Stichting

Comité Carnavalsviering Hoensbroek
Hoensbroek, oktober 2017

Geacht (aspirant) Erelid,
Na een wisselvallige zomer is het CCH helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Het is nu nog aftellen tot aan de seizoensstart
op de 11e van de 11e. Hoewel we deze keer een iets korter seizoen hebben heeft het CCH weer een bijzonder sfeervol en
gevarieerd programma van hoge kwaliteit voor u samengesteld. Met deze brief willen we dat vol trots aan u presenteren. Als
(aspirant) erelid van het CCH bieden wij u graag als eerste de gelegenheid om bij al onze evenementen aanwezig te zijn.
De hoogte van de lidmaatschapsbijdrage hebben wij voor dit jaar vastgesteld op € 66, - per persoon. Wij hopen uiteraard dat u
uw erelidmaatschap wilt verlengen, hervatten of wellicht voor de eerste keer gaat uitproberen. Als erelid heten wij u dan ook
van harte welkom op al onze evenementen. Wij zijn ervan overtuigd dat u daar beslist geen spijt van zult krijgen.
Daarnaast stelt u ons door middel van uw erelidmaatschap van het CCH in staat om dit belangrijke stukje Limburgs cultureel
erfgoed voor de Hoensbroekse gemeenschap in stand te houden.
Traditiegetrouw starten wij op de tweede zaterdag van januari, te weten op 13 januari 2018 met de Prinsenproclamatie.
Geheel in het thema van De Kleine Zeemeermin proclameren wij onze nieuwe Hooëglustigheid. Een team van carnavalisten en
specialisten is al sinds de zomer bezig om er wederom een overweldigende proclamatie van hoog niveau van te maken. Oude
tijden herleven op het kasteel.
Op zaterdag 10 februari 2018 overhandigt Burgemeester Ralf Krewinkel En Groeëtvorst van ’t CCH de sleutel aan onze
Sjtadsprins tijdens de Sleuteloverdracht. De avond zal uit twee delen bestaan. De sleuteloverdracht zal net zoals andere jaren
op ludieke, humoristische en muzikale wijze plaatsvinden onder het genot van een drankje en een hapje. De sleuteloverdracht
zal in een select gezelschap van sponsoren, ereleden en genodigden van de Sjtadsprins en het CCH plaatsvinden. Aansluitend
zal er een mooie feestavond plaatsvinden met een keur aan artiesten.
Ook wordt u als erelid uitgenodigd voor het Breuker Vastelaoves Leedjeskonkoers. Traditioneel openen wij op de elfde van de
elfde met het Breuker Vastelaoves Leedjeskonkoers en wordt de nieuwe sjlager va Gebrook gekozen. Als erelid krijgt u te
zijner tijd een toegangsbewijs voor het Breuker Vastelaoves Leedjeskonkoer in 2018 tijdig toegestuurd.
Tevens worden alle ereleden vermeld in onze vastelaovesgezet d’r Uul.
Als u besluit om (opnieuw) erelid van het CCH te worden, kunt u dat kenbaar maken tot uiterlijk 30 november 2017.
Door een bedrag van € 66, - per persoon over te maken op rekeningnummer NL23ABNA0474915735 ten name van CCH
bent u verzekerd van een toegangskaart met een gereserveerde plaats voor de Prinsenproclamatie op zaterdag 13 januari 2018,
een toegangskaart voor de Sleuteloverdracht en de feestavond op zaterdag 10 februari 2018 en het leedjeskonkoers op zondag
11-11-2018.
Vergeet niet om bij uw betaling als omschrijving te vermelden: ‘Erelid 17-18’.
In de bijlage treft u een formulier aan om uw bestelling op in te vullen. Dit formulier/gegevens kunt u retour sturen aan
secretariaat@cch-gebrook.nl
Onder het motto “ #VSTLVND Gaef 't doer” wenst het CCH u een fantastisch carnavalsseizoen toe.
Mit Gebrook Alaaf,
Ton Toussaint
President CCH

Thijs Bogaert
Secretaris CCH

Secretariaat: Postbus 689, 6400AR Heerlen / www.cch-gebrook.nl
Bankrelatie: ABN/AMRO NL23ABNA0474915735 / BTWnr: NL804240905B01 / KVKnr: 41070395
Optochtkomitee Hoensbroek, Oud-Prinsen CCH en CCH Gebrook zijn handelsnamen van de Stichting CCH Gebrook
Het `Optochtkomitee Hoensbroek` en de `Oud Prinsen CCH` zijn handelsnamen van de Stichting `Comité Carnavalsviering Hoensbroek`, die
zich de instandhouding en organisatie van de carnavalsviering in Hoensbroek ten doel stellen.
‘t `Comité Carnavalsviering Hoensbroek`, ‘t `Optochtkomitee Hoensbroek` en de `Oud Prinsen CCH` zörge d’r same vuuër dat d’r Breuker
Vastelaovend blieft besjtaon zoeë wie dat ummer waor.

Volgblad 2

Bestelformulier Erelid 2017-2018
Naam:______________________________________________________________
Straat:________________________________________________________
Huisnummer: _____________
Postcode: ____________ Woonplaats: ____________________________________
Telefoonnummer:______________________________________________________
E-mailadres: ___________________________________________________________
Aantal personen waarmee u erelid wilt worden: ________
Met welke naam wenst u vermeldt te worden in d’r Uul: _________________________________________
● Kaart Prinsenproclamatie 13-01-2018, Wenst wel of niet* gebruik te maken van gereserveerde plaats
● Kaart Sleuteloverdracht & Feestavond 10-02-2018
● Kaart Breuker Vastelaoves Leedjeskonkoers 11-11-2018
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

