievendaal.dse.nl

Website Wijkoverleg
Lievendaal

Activiteiten kalender 2017 

10 maart Uitgave Wijkblad De Lievendaler 49
18 maart Vrije dansavond Derailed Dancers
02 april Paasbrunch GC Lievendaal
03 april Start Fietsclub Lievendaal
09 april Mineralenbeurs Lapidaristen
22 april  Voorjaarsconcert MEW, GC Lievendaal, 

20.00 uur 
23 april Vlooienmarkt BAL
24 april  Sluitingsdatum kopij  

De Lievendaler 50
07 mei  Multiculturele Feestmiddag Bewoners 

Aireywoningen
19 t/m 21 mei  Kampweekend Jongerenwerk  

Lievendaal
21 mei  Concert MEW, Van Doorn Kiosk,  

12.00 uur
05 juni Deelname MEW aan Gildefeesten bij
 Evoluon, 12.00 uur
09 juni  Uitgave Wijkblad  

De Lievendaler 50
02 juli Jaarmarkt GC Lievendaal
02 juli Concert MEW v. Lenneppark, 14.00 uur
09 juli Fietstocht Lievendaal on Tour

Na sluitingsdatum  24 april 2017   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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Fietsen met Fietsclub Lievendaal 

Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal

BAL VLOOIENMARKT INSCHRIJFSTROOK

Langzaamaan ontwaken de leden van de maandagvond 
fietsclub uit de winterslaap, het stalen ros wordt aan een 
jaarlijkse onderhoudsbeurt onderworpen, zodat eenieder 
op maandag 3 april om 18.30 uur spic en span klaarstaat om 
weer van start te gaan.
Ook dit jaar zal er weer wekelijks in en rond Eindhoven 
gefietst gaan worden, zullen weer nieuwe straatjes en 
paadjes aangedaan of ontdekt worden en zal er, waar nodig, 
iets verteld worden over bijzondere gebouwen of huizen die 
gepasseerd worden.

Wil je ook op een sportieve manier Eindhoven en omstreken 
(nog) beter leren kennen sluit je dan aan en fiets mee.
De start is, zoals bovenstaand vermeld, om 18.30 uur vanaf 
GC Lievendaal. Thuiskomst bijna altijd voor het echt donker 
is; dit betekent dus dat de af te leggen afstand per keer iets 
oploopt en later weer mindert.
Wat niet verandert tijdens het seizoen is de uitwisseling van 
feiten, nieuwtjes, meningen en andere verhalen tijdens de 

“koffiepauze” bij een van de 
horeca gelegenheden onderweg.
Tot slot wordt het seizoen eind 
september afgesloten met op 2 
avonden de lichtjesroute rijden 
(een avond Strijp-Woensel-Centrum en een avond Stratum-
Centrum-Woensel).
Als afsluiting gaan we gezellig een avondje eten waarna de 
fietsen weer ingevet kunnen worden voor de winterpauze.
Als allerlaatste feitje nog dit: deelname aan de fietstochten is 
gratis, het drankje onderweg en het afsluitend etentje is voor 
eigen kosten.

Heb je nog vragen?
Stel ze niet, fiets een keer mee en ze zijn allemaal 
beantwoord.

Tot ziens op maandag 3 april.

VLOOIENMARKT ZONDAG 23 APRIL van 11.00 -15.00 uur

De inschrijving voor de vlooienmarkt is op  
maandag 13 maart tussen 18.00 - 19.30 uur  
op Pestelpad 8, Eindhoven.

KUNT U NIET KOMEN DAN MAG U OOK  
DIT JAAR DIGITAAL INSCHRIJVEN

U kunt dan vóór 20 maart 2017 € 25,00 per kraam overmaken  
naar rekening: NL19 INGB 0006 5782 18 ten name van  
Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal onder  
vermelding van naam, adres, woonplaats,  
telefoonnummer, email en aantal kramen. 
U krijgt na betaling z.s.m. een bevestiging/reglement  
per mail toegestuurd.

