JUBILEUM N I E U W S B R I E F

C.V. DE LICHTSTADNARREN
Nummer 1 jaargang 54, datum 13-07-2018

WEBSITE: www.cvdelichstadnarren.nl

Beste CARNAVALSVRIENDEN EN VRIENDINNEN,
De vakantietijd ligt nog voor ons. Maar het bestuur is alweer volop bezig om U een geweldig en
gezellig jubileum-carnavalsseizoen voor te schotelen. Het bestuur is gewijzigd en bestaat uit:

Voorzitter: Ronny van de Graaf
Secretaris: Marisca Damen Nederlandplein 10 5628 AD Eindhoven Tel. 040-7508332
Penningmeester: Roy Damen 06-29500511
of 06-51745779
Bestuursleden: Gert-Jan van de Graaf en John Kweens.
Promotieclub en donateurs: Mirjam de Greef – Gerard van der Elsen – Jan van Lierop

Koningschieten
Ons carnavalsseizoen wordt traditioneel weer geopend met het koningschieten bij het Gilde van St.
Martinus in Tongelre. Deze gezellige familiedag is voor

groot en klein!. De datum is dit jaar

zondag 26 augustus 2018. Deze gezellige middag wordt aangevangen om 13.30 uur. Naast de
leden zijn ook de leden van de promotieclub en de donateurs van harte welkom. We gaan dan
schieten, om tot een koning of koningin van de vereniging te komen. Na het schieten wordt U

vóór 12
augustus opgeven bij Roy Damen en de kosten voor de barbecue zijn 5 euro per persoon en ook
getrakteerd op een overheerlijke barbecue. Wie aan deze barbecue wil meedoen, moet zich
te betalen vóór 12 augustus. Rekeningnummer penningmeester zie onder.

Prinsenbal

Ons prinsenbal is weer in het laatste weekend van oktober. Ik kan jullie meedelen dat we weer een
Prins of Prinses hebben voor het seizoen 2018 – 2019. Wie de jubileum-prins(es) wordt weet ik niet,
dus kan ik hier niets over vertellen. Maar voordat we de nieuwe prins(es) bekend gaan maken, hebben
we op

vrijdagavond 26 oktober de afscheidsavond van onze Prinses La Madre en haar gevolg. Het

belooft weer een gezellige avond te worden. De aanvang is om 21.00 uur. Iedereen kan op deze avond
persoonlijk afscheid nemen van de Prinses der Lichtstadnarren en haar gevolg.
Op

zaterdag 27 oktober is het dan zover en zal vanaf 20.00 uur ons prinsenbal plaats vinden.

Dan zal tijdens de prinswisseling bekend worden wie de nieuwe Jubileum-Hoogheid wordt voor het
seizoen 2018– 2019.
De beide avonden vinden plaats in

‘t Trefpunt aan het Belgiëplein 20 te Eindhoven (wijk de

Tempel). Dit is ook dit seizoen onze vaste residentie.

Jubileumweekend

Ons 55 jarig jubileum wordt gevierd op

2 december met een receptie.

zaterdag 1 december met een feestavond en op zondag

Bijzonderheden hieromtrent worden nog bekent gemaakt

Minidansmarietjestoernooi
We organiseren natuurlijk weer ons mini-dansmarietjestoernooi. De kleine dansmarietjes tot
twaalf jaar kunnen dan ook in een echte wedstrijd laten zien dat ze al goed kunnen dansen.

zondag 16 december. De aanvang is om
13.30 uur. Alle opa’s en oma’s en andere familieleden zijn deze middag present bij ’t
Trefpunt. Iedereen is trouwens welkom.
Dit geweldig gezellige toernooi vindt plaats op:

Zittingsavond

zaterdag 6 januari 2019. De plaats is net
als de vorige keer ’t Trefpunt aan het Belgiëplein 20 (wijk de Tempel). De beste Brabantse
Dit seizoen wordt onze grandioze avond gehouden op

artiesten komen ons weer vermaken. Kaarten voor deze avond kunnen vanaf 1 september worden
gereserveerd bij onze penningmeester Roy Damen. Tel. Nr. 040-7508332 of via E-mail:
roy.damen@versatel.nl. De kaarten moeten dan binnen 14 dagen worden betaald, anders vervalt de
reservering. De kosten per kaart kunt u overmaken naar girorekening NL83 INGB 0005 4057 91 of
RABO rekening NL05 RABO 0101 0539 83 t.n.v. cv de Lichtstadnarren. Ook kunt u vanaf deze
datum kaarten afhalen en contant betalen bij Jan van Lierop, Sallandlaan 36 Eindhoven. De prijs van
de kaarten is 10 euro per stuk.

Bezoek onze website!!!!

Onze Website wordt regelmatig aangepast en up to date gehouden. Deze website kunt u vinden onder
www.cvdelichtstadnarren.nl Volop foto’s, alle informatie en nieuwtjes. Zeker de moeite waard om ons
op deze manier te blijven volgen.

BERICHTJE VAN DE PENNINGMEESTER
Natuurlijk fluisterde ook onze penningmeester aan de redacteur van deze nieuwsbrief, dat het voor u
weer mogelijk is om, als vast promotieclub lid of vaste donateur, de contributie over te maken.
Daarom ons vriendelijk verzoek om gehoor te geven aan de noodkreet van onze penningmeester om uw
contributie voor het seizoen 2017-2018 over te maken. Als promotieclub lid en donateur heeft u
altijd gratis toegang tot de meeste evenementen van CV. De Lichtstadnarren. Alleen de zittingsavond
en de kindermiddag met carnaval zijn hierop een uitzondering. Daar wij ons niet kunnen voorstellen
dat er promotieclub leden en donateurs zijn die hun lidmaatschap willen beëindigen, even deze
mededeling. Zonder promotieclub leden en donateurs heeft CV.De Lichtstadnarren immers geen
bestaansrecht.
De donateurs kunnen hun € 13,00 p.p. overmaken op girorekening NL83 INGB 0005
4057 91 of op de RABO rekening NL05 RABO 0101 0539 83. t.n.v. CV. De Lichtstadnarren.
Voor de promotieclub leden geldt hetzelfde. Alleen is het rekeningnummer anders. De promotieclub
leden kunnen hun bijdrage van tenminste € 50,00 p.p. overmaken naar RABO rekeningnummer
NL62 RABO 0122 7149 97 t.n.v. CV. De Lichtstadnarren. Natuurlijk kunt u ook terecht bij iemand
van het bestuur.

BERICHTJE VAN DE SECRETARIS
Als u in het vervolg de post voor promotieclub leden en donateurs wilt ontvangen via E-mail, geef dit
dan even door aan de secretaris. E-mail adres: roy.damen@versatel.nl
Dit bespaart veel porto kosten voor de vereniging.
Promotieclub en donateurs belangen:

Jan van Lierop
Sallandlaan 36 5628 AM Eindhoven
040-2414792 of 06-28836841
E-mail: j.lierop20@kpnmail.nl

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot ziens op een van onze evenementen.

