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Aan de bewoner(s) van dit adres 
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Activiteitenkalender 2022 
 
11 Maart Uitgave WijkNieuws 09 
 
27 Maart Indoor vlooienmarkt Lievendaal 
 
 
04 April  Start Fietsclub Lievendaal 

10 April  Paasbrunch 

16 April  Voorjaarsconcert M.E.W. 

18 April  Paaseieren zoeken 

 
30 April  Sluitingsdatum kopij WijkNieuws 10 
  
 
01 Mei  Fietstocht 
07 Mei  Opruimdag Lievendaal 
 
 
10 Juni  Uitgave WijkNieuws 10 
 
 
04 September Fietstocht 
11 September Zomerfeest 

 
 
 

  
  
 
 
 
 

 

Na sluitingsdatum 30 april 2022 is er geen 
mogelijkheid meer om nog kopij aan te  
leveren. 
WijkNieuws verschijnt 4 maal per jaar: 
Maart, Juni, September en December 
 

Colofon: 
 
De redactie van het wijkblad wordt gevormd door: 
Ria Gerlag, Wil Brekelmans 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: 
redactie@lievendaalvta.nl  
 
De redactie behoudt zich het recht voor om  
aangeleverde redactionele artikelen aan te 
passen ten behoeve van de lay-out. 
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Bericht van de voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal 
 
Het gaat helaas weer over corona. Zoals eenieder inmiddels wel weet zijn we weer een periode verplicht gesloten 
geweest. Net voor we aan de Kerstbrunch wilden beginnen, kregen we weer een verplichte sluiting waardoor de 
Kerstbrunch wederom werd afgelast. Degenen die kaartjes hebben,  kunnen deze bewaren voor de Paasbrunch. 
Ik hoop van ganser harte dat deze nu wel doorgang kan vinden.  
 
Nu we weer de deuren, zij het gedeeltelijk, hebben geopend en bijna alle activiteiten mogen met beperkingen, zal 
ik een hierbij een paar belangrijke punten benoemen. Het horecagedeelte moet om 22.00 uur sluiten. We hebben 
echter na 22.00 uur nog wel een afhaalservice. Dat wil zeggen aan de bar afhalen en in een andere ruimte 
nuttigen.  
Na 22.00 uur mag alles wat met sport te maken heeft doorgaan. Kaarten mag alleen voor kwetsbaren groepen.  
Dat een en ander niet meer te rijmen valt, daar kunnen wij ook niets aan doen. Dit zijn regels van de 
veiligheidsregio’s. Het kienen op de woensdagavond kan op het moment dat ik dit bericht schrijf nog niet. Als we 
weer mogen krijgt u dit te horen. Dit wat betreft corona. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.  
 
Maar als bestuur hebben we niet stilgezeten en we zijn weer volop activiteiten aan het plannen. Onder andere het 
organiseren van een rommelmarkt binnen ons gebouw, paaseieren zoeken voor de kinderen uit de wijk, 
Paasbrunch op zondag 10 April, fietstocht. Wanneer deze activiteiten plaatsvinden kunt u lezen in de agenda van 
dit wijkblad. 
Ook Stichting Wijkoverleg organiseert nog activiteiten die in de agenda vermeld staan.  
 
Als bestuur van Gemeenschapscentrum Lievendaal hebben we moeten besluiten dat dit jaar het carnaval geen 
doorgang kan vinden.  
 
Wat ik nog wil vermelden is dat we op het ogenblik een geweldige groep vrijwilligers hebben. Zonder deze mensen 
kunnen we niets. Dat ons centrum nog open is danken we aan de maatregelen die we als bestuur hebben 
genomen en de hulp van de gemeente. Ook zijn we er ons van bewust dat we voorlopig geen investeringen 
kunnen plannen omdat het geld er niet voor is. Maar als we ons met z’n allen blijven inzetten voor ons mooie 
gemeenschapscentrum, dan komt het allemaal goed.  
 
Ik wil afsluiten met de hoop dat we elkaar in goede gezondheid kunnen blijven begroeten. 
 
