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Eveliens Fashion
zaterdag 20:00 tot 02:00 All you need is love bal

Burg. Van Houtlaan 164

zondag

5701GL Helmond

14:00 tot 02:00 non stop carnavalsbal
-muziek van toen en nu-

maandag 14:00-18:00

kidsparty,
nieuw: kindertombola

maandag 20:00 - 02:00

black and white party

dinsdag

14:00-18:00

kidsparty,
nieuw: kindertombola

dinsdag

20:00 tot 01:00 afsluitingsbal

Dit programma wordt aangeboden door Party centrum de Molen ism EKV de Narren

06-47837367
Wist u dat…..
EKV de Narren is opgericht in 1974?

Facebook.com/eveliensfashion

Dat we dus bijna 44 jaar
bestaan?
Dat onze website
www.ekvdenarren.nl is?
Dat we op facebook te
vinden zijn onder facebook.com/ekvdenarren?

Prins Marcus d’n Urste
& Jeugdprins Gavin

Wij nog wel volle zalen
trekken?
U tegen inlevering van
dit boekje een leuke
korting krijgt op maximaal 10 consumptiebonnen? (per persoon, max 10 bonnen!)

Fijne carnaval allemaal! Tot ziens bij PartyCentrum de Molen
De NAR, jaargang 1, © EKV de Narren. Programma

Sponsoren opgelet!

Een woord van de voorzitster EKV de Narren

Dit boekje wordt maar
liefst in een oplage van
5000 stuks verspreid!
Zeker ook voor u
interessant!!!

Alaaf, beste carnavalsvrienden! Ik ben Carin Verhagen, voorzitster van onze vereniging. Wij zijn ontstaan
in 1974 en destijds opgericht door o.a. mijn vader Tony
van Schaik en Rinie Knaapen, die nog steeds met ons
verbonden zijn als ereleden. We zitten nu in ons 41ste
seizoen, dus we zijn al druk met het voorbereiden van
ons 44 jarige jubileum. Ik mag met trots zeggen dat ik
als enige vrouw al 41 jaar meeloop met onze club. Het
begon in 1974 als dansmarieke, en al snel werd ik Helmonds eerste solo dansmarieke. Zo heb ik, maar later ook onze gardes, heel
wat prijzen gewonnen. Want op latere leeftijd begon ik de meisjes zelf te trainen.
Dat heb ik lang volgehouden, en nu traint mijn eigen dochter Michelle – die nog
wat meer talent voor het gardedansen had dan ik – onze gardes alweer voor het
twaalfde jaar. Ik was inmiddels al enkele jaren bestuurslid bij de vereniging, en
werd 10 jaar geleden gevraagd om voorzitster te worden en doe dit nog steeds
met liefde en plezier voor deze mooie club. Natuurlijk hadden we goede en
slechte tijden, maar nu hebben we een “skon clubke” zoals men dat hier zegt.
Mijn hart ligt nog steeds bij onze meisjes, die het visitekaartje van onze vereniging zijn. Maar ook ben ik trots op onze raad en het bestuur, en onze jeugdraad
uiteraard, die het samen altijd tot een mooi carnavalsseizoen weten te brengen.
We hebben gelukkig een aantal heel actieve leden, die het al een paar jaar mogelijk maken om al onze wensen te vervullen. Zo nemen we weer deel aan de
optocht in Helmond, en wordt onze vereniging prachtig gekleed. We zijn nu alweer 12 jaar gesettled in Partycentrum de Molen, bij Patti en Noud van der
Horst. Daar gaat met carnaval het dak eraf, dus ik zou willen zeggen: kom ook
met ons feesten en genieten van een geweldige carnaval voor iedereen. Dus ik
hoop u met uw kinderen, ouders en vrienden te mogen begroeten op 14, 15, 16
en 17 februari. Alaaf!!!
Groetjes, Voorzitster Carin Verhagen

Meer informatie:
www.ekvdenarren.nl

DANSMARIEKES!!!

Wil jij ook op hoog niveau bij ons komen dansen? Kom dan
tijdens de carnaval eens kijken en praten met onze trainsters!
Je kunt ook een bericht sturen via www.ekvdenarren.nl

De gezelligste carnavalsvereniging met
mooiste dansgardes van Helmond en
omstreken!

Woord van onze prins : Prins Marcus d’n Urste:

Aan mij de eer om dit jaar de scepter te zwaaien over de
vereniging. We gaan er een geweldig feest van maken, samen
met mijn zoon jeugdprins Gavin d’n Urste!

Frietwagen?
www.johanslegers.nl !

Gezellige kindermatinees en geweldige carnavalsavonden bij
Partycentrum de Molen.
Onder begeleiding van de Marco Polo Disco Sjo! wordt het
gegarandeerd een ouderwetse brabantse carnaval!

HOUDOE!

Ako-Tech BV
Donkerstraat 4
5704 BW Helmond
Hairstyling by Lou ! Louise van Wanrooij 06-43197179

Tel. 0492-510127

