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Activiteiten kalender 2015 

11 september Uitgave De Lievendaler 43

19 september Vrije dansavond Linedanceclub
 Derailed Dancers

03 oktober Seniorendag in GC Lievendaal

18 oktober Jubileummiddag MEW in
 Het Ketelhuis

24 oktober Viering 44-jarig bestaan
 CV Zotte Zwanen in GC Lievendaal

02 november Sluitingsdatum kopij
 Lievendaler 44

06 t/m 08 november Kampeerweekend Jongerenwerk

08 november Rommelmarkt MEW

15 november Aankomst Sinterklaas in haven

30 november Sint-en Kerstverkoop
 Handwerkclub Lievendaal

11 december Uitgave De Lievendaler 44

20 december Kerstbrunch
 (aanmelden vanaf 1 oktober)

21-22 december GC Lievendaal normaal geopend

23 december t/m GC LIEVENDAAL GESLOTEN
01 januari 2016 I.V.M. KERSTVAKANTIE

04 januari GC Lievendaal open

16 januari Prinsenbal Zotte Zwanen

06 t/m 09 februari Carnaval 
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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.

Na sluitingsdatum  2 november  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



De Lievendaler 43                                                       Pagina 3 September 2015

Bericht van de voorzitter Stichting Wijkoverleg Lievendaal

Mededelingen Stichting Wijkoverleg

Zoals u wellicht in onze vorige Lievendaler heeft kunnen lezen, 
zijn wij sinds kort gestart met een geheel nieuwe opzet en 
bestuur van Stichting Wijkoverleg. Deze vernieuwing heeft tot 
gevolg dat het meest belangrijke punt is dat we met zijn allen 
de neus naar dezelfde kant hebben staan. 
Wij streven er naar om in de toekomst een betere samen- 
werking en communicatie met onze bewoners, Bewoners-
organisaties, Gemeente, Woonbedrijf, Politie, Lumens en 
Lunetzorg te kunnen bewerkstelligen. Zo hopen we, dat we 
samen “met zijn allen”, wijk Lievendaal kunnen verbeteren en 
een leefbare, mooie en gezellige wijk kunnen behouden. 
Een wijk waar we, met zijn allen, activiteiten voor jong en oud 
kunnen organiseren en waar culturen samen komen. Maar 
ook een wijk die open staat voor verbeteringen.
Maar zoals u al weet komt dat niet vanzelf, hier zullen we de 
handen voor uit de mouwen moeten steken. Dit kunnen 

we als Bestuur Wijkoverleg niet alleen en daarom willen we 
jullie vragen of er mensen zijn die ook deze mening hebben 
en eventueel iets voor een ander willen betekenen. Het zou 
daarom erg fijn zijn als we hiervoor enkele vrijwilligers zouden 
mogen begroeten die zich hier wel in kunnen vinden.
Ook mogen bewoners zelf met ideeën komen om iets leuks te 
organiseren voor onze wijk. Deze ideeën mag u in de ideeën/
brievenbus in de hal van Gemeenschapscentrum Lievendaal 
deponeren. Vergeet dan niet uw naam en telefoonnummer 
erbij te vermelden, zodat wij contact met u op kunnen nemen.
Ook bent u altijd van harte welkom op de vergaderingen van 
Wijkoverleg.
Mocht u nog vragen hebben dan mag u mailen naar 
wijkoverleglievendaal@gmail.com .  Wij hopen dat we als 
Bestuur Wijkoverleg u hebben kunnen overtuigen dat het van 
belang is om samen voor onze wijk te zorgen.

Penningmeester Linda Schellen is verhuisd naar  
Prof.  Meyerslaan 47, 5652RL te Eindhoven.
Wij zijn blij dat ze toch in Lievendaal blijft wonen en wensen 
we haar met haar gezin heel veel geluk toe in hun nieuwe huis.

