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WijkNieuws 
 Hét wijkblad voor jong en oud voor héél Lievendaal 
 
Aan de bewoner(s) van dit adres 
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Activiteitenkalender 2022/2023 
 
 
 
16 December Uitgave WijkNieuws 11 
 
18 December Kerstbrunch GC Lievendaal 
 

   
 
 
30 Januari Sluitingsdatum kopij WijkNieuws 12 

 
10 Maart  Uitgave WijkNieuws 12 

  
  
 
 
 
 

 

Na sluitingsdatum 30 Januari 2023 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 GC Lievendaal 
 
Het is al weer een tijd geleden dat ik in het wijkblad wat geschreven heb. 
Na de vreselijke periode van corona hebben we de draad weer opgepakt en klimmen we zo zoetjes aan weer uit 
het dal.  
De zalen zijn goed bezet, zeker wat betreft de avonden. 
 
Op dit moment zijn we, via een aanvraag bij het Oranje Fonds omdat we zelf de middelen niet hebben om dit te 
bekostigen, bezig met het vervangen van het meubilair in de z.g. ontmoetingsruimte, wat hoognodig is. We hebben 
zelf het houtwerk en de deuren in het hele gebouw geschilderd. Hier zijn ontzettend veel uren gespendeerd door 
Jack Pepels, Loek Wagemans, John Bisschop en ondergetekende. 
 
Het feest op het plein, in samenwerking met Stichting Wijkoverleg, is een groot succes geweest ook door het 
fantastisch mooie weer.  
 
De Seniorendag (lees hierover verder in het blad) was gezellig druk. 
 
We hebben, dankzij Stichting Wijkoverleg, de intocht van Sinterklaas in een nieuwe jasje gestoken wat door de 
kinderen en hun ouders geweldig is ontvangen. Elk kind heeft een cadeautje gekregen. 
 
Op dit moment zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen van onze kerstbrunch die na drie jaar eindelijk 
weer plaats vindt en is voor het eerst helemaal vol. Er komen 150 personen en 20 vrijwilligers. We gaan voor een 
fantastische brunch zorgen en geweldige kienprijzen na de brunch. Mede dankzij al onze vrijwilligers kunnen we dit 
realiseren en mijn grote dank gaat dan ook naar hen. 
 
Ik wil u allemaal fantastische dagen, en vooral een heel gezond 2023 toewensen mede namens het Bestuur, 
personeel en alle vrijwilligers. 
 
Jack Feijen, voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal 
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Start Spelgroep Lievendaal 
 
Op 30 november is Spelgroep Lievendaal gestart. Vanaf die datum is iedereen welkom om op de woensdagen in de 
even weken, tussen 19:30 uur en 22:30 uur een bordspelletje te komen spelen. We spelen in de Ontmoetingsruimte 
van het Gemeenschapscentrum Lievendaal. 
 
De meeste mensen zijn bekend met de oude 
generatie bordspellen (zoals Monopoly, 
Scrabble, Risk, enz.), maar al enige tijd is er 
een opleving gaande in de 
bordspellenwereld. Titels zoals Catan, 
Carcassonne en Ticket to Ride worden 
steeds bekender, maar er zijn nog veel meer 
spellen om te ontdekken!  
 
Of je nu je hersens wil laten kraken met 
Agricola, je reflexen wil testen met Jungle 
Speed of wil lachen met Just One, er is een 
spelletje voor iedereen. 
 
Tijdens een spelavond zullen er een aantal 
bordspellen aanwezig zijn maar je mag 
natuurlijk ook zelf een spelletje meebrengen 
dat je graag wil spelen. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. En je mag zelf weten hoe laat je 
binnenkomt en weer vertrekt.  
 
Voor meer informatie of vragen kan je contact opnemen via Spelgroep.Lievendaal@gmail.com of via tel.nr. 06-
30163717 (Wilfred Meyboom). 
 
Als je de eerste keer er niet bij kan zijn maar wel graag wil komen: na 30 november spelen we op 14 december en 
daarna weer op 11 en 25 januari.  
 
