De Lievendaler
Aan de bewoner(s) van dit adres

In deze
uitgave o.a.

MEW 1945 Repetitie op zolder

Buurtver. Welschap
viert 25-jarig jubileum
Buiten Beter App
Douwe Egberts
Puntenactie

wijkblad 44 | december 2015 | jaargang 11 | oplage 1.650

Activiteiten kalender 2015/2016

In deze uitgave

11 december
Uitgave De Lievendaler 44
19 december
Vrije dansavond Derailed Dancers
20 december	Kerstbrunch (inschrijving afgesloten)
21-22 december GC Lievendaal normaal geopend

Pag. 2

Activiteitenkalender 2015/2016
Website Wijkoverleg Lievendaal
In deze uitgave
Na sluitingsdatum
Colofon

Pag. 3

Bericht van de voorzitter GC Lievendaal
Wijkwerk Lumens in de Buurt(Lievendaal)

Pag. 4

Buurtver. Welschap 25-jarig jubileum
Burendag Wijk 2187

Pag. 5

Buiten Beter App
Vlooienmarkt BAL

23 december
t/m
01 januari 2016

GC LIEVENDAAL GESLOTEN
I.V.M. KERSTVAKANTIE

27 t/m 29
december	Jubileumexpositie Potlood & Penseel
04 januari
15 januari
16 januari

GC Lievendaal geopend
Tonproatersavond Zotte Zwanen
Prinsenbal Zotte Zwanen

01 februari	Sluitingsdatum kopij wijkblad De
Lievendaler 45
06 februari	Aftrapbal van de Zotte Zwanen
20.41 uur
07 februari	Kindercarnaval Z.Z. 14.11 uur
Doorzettersbal Z.Z. 20.41 uur
08 februari
Zotte Zwanen brunch 12.11 uur
Seniorenbal Z.Z. 14.11 uur
Volhoudersbal Z.Z. 20.41 uur
09 februari	Zotte Zwaantjes Kindermiddag
14.11 uur
Het Zottebal “Special” 20.41 uur
10 februari
Haringhappen 20.41 uur
20 februari

Vrije dansavond Derailed Dancers

07 maart
11 maart
20 maart

Inschrijven Vlooienmarkt BAL
Uitgave De Lievendaler 45
Paasbrunch

09-10 april
24 april

Mineralenbeurs Lapidaristen
Grote Vlooienmarkt BAL

Pag. 8

Terugblik op Seniorendag GC Lievendaal

Pag. 9

Douwe Egberts December actie
Bedankje van Sinterklaas

Pag. 10

MEW is 70 jaar, maar zeker niet oud

Pag. 11

Dankwoord 44 jaar Zotte Zwanen
Programma Zotte Zwanen

Pag. 12

Kerst- en Nieuwjaarswens

Na sluitingsdatum 1 februari 2016 is er geen
mogelijkheid meer om nog kopij aan te leveren.
De Lievendaler verschijnt 4 maal per jaar:
Maart, Juni, September en December.

Website
Wijkoverleg
Lievendaal

Colofon
De redactie van het wijkblad wordt gevormd
door: Ria Gerlag, Wil Brekelmans, Rian van Gaal en
Loek Wagemans.

Op de website van Wijkoverleg vindt u alles
over de wijk Lievendaal.

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

Deze website is geheel aangepast en voorzien
van de benodigde informatie.
Alle mogelijkheden van de wijk Lievendaal
worden hierbij weergegeven.

De redactie behoudt zich het recht voor om
aangeleverde redactionele artikelen aan te passen
ten behoeve van de lay-out.

Bezoek eens deze website op:
www.wijkoverleg-lievendaal.dse.nl
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Bericht van de voorzitter GC Lievendaal
Het loopt al weer naar het einde van 2015 en ik kan u
mededelen dat we dit jaar ontzettend veel gedaan hebben in
ons centrum qua verbouwing.
De grote zaal, onder andere, heeft een geheel vernieuwde
keuken en bar gekregen en recent hebben we een prachtige
nieuwe vloer in deze zaal laten leggen.
Ook diverse grote activiteiten hebben plaatsgevonden.
Hierbij denk ik vooral aan de Seniorendag. Deze dag was,

met heel veel plezier aan terug denkt.
Ook de Zonnebloem verdient een dikke pluim van
waardering. Een zeer goed georganiseerd feest.
Dan hebben we het 40-jarig bestaan van Carnavalsvereniging
“De Zotte Zwanen” die dit zeer groots gevierd hebben. Al
onze beschikbare vrijwilligers, natuurlijk samen met “De Zotte
Zwanen”, hebben deze megadrukke (ca. 800 bezoekers) avond
tot een waar spektakel gemaakt.
En dan onze Kerstbrunch. Binnen twee weken waren de 150
beschikbare plaatsen volgeboekt. Helaas hebben we weer
veel mensen moeten teleurstellen, maar de zaal leent zich niet
om een groter aantal toe te laten. Ook hier een woord van
Kerstbrunch 2013

