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Voor oord oor itter
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Beste lichtstadnarren, prins en gevolg, raad van elf,
ex-prinsen, dansgarde’s, dames, donateurs,
promotieclubleden vrienden van De Lichtstadnarren
en iedereen die dit leest.

Salaai !
Allereerst wil ik even kwijt hoe ontzettend trots ik ben dat ik naar voren ben gekomen tijdens de jaarvergadering van 2009 als voorzitter van c.v. De Lichtstadnarren. Dit had ikzelf nooit verwacht toen ik
34 jaar geleden in aanraking kwam met de vereniging. Het virus is toen toegeslagen en heeft mij
eigenlijk nooit meer losgelaten. Eenieder bedankt voor de steun en het vertrouwen.
Natuurlijk wil ik mijn voorganger bedanken voor de afgelopen jaren en onze Jan de secretaris ook
bedankt voor je inzet in het bestuur de laatste jaren. En het nieuwe bestuur samen met mijn heel
veel succes.
Zaterdag 21 november hebben wij afscheid genomen van onze prinses Reflection en haar hofdame
Mirror. Beste Anja en Alice bedankt voor jullie inzet van het afgelopen jaar. Daarna konden wij geheel
volgens schema onze nieuwe hoogheid binnen halen, voor velen geen verrassing, want het was een
beetje uitgelekt. Daar stond hij dan strak van de zenuwen maar wel trots heel trots dat hij prins mag
zijn van c.v. De Lichtstadnarren. Prins Daimond (Ton), adjudant Saffier (Roy) hofdames Bling (Patricia)
en Bling (Tamara) heel veel succes en lol het aankomend jaar.
Ja, daar staan we dan weer met 4 dagen carnaval voor de deur wij hopen natuurlijk dat dit weer een
geweldige 4 dagen gaan worden, ondanks de alom bekende recessie waar ook wij Lichtstadnarren
natuurlijk mee te maken hebben. Iedereen merkt natuurlijk de veranderingen die kostenbesparend uit
moeten gaan pakken; een nieuwe site en helaas geen teletekst meer maar wel zoals we gewend zijn
4 dagen volop feest met continu muziek. Op zaterdag en zondag treedt het orkest Insideout voor u op.
Op maandag het feestduo Maro en op dinsdag natuurlijk onze eigen vertrouwde Mike. Daarnaast zal
onze huis dj Estaloca er natuurlijk voor zorgen dat het dak eraf gaat in onze zaal voor volwassenen.
Helaas missen wij in het hele verhaal ons eigen TFO dat zich na jaren losgemaakt heeft en alleen
verder zijn gegaan onder de naam VTOP.
Wij verwachten ook dat de jeugd uit Eindhoven en omstreken de gang naar onze geweldige residentie
Cultura weer zal gaan vinden waar de dj,s van Estaloca hen weer volop zullen gaan vermaken.
Op Zondagmiddag niet te vergeten onze grandioze kindermiddag die speciaal in het teken staat voor
de kinderen hun ouders en oma’s en opa’s. De commissie kindermiddag is er weer helemaal klaar voor
en kan niet wachten om de deuren te openen
Dit hele programma zou natuurlijk geen plaats kunnen vinden zonder onze uitbater Cultura waarvoor
onze grote dank voor de inzet van Dennis en zijn team.
Wij hopen veel plezier te beleven samen met jullie de komende 4 dagen,
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Rest mijn nog een ieder een geweldig carnaval toe te wensen en tot ziens
op een van onze bals.
Ronny van de Graaf,
voorzitter
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WUYTS B.V. - Eindhoven
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Tegels

Tegelwerken

Sanitair

MEER DAN 30 JAAR
EEN BEGRIP IN
EINDHOVEN EN
VERRE OMGEVING!
Tarasconweg 9
5627 GB Eindhoven
Telefoon: 040 - 242 32 32 / 241 34 75
Fax: 040 - 242 10 59 www.wuytsbv.nl
De Belgen gaan hun eerste raket lanceren. “En,” vraagt een verslaggever, “ waar gaat de
reis naar toe?” “Nou,” zegt de Belgische astronaut, “Wij gaan naar de zon.”
“Naar de zon?” vraagt de reporter. “Maar daar is het toch veel te heet! Bent u niet bang
dat de raket zal smelten?” “Nou, nee,” lacht de Belg, “wij zijn niet gek hoor, We gaan
natuurlijk ‘s nachts!”