Wilfred 
 
 

Boerderij activiteiten van Groen Lievendaal 
 
Afgelopen zomermaanden zijn er supermooie insectenhotels gemaakt. In samenwerking met “scharrelkunst” 
organiseert “Groen Lievendaal” elke 
laatste zaterdag van de maand een 
activiteit bij de Kinderboerderij voor de 
kinderen in Lievendaal en omgeving. 
 
In de eerste maanden van 2023 hebben 
we weer voerslingers voor de vogels op de 
planning staan. 
En soms zetten we de steenoven aan voor 
het maken van pizza’s of maken we 
lekkere soep. 
Als het weer het toelaat zetten we de 
vuurkorf aan. 
 
Volg je ons op facebook? Zo kan je altijd 
in de gaten houden welke activiteit 
gehouden wordt.  
 
Ben jij er ook de volgende laatste zaterdag 
van de maand? 
Van 10.00 tot 12.00 uur. 
 

 

mailto:Spelgroep.Lievendaal@gmail.com
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Seniorendag  22 oktober 2022 Gemeenschapscentrum Lievendaal 
 
Door de enorme tijdsdruk die er was, is de opzet van onze Seniorendag dit jaar anders gedaan dan vorige keren, 
maar is het toch een geweldige dag geweest. Er waren 145 inschrijvingen.  
Om 11.00 uur werd begonnen met koffie/thee en gebak en men kon daarna in de ontmoetingsruimte enkele stands 
bekijken, een bezoekje aan Potlood en Penseel brengen en deelnemen aan Koersbal.   
In de tussentijd waren onze vrijwilligers bezig met het voorbereiden van de lunch. Men kreeg een heerlijke kop 
verse groentesoep, belegde broodjes, een kroket en als toetje een lekker ijsje.  
 
Na de lunch was er een optreden van Duo Twice en Anne 
van VSO. Anne kan ontzettend goed accordeon spelen en 
heeft het publiek erg vermaakt.  
Er was, zoals altijd, weer een loterij met geweldige prijzen 
die door Loek en Anja Wagemans en Jack en Inge Feijen 
waren geschonken. 
Na afloop was er voor iedereen nog een attentie.  
Dat iedereen voldaan naar huis ging bleek wel uit de vele 
bedankjes die we ontvingen.  
Deze dag konden we alleen organiseren mede door al 
onze vrijwilligers die zich geheel belangeloos hadden 
ingezet. Mijn grote dank hiervoor.  
 
Rest mij nog te zeggen dat we dit jaar, zoals altijd, de 
“Lievendaler van het jaar” kiezen.  
Dit jaar hebben we voor Rian en Huub van Gaal gekozen.  
 
Jack Feijen, voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal 
 
 
 

 

 
Lievendaler van het jaar 
 
Als aftredend voorzitter en aftredend bestuurslid Wijkoverleg Lievendaal 
zijn Huub en Rian van Gaal dit maal de “Lievendaler van het jaar”.  
 
Huub en Rian hebben zich vele jaren ingezet ten behoeve van het 
Wijkoverleg en dus ook voor de wijk Lievendaal. Vele evenementen 
hebben zij mede georganiseerd zoals het zomerfeest en opruimdag.  
Nu hebben zij besloten van hun welverdiende pensioen te gaan genieten.  
 
Huub en Rian bedankt en gefeliciteerd. 
 

 
 



- 6 - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn een gezellig groepje enthousiaste amateur fotografen. We komen iedere 2 weken bij 
elkaar in Gemeenschapshuis “Lievendaal”. We bekijken elkaars foto’s, we wisselen tips uit. 
Ook bekijken en bespreken we verschillende technieken in de fotografie.  
We hebben elk jaar een aantal gezamenlijke projecten, waarbij we samen op pad gaan, of 
dezelfde onderwerpen fotograferen, maar wel ieder op zijn eigen niveau en eigen individuele 
manier.  
We zijn een laagdrempelige club voor beginnende en voor de wat meer ervaren fotografen die 
hun interesse willen delen, we betalen € 5,- per maand contributie zodat het ook voor iedereen 
betaalbaar is. 
 