Secretaris Eric Vos gaat binnenkort ook verhuizen en gaat 
helaas hierbij Lievendaal verlaten. Dit vinden wij erg jammer. 
Eric heeft zich jarenlang ingezet bij Stichting Wijkoverleg en 
heeft zich hier erg nuttig gemaakt. Eric was erg betrokken bij 

Lievendaal en zijn bewoners, maar heeft zijn wens om naar 
Veldhoven te verhuizen toch waar kunnen maken. 

Wij bedanken Eric voor de fijne tijd en zijn inzet bij Wijkoverleg 
en wensen ook hem en zijn gezin alle geluk toe in hun nieuwe 
huis. 

Namens voorzitter Stichting Wijkoverleg, Huub van Gaal 
http://wijkoverleg-lievendaal.dse.nl

Het nieuwe Bestuur Wijkoverleg bestaat uit:

Voorzitter: Huub van Gaal (Wijkoverleg / BAL)
Secretaris: Anja Wagemans (BBB) / Eric Vos
Penningm: Linda Schellen-Lathouwers 
Bestuur: Ad Brekelmans (Wijk 2187)
 Wim Verschuijten (Wijk 2187)
 Theo van den Broek (BBB)
 Loek Wagemans (Lievendaler)
 Ria Gerlag (Wijk 2187/Lievendaler)
 Rian van Gaal (BAL/Lievendaler)
 Gerard van Heeswijk (BAL)
 Ad Eijkemans (BAL)
 Toon Hüskens (Welschap)
 Jack Feijen (VTA)
 Jack Wagemans (VTA)
 Jack Pepels (VTA / Welschap)
 Sylvia van Beers (flat Joh.Buijslaan)
Partners: Ruud Meij (Lumens in de buurt)
 Mirjan Kanters (Gemeente)
 José Kluijtmans (Woonbedrijf)
 Viola Bliek (Politie)
 Lunetzorg
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Bericht van de voorzitter
van GC Lievendaal
In de vorige editie van De Lievendaler heb ik u reeds 
bericht over het plan een renovatie van de bar in de grote 
zaal te realiseren. Ik kan u mededelen dat deze renovatie 
bijna klaar is. We hebben de bar geheel in country stijl 
verbouwd. Ik mag, denk ik, wel zeggen dat we er weer iets 
moois van gemaakt hebben. Het is ook de bedoeling, als 
het enigszins lukt nog in deze vakantie, om de vloer in de 
grote zaal te vervangen.

De  FIETSENRALLY  in juli was weer een ware happening.  
René Talens had weer een schitterende fietstocht 
uitgezet. Hiervoor mijn zeer grote waardering en dank. 
Uiteraard ook de vele vrijwilligers die zich geheel 
belangeloos hebben ingezet, mijn grote dank. De 
verzorging was weer voortreffelijk.

Verder zijn er het afgelopen seizoen weer verschillende 
festiviteiten geweest die allemaal uitstekend verlopen 
zijn, ondanks het soms niet zo geweldige weer. Ook hier 
heel veel dank aan alle vrijwilligers die hun uiterste best 
hebben gedaan om alles in goede banen te leiden. 
Heel veel dank aan onze beheerder Huub v.d. Wiel, die het 
personeel getrakteerd heeft op een geweldige barbecue 
als afsluiting van het seizoen.

Verder kunt u vanaf 1 september de formulieren voor de 
KERSTBRUNCH  al ophalen. De inlevering met tegelijk 

de betaling kunt u vanaf 1 oktober doen. Bedenk 
echter wel dat u op tijd moet zijn, want het zou een 
teleurstelling zijn als we “nee” moet verkopen omdat we 
helemaal vol zijn.   