* Onderscheidingen
* Bekers
Weg op Bree 103

3670 Meeuwe Gruitrode

Tel: +32(0)11 61 18 71
Fax: +32(0)11 61 18 72
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* Medailles
* Pins
België

website: www.medallux.be
e-mail:
info@medallux.be
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Het woord is aan
de ere - voorzitter
Beste Lichtstadnarren, donateurs en promotieclubleden, vrienden
van De Lichtstadnarren en allen die deze krant lezen.
Wij staan weer aan de vooravond van carnaval. Vier dagen even
alle nadenkertjes aan de kant zetten en zorgeloos de wereld
ingaan. c.v. De Lichtstadnarren legt de loper voor u uit. Ze hebben
er van alles aan gedaan om het u naar de zin te maken.
Een geweldige Prins met Adjudant en twee Hofdames verzorgen het protocollaire gedeelte van de
carnaval in dansschool Cultura aan de Pietersbergweg, op de traditionele oogverblindende carnavalswagen in de optocht en tijdens de, niet weg te denken, reepmiddag op de maandagmiddag in
Eindhoven. Zij zullen het voorbeeld moeten geven. Ik heb daar wel vertrouwen in.
Tijdens de Prinswisseling ben ik getuige geweest van hun “carnavaleske” doop. Daar waren ze en daar
stonden ze, perfecte houding en perfecte uitstraling. Kortom een presentatie c.v. De Lichtstadnarren
waardig. Dat zit dus wel goed.
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Onze dansmarietjes hebben zich ook al enkele malen gepresenteerd. Wat dansen ze schitterend en wat
zien ze er prachtig uit. Allemaal een nieuw danspakje. Ik wens de dansmarietjes heel veel plezier tijdens
carnaval.
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van onze hofkapel, het T.F.O. Als erevoorzitter en oudvoorzitter wil ik jullie heel hartelijk danken voor al het plezier dat jullie mij geschonken hebben.
Ik wil Bertus van Eembergen nog even aanhalen. Zijn presentatie als beste Mensch 2009 van het
Lampegat. Wat een volle bak daar op de Markt. Wij genoten allemaal en waren zo trots als een pauw.
”Had twee jaar eerder moeten zijn!”. De insider weet wat ik daarmee bedoel. Toch weet ik zeker dat Tiny
meegenoten heeft en dat de bij haar horende opmerkingen “Oh wat gezellig!!”, “Oh wat veel mensen
voor Bertus!!” en “Oh wat prachtig!!” meerdere malen over haar lippen zijn gegaan.
C.v. De Lichtstadnarren mag jaarlijks de nominatie doen voor de Beste Mensch. Ook voor 2010 is een
voordracht gemaakt. Perfect gedaan bestuur, wederom een Beste Mensch die dubbel en dwars de titel
heeft verdiend. Wim Martens, oud voorzitter van de Federatie Eindhovens carnaval.
Jan van de Heuvel wil ik ook even in de schijnwerper zetten. Jan heeft ongelooflijk veel voor c.v. De
Lichtstadnarren gedaan. Als dank werd Jan recentelijk benoemd als erelid. Een eretitel die hij dubbel en
dwars verdiend heeft. Je hebt tegenslag door een auto-ongeluk. Ik hoop echter van harte dat je deze
klap te boven komt en dat wij jou mogen ontmoeten tijdens de carnaval. Kop op Jan!!, je hoort er bij!!!
Verder wens ik iedereen veel plezier tijdens carnaval. c.v. De Lichtstadnarren heeft
een paar nieuwe bestuursleden, die onder leiding staan van de nieuwe voorzitter
Ronny van de Graaf. Ik wens hem en de rest van het bestuur alle succes toe.
Weinig vragen tijdens de evaluatie betekent een perfecte carnaval.
Laten wij daar naartoe werken. Veel succes voor jullie.
Amuseer je met de carnaval, begin met de aanwezigheid bij de optocht en ga
uit je bol tijdens deLichtstadnarrenbals, e.e.a. onder het Lampegatse motto:

”Waor Gagget Um”
Salaai, Salaai!!!!!!!
Groetjes, Gé Wonink
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Dit geweldige kwartet zal ons voorgaan
in de komende dolle carnavalsdagen.
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PROCLAMATIE
Wij,

Daimond

Bij de gratie van alle Lichtstadnarren
en –narrinnen,
Prins der Lichtstadnarren 2009-2010
Beschermheer van Jagershoef
Baron van Woensel
Bijgestaan door Adjudant Saffier en
de Hofdames Bling & Bling

Proclameren
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dat 11e Op 13, 14, 15 en 16 februari 2010 weer uitbundig carnaval zal worden gevierd
in onze Residentie “Cultura”.
10e Iedereen die carnaval wil vieren bij De Lichtstadnarren van harte welkom is.
9e Geheel Woensel op haar grondvesten zal trillen van de feestvreugde.
8e Onze Dansgardes de Briljantjes van de vereniging zijn en dat zij hun beste beentje
voor zullen zetten.
7e Wij, Prins, Adjudant, Hofdames, Dansgardes en De Raad u voor zullen gaan in
deze dolle dagen.
6e Wij uitsluitend naar vrolijke en goedlachse gezichten willen kijken.
5e Wij zullen proberen de tap van onze kasteelheer binnen de korste keren droog te leggen.
4e Al het kostbare vocht u goed moge bekomen.
3e Rangen en standen niet bestaan; bij De Lichtstadnarren is iedereen gelijk.
2e Eenieder na afloop op eigen benen huiswaarts moet kunnen gaan.
1e Wij, Daimond, Adjudant Saffier en de Hofdames
Bling & Bling u een geweldig Carnavalsjaar toewensen,
dit alles onder het motto: ‘waor gagget um’
Aldus opgemaakt in het Lampegat en bevestigd in de
Residentie der Lichtstadnarren op 21 november 2009

Daimond
Prins der Lichtstadnarren
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Bruna Postkantoor Meijer
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Boeken, Wenskaarten,
Tijdschriften & Kantoorartikelen
Leenderweg 64
Kruisstraat 165

5615 AB Eindhoven
5612 CH Eindhoven

“Gisteren was ik met Geert-Jan in de
St. Jan.” zegt Freddie. “Plotseling
steekt hij een sigaret op. Stel je voor,
hij rookt gewoon in de kerk. Van schrik
liet ik bijna mijn glas bier vallen.”

040-2122009
040-2436774

De ene blondine zegt tegen de ander:
“Dit jaar valt Kerstmis op een vrijdag.”
Zegt de ander; “Oh! toch zeker niet
op de dertiende!!”

Café “DE KOENS”
Voor een neut of een bakkie leut
Voor een glaske fris of bier
Bij “de Koens” tappen ze met plezier
En wat dacht u van onze DRIE biljarts!
Is de kantine gesloten,
zijn wij open.
Alle dagen van
13.00 - 02.00 uur,
behalve ‘s woensdags

Tot ziens bij John en Marian
Zaal beschikbaar
Tonnaerstraat 14 - Eindhoven
tel. (040) 243 69 03
fax (040) 23718 08

Joris Minnestraat 8
5632 ER Eindhoven
[T] 040 - 243 40 80
[F] 040 - 246 46 59
www.dekempenparket.nl
info@dekempenparket.nl

‘s woensdags gesloten

MAZELAND AUTO SERVICE
De grootste universeel autoservice specialist van Eindhoven

