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Voorwoord voorzitter
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Beste lichtstadnarren, prins en adjudant, dames, dansgarde,
raad van elf,donateurs, adverteerders, promotieclubleden,
vrienden van de lichtstadnarren en een ieder die dit leest.

Salaai
Ja ja wat waren wij er vroeg bij dit jaar, al het laatste weekend
van oktober en onze prinswisseling was een feit.
Allereerst weer op vrijdag afscheid genomen van onze prinses
en haar hofdame en natuurlijk niet te vergeten onze jeugdprinses.
Patricia, Romy en Naomi hartelijk dank voor jullie
grandioze inzet het afgelopen jaar jullie hebben er weer een
mooi feestje van gemaakt.
Op zaterdag traditie getrouw om 23:11 uur is het dan weer
zover en komt na een mooi stukje muziek onze nieuwe
hoogheid en een adjudant tevoorschijn. Prins Cerevisia en
adjudant Bracino, wat een namen weer.
Wel namen die bij hen passen want als je het vertaalt betekent het bier en brouwerij wat uiteindelijk toch
wel heel erg bij hen past. John Kweens en Damian Smits, heel veel plezier en succes het aankomend
carnaval, maar dat gaat jullie wel lukken, dat zien wij allen al na een paar uitbals die wij inmiddels met
jullie hebben gehad.
Vier dagen carnaval met onze inmiddels vaste dj Soundwave Productions, waar we ontzettend blij mee
zijn, Nicky alvast bedankt. Iedere avond hebben we dit jaar een tweetal optredens van een aantal
zangers en duo’s.
Ook dit jaar doen wij natuurlijk weer mee aan de eindhovense optocht waarin we zoals altijd met een
zeer grote wagen ergens vooraan te vinden zijn, misschien wel weer nummer 7, u moet maar eens
komen kijken.
Ja en dan op zondag die geweldige kindermiddag met een nieuw iemand aan het hoofd van de
organisatie, Mirjam de Greef heel veel succes met je team maar dat komt zeker inorde. Deze middag is
zeker weer met allerlei spellen en attracties, chips, limonade en een suikerspin zoals u van ons gewend
bent. Natuurlijk ook de snoepzak op het einde zullen we ook dit jaar weer niet vergeten.
Ik bedank Gerard Klaassen die de afgelopen elf edities de kar van de kindermiddag getrokken heeft.
En op de maandagmiddag is het ons weer een groot genoegen om de binnenstad van het lampegat
aan te doen. We zullen zoals altijd met een grote groep verschillende cafés aandoen en er weer een
gezellige boel van maken. Net als vorig jaar hebben wij Toeterij eNVee bereid gevonden ons te
vergezellen tijdens ons traditioneel repen.
Dit alles gaan wij natuurlijk vieren in onze vaste residentie wijkcentrum Unitas waar wij weer heerlijk
verwend zullen worden door Sissi en haar team. Mensen succes en laat de cerevisiatjes maar rijkelijk
vloeien.
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Rest mijn nog een ieder te bedanken voor hun geweldige inzet (zeker de mensen die op dinsdagavond
door weer en wind klaar staan voor ons), en u een fijn carnaval toe te wensen, en eenieder die de
lichtstadnarren een warm hart toedraagt te mogen begroeten in onze residentie wijkcentrum Unitas.
De voorzitter
Ronny vd Graaf
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Café “DE KOENS”
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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
Een man en een vrouw zijn bezig de liefde te bedrijven wanneer hij haar vraagt :
“ Zeg eens schat, wanneer komt jouw man naar huis? Ik zou hem hier immers niet
graag zien binnen vallen. Hij is toch mijn beste vriend...” “ Maak je geen zorgen “,
zegt zij, “ hij komt zeker het eerste uur niet thuis “ De telefoon rinkelt. Zij neemt op en
zegt: “ Hallo schat...geen probleem schat...tot straks schat...” Daarna zegt ze tegen
haar minnaar: “ Het was mijn man. Wij hebben een uur extra.” “ Ach ja? Hoe komt dat?“
“ Hij zei dat hij met jou aan het tennissen is...”