Jack Feijen, voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal  
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Beste groene Lievendaler  
 
Laten we de wijk nog een stukje groener maken! Voor de bijtjes maar zeker ook voor de gezelligheid. 
Adopteer een straat heeft weer de planten actie. Zie onderstaande mail. 
Die saaie boomspiegels opfleuren! 
Een kleurig randje langs je huis maken. 
Kijk goed wat je kwijt kunt, je kan ook minder plantjes bestellen als je minder ruimte hebt. 
 
Mocht je moeite hebben om de bestelde plantjes op te halen of te planten, laat het ons weten, dan zorgen we 
samen dat de plantjes op de juiste plek komen. Dan hoef jij alleen nog maar voor water te zorgen en de plantjes 
een beetje te vertroetelen. 
 

Groetjes van werkgroep Groen Lievendaal    Facebook.com/groenlievendaal 

 

 

 

Nieuwe groene daken voor meer biodiversiteit 
 
Afgelopen jaar hebben een aantal bewoners van de buurt De Lieven groene daken aangelegd. 
Dit is geïnitieerd door een klein clubje van buren wat zich bezig houdt met het vergroenen van hun 
directe omgeving. 
  
De groene daken zijn op de losstaande schuurtjes van de bewoners gelegd. Met het handige 
systeem was het een vrij makkelijk klusje om deze te leggen. Een dag voor het leggen van de 
daken heeft de leverancier per adres een pallet afgeleverd met alle benodigdheden: zowel het 
groendak als de extra tools. 
  
De dag erna op zaterdagochtend werden er op het binnenterrein een aantal statafels met drinken 
en eten neergezet en werd er een begin gemaakt. Het was door het geleverde totaalpakket vrij 
eenvoudig om te starten. Met een aantal huishoudtrapjes en hulp van de buren, kon iedereen in een paar uur zijn 
schuurtje vol leggen met de drainagematten, substraatlagen en daarna hetgeen waar het natuurlijk echt om gaat: de 
groene sedum-matten. 
 
Op dit moment groeien de sedumplantjes door het winterseizoen niet echt, maar zodra de lente 
aanbreekt, zullen er diverse bloeiende soorten te zien zijn. Naast een mooi bloeiend groen dak, 
heeft het ook nog een aantal andere voordelen die mooi zijn meegenomen. Het regenwater wordt 
langer vastgehouden, de schuurtjes die niet de beste isolatie van zichzelf hebben, zijn hiermee 
een stuk beter geïsoleerd en de beplanting zorgt ook voor meer biodiversiteit. 
Dat betekent: meer vlinders, bijen, vogeltjes etc. En dat is een mooie plus in de stad! 
De groene daken zijn mede met de stimuleringsregeling voor groene daken van de 
Gemeente Eindhoven gelegd.  
Dat maakt een groen dak een stuk betaalbaarder.  
Meer informatie over de subsidie op: www.eindhovenduurzaam.nl  
 
Ook een buurt-actie beginnen en hulp nodig? Neem contact op met groen.lievendaal@gmail.com  
 
Adriënne Kolen 

Beste Adopteer een Straat deelnemer of supporter, 
 
Goed nieuws voor Eindhovenaren die een boomspiegel, geveltuintje of geadopteerd plantsoen willen opfleuren: 
de plantenactie van Adopteer een Straat is er weer! 
We zijn heel blij een zo duurzaam mogelijke pakket te kunnen aanbieden met vaste planten en heesters die het 
goed doen in boomspiegels en geveltuintjes, samen met goede potgrond. 
Dit jaar starten we eerder met de inschrijving zodat bestelling en uitlevering ook eerder kan plaatsvinden. 
Verder zijn er dit jaar centrale ophaallocaties per stadsdeel. 
Voor gedetailleerde informatie en inschrijving zie de web site: https://www.eindhovenduurzaam.nl/plantenactie 
 
Met vriendelijke groet, 
Kees Lepoeter 

 

http://www.eindhovenduurzaam.nl/
mailto:groen.lievendaal@gmail.com
https://www.eindhovenduurzaam.nl/plantenactie
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     INDOOR 
      VLOOIENMARKT 

     LIEVENDAAL 

      

27 MAART 2022 

Van 11:00 tot 15:00   opbouwen vanaf 09:00 uur 

INSCHRIJVEN VIA E MAIL: J.FEIJEN11@CHELLO.NL 
OF BEL NAAR 06-41 72 226 91 OF 040-24 24 11 2 
 

mailto:J.FEIJEN11@CHELLO.NL
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Lockdowns voorbij ??? Fietsers weer blij ??? 
 