alle merken auto’s ook bedrijfswagens
BRUSSELLAAN 7
5628 TA EINDHOVEN
- TEL 040-2568944
AUTOSERVICE@MAZELAND.NL - WWW.MAZELAND.NL
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Opkomst Prins Daimond en gevolg
Zaterdag 21 november 2009, een volle zaal bij
c.v. De Lichtstadnarren. We hebben zojuist op een
zeer ludieke en waardige wijze afscheid genomen van
prinses Reflection en haar hofdame Mirror.
Naast een aantal bevriende carnavalsverenigingen
hebben we ook hoog bezoek in ons midden.
Dubbel zelfs. Stadsprins Rudolfo is aanwezig met zijn
complete hofhouding en dit jaar worden we zelfs
vereerd met een bezoek van Prins Corsario Allegro,
de prins van Veldhoven, en zijn gevolg. Een extra
verrassing voor ons was dat in zijn hofhouding twee
bekenden van ons waren. Een van de adjudanten is
Ralf de Wit, oud-raadslid van De Lichtstadnarren en
een van de hofdames is zijn echtgenote Monique, tot
vorig jaar leidster van onze junioren dansgarde .
Er heerst een gezellige sfeervolle onspannen sfeer
in de zaal. Hoewel..... helemaal ontspannen is de sfeer
nu ook weer niet, want over enkele ogenblikken
zal de nieuwe prins van De Lichtstadnarren zijn
opwachting maken. Opeens wordt het donkerder, de
muziek verandert in vlotte disco-stijl en......
Daar springen Ton en Roy plotseling door een wit doek
heen, het podium op. Prachtig gekleed in een blauw
pak dansen zij heen en weer en even later springen
er twee dames bij. Eveneens gehuld in oogverblindende costuums, het zijn Patricia en Tamara.
Tijdens de officiële installatie blijkt Ton de nieuwe prins
van De Lichtstadnarren te zijn (Prins Daimond) en
Roy adjudant Saffier. Patricia en Tamara gaan als de
hofdames Bling en Bling het komend carnavalsseizoen in. Na deze opkomst kan carnaval al bijna
niet meer stuk voor De Lichtstadnarren.
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Klaas van Hoof, Keurslager
Winkelcentrum Vaartbroek
Wijngaardplein 49
5632 MC Eindhoven
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Waalstraat 134 - 5626 AV Eindhoven
Tel./Fax 040 262 08 37
Gsm. Zilvester 06 41 46 82 25
Gsm. Gonnie 06 24 49 25 12

Telefoon 040-2489632
verstand van lekker vlees

De Stek
Hengelsport-artikelen
Bredalaan 57
5652 JB EINDHOVEN
tel: 040-2525977
www.de-stek.nl
In het ziekenhuis kleedt een vrouw zich uit en gaat op het bed liggen en verwondert zich
dat de man in het wit haar niet onderzoekt.
“Dokter, waarom onderzoekt u me niet?” vraagt ze.
“Even wachten mevrouw.” is het antwoord. “De dokter komt zo, ik ben de schilder”.

Verzekeringen - Hypotheken - Fiscaal advies

ASSUCURA
ASSURANTIËN
Tel.: 040 - 242 03 57
Rinus v.d. Graaf
Ronny v.d. Graaf
Artoislaan 1 - 5627 JB EINDHOVEN - E-mail: assucura@chello.nl
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Afscheid Prinses Reflection
Na een jaar de scepter over het Lichtstadnarrenvolk te hebben
gezwaaid, kwam er voor Prinses Reflection en voor haar
Hofdame Mirror, een eind aan. Op zaterdag 21 november was
het zover.
Dus de dames werden bij elkaar getrommeld en er is wat
afgemaild. Er moest weer iets passends gevonden worden voor
het afscheid. Al snel kwam men op het bakje erwtensoep, iets
wat al jaren een traditie is op zaterdag na de carnavalsoptocht.
Een grote kookpot waar Anja inpast is een goed idee, maar.....
hoe maken we zo’n ding. Gelukkig kan Richard, de man
van onze leidster Henriëtte, goed knutselen; dus dat was goed
geregeld. Een geweldig mooie soepketel was het eindresultaat.
Richard, namens alle dames, bedankt!
Op vrijdag was er intern afscheid. Dit was weer een gezellige en
ongedwongen avond.
Zaterdag werd er officieel afscheid genomen van onze prinses
Reflection en haar hofdame Mirror.
Natuurlijk was de zaal weer goed gevuld, mede dank zij de aanwezigheid van diverse bevriende verenigingen. Om een uur
of tien was het zo ver. Nadat eerst alle officiele handelingen
waren verricht, werd het doek uigerold. Hierachter werd Anja
als wortel verkleed en Alice als kok. Het doek werd opgerold en
daar stond de grote soepketel. Anja werd er in gestopt en Alice
kreeg een grote soeplepel en aan haar de taak om al roerend
de soepketel weg te rijden. Dit was weer een geslaagd en
toepasselijk afscheid.
Anja en Alice, bedankt voor het fijne carnavalsjaar wat wij met
jullie mochten beleven.
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J&F
auto- en bandenservice
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* Specialist in motorbanden
* APK - Keuringsstation
lid "De Blauwe Bocht"