Nog een laatste nieuwtje, heet van de naald:  we hebben 
zojuist van de Gemeente Eindhoven bericht ontvangen 
dat de geslaagde SENIORENDAG  van oktober 2013 een 
vervolg krijgt op ZATERDAG 3 OKTOBER a.s.
Verder in deze Lievendaler staat informatie daarover en 
hoe u zich kunt aanmelden. Net als bij de Kerstbrunch is 
hier het aantal plaatsen beperkt dus wie het eerst komt, 
het eerst maalt.

Tot slot wil ik eenieder 
bedanken die mij 
voorgedragen heeft om 
“Lievendaler van het jaar”
te worden.

Jack Feijen, voorzitter 
Gemeenschapscentrum 
Lievendaal 

Voorstellen Mirjan Kanters

Beste Lievendalers,

De redactie heeft het al een aantal keren aangegeven. 
Hoog tijd om me een keertje aan de hele wijk voor te 
stellen.

Ik ben Mirjan Kanters, 
gebiedscoördinator bij de 
Gemeente Eindhoven en 
voornamelijk actief in jullie 
wijk en in ’t Ven. Ik werk 24 uur 
per week, meestal ben ik op 
dinsdag, donderdag en vrijdag  
aan het werk.
Als gebiedscoördinator 
ben ik namens de 

Gemeente het eerste aanspreekpunt, voor zowel de 
Bewoners(organisaties) en Ondernemers als ook de Politie, 
Welzijnsorganisaties, Woningcorporaties, Zorginstellingen, 
Scholen, enz. (maar niet voor persoonlijke vragen). 

Samenwerken is daarbij belangrijk, ik heb dus geregeld 
contact met het Wijkoverleg, het Gemeenschapscentrum, 
met Ruud Meij van de Lumensgroep en José Kluijtmans 
van Woonbedrijf en zonodig natuurlijk ook met andere 
betrokkenen. 
Ik ben bereikbaar via telefoon: 06-46135392 of via mail: 
mae.kanters@eindhoven.nl

Heeft u een melding met betrekking tot de openbare 
ruimte, zoals over zwerfafval, losliggende stoeptegels of 
kapotte bankjes en afvalbakken? 
Dan kunt u dit het beste op een van de volgende manier 
doorgeven aan de Gemeente:
- Gebruik de BuitenBeter-app (als u een smartphone heeft)
- Ga naar onze website Eindhoven.nl/buitenbeter
- Bel 14040 (algemene nummer Gemeente Eindhoven)

Tot ziens ergens in de wijk! 
Met vriendelijke groeten, Mirjan Kanters
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Eindhoven gaat gebruikmaken van flexbus 513
Vanaf maandag 31 augustus kunnen reizigers in Eindhoven gebruikmaken van een nieuwe vorm van openbaar 
vervoer, namelijk flexbus 513. Lijn 13 door Strijp trok zo weinig reizigers dat deze niet in stand gehouden kon 
worden. Daarom zijn gemeente en Hermes op zoek gegaan naar een alternatief: een kleine bus die belangrijke 
plekken in Strijp met elkaar verbindt.

Hoe werkt het?
Bijzonder aan flexbus 513 is dat deze niet altijd de hele 
route rijdt. Bij een aantal flexhaltes komt de bus alleen 
als daar iemand wil opstappen. Als een passagier bij een 
flexhalte in wil stappen, dan kan diegene tien minuten 
voordat de bus arriveert rechtstreeks via tel.nr.  
06-39871480 naar de chauffeur bellen. De flexbus 
arriveert vervolgens bij de halte op het tijdstip dat op de 
flexhalte wordt aangegeven. 
Als een chauffeur geen oproep voor een flexhalte krijgt, 
dan rijdt hij/ zij een kortere route. Wil een passagier 
uitstappen bij een flexhalte, dan dient diegene dat aan 
de chauffeur door te geven bij het instappen. Bijkomend 
voordeel is dat reizigers op het vaste deel van de route 
niet alleen bij een halte kunnen instappen. Als zij duidelijk 
hun hand opsteken, stopt de chauffeur ook buiten de 
halte voor hen. 

