
Verslag Plaza mundial 2017: 
 
Letterljk vertaald:Multi Culturele ontmoetingsdag 
 Locatie: st.Trudoplein 
 Datum: 27 aug 2017 
Inleiding: 
De culturele ontmoetingsdag is een activiteit waarbij diverse culturen elkaar 
ontmoeten en gezamenlijk in de Vorm van muziek, dans en zang uit eigen 
cultuur de dag doorbrengen op het st.Trudoplein.  
Buiten de podium gebeuren is er ook een internationale culinaire markt 
aanwezig.  
De activiteit is bedoeld om een bijdrage leveren aan de buurt activiteiten in 
Strijp binnen de ring in samenwerking van stichting Wijk overleg binnen de ring.  
 Het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen. 
Door het organiseren van dit evenement wil onze vereniging  
 
De activiteit:   
Programma:  
11.00 uur: misviering onder leiding van pastor Rene Wilmink  
De muzikale ondersteuning werd verzorgd door de Antilliaanse koor  
ECO CARIBENSE en de gospel zangeres Jane Rosheuvel. 
Zoals voorgaande jaren werd de mis met positieve gevoel ervaren 
Na de dienst vond net als altijd de traktatie plaats  
Bestaande uit een kopje koffie en plakje cake.   
Hierna vond een internationale podium optreden plaats met  
Medewerking van: Grupo colombia(Zuid AMERICA),Gatto 
Flo(Venezuela),Steven Cyrilk(Aruba),Lenny B(curacao),Cthtia Galbla (Africa), 
Band Big Time(Suriname).Ferry de 
Lits(Eindhoven),Tyffagroep(Molukken),Tommy and the 
Tymbalight(cubaans).dansgroep Riang gembyrA(Indonesie),Cache de 
Lux(ned.car) 
22.00 uur: Einde evenement  



Evaluatie evenement.  
Publiciteit:  
Groot Eindhoven, Zondags nieuws, flyers en posters, diverse websites, flyer en 
posters verspreiding in de buurt.  
De recensie na het evenement was meer dan complimentues voor de 
geleverde programma. 
Ondanks de dreiging van slecht weer was de opklaring steeds beter naar de 
avond toe. 
Het publiek  aantal was enorm drukker dan vorig jaar. 
Het was weer een genot om vrolijk publiek zien dansen en genieten van het 
programma en van elkaar. 
Dat maakt juist gevoelsmatig dat wij kunnenzeggen dat we door middel van dit 
soort ontmoetingen de banden versterk kunnen worden. 
 
 
Voorbereiding.  
-de onderlinge afspraak i.v.m. met het wegslepen van verkeerd geparkeerde  
Auto’s o terrein blijf een discussiepunt tussen gemeente en de politie.  
Een advies voor een betere afstemming is doorgeven.  
Vooral als het gaat om de verantwoording bij het wegslepen.  
Vergeleken met vorig jaar liep het programma vlekkeloos, waarbij de diversiteit  
aan optredens geen vertraging opliepen.  
Het programma was ook goed afgestemd in verband met verschillende vormen 
van optreden.  
 
Het publiek was erg divers  
Van wege de weersverwachtingen zijn iets minder bezoeker geweest, maar het 
pleintje was goed gevuld naar mate de avond nadere.  
  
DE financiele bijdrage Stichting wijkoverleg binnen de ring moesten wij voor 
bepaalde doeleinde gebruiken.  
De aangeboden 500 EURO hebben wij besteed aan faciliteiten in de vorm van 
het huren van kraampjes.(betalingsbewijs al door gestuurd naar de penning 
meester Twan Haarmans via de mail)  
Zoals altijd was het evenement goed afgelopen en wij kijken uit naar de 

volgende keer. 

De volgende culturele ontmoetingsdag zal zijn 26 AUGUSTUS 2018. 

Zoals afgesproken hopen wij keer op keer dankbaar gebruik te mogen maken 

van de bijdrage stichting wijk overleg binnen de ring. 
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