Vrijwilligers Seniorendag

mede dankzij de geweldige inzet van onze vele vrijwilligers,
een geweldige happening. De blijdschap, vaak ook zeer
ingrijpende verhalen van deze mensen, waren echt
indrukwekkend. Mensen uit hun isolement halen is toch het
mooiste wat je kunt doen. Ik kreeg heel veel stemmen vanuit
het publiek om het volgend jaar weer een dergelijke activiteit
te organiseren. Dat doet je toch wel iets. Nou lieve mensen, ik
ga het in de bestuursvergadering voorleggen om dit volgend
jaar een vervolg te laten krijgen.
Het meest recente feest van KBO (Katholieke Bond voor
Ouderen) was ook een feest waar niets dan dankbaarheid
uitstraalde. De dank die je krijgt als het feest goed
georganiseerd is, de catering geweldig was, is ook iets waar je

grote waardering aan alle vrijwilligers die dit toch maar weer
mogelijk maken.
Tot slot wil ik u fijne feestdagen en een heel gelukkig maar
vooral gezond 2016 toewensen.

Jack Feijen, voorzitter Gemeenschapscentrum Lievendaal

Wijkwerk Lumens in de Buurt, ook in Lievendaal!
‘Opbouwwerk’ heet tegenwoordig ‘Wijkwerk’, en staat
onverminderd dicht bij de mensen en speelt in op waar de
huidige samenleving om vraagt. Als het even kan werken we
niet vóór u maar samen met u. Ook in Strijp is wijkwerk actief.
Wijkwerk gaat uit van wat mensen zelf willen en kunnen.
Wij kijken samen met bewoners hoe ze bij initiatieven passen,
ondersteunen initiatieven en zijn vaak de verbindende schakel
tussen de overheid en wijkbewoners. We richten ons op
vrijwilligersinitiatieven en werken hierbij samen met onder
andere het Vrijwilligerspunt en veel andere organisaties.
We volgen gemeentelijk beleid en werken ook samen met de
gebiedscoördinatoren van de gemeente.
We werken voor oud en voor jong en daar waar het om jeugd
en jongeren gaat werken we samen met JC Stairway en
Dynamo Jeugdwerk in Strijp.
De Lievendaler 44
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In de wijken vinden allerlei bewonersinitiatieven plaats: grote,
maar ook kleine. Naar ons idee is dit ook precies wat nodig is,
daar waar de overheid een stap terug doet en regie weer meer
bij de bewoners komt te liggen. Bewonersinitiatieven maken
wijken sterker, verbinden mensen met elkaar en dragen bij
aan fijn leven en wonen.
Heeft u zelf een idee of vraag en wilt u daarin ondersteund
worden, laat het ons weten!
Het hoeft echt nog geen
uitgewerkt plan te zijn.
Neem gewoon contact met mij op:
Ruud Meij
r.meij@lumensindebuurt.nl
tel.nr. 06-52634961
December 2015

Buurtvereniging Welschap viert 25-jarig jubileum
Op 26 september jl. vierde Buurtvereniging Welschap
haar 25-jarige jubileum met een groots buurtfeest.
Een korte terugblik…..
Op 16 augustus 1990 organiseerde Jolanda en Marlies
Huskens een lampionnenoptocht voor de kinderen in de
wijk. Hiervoor maakten ze zelf flyers (geen computer),
welke op de bomen en lantaarnpalen werden gehangen.
Ongeveer 15 kinderen liepen ’s avonds mee in de
lampionnenoptocht in de wijk.
Op 24 november 1990 namen zij ook als eerste het
initiatief om samen met een paar kinderen in de wijk,
verkleed als zwarte pietjes, een aantal kleine kindjes in de
wijk op te vrolijken met een zakje pepernoten.