Route en tijden
Dankzij flexbus 513 kunnen passagiers snel en 
gemakkelijk naar belangrijke plekken in Strijp reizen, 
zoals het Trudoplein, Woonzorgcentrum Theresia, 
Gezondheidscentrum Strijp en Strijp-S. De lijn rijdt niet 

door naar Neckerspoel, maar overstappen in die richting 
kan op Strijp-S.
Flexbus 513 rijdt een vaste route tussen Strijp-S en de 
Loeffstraat. Daarnaast zijn er flexibele stukken. Op verzoek 
rijdt de bus ook naar Hof van Strijp en van de Loeffstraat 
richting Gezondheidscentrum Strijp of de Koenraadlaan 
in Drents Dorp. Flexbus 513 rijdt van maandag tot en met 
zaterdag tussen half zeven ’s ochtends en half zeven ‘s 
avonds. Op zondag rijdt de bus niet. 

Tarieven
Op de flexbus 513 zijn reguliere OV-tarieven van 
toepassing. Reizigers kunnen betalen met de OV-
chipkaart of een ritkaartje kopen bij de chauffeur. 

Duurzaam
Geheel in het kader van de milieuvriendelijkheid, rijdt 
flexbus 513 op gas. Dat is een duurzaam alternatief. Op 
deze manier draagt flexbus 513 ook een steentje bij aan 
het milieu. De chauffeurs van flexbus 513 zijn afkomstig 
van Ergon. Ergon is een bedrijf dat ervoor zorgt dat 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker 
aan werk komen. 
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Seniorendag in Gemeenschapscentrum Lievendaal 
ZATERDAG 3 OKTOBER 2015  vanaf 10.30 uur tot ca. 16.00 uur

INSCHRIJFFORMULIER Seniorendag  zat. 3 okt. 2015 -  Inleveren voor 21 sept. bar GC Lievendaal  

Hierbij nodigen wij u de 65-plussers uit de wijken 
Lievendaal, ’t Ven en Drents Dorp, uit voor de 
SENIORENDAG 2015, net als in 2013 een gezellige 
dag georganiseerd door Bestuur van GC Lievendaal, 
Lievendaalseweg 3 en de Gemeente Eindhoven. Een dag 
met  INFORMATIE – ONTSPANNING- KOFFIE EN KOEK 

De entree voor deze dag bedraagt slechts 3 euro per 
persoon, voor dat bedrag krijgt u koffie met koek, een 
smakelijke lunch, drankjes en hapjes en een gezellige dag, 
zowel informatief als recreatief.
Bij de vorige Seniorendag in 2013 is gebleken dat we 
MAXIMAAL 180 mensen kunnen laten zitten in de Grote 
Zaal, daarom moeten we stoppen met de inschrijvingen bij 
dat aantal van 180 personen, excuus daarvoor maar van de 
brandweer en wegens alleen zitplaatsen kunnen we niet 
meer mensen kwijt.  Mede hierdoor kan inschrijven voor 
deze Seniorendag maar op 2 manieren:

-  DOOR OVERMAKEN van 3 euro per persoon  UITERLIJK 21 
SEPTEMBER  op IBAN-rekening NL24 INGB 0009 6364 41  
met vermelding van uw naam/namen

10.30 - 11.00 uur ONTVANGST met koffie en koek

11.00 - 12.15 uur  INFORMATIE van instanties over seniorenzaken en over diverse verenigingen in 
Gemeenschapscentrum Lievendaal

12.30 – 13.20 uur LUNCH met heerlijke broodjes en soep

13.30 – 16.00 uur  ONTSPANNING met dans, muziek, drankjes en hapjes en een loterij

- LUNCH en verder nog enkele LEKKERE DRANKJES EN 
HAPJES.
 Het volgende programma is nog VOORLOPIG, omdat 
we door de vakantieperiode pas eind augustus en in  
september met de Seniorendag Commissie konden 
vergaderen over dat programma. 