Rooyakkersstraat 12 - 5652 BB Eindhoven
Tel. 040 - 251 17 33 - Fax 040 - 255 52 36

Bakkerij

HARTOGS
Het beste brood koopt u
bij uw warme bakker
Kleine Berg 74a, 5611 JW Eindhoven
Tel.: 040-2449388, Fax: 040-2365883

Patrick
van Poppel
Ambachtelijke Slagerij
Ambachtelijke Slagerij Patrick van Poppel
Generaal Coenderslaan 39 - Eindhoven
Telefoon 040 - 244 26 98

De verpleger in het ziekenhuis was bezig een 90-jarige dame te wassen.
“Zullen we de brievenbus ook maar even wassen, mevrouw?”
“Laat maar,” zegt de oude mevrouw, “ik heb al 40 jaar geen post meer gehad!”

Originele carnavalskleding
Slingers, ballonnen
Confetti, maskers, hoeden, enz.
Jongleerartikelen (ballen & knotsen)
Carnavalsschmink (spuitbussen, enz.)
Stickers

St. Catharinastraat 73, 5611 JB Eindhoven
Nulveertigtuuuuttweeviervieréénviervijfnul
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Ex - Prinses Reflection
Beste carnavalsvrienden,
Aan mij de eer een afscheidswoordje te mogen schrijven voor de krant.
Als eerste wil ik iedereen bedanken voor het geweldige seizoen.
In het bijzonder mijn Hofdame Mirror, die het met mij, met de voorbereidingen erbij 1½ jaar uit heeft moeten houden. Ik vind dat ze het
geweldig heeft gedaan.
Het was een seizoen met veel hoogtepunten, een paar wil ik nog
even noemen. Natuurlijk de opkomst:
’s middags nog van de fiets gereden, ’s avonds in de file, (vanwege
het voetballen van PSV) maar toch alles op tijd gered.
Zenuwachtig, dat viel eigenlijk wel mee, verbaasde gezichten van degene
die het niet hadden verwacht. Een hele geweldige avond!
Gevolgd door de brunch de volgende dag met een geweldige opkomst.
Dank je wel daarvoor.
Dan carnaval natuurlijk: opgehaald worden met een koe, echt te gek, een
hele gave carnavalswagen, 4 dagen het dak eraf bij Cultura, de kindermiddag, het
repen, de huldiging van Bertus als beste mens, alles was geweldig om mee te maken.
Dinsdagnacht ging het lampje na die carnavalsdagen dus echt uit.
Tenslotte de afgang, waar erg veel aandacht aan was besteed
het was gewoon geweldig.
Iedereen bedankt!
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Ex-prinses Reflection

Ex-Prinsen
Lichtstadnarren en -narrinnen,
U ziet ze regelmatig lopen in onze residentie…. met hun boerenjas en
zwarte pet…. De ex-prinsen & prinsessen..
Elke van deze prins(en)/ses(sen) vertegenwoordigt een jaar
onvergetelijke carnaval bij De Lichtstadnarren.
Ook hebben deze exxen een denktank gevormd voor alle
toekomstige hoogheden van de lichtstadnarren. Dit door middel van een
Handboek waarin veel praktische tips en wetenswaardigheden in staan,
die elke toekomstige hoogheid dient te weten..
De exxen kiezen de leden van de prins keuze commissie.
Deze commissie heeft als doel een gemotiveerde, enthousiaste hoogheid te kiezen, zodat wij elk jaar een onvergetelijke carnaval beleven !!
Zo ziet u dat deze exxen ook erg actief zijn achter de schermen bij De Lichtstadnarren.
En natuurlijk na al dat serieuze wordt er veel tijd gespendeerd, om de onderlinge
vriendschap te onderhouden. Dit gebeurd door middel van gezellige uitjes en
andere activiteiten.
Zin gekregen om hier lid van de worden…Uhhh even aanmelden als nieuwe
hoogheid…en de rest volgt….!!!
Namens de exen willen wij u een gigantisch carnaval toewensen bij
De Lichtstadnarren.
Ex prins Plaisier
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Copyservice tot A0 formaat
Full color copieën
Sneldrukwerk A4 / A3
Handelsdrukwerk / verenigingsdrukwerk
Hoog volume digitaal printen / copiëren
Digitaal scannen
Printservice
Totale afwerking en plastificeren
Afhaal- en brengservice, alleen voor
bedrijven en verenigingen