Voor info mag u bellen ná 18.00 uur naar tel.nr.: 040-2528203
E-mail: bewonersvereniging.bal@gmail.com

KOMT U PERSOONLIJK INSCHRIJVEN OP MAANDAG 13 MAART 2017 
VUL DEZE STROOK IN EN NEEM DEZE MEE

NAAM:

ADRES:       WOONPLAATS:

TELEFOON:      EMAIL:

AANTAL KRAMEN:
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Fotoclub Lievendaal 

Muziekvereniging Eindhoven West 

Onder de huidige leden is een brede belangstelling en 
een grote variatie in kennis, ervaring en voorkeuren. We 
willen meer met fotografie doen, ons niveau verbeteren en 
onze creativiteit vergroten. Dat doet iedereen op zijn eigen 
manier en op zijn eigen niveau.

Wij als fotoclub kunnen duidelijk stellen dat wij hierin 
uniek zijn, niet alleen alles op eigen niveau, maar ook als 
u  financieel wat minder draagkrachtig bent, bent u bij 
ons welkom. De insteek is dat in alle opzichten de fotoclub 
Lievendaal laagdrempelig moet zijn.

De activiteiten van de fotoclub in 2017 zijn voor iedere 
beginner of ervaren fotograaf weer een ervaring.
Zo zullen wij o.a. dit jaar weer in diverse projecten samen 
gaan werken met professionele fotograaf

Een gezellige harmonie in Strijp

Hallo muziekliefhebber
Hou je van muziek maken?
Dan is Muziekvereniging Eindhoven West misschien iets 
voor jou.
Op het moment zijn wij op zoek naar klarinettisten, 
hoornisten, trombonisten en fluitisten.
Maar natuurlijk is iedereen,  jong en oud, van harte welkom.

Even voorstellen….
Muziekvereniging Eindhoven West (MEW) is een
gezellige harmonie in de wijk Lievendaal.
Het repertoire is gevarieerd samengesteld (van filmmuziek 
tot klassiek, van popmuziek tot mars nummers)
zodat de muziek voor iedereen uitdagend en leuk is. 
Naast muzikale prestaties besteedt MEW ook veel aandacht 
aan sfeer en gezelligheid. 

Een instrument kun je in bruikleen krijgen, dus je hoeft niet 
zelf een duur instrument aan te schaffen.

Maarten Coolen, dat uiteindelijk moet leiden tot een foto 
expositie medio oktober 2017, waar iedereen van harte 
welkom is.

Door de enorme 
belangstelling is het 
ledenaantal in 2016 
fors gestegen, zodat wij 
genoodzaakt zijn nu een 
ledenstop in te voeren. 
Bij nieuwe aanmeldingen 
zullen wij als fotoclub een 
wachtlijst hanteren.

Namens de voorzitter,
Jack Wagemans

Kom eens langs
Wil je zelf ervaren hoe leuk het is bij Muziekvereniging 
Eindhoven West?
Kom dan vrijblijvend eens langs op onze repetitie op 
donderdagavond in Gemeenschapscentrum Lievendaal.
Het beginnersorkest repeteert van 18.45 tot 19.45 uur en 
het harmonieorkest repeteert van 20.00 tot 22.15 uur.

Meer weten?
www.muziekverenigingeindhovenwest.nl
info@muziekverenigingeindhovenwest.nl

Of bel naar 0499-842598

Tot ziens bij Muziekvereniging Eindhoven West
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Therapeutische Gym

Multiculturele  Feestmiddag Bewoners Aireywoningen

Op vrijdagmorgen om 09.15 uur is er in 
Gemeenschapscentrum Lievendaal weer plaats om deel te 
nemen aan deze therapeutische gym, die gegeven wordt 
door een fysiotherapeute.

De onkosten zijn 14 euro per maand.

Verder inlichtingen kunt u krijgen op tel.nr.:  040-2510472. 

Onze Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal wil 
graag dit jaar een Multiculturele feestmiddag organiseren 
op 7 mei tussen 13:30 uur en 16:30 uur.