✂

-  Door invullen van onderstaande aanmeldstrook plus 
CONTANTE BETALING van 3 euro per persoon aan de 
bar van GC Lievendaal TUSSEN MAANDAG 31 AUG. en 
MAANDAG 21 SEPT.,  u ontvangt dan een entreebewijs.

 
Als u per bank betaalt, krijgt u het entreebewijs op 
zaterdag 3 oktober uitgereikt.
Als het aantal van 180 inschrijvingen al voor 21 september 
is bereikt, moeten we de inschrijving op dat moment  
stoppen, excuus daarvoor en ook graag uw begrip !
Bij voorbaat dank voor uw komst en we zullen er alles aan 
doen om er voor u allen een leuke dag van te maken !!
Voor verdere informatie over deze dag kunt u bellen naar 
telnr. 040-2518299 of kijken op de website
www.lievendaalvta.nl

Namens Gemeente Eindhoven
en Bestuur Stichting Lievendaal

Naam / namen:                                                                            

Adres:                                                                                             

Telnr.  en mailadres:

wil(len) meedoen aan de Seniorendag 2015
en voldoet/voldoen hierbij het inschrijfgeld voor die dag
Naam en handtekening van personeelslid Lievendaal:  

Datum inleveren:

Volgnummer:
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Muziekvereniging Eindhoven West
vraagt uw aandacht en medewerking
Vooraankondiging Jubileummiddag 

Aankondiging intocht Sinterklaas 2015
Beste (klein)kinderen uit Lievendaal.

Ook dit jaar mag ik een bezoekje bij jullie kom brengen.
Op zondag 15 november zal ik, net als altijd, aankomen in de jachthaven.

Informatie hierover krijgen jullie nog in de brievenbus, dus hou deze goed in de gaten 

en zet de datum vast in je agenda.

Ik kijk er naar uit weer bij jullie op bezoek te komen en jullie vrolijke gezichtjes te mogen 
zien! Tot dan!

Sinterklaas en zijn Pieten

Dit jaar viert Muziekvereniging Eindhoven West haar 
70-jarig Jubileum. MEW is opgericht op 21 juni 1945 
door een groep enthousiaste muzikanten. Ze groeven, 
soms letterlijk, hun instrument op en begonnen met 
het opluisteren van de bevrijdingsactiviteiten. Gestaag 
groeide dit gezelschap uit tot Muziekvereniging Eindhoven 
West. En nu zijn we 70 jaar verder.  Van oudsher heeft 
Muziekvereniging Eindhoven West haar domicilie in Strijp. 
En we repeteren iedere donderdagavond in GC Lievendaal.

Een jubileum moet natuurlijk gevierd worden.  In 
mei hebben we met een groot deel van de huidige 
leden een prachtige Mexicoreis gemaakt, met diverse 
schitterende optredens. Op 18 oktober houden we onze 
Jubileummiddag met een optreden van het jeugd en groot 
orkest van MEW en diverse gastoptredens. Iedereen is 
vanaf 13:00 uur tot 18:00 uur welkom in:

Het Ketelhuis, Dr. Poletlaan 45 te Eindhoven

We willen dit Jubileum het liefst vieren met zoveel mogelijk 
leden en oud-leden en hun familie. Echter door verhuizing 
binnen Eindhoven of zelfs vertrek uit Eindhoven kunnen 
we niet meer iedereen bereiken. Hopelijk lukt het via dit 
schrijven.

Via het mailadres pr@muziekverenigingeindhovenwest.nl 
kunt u uw naam, adres en mailadres doorgeven.
U ontvangt dan altijd een tegenbericht. Mocht u niet 
beschikken over mail dan kunt u een kaartje met uw 
gegevens sturen naar: 

Secretariaat MEW, Lei 74, 5501 DV Veldhoven.