Boschdijk 738 - 5624 CL Eindhoven
tel. 040 - 2434553 - fax 040 2455916
E-mail: eindhoven@copy-co.nl
w w w . c o p y - c o . n l
Op de speelplaats wordt opgeschept.
“Wij zijn met drie kinderen thuis en ieder heeft zijn eigen bed.”
“Wij zijn met vier kinderen, en elk heeft zijn eigen kamer.”
“En wij zijn met vijven, en ieder heeft zijn eigen papa”
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Even voorstellen

Prins Daimond
21 november 2009 mocht het eindelijk gaan gebeuren; mijn droom werd
werkelijkheid: Prins der Lichtstadnarren.
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Ik zal me eerst even voorstellen:
Mijn naam is Ton Smits en ben al enkele jaren lid van De Lichtstadnarren.
Eerst als donateur en daarna mocht ik bij onze geweldige Raad van XI
mijn inzet gaan tonen.
Ik ben niet blind en bij de fantastische dansgarde zag ik een mooi en
lief meisje, Patricia. Het klikte, wij zijn inmiddels getrouwd en hebben
twee hele mooie zoontjes. Eerst werd Dylano geboren en afgelopen
december werden wij verblijd met de geboorte van Marciano.
Patricia zal met mij het komende carnavalsjaar in gaan als mijn
hofdame (Bling), evenals mijn zus Tamara (ook Bling).
Mijn goede vriend Roy is mijn adjudant (Saffier). Hij is ook lid van de
raad van XI en was in 2005 Prins Destilador van onze fijne vereniging.
Zijn ervaring kan ik het komende seizoen dus goed gebruiken.
Voor mij is het een hele eer om u dit jaar voor te mogen gaan als
Prins Diamond. Ik zal me dan ook voor 100% inzetten om samen met
u een fantastisch geslaagd carnaval te vieren. Uiteraard met de volledige
steun van mijn adjudant Saffier, de hofdames Bling en Bling, dansgardes
bestuur en raad van XI. Ook onze kasteelheer Dennis en zijn team zullen
er voor zorgen dat u niets te kort komt in ons Lichtstadnarrenpaleis.
Op het moment dat ik dit schrijf heb ik er pas een uitbal en onze beide
tonpratersavonden op zitten. Veel heb ik dus nog niet meegemaakt maar
het kan nu al niet meer stuk en dan moet carnaval en de rest van het
seizoen nog komen. Wij staan nu al te popelen om aan de vier dolle
carnavalsdagen te beginnen, we hebben er super veel zin in.
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Ik weet zeker dat er van bovenaf iemand heel erg trots zal zijn op dat
wat ik, samen met mijn gevolg, het komende seizoen mag doen.
Hiermee bedoel ik mijn opa, een echte carnavalist en zelf mocht hij in
1977, als Prins Martin d’n Urste, de scepter zwaaien als prins van de
Gestelse Carnavalsvereniging De Blauwbuiken. Ik zal er alles aan doen
om hem niet teleur te stellen.
Mede namens mijn gevolg wil ik iedereen van onze Lichtstadnarren-familie bedanken voor de grote inzet
die zij tot nu toe hebben getoond en wensen wij u allen een geweldig blinkende carnaval toe.
Salaai!
Daimond, Prins der Lichtstadnarren.
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van de Mortel BV
Papier- en metaalhandel

Voor een verantwoorde recycling
van oud papier en oude metalen
Kanaaldijk Noord 107
5642 JA Eindhoven

Tel.: 040 - 281 73 40
Fax:040 - 281 33 00

Twee nonnetjes komen bij de apotheker en vragen een doosje condooms.
Ze gooien de inhoud op de grond en beginnen er op te trappen.
De apotheker weet niet wat hij ziet en vraagt wat dat te betekenen heeft.
“Op die manier zijn we ook gestopt met roken.” antwoorden de nonnetjes.