Na twee seizoenen van door corona verstoord verloop van het fietsseizoen gloort er een 

lichte hoop dat 2022 weer een normaal seizoen kan gaan worden. 

Het zijn moeilijke tijden geweest met veel wisselende, en voor de leek soms onbegrijpelijke, 

maatregelen die er toe moesten leiden dat het virus onder controle zou komen en blijven. 

Hopelijk gaat dat laatste gebeuren en kan het “normale” leven weer opgestart worden. 

Dus ook Fietsclub Lievendaal kan zoetjes aan beginnen de stalen rossen weer rijklaar te 

maken om vanaf maandag 

4 april weer wekelijks de wegen, paden en paadjes in en rond Eindhoven met een bezoek te vereren.  

 

Voor hen die onbekend zijn met het fenomeen “maandagavond Fietsclub Lievendaal” onderstaand een korte uitleg. 

Fietsclub Lievendaal verzamelt op maandagavond op de parkeerplaats bij het gemeenschapscentrum. Om 18.30 

uur is het vertrek, halfweg de route wordt er gestopt om op een terrasje een consumptie te nuttigen (eigen kosten) 

en voor het donker zijn we weer terug. Dit laatste betekent dat de af te leggen kilometers in het begin ca. 22 km 

zijn en tijdens het seizoen oplopen naar ca. 35 km. En daarna weer terug gaan naar 22 km. 

Soms wordt onderweg ook gewezen en/of gekeken naar bijzonderheden in het landschap of wat verteld over 

speciale gebouwen die we passeren. 

 

Ben je nieuwsgierig geworden fiets dan een mee en beslis dan of je een vaste deelnemer wilt worden. 

De aftrap is dus: Maandag 4 april 2022 om 18.30 uur Gemeenschapscentrum Lievendaal. 

Tot dan. 

 

Henk Burgers 

 

 

 
Voorjaarsconcert Muziekvereniging Eindhoven West  
 

Zaterdagavond 16 april 2022 
In Gemeenschapscentrum Lievendaal 
Lievendaalseweg 3 
5652 SB,  Eindhoven 
 
Aanvang concert 20.00 uur 
Entree GRATIS 
 

Afgelopen jaar zijn veel activiteiten niet doorgegaan.  
Nu we onze bezigheden weer op kunnen pakken gaan we 
 dit inhalen met een sfeervol optreden in  
Gemeenschapscentrum  Lievendaal. 

 
Tijdens het concert zullen onze jubilarissen  
gehuldigd worden, en na afloop is er gelegenheid  
om de jubilarissen te feliciteren. 
 
Voor meer info zie www.muziekverenigingeindhovenwest.nl 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muziekverenigingeindhovenwest.nl/


- 7 - 
  



- 8 - 
 

Activiteiten “Groen Lievendaal” 
 
Wellicht heb je al het een en ander voorbij zien komen. Groen Lievendaal is op diverse vlakken in de wijk bezig. 
 

- “Schoon Lievendaal” 
Samen met een groepje bewoners maken we elke eerste zaterdag van de maand de wijk weer een stukje 
schoner. Altijd fijn om in een schone wijk te wonen. Helpt u mee? 
 

- Boerderij activiteiten 
Op de kinderboerderij plannen we elke laatste zaterdag van de maand een leuke activiteit. Dit allemaal 
voor de natuur. 
 

o Vogelhuisjes knutselen 
o Zaadbommen maken 
o Voerslingers rijgen 
o Insectenhotel timmeren 
o Kastanje poppetjes freubelen 
o Pompensoep maken 

 
- Trollentuin 

Een werkgroep is bezig om iets moois te maken van de trollentuin (veldje 
gelegen tussen Damhouderstraat/Schultingstraat/Westenbergstraat. 
Afgelopen najaar hebben we als test pompoenen gepland. Deze test is 
geslaagd, de pompoenen zijn goed gebruikt, een deel is gegeven aan de 
kok van de daklozen opvang. 
 

