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Activiteitenkalender 2023 
 
10 Maart  Uitgave WijkNieuws 12 
15 Maart Verkiezingen 
25 Maart Voerslingers maken Kinderboerderij 
  van 10.00-12.00 uur 
 
01 April  Schoon Lievendaal, Lievendaalseweg 
  van 10.00-11.30 uur 
02 April  Paasbrunch 
03 April  Start Maandagavond Fietsclub 
10 April  Paaseieren zoeken 
15 April  Voorjaarsconcert MEW 
16 April  Garage Sale 
23 April  Mineralenbeurs ZNLV 
27 April  GC Lievendaal gesloten ivm Koningsdag 
29 April  Kinderboerderij activiteit 
30 April Sluitingsdatum kopij WijkNieuws 13 
 
06 Mei  Schoon Lievendaal  10.00-11.30 uur 
18 Mei  GC Lievendaal gesloten ivm Hemelvaart 
27 Mei  Kinderboerderij activiteit 
 
03 Juni  Schoon Lievendaal  10.00- 11.30 uur  
09 Juni  Uitgave WijkNieuws 13 
11 Juni  Lievendaal On Tour 
 
15 Juli  GC Lievendaal gesloten ivm vakantie 

  
 
 
 
 

 

Na sluitingsdatum 30 april 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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Lopende projecten: 
 

Schoon Lievendaal 

Adopteer een straat 

Boerderij activiteiten 

Grootste zonnebloem wedstrijd 

Regentonnen project 

Groene daken 

Aanleg trollendorp 

 
 

Facebook.com/groenlievendaal 
 

mailto:redactie@lievendaalvta.nl
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Bericht van de voorzitter GC Lievendaal 
 
De Kerstbrunch op 18 december is een zeer groot succes geweest waar 170 personen aan deelgenomen hebben.  
Na de bekendmaking dat men zich in kon schrijven voor deelname bleek dat we na twee weken al bijna helemaal vol 
zaten. Ook door de enorme inzet van al onze vrijwilligers, die dit geheel kosteloos doen, is dit een brunch geweest 
waar we erg trots op zijn. 
 
Zoals velen weten is dit ook een bijzondere zondagmiddag geweest voor Jack Wagemans. Na 25 jaar, waar hij zich 
op zeer veel vlakken ingezet heeft voor ons centrum, moet hij helaas om gezondheidsredenen stoppen.  
Jack heeft gelukkig wel aangegeven ons te blijven steunen met de Paas- en Kerstbrunch en Seniorendag. Ook werd 
Jack vereerd met een bezoek van de wethouder die Jack een Gemeentepenning voor bewezen diensten kwam 
uitreiken.  
 

Jack nogmaals zeer veel dank voor alle jaren dat je je ingezet hebt voor ons centrum!! 
 
Voor dit jaar hebben we weer veel activiteiten op de planning staan, te beginnen met de Paasbrunch op 2 april a.s. 
Zie hiervoor verder in het wijkblad.  
 
Aan ons gebouw gaat het komende jaar nog het e.e.a. gebeuren, maar daar zullen onze bezoekers geen hinder van 
ondervinden.  
 
Ik hoop voor jullie allemaal een actief jaar en blijf gezond. 
 
 
Jack Feijen, voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Heeft u interesse om 
vrijwilligerswerk in ons centrum te 
doen? 
 
Het werk bestaat hoofdzakelijk uit 
poetsen en koffie schenken. 
 
U kunt zich aanmelden bij Jack 
Feijen (voorzitter) of Loek 
Wagemans (bestuurslid). 
 

   Lievendaal on Tour 

   Zondag 11 juni 2023 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4j6WL0t_RAhUFvRoKHX3eBXIQjRwIBw&url=http://fietseninsrilanka.webklik.nl/page/ligging-en-weetjes&psig=AFQjCNHGGCWd5MGd6AVMRg-UTG44t5VvGA&ust=1485514280737884
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Meer dan 25 jaar vrijwilliger in de wijk Lievendaal 
 
Hallo, ik ben Jack Wagemans en ben al meer dan 25 jaar vrijwilliger in de wijk Lievendaal. 
De meeste mensen kennen mijn van Gemeenschapscentrum Lievendaal en/of van Stichting wijkoverleg Lievendaal 
waar ik heel veel activiteiten heb op gezet. 
 