Ee
Ei n be
ve nd gr
rre ho ip
om ven in
ge en
vin
g!

Frituur & Catering
Heesterakker
Florencelaan 48b - 5632 PT Eindhoven
Tel. 040 - 2413406
16

‘t Drankurgel
De grootste slijter
van ons land
Geeft u de winst
in eigen hand!!
‘t Drankurgel
Tongelresestraat 32-34
5611 VK Eindhoven
tel. 040 - 211 25 92
gratis parkeren voor de deur
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Dansgardes c.v. De Lichtstadnarren
Dansgarde
Junioren
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Annemarie Rozema
Maxime v/d Wardt
Anouk Schoonhoven
Cyanne Viegen
Marlijn Schoonhoven
Djenica Voss
Marisca Damen
Michelle de Wit
Fenna Walraven
Mandy Hendrikx
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Dansgarde
Senioren 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Annemarie Rozema
EvelienRovers
Quinty v/d Graaf
Debby v/d Graaf
Marisca Damen
Suzan Kievits
Dominique v/d Wardt
Patricia v/d Graaf
Angel Vliegen

Niet op de foto:
Patricia Smits, zij staat
dit jaar haar man, onze
prins Daimond, bij als
hofdame Bling.
Volgend jaar is zij zeker
weer van de partij.
Hallo allemaal,
Ik ben Mandy Hendrikx, 10 jaar en ik zit nu al 5 jaar bij de dansgarde. Ik vind het
erg leuk dat wij ieder jaar een dansje leren die wij dan mogen dansen voor een
nieuwe prins/ prinses. Dit jaar was het erg leuk omdat wij ook een nieuw pakje
hebben gekregen.
Ons jaarlijks danstoernooi is ook altijd erg leuk. Jammer dat dit jaar de stadprins
niet kon langskomen. Gelukkig werd dit goedgemaakt door de federatie die een
lekkere zak chips voor ons kwam brengen.
Verder wens ik iedereen een hele leuke carnaval toe.
Groetjes Mandy.
17
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Een tandprotheticus is uw specialist
in het:
aanmeten
repareren
opnieuw aanpassen en
controleren van een kunstgebit

Tandprothetische praktijk

Luijten
Lid Org. Ned. Tandprothetici

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT
De tandprotheticus maakt de prothese zelf in nauw overleg met de prothesedrager.
Voor een goede nazorg, gratis advies en reparaties zijn klaar terwijl u wacht

Leenderweg 94 5615 AC Eindhoven Tel. 040 - 2126282
Gebr. Hoekstraat 45 5521 BL Eersel Tel. 0497-514121

Kapperij

Houtse Bazar
Feestartikelen - Carnavalsartikelen
Vuurwerk en vele andere artikelen

rootste
De allerg navalsar
collectie C essoires!
acc
kleding en

Nu nog groter

Wijngaardplein 54
5632 MC Eindhoven
040 - 2410117
www.ZoWeZo.nl

Hoofdstraat 182 - Helmond ‘t Hout
Tel. 0492 - 536605
Vanuit Eindhoven tweede stoplicht rechts,
dan over het spoor meteen links