Het initiatief voor het oprichten van een buurtvereniging
was geboren!
Deze activiteiten, georganiseerd door de kinderen, was
de aanleiding voor: Toon Huskens, Fons van de Bilt en
Chiel Hulstein om een buurtfeest te organiseren welke
zou worden gehouden op 15 juni 1991.
Al snel sloten Jack Pepels, Rudolf van Kersbergen,
Lambert Princen, Leon Geerts en Plonie Bastiaans zich
aan om het 1e buurtfeest tot stand te brengen.
Met veel en pijn en moeite kregen we van de gemeente
750 gulden subsidie en de rest was voor eigen risico.
Het werd een onvergetelijk gezellig feest, waarvan men zei
dat dit niet te evenaren zou zijn. Niets bleek minder waar!
Bovengenoemde mensen maakten ook deel uit van het
bestuur wat op 8 november 1991 werd opgericht.
In al die jaren zijn er talrijke evenementen
georganiseerd en is bv. ook de 1e buurtpreventie in
Eindhoven opgestart. Tevens werd ook het voorstel tot
achterpadverlichting uitgevoerd.
Ook werd er een klussendienst opgestart en werd onder
het motto “lief en leed” eenzame mensen,
langdurige zieken, jubilarissen en pasgeborene verblijd
met een cadeautje of een bloemetje.
Tot op de dag van vandaag is de buurtvereniging nog
steeds actief in de wijk.

Burendag op 19 September 2015 van
Dit jaar hebben we onze 4de Burendag georganiseerd.
Het was niet zo druk als vorige jaren, maar het was weer
erg leuk. Daar doen wij het natuurlijk voor, om de mensen
gezellig bij elkaar te brengen voor een praatje.
We hadden weer voor de nodige versiering gezorgd,
slingers met vlaggetjes en een groot spandoek met
‘Wij vieren Burendag’ erop (van het Oranje fonds), voor
tafels en stoelen en voor koffie en thee gezorgd.
Wim had een cake en brownies gebakken, erg lekker, en
verder hadden we weer echte Limburgse vlaaien.
We hadden documentatie over de nieuwe
schoorsteenkappen die geplaatst zouden worden en waar
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de bewoners toch wat vragen over hadden, dus de uitleg
hierover was welkom.
Het weer zat gelukkig ook nog eens mee, lekker droog en
soms ook nog wat zon.
Op het laatst hebben we met hulp van enkele bewoners
alles opgeruimd en kijken we terug op een mooie en
geslaagde morgen.
Met dank aan Stichting Wijkoverleg, die zorgde voor de
sponsering.
Ria, Wil, Wim en Ad

December 2015

GROTE VLOOIENMARKT (BAL)
ZONDAG 24 APRIL

van 11.00 - 15.00 uur
in de LODERSTRAAT en LANDWEG (wijk Lievendaal) EINDHOVEN
Bewonersvereniging Aireywoningen Lievendaal
Inschrijven 7 maart 2016, tussen 18.00 - 19.30 uur
op Pestelpad 8, tel.nr.: 040-2528203 nà 18.00 uur
De Lievendaler 44
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Muziekvereniging Eindhoven West speelt voor
SOS Children’s Vilage Tuxtla Gutiérrez.
Wij willen u laten genieten van onze muziek, maar
we vragen tevens uw aandacht voor een groep jonge
weeskinderen, verstandelijk en/of lichamelijk beperkt.
In mei van dit jaar is een groep van onze vereniging, tijdens
onze reis in Mexico, op bezoek geweest bij dit weeshuis in
Tuxtla.
De muzikanten werden daar heel hartelijke ontvangen,
hebben muziek gemaakt met de kinderen, samen gegeten
en als hoogtepunt was er de onthulling van een mooi
buiten-klimtoestel. Aangeboden door een sponsor.
De blijdschap van de kinderen heeft toen een diepe indruk
bij ons achtergelaten. Deze kinderen hebben weinig, maar
zijn heel blij met ieder cadeautje, hoe klein ook.

Belangrijk is, dat deze kinderen geactiveerd worden en
kansen krijgen om te leren en zich ontwikkelen tot een zo
groot mogelijke zelfstandigheid.

Er is een grote behoefte aan school- en spelmaterialen,
maar ook aan kleding.

En daar vragen wij graag uw bijdrage voor, tijdens ons
Kerstconcert.

TREFPUNT DE GOEDE BUREN
Heeft u vragen over uw woning + onderhoud,
uw tuin, de omgeving, het gemeenteplantsoen?
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.

