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Beste carnavalsvrienden en vriendinnen.
Nog kaarten voor onze nieuwjaars zittingsavond.
In de vorige nieuwsbrief bent u in kennis gesteld van onze zittingsavond op 5 jan. 2019. Voor deze
avond in wijkcentrum ’t Trefpunt aan het Belgiëplein 20 zijn nog kaarten beschikbaar, maar ben er
snel bij. Zes bekende Brabantse tonproaters onderhouden ons enige uurtjes en zullen ons zeker weer
laten lachen. Na afloop is het nog een gezellig samenzijn met onze diskjockey. Tijdens de zitting
gaat de bediening gewoon door, dus u hoeft niets te kort te komen. De kaarten kosten € 10,00 per
stuk. De aanvangstijd is 20.00 uur stipt. De kaarten zijn via E-mail te bestellen bij Roy Damen,
roy.damen231@kpnmail.nl. met daarin vermeld uw bestelling. Telefonisch of via de e-mail kunt u
kaarten bestellen bij Jan van Lierop, telefoon 040-2414792 en e-mail j.lierop20@kpnmail.nl.

Kaarten voor het federatiebal kunnen vanaf 11-11-2018 worden gekocht bij de
federatie of het Parktheater.

Vrijdag 26 oktober 2018 afscheid van onze Prinses
Op een speciale wijze afscheid nemen van het gevolg van onze prinses La Madre. U als lid,
promotieclublid, donateur of vriend(in) bent van harte welkom. De muziek zal worden verzorgd door
onze huisdiskjockey. Zeker de moeite waard deze avond. Het gevolg van onze prinses, dat het hele
jaar heeft klaargestaan, verdient een grote opkomst. U kunt persoonlijk afscheid van hen nemen.
Wij zien u graag vanaf 21.00 uur in onze Residentie ’t Trefpunt aan het Belgiëplein20.

Zaterdag 27 oktober 2018 Prinswisseling
Op zaterdag 27 oktober 2018, vanaf 20.00 uur, houden wij onze Prinswisseling. Op deze avond halen
wij de nieuwe jubileum-Prins(es) der Lichtstadnarren binnen. Het wordt een gezellige avond waarbij
de muziek zal worden verzorgd door onze huisdiskjockey en een enkele kapel. Uiteraard bent u ook
op deze avond van harte welkom. Naast uw aanwezigheid verwelkomen wij een hele rij van andere
gasten. Diverse bevriende verenigingen komen bij ons op bezoek. Op speciale manier zal onze nieuwe
jubileum-Prins(es) onthult en aangekleed worden. Maar wie de nieuwe Prins(es) der Lichtstadnarren
zal worden, weet bijna niemand. Ik dus ook niet, want anders zou ik dat wel bekent maken in deze
nieuwsbrief.

KOPIJ GEVRAAGD
Het visitekaartje van een vereniging is de Prins(es) met zijn/haar gevolg. Maar vergeet de
carnavalskrant niet. Die van de Lichtstadnarren mag er altijd zijn en maakt ook veel indruk binnen
het carnavalswereldje van ons Lampegat. Toch vinden wij dat de inhoud nog meer het carnaval moet
uitstralen. Meer mopjes en verhalen waar wij om kunnen lachen. De redactie is al druk bezig. Zij
kunnen nog wel wat hulp gebruiken en stellen dan ook de volgende vraag: Bent u in het bezit van een
aardig verhaaltje voor de krant, kent u diverse moppen of heeft u leuke carnavaleske foto’s? Stel
deze dan beschikbaar voor de krant. Een probleem bij de samenstelling van een krant is altijd
geschikte kopij. U kunt helpen. U kunt uw bijdrage sturen aan CV. De Lichtstadnarren, redactie
carnavalskrant, p/a Meierijlaan 34 te 5628 BA in Eindhoven. Per e-mail kan het ook, dan zendt u
het aan jkweens68@hotmail.com. Bij voorbaat onze dank.

