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Beste CARNAVALSVRIENDEN EN VRIENDINNEN,

PRINS TECHADOR NIEUWE (JUBILEUM) PRINS DER LICHTSTADNARREN!!!

Vanuit een chinese draak, stond daar weer een heel gezelschap. Roy Damen met zijn vrouw Marisca,
Ronny en Petry van de Graaf, Ralf op den Buijs en Silvia Ruijer. En zijn zoon Keandro als jeugdprins
Jugador samen met Celina van de Ven en Rowin de Wit als jeugd hofdame en jeugd adjudant.
Roy voert dit jubileum jaar onze vereniging aan als Prins Techador, samen met zijn gevolg. Ze zien er
geweldig uit.

MINIDANSMARIETJES TOERNOOI!!!

Ons minidansmarietjes toernooi in onze residentie ‘t Trefpunt werd ditmaal in drie categorieën
gehouden. Het was weer een gezellig en geslaagd toernooi. De Kletsmeiers werd de grote winnaar en
kreeg de grote wisselbeker van de vereniging. Bravo meisjes.

ZITTINGSAVOND wederom GEWELDIG SUCCES!!!

Dit jaar was de zittingsavond wederom in ‘t Trefpunt en voor de zeventiende keer. Het werd weer
een grandioos succes en het was weer uitverkocht. Wij gaan dus zo verder. Wij organiseren
hoogstwaarschijnlijk op zaterdag 4 januari 2020 weer deze gezellige avond. De hoge kwaliteit blijven
wij garanderen. Daarom zijn er met enkele tonpraoters alweer contacten gelegd. Over het bestellen
van kaarten krijgt U nog tijdig bericht.

LAATSTE NIEUWTJES LICHTSTADNARREN DAGELIJKS TE LEZEN

Bent u in het bezit van een computer en kunt u Internet tevoorschijn toveren? Zo ja, dan hebben wij
de website die u niet mag missen. De laatste nieuwtjes, de agenda en vele redactionele stukjes kunt
u op het scherm de revue laten passeren. Foto’s van een van de evenementen, geen probleem, klik
maar www.cvdelichtstadnarren.nl aan en u kunt zichzelf zien. Let op tijdens de carnaval, iedere dag
nieuwe foto’s op de website. Blijf kijken en dan weet je ook waarom je promotieclub lid of donateur
bent van onze vereniging.
Ook dit jaar is Sound Wave de disc jockey van CV De Lichtstadnarren.

RECEPTIE STADSPRINS!!!!!!!!!!!!!!!.

Op zondag 24 februari 2019, rond 15,00-15.30 uur, in de Stadsschouwburg, tegenwoordig
Parktheater geheten, zal CV De Lichtstadnarren haar opwachting maken bij de nieuwe Stadsprins.
Iedereen is er bij. Met het vaandel voorop gaan wij de trap op en sluiten met de leden van de
promotieclub en de donateurs onze trein af. Je weet niet wat je ziet. Carnavaleske kleding is niet
nodig. Iets met een Lichtstadnarretje, bijvoorbeeld de speld, is wel welkom. Wij zijn trots op een
grote opkomst en willen dat ook laten zien. Iedereen feliciteert de nieuwe Stadsprins. Uw
aanwezigheid wordt beloond met de onderscheiding van de Prins uit het Lampegat. Kinderen zijn
natuurlijk ook welkom. U bent echt niet alleen, zo’n 70 tot 80 personen zullen u in het groepje van
de Lichtstadnarren begeleiden. Na afloop in de schouwburg gaan we nog even naar het
Stadspaviljoen. Daar zetten wij de bloementjes ook buiten.

CARNAVALSKRANT 2019

Hij is bijna klaar, onze goed verzorgde carnavalskrant. Begin februari 2019 komt hij uit en natuurlijk
ontvangt u ook een exemplaar. Mocht dit nu misgaan, bel dan even onze secretaris Marisca Damen,
haar telefoonnummer is 040-7508332 of 06-51745779. Wij vinden het vervelend als iemand de
krant niet correct ontvangt. In de krant weer uitvoerig ons programma voor de carnaval.

NOG EEN BERICHTJE VAN DE PENNINGMEESTER

Nog even snel fluisterde de penningmeester de redacteur van deze nieuwsbrief toe dat nog niet
iedere donateur of promotieclub lid zijn/haar contributie betaald heeft. Daarom ons vriendelijk
verzoek om gehoor te geven aan de noodkreet van onze penningmeester om uw contributie alsnog over
te maken. Donateurs kunnen hun € 13,00 overmaken op IBAN nr. NL83 INGB 0005 4057 91 of op
IBAN nr. NL05 RABO 0101 0539 83 t.n.v. CV. De Lichtstadnarren. Voor promotieclub leden is dit
IBAN nr. NL62 RABO 0122 7149 97 t.n.v. promotie club CV. De Lichtstadnarren en het bedrag is
minimaal € 50,00. Natuurlijk kunt u ook terecht bij iemand van het bestuur.

NATUURLIJK CARNAVAL BIJ CV DE LICHSTADNARREN
in Stichting ‘t Trefpunt aan het Belgiëplein 20 te Eindhoven

CONTINU MUZIEK

We beginnen op ZATERDAG 2 maart 2019 met het Lichtstadnarrenbal, dat we gaan combineren met

back to he sixties en band: Houston Ally
EN BEZOEK VAN DE STADSPRINS
Op ZONDAG 3 maart 2019
‘s middags kindermiddag
en ’s avonds Residentiebal

Optreden van Os Malandros

Op MAANDAG 4 maart 2019
’S middags repen in de binnenstad en ’s avonds Blauwe maandag bal
Op DINSDAG 5 maart 2019
Boerenkielenbal

Afsluiting carnaval om 24.00 uur

ALLE VIER DE AVONDEN AANGEVULD MET

DISKJOCKEY SOUND WAVE

IN DE AGENDA ZETTEN!!!!!!!!!!!!
VRIJDAG

8

maart

2019

Zaterdag 30 maart 2019

HARINGHAPPEN, OOK IN ONZE RESIDENTIE
U maakt ook kans op een plekje op het “matje” !!!!
Sluitingsfist in zalencentrum Gestel aan de Hoogstraat
In Eindhoven. Georganiseerd door cv de Leute,
Cv de Kletsmeiers, cv de Lichtstadnarren en de
Federatie Eindhovense Carnaval (FEC)

Mededeling redacteur. In deze moderne tijd hebben bijna alle mensen een computer
en internet. Daarom gaan wij, mede om het milieu te ontlasten, de nieuwsbrieven
aan onze donateurs en promotieclub leden per E-mail versturen. De nieuwsbrieven
worden vanaf nu alleen nog per E-mail verzonden. Mocht Uw E-mail adres
veranderen geef dit dan ook tijdig door aan onze redacteur. Zijn naam is Jan van
Lierop en E-mail adres: j.lierop20@kpnmail.nl Ook bij wijzigingen van E-mail. Wij
danken U alvast voor de medewerking.