En het belangrijkste van alles: Plezier staat voorop! 

 
 
 
 
 

 
 

Groen Lievendaal heeft de volgende activiteiten lopen: 

• Schoon Lievendaal 
Elke eerste zaterdag van de maand van 10 tot 11.30 uur maken we met een aantal bewoners de wijk weer 
een beetje schoner. We hebben graag wat meer mensen zodat we gezellig samen kunnen lopen en ook 
wat meer op kunnen ruimen. 

• Adopteer een straat 
Wij promoten de actie “adopteer een straat” waar je knijpers voor zwerfvuil kunt lenen, die in het najaar 
bloembollen acties heeft en in het voorjaar plantjes die je in de straat kunt plaatsen. 

• Boerderij activiteiten 

De werkgroep van de boerderij activiteiten is op zoek naar meer mensen om de 
activiteiten door te kunnen laten gaan. 

• Regentonnen project 
We zijn bezig met een project om regentonnen met subsidie te kunnen plaatsen. 
Hiervoor zijn al diverse overleggen met gemeente geweest en op diverse plekken 
is een proef ton geplaatst om te kijken wat het meest geschikte systeem gaat zijn 
voor de eisen van gemeente. U gaat hier nog meer van horen. 

• Groene daken 
Diverse huizen zijn inmiddels voorzien van groene daken. De bewoners hebben 
zelf interesse getoond en zijn geholpen met de weg naar mogelijkheden voor het 
plaatsen van een groen dak. 

• Aanleg trollendorp 

De aanleg van de het trollendorp loopt langzaam. Helaas lopen we tegen wat regeltjes van de gemeente 
aan. Maar we geven niet op! 

•  

• Heb je interesse in een van deze onderwerpen? Neem dan contact op met groen.lievendaal@gmail.com  

 

Fotoclub Lievendaal 

mailto:groen.lievendaal@gmail.com
mailto:fotoclublievendaal@gmail.com
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Sportdag Lievendaal 
 
Op zondag 25 september waren er een 4-tal sporten te beoefenen in het park tijdens “Sportdag 
Lievendaal”.  
 
Het tennisveld is goed gebruikt tijdens workshops tennis.  
 
Bij de speeltuin kon je kennismaken met de “Vitaltyclub Strijp”.  
 
Verdeeld over het park kreeg je de mogelijkheid te oefenen met “Disc Golf” ook wel bekend 
als “Frisbeegolf”.  
Met een frisbee in een basket zien te gooien.  
 
Bij de kiosk Mevrouw van Lennep kon je kennismaken met Aikido verzorgd door Dojoka Eindhoven (Dojoka.nl) 
 
Volgend jaar gaan we weer een sportdag organiseren. Weet u nog een leuke sport om te kunnen laten ervaren? 
Stuur dan een bericht naar: linda.schellen.lathouwers@gmail.com 
 
TOT VOLGEND JAAR!  

 

 

 

 

Kinderboerderij geholpen 
 
Na een oproep van de Eigen Wijs Boerderij zijn we met een aantal mensen van 
“Groen Lievendaal” gaan helpen. 
 
Een veld wat de boerderij van de gemeente mag gaan gebruiken stond nog vol met giftig Jacobskruid. Voordat er 
gebruik gemaakt kon worden van deze weide om de dieren te laten lopen moest dat dus eerst weg. 
In een halve dag hebben we met z’n allen alvast de helft van het veld kunnen leegmaken. De rest is door een 
andere groep gedaan. 

 
 
  
Namens de Eigenwijs 

Boerderij dank aan de 

vrijwilligers! 

Dit hadden de 

mensen van de  

Kinderboerderij niet 

voor elkaar gekregen. 

 

 

 

 

Wil jij ook een keer helpen als dat nodig is? Stuur een berichtje naar: groen.lievendaal@gmail.com 

 

mailto:linda.schellen.lathouwers@gmail.com
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      WijkNieuws 09       WijkNieuws 11 

 

 