JUBILEUMWEEKEND
Zoals iedereen wel zal weten, bestaat onze vereniging dit jaar 55 jaar. Dit gaan we 1 en 2
december in een jubileumweekend vieren en natuurlijk in ’t Trefpunt.
Zaterdag 1 december 2018 hebben we een feestavond gepland. De aanvang van deze avond zal zijn
om acht uur. Promotieclubleden en donateurs zijn deze avond van harte welkom.
Zondag 2 december 2018 is er een receptie gepland. De aanvang hiervan is op dit moment nog niet
bekend. Iedereen kan dan de vereniging komen feliciteren.

MINIDANSMARIETJESTOERNOOI
Op zondag 16 december 2018 vindt wederom ons bekende minidansmarietjestoernooi plaats in onze
residentie ‘t Trefpunt. De kleine dansmarietjes gaan er weer volop tegenaan. Ze strijden om de c.v.
de Lichtstadnarren wisselbeker. Strijden is niet het goede woord, het gaat meer om dansen. Het is
immers een gezelligheidstoernooi waarbij de kleintjes op de voorgrond staan. Wij stellen uw
aanwezigheid bijzonder op prijs. Het is zeker de moeite waard en u bent er weer eens een middag
uit. Aanvang van de middag is 13.30 uur. Deelnemers zijn De Kletsmeiers, De Nachtegaal, De
Pintenwippers, De Dwersklippels, De Kattendonders en natuurlijk de Lichtstadnarren. Kom onze
meisjes aanmoedigen.

Brunch
We gaan de nieuwe prins(es) weer ophalen op zaterdag 2 maart 2019 en van daar uit gaan we naar
de loskade en doen we met een wagen mee in de optocht van het Lampengat.

VIER AVONDEN BAL BIJ DE LICHTSTADNARREN
Continu muziek is de leus die de CV. De Lichtstadnarren al vele jaren hanteert. Een formule die zijn
vruchten afwerpt gezien de zaalbezetting. Ook dit jaar kunnen wij ons hart weer ophalen. Vier dagen
carnaval voor jong en oud. Een heerlijk avondje uit met de familie, vrienden of kennissen. Uiteraard
wordt u helemaal op de hoogte gebracht via onze carnavalskrant. Toch even enkele aandachtspuntjes.
Wij willen de bals gezellig houden en daarom continu muziek van onze huisdiskjockey. We hebben voor
de carnavalszaterdag een live orkest in de stijl van back to the sixties, afgewisseld met onze
diskjockey. Op de zondagmiddag hebben we weer onze grandioze kindermiddag. Op de zaterdagavond
of zondagavond komt de Stadsprins op bezoek. Natuurlijk vindt dit alles plaats bij Stichting

‘t

Trefpunt.
BERICHTJE VAN DE PENNINGMEESTER
De penningmeester van de vereniging fluisterde de redacteur van deze nieuwsbrief toe dat nog niet
iedere donateur of promotieclub lid zijn/haar contributie betaald heeft. Daarom nogmaals 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 girorekening NL83 INGB 0005
4057 91 of op de RABO rekening NL05 RABO 0101 0539 83 t.n.v. CV. De Lichtstadnarren te
Eindhoven. Natuurlijk kunt u ook terecht bij iemand van het bestuur.
Voor onze promotieclubleden geldt hetzelfde. Ook zij kunnen hun contributie overmaken, maar dan op
de rekening NL62 RABO 0122 7149 97 van de Rabobank in Bladel t.n.v. Promotieclub
Lichtstadnarren. De contributie bedraagt ten minste € 50,00 p.p. U kunt ook tijdens de
Prinswisseling de contributie betalen aan Gerard van der Elsen, Jan van Lierop of Mirjam de Greef of
een bestuurslid.
Hebt u een (gewijzigd) e-mail adres en dat nog niet doorgegeven aan de belangen behartiger
promotieclub/donateurs, doe dit dan a.u.b. alsnog.
E-mail adres is: j.lierop20@kpnmail.nl
Gewijzigd E-mail adres van het secretariaat: secretariaat@lichtstadnarren.nl

