
 
 
 
 
 
 
 
Aan de Vrienden van de Dommelkanters 
 
Eindhoven, 27 oktober 2017 
 
Beste Vriend(in) van de Dommelkanters, 
 

“Het Gemintefist 2018” 
 

 
Vrijdag de 2e februari 2018 om 20.11 zullen de poorten van het Dommelkantershuis weer 
open gaan voor jullie en vele carnavalsvierende ambtenaren van de Gemeente Eindhoven. 
Wij hopen dat jij ook het komend jaar bij onze vriendenclub blijft en bij ons Gemintefist 
aanwezig zal zijn. Blijf je gebruik maken van de voordelen als vriend dan vragen wij jou het 
jaarlijkse bedrag als vriend (minimaal € 11,00) over te maken op bankrek. 
NL90ABNA0528244256 t.n.v. Penningmeester De Dommelkanters p/a Postbus 2358 5600 
CJ Eindhoven onder vermelding Vriend van De Dommelkanters 2018. 
 
Als vriend van De Dommelkanters krijg je niet alleen een toegangskaart en twee 
consumptiebonnen voor het altijd gezellige Gemintefist, maar ook een mooie Dommelkanters 
jaar-pin en een persoonlijke onderscheiding van onze Prins (Voor zover mogelijk uitgereikt in 
de loop van de avond, anders even opvragen). Daarnaast sta je vermeld op onze site. 
Wederom voor een vriendenprijs van 9 euro (normaal 15 euro) is tevens de schitterende sjaal 
van C.V. de Dommelkanters aan te schaffen. Maak dan 20 euro (jaarlijkse bijdrage +sjaal) 
over en wij zorgen voor de levering. 
Kijk ook eens op onze Website: www.dedommelkanters.nl 
 
Het motto : ’ At your service ‘ 
Kledingthema :   Black and Blue    
Muziek :   Dubbel Sikx, 9 blaoskapellen en een topact. 
 
Meerdere toegangskaarten á € 5,00 (inclusief een consumptiebon) zijn eventueel te bestellen 
via een van de raadsleden (2382863/ 2382086) of voor (op werkdagen vanaf maandag 2 
januari 2018) en tijdens het Gemintefist aan de balie van het Stadshuis.  
Graag je e-mail adres doorgeven i.v.m. digitale verzending, indien je niet bij de Gemeente 
Eindhoven werkt, aan: m.nicolaes@eindhoven.nl. 
Bedankt voor jouw steun en maak er wederom een gezellig kwaakfist van! 
 
Met vriendelijke groet,  
namens C.V. de Dommelkanters,  
Patrick Colen 
Secretaris  