De Lievendaler 44
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Terugblik op de Seniorendag in GC Lievendaal
zaterdag 3 oktober 2015
Op zaterdag 3 oktober jongstleden is er in GC Lievendaal
een Seniorendag op touw gezet voor de 65-plussers in de
wijken Lievendaal, Drents Dorp en ’t Ven.
De Commissie Seniorendag kreeg daarvoor in juli een
budget van de Gemeente Eindhoven. Door de late
zomervakantie was het kort dag om alles nog te regelen,
maar door het draaiboek van Seniorendag 2013 als basis is
het hen toch gelukt om een mooi programma in elkaar te
zetten.
De inschrijving van de senioren startte op 9 september en
uiteindelijk hebben zich 155 mensen aangemeld voor deze
dag.
Vanaf een uur of tien op die 3e oktober arriveerden de
eerste gasten, zij kregen koffie met gebak.
Daarna was er vanaf ca. 11.00 tot 12.00 uur gelegenheid
om de stands met allerlei nuttige informatie te bezoeken.
Om 12.30 uur was er een uitgebreide lunch met lekkere
soep - een hartig kroketje en diverse broodjes in overvloed.
Rond 13.30 uur begon het middagprogramma met 5
soorten entertainment: eerst heerlijk meezingen met
Hollandse liedjes met zanggroep Boeremoeske, daarna
voor de liefhebbers meedansen met volksdans- en line
dancegroep Corry Leuvering en gezellige muziek van het
Duo Twice.
De laatste twee onderdelen waren een zeer komische
kletspraat van tonprater Jan Strik en als klapstuk van de
middag een loterij met daarbij prachtige prijzen, met als
hoofdprijs een mega-levensmiddelenmand.

De Senioren Commissie bestond uit 6 personen, maar
op de vrijdagavond en de dag zelf waren er in totaal 20
vrijwilligers beschikbaar voor het klaarzetten van de tafels
- stoelen - borden en bestek voor de koffie en de lunch,
het zelf maken van de aardbeientaartjes, het bereiden en
serveren van de lunch, het zorgen voor de drankjes en
hapjes, de ontvangst van de standhouders en de artiesten,
enz. enz. Ze begonnen de dag zelf om 8.00 uur en na een
welverdiend hapje en drankje was pas rond 19.00 uur het
einde van de dag.
Het bestuur van GC Lievendaal wil
hierbij zeer hartelijk danken de
Gemeente Eindhoven voor hun
bijdrage die deze dag mogelijk
maakte, sponsor/ buurman LIDL,
de standhouders, de artiesten, de
Commissie Seniorendag en alle
vrijwilligers voor hun geweldige inzet
op deze dag en alle 65-plussers voor
hun massale belangstelling.
Tot slot willen wij namens het bestuur van GC Lievendaal
proberen dit evenement niet pas weer in 2017, maar al
in oktober 2016 een vervolg te geven. We gaan kijken
of dat financieel haalbaar is, misschien met een hogere
entreeprijs dan de 3 euro van nu.
Nogmaals dank aan iedereen hierboven genoemd en
hopelijk tot in oktober van het komende jaar.
Namens bestuur GC Lievendaal, Jack Feijen en Peter Janssen

De Lievendaler 44
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Douwe Egberts December actie Lionsclub Wodancella
Help de voedselbank aan koffie door uw Douwe Egberts punten bij ons in te leveren.
Leden van Lionsclub Eindhoven Wodancella zamelen
net als 2 jaar geleden voor Voedselbank Eindhoven en
omgeving Douwe Egberts-waardepunten in. Douwe
Egberts zelf doet er nog een schepje bovenop en verhoogt
de ingeleverde punten met minimaal 15%!
De bij ons ingeleverde waardepunten worden begin
2016 bij Douwe Egberts ingewisseld voor koffie- en
theeproducten die worden toegevoegd aan de
voedselpakketten die de Voedselbank wekelijks ter
beschikking stelt aan mensen die dat heel hard nodig
hebben.
600 Douwe Egberts punten levert 1 pak koffie op.
We willen weer, net als 2 jaar geleden, het aantal van
2.000.000 miljoen punten halen en liefst overtreffen we dit
getal.
December is de maand bij uitstek om aan onze medemens
te denken. Helaas is er nog steeds een groot aantal
gezinnen en alleenstaanden dat (tijdelijk) gebruik moet
maken van de Voedselbank.
De Voedselbank vult zijn voedselpakketten met giften