- Regenton actie 
Met een aantal mensen zijn we aan het uitzoeken gezamenlijk 
regentonnen in te kunnen kopen en te kunnen helpen met plaatsen. 
 

- Grootste zonnebloem 
Wie kan de hoogste zonnebloem opkweken? 
 

- Up-cycle 
Tijdens de opschoondag van het wijkoverleg zal de werkgroep van “schoon Lievendaal” een keertje extra 
rond gaan tegen het zwerf afval. Ook gaan we kijken of we kunnen knutselen met wat de bewoners komen 
wegbrengen. 

-  
- Adopteer een straat 

We promoten de actie “adopteer een straat” waarbij je een geveltuintje of een boomspiegel voorziet van 
mooie plantjes of bloembollen en deze onderhoud. 

 
Wil graag meedoen? Meehelpen? Of heb je een leuk idee? Stuur een berichtje naar groen.lievendaal@gmail.com 
en volg ons op www.facebook.com/groenlievendaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:groen.lievendaal@gmail.com
http://www.facebook.com/groenlievendaal
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Groene vrijwilligers gezocht! 
 
De werkgroep “Groen Lievendaal” geeft elke laatste zaterdagochtend van de maand leuke 
workshops bij de eigenwijsboerderij. Deze activiteiten zijn gratis te bezoeken. 
 
Ook gaan we tussendoor nog leuke activiteiten houden in de wijk. 
Om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren zijn wij op zoek naar enthousiaste 
mensen die iets met de natuur hebben en willen meehelpen met begeleiden van de 
bezoekers aan deze activiteiten. 
 
Interesse? Stuur een mailtje naar: groen.lievendaal@gmail.com of bezoek onze pagina 
www.facebook.com/groenlievendaal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Wijkagent 
 

 

Rob Panjoel 
 
 
 

 
 

Het spreekuur van de wijkagent wordt 
gehouden in: 

 
 
Gemeenschapscentrum 
Lievendaal 

 

mailto:groen.lievendaal@gmail.com
http://www.facebook.com/groenlievendaal
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Opruimdag Lievendaal 
Zaterdag 7 mei 2022 van 10.00 – 14.00 uur 

 
Beste buurtbewoners, 
 
Dit jaar organiseren wij weer een opruimdag in Lievendaal, mits de coronaregels het toelaten.  
Op het parkeerterrein voor Gemeenschapscentrum Lievendaal aan de Lievendaalseweg 3 komen kraakwagens  
en containers te staan waar u vanaf 10.00 uur terecht kunt met uw wit- en bruingoed, oud ijzer, grof huisvuil,  
tuinafval e.d.  
Belangrijk: Noteer deze datum/tijd op uw kalender.  
 
Om een verkeerschaos te voorkomen geldt er tijdens de opruimactie een route. U kunt het parkeerterrein alleen 
oprijden via de Loeffstraat, Lievendaalseweg om daarna rechtsaf het parkeerterrein op te rijden. Vanaf hier krijgt u 
aanwijzingen van onze vrijwilligers.  
Volg deze a.u.b. op. Als u alles in de juiste kraakwagen hebt achtergelaten kunt u het parkeerterrein uitsluitend 
verlaten richting Johannes Buijslaan.  
Wij rekenen hiervoor op uw begrip. 
 
Heeft u overtollige kleding of schoenen (per paar gebonden) die nog een tweede kans verdienen, dan kunt u deze 
in de kledingcontainer achterlaten op het trottoir voor Gemeenschapscentrum Lievendaal. 
Een aantal vrijwilligers houden de omgeving rond Gemeenschapscentrum Lievendaal schoon door rondslingerend 
afval te prikken.  
 
Wij hopen overigens dat u deze dag niet alleen uw eigen huisvuil opruimt, maar ook samen met uw buren de 
stoepen en achterpaden een goede schoonmaakbeurt zult geven door deze weer onkruidvrij te maken. 

 

Help a.u.b. ook de ouderen of zieken 
in uw omgeving, die fysiek niet in staat zijn  

om zelf hun afval te brengen. 
 