MEW is ook op zoek naar historisch fotomateriaal/
filmmateriaal. Uit alle jaren is dit materiaal welkom. Zeker in 
de beginperiode werden er nog niet zoveel foto’s gemaakt 
en deze juweeltjes willen we graag in ons archief opnemen. 
Zelf scannen en opsturen is mogelijk, maar als u geen 
mogelijkheid heeft om te scannen, willen wij dit graag voor 
u doen en ontvangt u de foto’s weer retour.

Wij zijn zeer benieuwd en willen graag met u samen ons 
Jubileum vieren.

Namens de Jubileumcommissie en de PR-commissie MEW.

Muziekvereniging Eindhoven West
Opgericht 21 juni 1945
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Nieuws van het Jongerenwerk 
De zomervakantie zit er weer op en wij zijn weer met 
frisse moed aan een nieuw seizoen begonnen. Inmiddels 
zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van ons 
jaarlijkse kampweekend. Dit zal plaatsvinden van vrijdag 
6 november vanaf 18.30 uur t/m zondag 8 november 
17.00 uur. Wij verblijven bij kampeerboerderij de Putte in 
Hoogeloon. De eigen bijdrage voor dit weekend is 
€ 17,50  p.p.

Vanaf heden is het mogelijk om hiervoor in te schrijven. 
Wij hebben plaats voor ongeveer 30 kinderen. Om de 
kosten te drukken willen wij graag alle slaapplaatsen bezet 
hebben. Daarom mogen behalve leden van de hobbyclub 
ook broertjes/ zusjes of vriendjes/ vriendinnetjes mee. 
Voor leden van de hobbyclub is een plaats gegarandeerd, 
mits er vóór 1 oktober wordt ingeschreven en betaald. 
Niet leden krijgen op volgorde van inschrijving een 
volgnummer toegekend en zullen vanaf 1 oktober op de 
deelnemerslijst geplaatst worden, mits de eigen bijdrage is 
betaald, evenals leden die dan pas inschrijven. 

Voor meer informatie of meerdere inschrijfformulieren kunt 
u terecht tijdens onze wekelijkse hobbyclubmiddag op 
dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur of stuur een email naar:
jongerenwerklievendaal@gmail.com

Ook kunt u telefonisch contact opnemen met:
Thea Hover: 06-13853814 of
Corry Oomen: 06-27236599.

Wij verzoeken u per kind een apart en volledig ingevuld 
inschrijfformulier in te leveren. Voor meer informatie over 
de kamplocatie kunt u een kijkje nemen op de website 
van kampeerboerderij de Putte in Hoogeloon. Wij doen 
ons uiterste best om bij het indelen van de groepjes en 
slaapzalen zoveel mogelijk aan de wensen van u en/of uw 
kind(eren) te voldoen.

Leiding Jongerenwerk
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Verslag Lievendaal
on-tour 2015 

Handwerkclub Lievendaal

Handwerk club “Lievendaal”, van het Rode Kruis, 
houdt haar jaarlijkse Sinterklaas- en Kerstverkoop op 
maandag 30 november a.s. van 13.30 tot 15.30 uur in 
Gemeenschapscentrum Lievendaal.

Er is weer volop gewerkt om veel mooie Sint- en 
Kerstcadeaus te maken. 

U bent van harte welkom en degenen die nog nooit 
geweest zijn, kom deze middag eens kijken!!