UW GASTHEER
RAMSIS DERIAS

Elke dinsdag en donderdag

Pizzadag

Alle pizza’s € 5.50
RESTAURANT - PIZZERIA
IL GIARDINO
KRUISSTRAAT 87
5612 CD EINDHOVEN
TEL: 040 - 2465280

Elke woensdag en vrijdag

Pastadag

Alle pasta’s € 6.50

BETHLEHEM DÉ ENIGE ECHTE!!!
GRILLROOM - SHOARMA
BETHLEHEM
KRUISSTRAAT 104
5612 CL EINDHOVEN
TEL: 040 - 243 46 18
18
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F.E.C. onderscheiding
voor
Ronny van de Graaf
Iedereen bij De Lichtstadnarren en ver daarbuiten kent hem
wel. Die lange die er altijd, waar De Lichtstadnarren ook zijn,
bij is. Ja, we hebben het over Ronny van de Graaf.
Hij is 34 jaar lid van onze vereniging en, zoals hij zelf in zijn
voorwoord schrijft, is het Lichtstadnarrenvirus toen toegeslagen en heeft het hem nooit meer losgelaten.
Soms lijkt het wel dat hij meer getrouwd is met De Lichtstadnarren dan met Petry, zijn echtgenote. Gelukkig is zij ook
een echte carnavallist en zeker ook een echte Lichtstadnar
en zij steunt haar man op alle fronten.
Hoewel Ronny zeker geen gemakkelijke is en in zijn enthousiasme wel eens doorslaat, wat overigens
altijd wel weer goed komt, mag van hem zeker gezegd worden dat hij een van de drijvende krachten van
c.v. De Lichtstadnarren is. Wellicht wel DE motor van het geheel.
Als we moeten schrijven wat hij allemaal in de afgelopen 34 jaar voor De Lichtstadnarren heeft gedaan,
komen we op deze pagina ruimte tekort en daarom zullen we er enkele punten uitlichten.
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In 1976 werd hij lid van De Lichtstadnarren. Het toenmalige bestuur vond hem eigenlijk nog maar een
snotneus en hij mocht meedoen met de technische commissie. Hier heeft hij diverse jaren allerlei
rotklusjes op mogen knappen. Gelukkig niet alleen, zijn broer Jos en Gerard Klaassen, beiden nog lid
van De Lichtstadnarren, waren toen ook al actief lid.
Natuurlijk werd hij lid van de Raad van XI en dat werd bekroond met het prinsschap van onze vereniging
in 1998. Als Prins Demolition zwaaide hij de scepter over De Lichtstadnarren en zijn zoon Peter was in
dat jaar onze jeugdprins. De Lichtstadnarren beleefden toen een fantastisch carnavalsjaar.
Inmiddels zat hij ook in het bestuur en als het effe kon bemoeide hij zich (in het goede uiteraard) overal
mee. Er speelde met carnaval geen orkest bij De Lichtstadnarren of Ronny moest hen eerst gezien en
gehoord hebben.
Als lid van de prinskeuze commissie beoordeelde hij de prins-kandidaten en als “beschermheer” van
onze dansgardes zorgde hij er wel voor dat ze niets tekort kwamen. Zelfs de ontwerpen van nieuwe
pakjes moest hij eerst zien voordat zij er kwamen.
In 2003 stond hij wederom op het podium. Ditmaal als adjudant van zijn goede vriend François van
Eembergen, die als Prins Tropicana op het podium stond. Ook dit jaar was geweldig.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en weer was hij van de partij, nu tijdens ons 44-jarig jubileum in
2008. Als Prins Quarante Quatre ging hij ons voor, bijgestaan door zijn broer Rinus als adjudant Le Frère
en zijn vriend Jan van Lierop als adjudant L’ami. Helemaal bijzonder was het dat we nu een jeugdprinses,
(zijn dochter Patricia) én een jeugdhofdame (zijn nichtje Debbie, dochter van Rinus) hadden.
Dit vijftal zorgde er voor dat De Lichtstadnarren een carnavals-jubileum hebben gehad waarover heel het
Lampegat nu nog praat.
Op dit moment is hij voorzitter van c.v. De Lichtstadnarren en dat gaat hem goed af. Hij heeft zelfs
geleerd dat hij niet alles zelf hoeft te doen, hoewel hij toch wel een strak oogje in het zeil houdt.
Kortom redenen genoeg voor het bestuur om hem bij de Federatie Eindhovens
Carnaval voor te dragen voor de grote federatieonderscheiding. De hoogste
onderscheiding die in het Lampegat uitgereikt wordt.
Deze werd hem omgehangen op carnavalsmaandag door de stadsprins, Prins
Rudolfo.
Hij heeft hem zeker verdiend en wij allen gunnen het hem van harte.
Wij hopen dat hij zich nog lang voor De Lichtstadnarren in wil blijven zetten.
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