van derden, maar koffie is een product dat helaas zelden
wordt geleverd. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met
de hulp van veel inwoners van Eindhoven en de regio de
Voedselbanken hierbij kunnen helpen.
Geef uw Douwe Egberts-waardepunten nog meer waarde
en stel deze ter beschikking aan de Voedselbank!
Heeft u de bonnetjes nog ergens in huis liggen waar u toch
niets meer mee doet, geef deze dan, bij voorkeur geteld, af
bij een grote supermarkt bij u in de buurt.
U kunt de bonnen ook inleveren bij Notariskantoor
Pigmans, Ras en Janssen, Parklaan 64, 5613 BH Eindhoven.
Kunt u niet naar ons komen, dan komen wij naar u toe en
halen de bonnen thuis op.
Bel daarvoor met Hennie Houben, telefoonnummer
06-48185560.
De actie loopt van 15 november 2015 tot 31 december
2015.
Help ons anderen te helpen!
Lionsclubs Eindhoven Wodancella
www.lions.nl/eindhoven.wodancella

Bedankje van Sinterklaas
Beste inwoners van Lievendaal. Wij ontvingen onderstaand bericht:
Hallo lieve kinderen,
Sinterklaas wil jullie heel graag beda
nken
voor de leuke en mooie intocht in
het altijd
gezellige Lievendaal.

Ook wij zijn heel blij met het warme onthaal wat jullie
Sinterklaas en zijn Pieten hebben gegeven. Wij bedanken
de hulp die we gehad hebben van alle vrijwilligers die dit
feest mogelijk maakten.
Tot volgend jaar!

Vele lieve groeten van Sinterklaas
uit het
warme Spanje.

Sinterklaas comité Lievendaal
De Lievendaler 44

Alle Pieten hebben er het nog ste
eds over
dat het een hartelijke ontvangst was,
waar
ze met plezier aan terug denken. Sint
sluit
zich hierbij graag aan, want de Piet
en hebben
helemaal gelijk.
We kunnen niet wachten tot het volge
nd jaar,
want we komen heel graag terug.
Zeker weten!
En, waren jullie tevreden over de cade
autjes?
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MEW is 70 jaar,
maar zeker niet oud!
Op 18 oktober was het jubileumconcert van
Muziekvereniging Eindhoven West (MEW) in het ketelhuis
op “Landgoed de Grote Beek”.
De Jubileumcommissie heeft veel werk verzet om er een
geslaagde middag van te maken.
Marcel Verbruggen opende met “zijn” opleidingsorkest
de middag, de zeer gemêleerde groep van oude en jonge
beginnelingen lieten horen dat men in korte tijd leuke
muziek ten gehore kan brengen.
Aansluitend nam het “groot” orkest het podium over en
onder leiding van Reinhard Wind, lieten zij verschillende
stijlen muziek de revue passeren in het kader van het
thema van deze middag “Herinnert u zich deze nog?”.
De muzikanten van het groot orkest zetten hun beste
beentje voor en het in grote getale aanwezige publiek
waardeerde dit met een groots applaus.
Daarna was het de beurt aan de zanggroep “Kloos”
uit Westerhoven. Aan de vooravond van hun 25-jarig
jubileum lieten ze horen dat met een combo en een
gedreven dirigente niet alleen een goed concert
neergezet kan worden, maar dat het ook nog leuk om te
zien is. Ook hier weer een daverend applaus.
Wist u dat MEW ook een “Blaasorkest” heeft? Deze
groep muzikanten, normaal onder leiding van Tristan de
Groot maar deze keer onder leiding van Jan Westerterp,
verzorgden ook een blok gezellige muziek, waarbij een
solistische en humoristische rol weggelegd was voor
Larry Myerscough.
De avond werd afgesloten door de ras entertainer Lesley
Lynch die het publiek op een ontspannen manier een,