Het grootste is nog altijd het ICT-project waar ik de mensen uit de wijk heb geleerd om met een computer om te gaan, 
om een keer een mailtje te kunnen sturen of te kunnen internetbankieren.  
Maar ook het Jongerenwerk waar ik nog altijd bezig ben met de jeugd uit de wijk, kampweekend, Halloween. 
Ook Sinterklaas intocht in de wijk heb ik opgestart, die nu nog ieder jaar 
terug komt. 
 
Lievendaal actief waar ik van begin af aan mee gewerkt heb en waar ik 
ruim tien jaar het podium wist te vullen met heel veel optredens, 
gebruikers van Gemeenschapscentrum Lievendaal maar ook bands, 
zangers en zangeressen.  
 
Ook de Kerstmarkt heb ik opgestart met Marianne Janssen. Dat was 
een groot succes en daarom gaan we kijken om dit jaar weer een 
kerstmarkt op te zetten.  
 
Maar door ziekte moet ik een stapje terug doen en ben daarom steeds 
minder in beeld. 
Al woon ik niet meer in de wijk Lievendaal, ik zal zo lang ik nog kan 
proberen om mij met diverse activiteiten bezig te houden. 
 
Op 18 december 2022 tijdens de Kerstbrunch mocht ik, uit de naam 
van de burgemeester, de Vrijwilligerspenning in ontvangst nemen. Dit 
was voor mij een grote verrassing! Het is toch een stukje waardering 
voor al die jaren vrijwilligers werk.  
 
Jack Wagemans 
 
 
 
 

Maandagavond Fietsclub 
 
De dagen worden al weer wat langer en dus wordt het tijd om het stalen ros zo zoetjes aan klaar te maken voor weer 
een nieuw seizoen ”Fietsen op de maandagavond”.  
 
De start zal zijn op maandag 3 april 2023 en traditiegetrouw gaan we dan op bezoek naar 
een horecagelegenheid genoemd naar één van de Big Five. 
Daarna zal er wekelijks in en rondom Eindhoven gefietst worden en zullen er wel weer 
nieuwe en/of onbekende paadjes gevonden worden. Maar het motto is en blijft: Leuk en 
gezellig fietsen en onderweg een bakje koffie drinken (of iets anders) en hopelijk vóór het 
donker weer thuis. 
 
Als alles normaal verloopt, is de laatste fietsavond eind september.  
Heeft u zin om mee te gaan? Kom dan vrijblijvend op maandagavond naar het 
Gemeenschapscentrum Lievendaal, alwaar we vanaf 3 april 2023 om 18.30 uur stipt 
vertrekken.  
 
Graag tot dan, Henk Burgers 

 

 

 

 

 

  
 



- 5 - 
 

Paasbrunch GC Lievendaal 2 April 2023 

 

Zondag 2 april a.s. vindt er in ons 
Gemeenschapscentrum de jaarlijkse 
Paasbrunch plaats.  
De kosten zijn € 7.00 per persoon.  
U had zich al voor deze brunch vanaf 1 
maart kunnen inschrijven. De formulieren 
liggen bij de bar. 
 
We gaan met al onze vrijwilligers, zoals 
altijd, weer een geweldige brunch voor U 
verzorgen met uiteraard de groente- en 
tomatensoep van Jack. 
Verder zijn er diverse soorten brood, 
broodjes, een eitje, ham en kaas, zoet 
beleg, slaatje en een toetje. 
 
Na de brunch gaan we kienen met 
geweldige prijzen. 
Wilt U niet kienen dan kunt U uiteraard in 
de ontmoetingsruimte gezellig “kletsen”, 
een kaartje leggen of een potje biljarten. 
 
Tot zondag 2 april. Aanvang 11.00 uur 
 
Inge Feijen 

 

 

 

 

Meer beweging en spelplezier?  Kom tafeltennissen in de Lievendaal! 
 
Op dinsdagavonden tussen 20:30 uur en 22:30 uur speelt Tafeltennisclub Strijp in de spiegelzaal. Heb jij vroeger 
tafeltennis gespeeld en wil je dit weer oppakken? Of speel je in de zomer fanatiek op de camping en wil je dit 
wekelijks als sport gaan doen? Kom dan eens een avond vrijblijvend meespelen bij onze club. 
 
Tafeltennisclub Strijp is een tafeltennisclub voor volwassenen. Bij ons staat plezier in het spel voorop, we slaan een 
balletje om te oefenen, maar er worden ook regelmatig fanatiek wedstrijdjes gespeeld, zowel enkel als dubbel.  
We spelen geen competitie, dus je hebt verder geen verplichtingen. 