Wat zijn we van plan:
-  Een leuke gezellige middag maken voor alle bewoners 

van alle nationaliteiten uit onze wijk;
-  Kinderen uit de wijk kennis laten maken met spelletjes uit 

alle landen;
-  Zelf gemaakte drankjes en hapjes maken en laten proeven 

door alle bewoners Aireywoningen
  (hiervoor kunt u na overleg een vergoeding ontvangen).

Waar en wanneer gaat het plaatsvinden:
In een grote tent in de Loderstraat op zondagmiddag  
7 mei tussen 13:30-16:30 uur. 

Wie hebben we hiervoor nodig:
Allerlei nationaliteiten bewoners van de Aireywoningen 
die:
a.  op deze dag kunnen laten zien wat er in hun cultuur op 

een feestdag gedronken of gegeten word; 
b. welke spelletjes er in hun land gespeeld worden;
c.  bewoners die (hun volks)muziek kunnen laten horen bv. 

door zelf muziek te maken;
d. bewoners die actief mee willen helpen; 
e.  bewoners die spelletjes uit hun land kennen en deze 

willen leren/delen met alle andere kinderen.

AANMELDINGSFORMULIER MULTICULTURELE FEESTMIDDAG BAL
Ik wil me graag aanmelden om te helpen op deze middag.

NAAM:

ADRES:       WOONPLAATS:

TELEFOON:      EMAIL:
Schrijf in het kort waarmee u zich wil inzetten op deze dag dan nemen wij z.s.m. contact met u op:

Wat is het doel:
Om alle bewoners in een ontspannen leuke sfeer een leuke 
gezellige dag te bezorgen en kennis te laten maken met 
andere bewoners.
Het is de bedoeling dat “iedereen” die woonachtig is in onze 
wijk Aireywoningen een fijne dag gaat beleven.
Natuurlijk zal er dan ook een springkussen voor de 
kinderen uit de wijk zijn. 

LET OP!
Deze multiculturele feestdag kan alleen doorgaan bij 
genoeg animo.

U kunt zich aanmelden tot 27 maart per mail bij: 
bewonersvereniging.bal@gmail.com
 
Of vul onderstaande bon volledig in en bezorg het 
inschrijfformulier vóór 27 maart op Pestelpad 8.
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  MAANDAG
13.00 - 16.00 Biljartclub Lievendaal wekelijks
13.00 - 16.00 Lapidaristenvereniging ZLNV wekelijks   stenenslijpers
13.00 - 16.00 Rode Kruis afd. Lievendaal wekelijks  hobbyclub
13.00 - 16.00 Hobbyclub Oudere Vrouwen Liev. wekelijks  HOVL
19.00 - 22.00 Biljartclub BCO wekelijks
19.00 - 22.30 Linedanceclub Bootmovers wekelijks
20.15- 21.15 Hajime Karate wekelijks
19.30 - 22.00 Was en Klei boetseerclub wekelijks

  DINSDAG
11.00 - 16.00 Chun Pah Chinese ouderenveren Maandelijks 2e dinsdag in maand
19.00 - 20.30 VSO Alleluja dans en hobby wekelijks Voor mensen met beperking
20.30 - 23.00 Derailed Dancers linedancers wekelijks  
19.45 - 20.30 Total Body Gym wekelijks
20.35 - 23.00 Tafeltennisclub Strijp wekelijks
20.00 - 23.00 Ariens Toneel Groep wekelijks
19.00 - 20.30  Sjoelclub Lievendaal wekelijks
20.00 - 23.00 Cracovia Poolse dans en zang wekelijks
19.00 - 22.00 De Kwast hobbyclub wekelijks

  WOENSDAG
09.30 - 11.30 Meer bewegen voor ouderen wekelijks 
10.00 - 11.00 Therapeutische Gymnastiek wekelijks
13.30 - 16.30 Katholieke Bond voor Ouderen wekelijks kaarten/kienen/reisjes/enz.
13.30 - 16.00 Koersbal Drents Dorp wekelijks
19.00 - 22.00 KIENEN wekelijks
19.30 - 20.30 Zumba dansgroep wekelijks
18.30 - 19.30 Corso Italiano wekelijks Italiaanse lessen
20.30 - 23.00 Huisorkest Moet Da Nous wekelijks
18.00 - 20.00 Muziekver. Eindhoven West wekelijks MEW
20.00 - 23.00 Ariens Toneel Groep wekelijks 