MEW groepsfoto 1960

zoals we in Brabant wel eens zeggen, “lekker möpke
muziek” voorschotelde, soms bijgestaan door Marloes
van Happen. Er werd op de klanken van Lesley en Marloes
flink gedanst.
Na afloop was er een goed verzorgde koffietafel
U merkt het al, MEW is 70 jaar maar zeker niet oud!
We mogen ons gelukkig prijzen met vele actieve leden
die ook op organisatorisch gebied hun “mannetje/
vrouwtje” staan.
Toch kunnen we nog steeds muzikale versterking
gebruiken. Voor mensen die nog niet weten of ze het wel
leuk gaan vinden of nog niet weten welk instrument, dan
is de blazersklas zeker een goede methode om kennis
te maken met de harmonie. Bent u al een muzikant met
ervaring, kom eens luisteren op een donderdagavond
tijdens de repetitie in Gemeenschapscentrum
“Lievendaal”, Lievendaalseweg 3, even de sfeer proeven,
de manier van repeteren, enz.
Verder willen we onze agenda voor de rest van het jaar
nog onder uw de aandacht brengen:
• 12 december “Strijp zingt” in de Trudokerk,
aanvang 17.00 uur
• 20 december Kerstconcert m.m.v. sopraan Caroline
Chamboné, 15.00 uur in ’t Patronaat, Zeelst te
Veldhoven.

MEW Opleidingsorkest en Groot Orkest 2015

Secretariaat:
Lei 74, 5501 DV Eindhoven

Muziekvereniging Eindhoven West
Opgericht 21 juni 1945

info@muziekverenigingeindhovenwest.nl
www.muziekverenigingeindhovenwest.nl
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Dankwoord 44 jaar Zotte Zwanen
Na maanden van voorbereiding was het in het weekend
van 24 en 25 oktober 2015 dan zover:
De viering van 44 jaar CV DE ZOTTE ZWANEN.
44 is 4 x 11, 11 het getal dat centraal staat in het
carnavalsfeest, het gekkengetal.
We kunnen, mede dankzij de voortreffelijke
samenwerking met het personeel van GC Lievendaal
onder leiding van Huub van der Wiel, terug kijken op een
grandioos geslaagd weekend. Met z’n allen hebben we
deze zaterdag als Lampengatse vereniging en andere
bezoekers maar weer eens laten zien dat we zonder
wanklank op fantastische wijze feest kunnen vieren.
Optredens van Johan Linssen, Tommy van den Hurk,
De Party Frieks en Duo Toe Maar, ondersteund door een
weergaloze DJ Angelo van Litsenburg, maakte de avond
compleet.
Zondags hebben we met de eigen vereniging genoten
van een intern feestje.
De brunch, verzorgd door Jack en Inge Feijen van
GC Lievendaal, was prima verzorgd, waarvoor een woord
van dank op zijn plaats is.

Aansluitend hebben we de middag afgesloten bij de
Megabowling aan de Vijfkamplaan met bowlen en
steengrillen.
We hebben met z’n allen genoten!
Nu gaan we ons opmaken voor de Tonpratersavond
welke gehouden wordt op 15 januari 2016 en onze
prinswisseling op 16 januari 2016.
Met Carnavaleske groet,
Ad van Gennip, voorzitter CV De Zotte Zwanen

Programma CV DE ZOTTE ZWANEN 2016:
15 Januari 2016: vanaf 19.30 uur
• D’n Zotte Buut, Tonproatersavond van CV De Zotte Zwanen.
Kaarten verkrijgbaar bij: Harrie en Francien van den Heuvel
Halvemaanstraat 91, tel.nr. 040-2520241 (vol is vol).
16 Januari 2016:
• Sensationele prinswissel CV De Zotte Zwanen.
Carnavalszaterdag:
• D’n Zotte Aftrap aanvang: 20.41 uur.
Carnavalszondag:
• Zotte Zwaantjes kindercarnaval: aanvang: 14.11 uur - 17.00 uur.
• Zotte Doorzettersbal: aanvang: 20.41 uur - 01.00 uur.
Carnavalsmaandag:
• D’n Zotte Brunch: aanvang: 12.11 uur á € 5,- p/p
Opgeven bij Harrie en Francien van den Heuvel, Halvemaanstraat 91, tel.nr. 040-2520241 (vol is vol).
• Zotte Seniorkes (Seniorenbal): aanvang: 14.11 uur - 17.30 uur.
• Het Zotte Volhouwersbal: aanvang 20.41 uur - 01.00 uur.
Carnavalsdinsdag:
• Zotte Zwaantjes Kindermiddag: aanvang 14.11 uur - 17.00 uur met onder andere, speciaal voor jong en oud, twee 		
verschillende interactieve shows voor de kids en hun papa’s en mama’s door Animolly uit België
• Het Zotte bal “Special” : Aanvang 20.41 uur. Carnaval voor mensen met een beperking, alleen genodigden van
VSO en CV De Zotte Zwanen. De overige carnavalisten zijn deze avond welkom in het cafégedeelte van onze residentie.
Woensdag:
Haringhappen: aanvang: 20.41 uur.
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