 
  Omdat er een paar plaatsen vrij zijn gekomen 

zijn we op zoek naar enkele nieuwe leden. 
Lijkt het je leuk? Kom dan op dinsdagavond 
eens kijken of meespelen. 
Je kunt je dan direct aanmelden, de contributie 
bedraagt maar 25 euro per kwartaal dus 
daarvoor hoef je het niet te laten. 
Zien we jou binnenkort? 
 
Kijk voor informatie ook op: 
tafeltennisclub-strijp-eindhoven.nl 
Of stuur een e-mail: ttcstrijp@gmail.com 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ivo Verschuuren 
Jozef Eliasweg 31 
5616 JL Eindhoven 
Tel.nr. 06 45 61 67 60 
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Info Werkgroep Verkeer Lievendaal 
 
Op verzoek van Wijkoverleg Lievendaal is er in 2022 een werkgroep samengesteld, bestaande uit verschillende 
bewoners uit de wijk Lievendaal, die in kaart ging brengen hoe de verkeersveiligheid is in de wijk Lievendaal.  
Het betreft alleen de wegen: Johannes Buyslaan,vd Muijdenstraat, Lievendaalseweg en de Loeffstraat. 
 
Sinds er enkele jaren geleden (verkeers)veranderingen zijn aangebracht omgeving Strijps Bultje is o.a. de 
verkeersdrukte op de Halvemaanstraat zeer toegenomen. Vele weggebruikers maken gebruik van deze straat om zo 
snel mogelijk een betere aansluiting te kunnen krijgen met de Noord Brabantlaan. 
De gemeente heeft, gezien de veroorzaakte overlast, vervolgens aanpassingen aangebracht op de Halvemaanstraat 
en de Koenraadlaan. 
 
Deze aanpassingen (o.a. verkeersdrempels) in deze straten hebben geleid dat vele weggebruikers hun weg 
vervolgen via de Johannes Buyslaan en van der Muijdenstraat, of via de Lievendaalseweg en Loeffstraat. 
Hierdoor vinden er weer dagelijks vele overtredingen (snelheid) en misdrijven (verlaten plaats ongeval) plaats.  
 
Buurtbewoners en weggebruikers hebben 620 petitieformulieren ingevuld en ondertekend. Hiermede wordt 
aangetoond dat er vele mensen zijn die de huidige verkeerssituatie in onze wijk als zeer onveilig ervaren. 
De petitieformulieren zijn vervolgens overhandigd aan de verantwoordelijke wethouder Verkeer van de  
Gemeente Eindhoven. Zij heeft weer 2 verkeersdeskundigen in contact laten komen met de leden van de werkgroep  
Verkeer Lievendaal. 

 
Tijdens het vervolgoverleg met die gemeenteambtenaren / verkeersdeskundigen zijn belangrijke 
aandachtspunten besproken, o.a.: 
- Het (on)veiligheidsgevoel dat leeft onder de vele buurtbewoners en weggebruikers 
- Bereikbaarheid plaatselijke supermarkt en Gemeenschapscentrum Lievendaal 
- Welke snelheidsbeperkende aanpassingen op de vermelde wegen op korte termijn mogelijk zijn. 
 
De gemeenteambtenaren gaven aan dat zij eerst de besproken punten gingen inventariseren. Hun 
motto is ook “Eerst meten, dan weten !” Dit houdt in dat er op de vermelde wegen vanaf eind januari 
2023 snelheidsmetingen zijn en worden verricht. Om de 3 weken worden er 2 snelheidsmeters 
geplaatst. De meetresultaten zullen vervolgens besproken gaan worden met de 
verkeersdeskundigen en leden van de werkgroep.  

 
Wanneer er meer informatie beschikbaar komt over de voortgang over deze verkeerssituatie dan geven we dit zo snel 
mogelijk aan u door. Want ook u wilt toch ook dat het (verkeer)veiliger wordt in onze wijk !? 
 
Werkgroep Verkeer Lievendaal. 
 

 

 

 

 

Spelgroep Lievendaal gestart 

 
Sinds 30 november vorig jaar is Spelgroep Lievendaal gestart in 
Gemeenschapscentrum Lievendaal. 
Elke woensdag in de even weken worden er van 19:30 tot 22:30 uur 
een aantal bordspelletjes gespeeld.  
 
De sfeer is informeel en gezellig, waarbij iedereen welkom is. Het is 
een geweldige manier om nieuwe mensen te ontmoeten en te 
socialiseren in de buurt.  
 
Als je mee wil spelen, kom dan vooral een keer langs. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. 
 
Voor meer informatie of vragen kan je contact opnemen via 

Spelgroep.Lievendaal@gmail.com of  

op tel.nr. 06 - 30 163 717 (Wilfred Meyboom). 