  DONDERDAG
13.00 - 16.00 Biljartclub Driebanders wekelijks
19.00 - 22.00 Biljartclub De Vier Jees wekelijks
18.00 - 22.30 Muziekver. Eindhoven West wekelijks MEW
19.00 - 22.00 Lapidaristenvereniging ZNLV wekelijks stenen slijpers
19.00 - 22.00 Hobbyclub Welschap wekelijks
20.00 - 22.00 Fotoclub Lievendaal wekelijks

  VRIJDAG
09.15 - 10.15 Therapeutische Gymnastiek  wekelijks
13.00 - 16.00 Biljartclub De Deurzetters wekelijks
13.30 - 15.30 Koersbal KBO wekelijks
19.00 - 22.00 Biljartclub Vrolijke Biljarters 2x per maand
19.00 - 22.30 Linedanceclub Bootmovers wekelijks
19.00 - 23.00 Kaartclub Lievendaal wekelijks
19.30 - 21.30 Muziekvereniging Eindhoven West wekelijks MEW

Agenda vaste activiteiten GC Lievendaal

Bericht van de voorzitter GC Lievendaal
Ik kan u melden dat de Kerstbrunch een groot festijn 
is geweest. Binnen twee weken waren we volledig 
“uitverkocht” en ik mag zeggen dat de brunch, verzorgd 
door 16 vrijwilligers, zeer goed verzorgd is geweest.
De loterij (hoofdprijs een zeer goed gevulde 
levensmiddelen-mand) is geweldig geweest. En dit 
allemaal voor een goed doel. Dit goede doel zal ik bekend 
maken tijdens de komende paasbrunch.

De voorbereiding van de 
Paasbrunch is al weer begonnen 
en ik moet en kan u mededelen dat 
bewoners uit de wijk Lievendaal 
voorrang zullen hebben bij het 

inschrijven. Dit om teleurstelling te voorkomen.
Bij de uitgave van deze Lievendaler zal het zo zijn dat we, 

jammer genoeg, waarschijnlijk tegen sommigen “neen” 
moeten zeggen. Dus mensen wees er a.u.b. op tijd bij.

De Gemeente heeft eindelijk haar goedkeuring gegeven 
over het aanpakken van de verwarming en de verlichting.
De verwarming is na de winter aan de beurt en de 
verlichting na carnaval.
 
Er staan nog enkele evenementen op de planning. Dit zijn 
o.a. de jaarmarkt (waar we na de Paasbrunch mee van start 
gaan), uitbetaling spaarkas (waar u nog steeds aan mee 
kunt doen), fietstocht (zeer aanbevelenswaardig).
Tevens zal ik bij de Gemeente informeren of er de 
mogelijkheid is om een seniorendag te organiseren. 

Jack Feijen, voorzitter GC Lievendaal
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  DINSDAG
11.00 - 16.00 Chun Pah Chinese ouderenveren Maandelijks 2e dinsdag in maand
19.00 - 20.30 VSO Alleluja dans en hobby wekelijks Voor mensen met beperking
20.30 - 23.00 Derailed Dancers linedancers wekelijks  
19.45 - 20.30 Total Body Gym wekelijks
20.35 - 23.00 Tafeltennisclub Strijp wekelijks
20.00 - 23.00 Ariens Toneel Groep wekelijks
19.00 - 20.30  Sjoelclub Lievendaal wekelijks
20.00 - 23.00 Cracovia Poolse dans en zang wekelijks
19.00 - 22.00 De Kwast hobbyclub wekelijks

  DONDERDAG
13.00 - 16.00 Biljartclub Driebanders wekelijks
19.00 - 22.00 Biljartclub De Vier Jees wekelijks
18.00 - 22.30 Muziekver. Eindhoven West wekelijks MEW
19.00 - 22.00 Lapidaristenvereniging ZNLV wekelijks stenen slijpers
19.00 - 22.00 Hobbyclub Welschap wekelijks
20.00 - 22.00 Fotoclub Lievendaal wekelijks

Hobbyclub Lievendaal 

Nieuws van het Jongerenwerk 

Bericht van de Sint

Wij organiseren diverse hobbyclubs voor jong en oud in 
de hobbyruimte recht tegenover de hoofdingang van het 
Gemeenschapscentrum.