Els Steenberghe en Roelie van Rossum 

Op zondag 5 juli werd er voor de 10e keer de Lievendaal on-tour 
gehouden. Enkele vrijwilligers uit de wijk hadden op deze dag weer een 
fietstocht voor het gehele gezin georganiseerd.
De fietstocht van ongeveer 28 kilometers lang ging door enkele mooie 
natuurgebieden in en rondom Eindhoven. 
Dit jaar waren er meer deelnemers dan de voorgaande jaren. Alle 
deelnemers werden bij aanvang van de fietstocht voorzien van een 
tas gevuld met lekkernijen voor onderweg. Bij terugkomst konden de 
deelnemers ook nog genieten van een lekkere kop soep.
Na het invullen van een “vragenlijst” werden de winnaars bekend gemaakt. 
Sommige deelnemers werden extra verrast door het winnen van een extra 
prijs i.v.m. dit jubileumjaar.
Het was zeker een geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar is. 
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Muziekvereniging Eindhoven West en
het Bourgondisch Brass Comfort waren in Mexico

Samen met heel wat andere gasten zijn MEW en BBC 
naar Mexico geweest. Ter gelegenheid van de verjaardag 
van zijn Mexicaanse echtgenote heeft een Eindhovense 
zakenman deze reis georganiseerd en naast familie en 
vrienden waren, een dansgroep, MEW en BBC, van de 
partij. De reis was een goede mix tussen muziek maken en 
kennis maken met het land, de rijke historie, de cultuur en 
de muziek van Mexico.

Voor beide muziekgezelschappen waren er diverse 
optredens georganiseerd. We hebben op mooie locaties 
ons repertoire mogen laten horen. Zoals op het Zócalo, het 
centrale plein in Mexico stad. Op dat moment hadden alle 
bevriende ambassades op het Zócalo een presentatie van 
hun land.
Ondanks de warmte kregen beide gezelschappen de 
aandacht van het publiek en de Mexicaanse nummers 
werden meegezongen en zeer gewaardeerd. Door alle 
enthousiaste reacties speelden we vol overgave en beter 
dan ooit. Ook in Xochimilco, het prachtige historisch 
Anfiteatro Simón Bolívar, met een uitstekende akoestiek, 
en op de groots gevierde verjaardag hadden we succes 
met onze muziek.

In Tuxtla bezocht een delegatie van de groep een weeshuis 
voor kinderen. Van ingezameld geld is daar in de aflopen 
maanden een nieuwe kinderspeelplaats ingericht en 
deze werd feestelijk geopend in het bijzijn van diverse 
sponsoren en BBC zorgde voor de muzikale aankleding. 
De kinderen kregen ritme instrumentjes en mochten 
hun muzikale bijdrage leveren bij het muziek maken. 
Het plezier straalde van de gezichtjes en daar doe je het 
allemaal voor.

De laatste dagen brachten we door in een Haciënda, 
heerlijk relaxen in de zon of in de schaduw, nog een 
afsluitend optreden en deze reis liep ten einde. 
Het was een geweldige ervaring om deze reis mee te 
mogen maken, je maakt elkaar eens op een andere manier 
mee en er is tijd om met elkaar te praten. De gezamenlijke 
belevenissen en activiteiten verstevigen de onderlinge 
band.

Volg ons op facebook of via de website
www.muziekverenigingeindhovenwest.nl 

Foto van Anfiteatro Simón Bolívar 
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Sudoku

Rebus -
Welke 4 landen staan hier?

Zoek de 5
ontbrekende letters

TREFPUNT 
DE GOEDE 
BUREN

Heeft u vragen over uw woning + onder-
houd, uw tuin, de omgeving, het gemeen-
teplantsoen?
Heeft u tijd over en wilt u zich inzetten als 
vrijwilliger in wijk Lievendaal?
Meldt u zich dan aan door middel van een 
briefje en deponeer deze in de brievenbus 
in de hal van GC Lievendaal.
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Het Ketelhuis
Landgoed “de Grote Beek”
Dr. Poletlaan 45
5626 AB Eindhoven

T

Zanggroep Kloos

Toegangskaarten kosten € 5,-- p.p incl. 
consumptie. Jeugd t/m 12 jaar gratis toegang 

Kaarten zijn te bestellen via:
jubileum@muziekverenigingeindhovenwest.nl

Locatie:

ijd: 13:00 - 18:00 uur
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Strijper Blaozers