 

Wilfred 

mailto:Spelgroep.Lievendaal@gmail.com
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Tafeltennisclub zoekt nieuwe leden 
 
Tafeltennisclub 'Avanti' speelt sinds ruim 
een jaar in GC Lievendaal, 
Lievendaalseweg 3, op dinsdagmiddag 
van 13.00 tot 15.30 uur en op vrijdag van 
09.30 tot 11.30 uur.  
 
De club heeft plaats voor enkele nieuwe 
leden (m/v), mensen die graag een 
ongedwongen 'potje' willen 
tafeltennissen. Hoewel er onder de leden 
enkele oud-wedstrijdspelers zijn, gaat het 
bij ‘Avanti’ vooral om recreatief spelen. 
 
Er wordt gespeeld op professionele 
tafels, meestal in dubbelspel.  
 
Tafeltennissen is zowel een sportieve als 
een gezellige activiteit. Je kunt één of 
twee keer per week spelen, maar vooral 
op de dinsdagmiddag zijn nieuwe leden welkom. 
 
‘Avanti’ is onderdeel van seniorenvereniging PVGE-Eindhoven.  
 
Vind je bewegen belangrijk, heb je in het verleden wel eens getafeltennist en wil je dit weer oppakken, kom dan eens 
vrijblijvend langs. 
Je kunt ook contact opnemen met Josée Zuiver, email josee@zuiver.net of telefonisch 06-19560005. 
 
 

 

 

Muziekvereniging Eindhoven West   
 
nodigt jong en oud uit om muziek te komen maken bij onze vereniging!  

  
Vindt u muziek maken leuk en bent u graag onder de mensen dan is Muziekvereniging Eindhoven West 

misschien iets voor u. Wij zijn een gezellige harmonie en zijn op zoek naar enthousiaste muzikanten.  

Klarinettisten, fluitisten, hoornisten, trombonisten.  
 
Maar natuurlijk is iedereen, of beginnend muzikant of gevorderd muzikant, jong of oud, van harte welkom.  
Huur van een instrument is mogelijk.  
 
Je bent ook altijd welkom om een kijkje te nemen op onze repetitie op donderdagavond van 20.00-22.15 uur in 
Gemeenschapscentrum Lievendaal. 
Of kom naar ons Voorjaarsconcert op zaterdag 15 april a.s. in 
Gemeenschapscentrum Lievendaal, 
aanvang 20.00 uur en de entree is gratis! 
  

Informatie: info@muziekverenigingeindhovenwest.nl  
Website: www.muziekverenigingeindhovenwest.nl 
 
 

 

 

 
 

mailto:josee@zuiver.net
mailto:info@muziekverenigingeindhovenwest.nl
http://www.muziekverenigingeindhovenwest.nl/
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Schoon Lievendaal 
 
Elke maand kunt u een groepje bewoners met een hesje aan bezig zien met knijpers voorzien van een vuilniszak. 
Gemiddeld 5 personen zijn dan in de weer om het zwerfvuil wat op straat is komen liggen op te ruimen. Meestal zijn 
dit weg gewaaide zakjes in de goot, lege blikjes in de struiken en snoeppapiertjes in de speeltuin. 
 
Afgelopen januari was het zo veel dat we 1 kar vol met vuilniszakken hebben verwijderd uit de wijk. Daar zat natuurlijk 
een hoop afval van het vuurwerk bij. 
 
Wij kunnen wel meer hulp gebruiken. Wilt u ons komen versterken? Wij verzamelen ons elke eerste zaterdag van de 
maand om 10.00 uur aan de Lievendaalseweg. Aanmelden is niet nodig. 
 
Tot de volgende eerste zaterdag! 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Cure app 
 

De ophaaldienst Cure heeft een app waarin je de 
ophaaldagen kunt zien. Ook kan je hier terug lezen 
welk afval waar thuis hoort, hoe je het afval aan kunt 
bieden en of er mogelijk wijzigingen i.v.m. het weer of 
andere redenen. 
Met uw pasje van Cure kunt u ook uw vuilniszakken in 
de ondergrondse containers achter laten.  
Wel  IN  de container en niet erbij zetten!!!! 
 
 

 
 
Scan deze QR-code om naar de website van Cure te gaan en de app te downloaden. 
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Voorjaarsconcert Muziekvereniging Eindhoven West 
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    K L E U R P L A A T 
 

 



- 12 - 
 

 

      WijkNieuws 09       WijkNieuws 12 