Jongerenwerk Lievendaal op:
dinsdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur (4-12 jaar)
donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur ( vanaf 11 jaar)

Naast de wekelijkse hobbyclub organiseren wij ook ieder 
jaar een kampweekend en diverse andere activiteiten zoals 
Sinterklaas- en Kerstviering en zijn wij actief betrokken bij 
Halloween in onze wijk.
Meer info: jongerenwerklievendaal@ gmail.com

Hallo allemaal,

Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen van ons 
jaarlijkse kampweekend dat dit jaar gehouden wordt van
19 t/m 21 mei bij ’t Caves in Wintelre. Omdat dit het 15e 
kamp is dat wij geheel zelf organiseren, willen we er een 
echt spektakel van maken. Ook dit jaar hebben we, net als 
de afgelopen jaren, weer een thema uitgekozen: Jungle. 

Lieve kinderen van wijk Lievendaal,

Inmiddels ben ik allang weer naar huis en zit ik na te 
genieten van mijn bezoek aan Nederland.
Wat had ik in november weer een fijn onthaal 
in jullie wijk. Altijd heerlijk om bij jullie te 
mogen komen.
Helaas werkte het weer niet heel goed mee, 
maar dat maakte het niet minder gezellig.
Fijn dat er dan een huifkar klaar staat om 
droog naar het buurthuis te kunnen. Het is 
ook altijd zo gezellig dat er een kapel is en er 

H.O.V.L. ( volwassenen) op:
maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur    en op
donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
Meer info: hobbyclubhovl@gmail.com

Liever telefonisch contact? Bel dan met:
Corry Oomen: 06 27 23 65 99
Of loop eens vrijblijvend binnen tijdens een van onze clubs 
voor een nadere kennismaking.

Op onze facebookpagina (Jongerenwerk Lievendaal) is 
inmiddels het 1e introductiefilmpje te zien.
Het 2e volgt binnen een paar weken.

Nieuwsgierig geworden en wil je dit spektakel zelf 
meemaken….schrijf je dan snel in want vol is vol. 
Inschrijfformulieren zijn op de volgende manieren 
verkrijgbaar:
• in onze hobbyruimte tijdens de clubs 
• per email: jongerenwerklievendaal@gmail.com
• telefonisch, sms of WhatsApp : 06 27236599

De eigen bijdrage voor het kamp is €20,- p.p. en dient bij 
het inleveren van het inschrijfformulier te worden voldaan. 
De inschrijfdatum sluit op 1 mei 2017.

Wij hopen dat het weer net zo’n spektakel wordt als ons 
Piratenfestijn van vorig jaar.
Jullie gaan toch weer allemaal mee?

Team Jongerenwerk Lievendaal.

kinderen in de huifkar komen zitten.
In de zaal werd ik verrast met mooie versieringen en een 
groot ingepakt cadeau. Nadat ik geholpen werd met 

uitpakken bleek het een nieuwe stoel te zijn. 
Wat zat die fijn!

Ook hingen er mooie tekeningen aan de muur 
naast mijn stoel. Daar word ik altijd zo vrolijk 
van.

Hopelijk krijg ik dit jaar weer zo een mooi 
onthaal van de kinderen uit wijk Lievendaal.
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LIEVENDAAL ON TOUR 2017

ZONDAG 9 JULI 2017

VERTREK OM 10.30 UUR
DE FIETSTOCHT VOOR IEDEREEN  !!

KOSTEN 3 euro per persoon,  
kinderen tot 12 jaar gratis

>>>  MEER INFO IN DE VOLGENDE  
LIEVENDALER  VAN BEGIN JUNI <<<