Bezoek ook onze koffiekraam 
Wij vinden het erg gezellig als u na het wegbrengen van uw afval nog eventjes de tijd neemt voor een buurtpraatje 
met een gratis kopje koffie of thee bij onze koffiekraam.  
 
Belangrijk om te weten:  
- Deze opruimdag is alléén bedoeld voor bewoners van Lievendaal. 
- U dient de instructies van de aanwezige vrijwilligers ten alle tijden op te volgen  
   (zij zijn herkenbaar aan hun gele of oranje gekleurde hesjes). 
 

 

 
 

Deze opruimdag is een initiatief van Stichting Wijkoverleg Lievendaal  
in samenwerking met: 

Gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, Politie en Oud IJzerhandel Eindhoven 
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Dagbesteding Swap en Share heet voortaan Kadoboetiek Create! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swap & Share dagbesteding, onderdeel van Zorgbureau Brabant, is in 2018 begonnen met als doel 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven tot het aanleren van zoveel 
mogelijk vaardigheden die helpend zijn om te komen tot (betaalde) arbeid of tot het hebben van 
een fijne dag invulling. 
 
In de winkel konden klanten oude spullen brengen die door de deelnemers werden opgeknapt en 
er was een ruiltafel waar men o.a. boeken kon ruilen. Vandaar de naam Swap & Share. 
In de loop der jaren is het concept van de dagbesteding veranderd. De winkel is ondertussen 
getransformeerd tot een leuke kadoboetiek waar voor elk budget wat leuks te kopen is. 
 
Sinds kort hebben we onze eigen webshop wat het mogelijk maakt voor klanten om onze 
producten te bekijken en online te bestellen https://zorgbureaubrabant.nl/webwinkel/ . 
 
Op de dagbesteding bieden we naast de werkzaamheden in de winkel ook nog andere activiteiten 
aan. Zo is het mogelijk om te werken aan verschillende creatieve projecten in het atelier en de 
houtwerkplaats. De gecreëerde spullen worden verkocht in de winkel. Daarnaast kunnen de 
deelnemers hun hart ophalen in het bijhouden van de webshop en het volgen van workshops en 
trainingen. Dit kan zijn op het praktisch of sociaal gebied. Uiteraard staan wij ook open voor de 
input van deelnemers zelf. 
 
Wanneer je niet naar school kunt of geen werk kunt vinden of behouden, is het zinvol om via 
dagbesteding je dagstructuur te behouden en vaardigheden uit te breiden om je kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast is het hebben van een vaste plek waar je enkele keren per 
week naartoe kunt soms voldoende om je beter te voelen en het gevoel te hebben dat je erbij 
hoort. 
 
Zorgbureau Brabant biedt zowel maatwerkdagbesteding (met indicatie vanuit de WMO) als 
basisdagbesteding (zonder indicatie) aan. Dit laatste is mogelijk sinds 2022. Mensen uit de wijken 
Strijp en Meerhoven die niet terecht kunnen in een wijkcentrum kunnen bij ons deelnemen. 
Hiervoor kan contact opgenomen worden met de generalist of de gemeente. Mensen kunnen ook 
bij ons langskomen om te vragen hoe ze kunnen deelnemen. 
We hebben dus op meerdere gebieden een nieuw jasje gekregen en vandaar het dat ook tijd werd 
voor een nieuwe naam! 
 

‘Kadoboetiek Create’. 
 
Een locatie waar we een leer- en werkplek hebben en waar we daarnaast een zinvolle, gezellige 
dag invulling aanbieden voor mensen die hier behoefte aan hebben, waar we mooie spullen 
creëren om te verkopen in onze winkel en webshop en waarmee we leuke activiteiten bedenken 
voor de deelnemers. 
 
Kom gerust eens langs in onze winkel om een kijkje te nemen of informatie te vragen. Het adres is 
Trudoplein 5 in Eindhoven (stadsdeel Strijp). De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 
09.30 uur tot 17.30 uur.  
Voor meer informatie kunt je ook kijken op www.zorgbureaubrabant.nl of bellen naar 
Irma van de Koevering op het nummer 06-53204216. 
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      WijkNieuws 09       WijkNieuws 09 