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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Het woord is aan
de ere - voorzitter

Beste Lichtstadnarren, donateurs en promotieclubleden,
vrienden van de Lichtstadnarren en allen
die deze krant lezen.
Het Carnavaljaar 2011 was voor de leden van CV. De Lichtstadnarren een bijzonder spannend jaar.
Met carnaval bedoel ik dan de tijd vanaf de Prinswisseling tot en met het Halfvastenbal.
Wat waren wij gewend aan onze Residentie “Dansschool Cultura” aan de Pietersbergweg in de
autowijk Eindhoven. Een heerlijk paleis met alle ruimte van dien. In november 2011 dook een zwarte
wolk op en werd CV. De Lichtstadnarren, door de sluiting van de dansschool, gedwongen uit te gaan
zien naar een andere Residentie. Gelukkig hadden wij nog net in november Prinses Dancing Star en
haar gevolg kunnen installeren. Zij zat in iedere geval op haar troon.
Een compliment gaat richting alle leden van de vereniging. Een nieuwe Residentie, wijkcentrum Unitas
aan de Vlokhovenseweg werd weliswaar vrij snel gevonden, maar zal die ook aanslaan bij de leden
en de bezoekers die er even gezellig tussenuit willen tijdens de carnaval? Super snel handelen en
met vereende krachten leverden twee grandioze nieuwjaarszittingsavonden op. Ja, het was het eerste
evenement in de nieuwe Residentie en het was gelijk gezellig.
Op naar de carnaval. Prognoses vooraf genoeg, positief vooral maar ook wat sceptis. Dat laatste heb je
altijd bij een verandering. Vier dagen carnaval bij CV. De Lichtstadnarren in Wijkcentrum Unitas.
Plezier onder elkaar was er genoeg en dat is maar goed ook. Het publiek moest nog even wennen aan
de Residentie en de plotselinge verschijning van CV. De Lichtstadnaren in de wijk, maar zal de weg
komende carnaval misschien wel weten te vinden. Laten wij het hopen.
Toch ook aan alle harde werkers/werksters en feestvierders een compliment.
Iedereen heeft goed opgelet en van de goede dingen maar ook van de minder goede dingen geleerd.
Dat betekent dat wij komend carnaval iets kunnen verwachten in de Residentie Unitas.
Iedere avond een goed en gezellig programma met geweldige artiesten en vergeet niet de overbekende
kindermiddag op de zondag. In een tijd waarin alles minder wordt is het verbazingwekkend met hoeveel
motivatie het zware karwei geklaard gaat worden.
Van uit mij nogmaals een compliment voor alle leden van de vereniging. Het komt niet vanzelf
aanwaaien en dat betekent extra inzet. Die is er zeker en daarom aan iedereen die carnaval gaat
vieren in de Residentie van CV. De Lichtstadnarren, veel plezier en maak er iets van.
Tot slot wens ik Prins Cerevisia en zijn adjudant Bracino een hele fijne en gezellige carnaval 2012 toe.
Ik heb vertrouwen in jullie en weet zeker dat het een zeer geslaagd carnaval wordt. Trap af met een
geslaagde optocht in het Lampegat. Maar sluit wel af met “De Kraai”!!!!!!!!!!!!!!
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Salaai, Salaai!!!!!!!!!!!!!!!!
Gé Wonink
erevoorzitter
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Prins Cerevisia en zijn Adjudant Bracino zullen
ons voorgaan tijdens de dolle dagen!
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Proclamatie

Wij, CEREVISIA,
Bij de gratie van alle Lichtstadnarren en -narrinnen,
Prins der Lichtstadnarren 2011 - 2012,
Beschermheer van Mensfort,
Baron van Woensel,

L
i
c
h
t
s
t
a
d
n
a
r
r
e
n

Bijgestaan door Adjudant BRACINO,
Proclameren dat:
TEN 1e Wij bij deze de officiële aftrap geven, zodat u een kei gaaf
carnavalsseizoen 2011-2012 kunt gaan beleven.
TEN 2e Zeuren en mekkeren is verboden, evenals klagen, dat kunnen we met
carnaval niet verdragen.
TEN 3e Samen met de Raad, Dames, Dansgardes, en u allen we veel
plezier hebben.
TEN 4e Is er een polonaise met prins en adjudant, blijft er niemand
meer aan de kant.
TEN 5e Laat je met carnaval maar helemaal gaan, maar zorg dat je als
een paard met 4 benen aan de grond blijft staan.
TEN 6e Regelmatig ons lijflied Lekker Lekker Biertje te horen zal zijn.
TEN 7e Na te veel gerstevocht en voldaan , eenieder zijn auto zal laten staan.
TEN 8e Het maakt niet uit wie of wat je bent, als je er met carnaval in
het Lampegat maar bij bent.
TEN 9e Trots zullen wij zijn op onze dansgardes, zij zullen zeker hun beste
beentje voor zetten.
TEN 10e Maak je geen zorgen, dit geldt voor groot en klein, wees gelukkig
en geniet door leut en gein.
TEN 11e Wensen wij jullie allemaal veel plezier, maar houd er wel rekening
mee, jullie PRINS en ADJUDANT drinken ook BIER!
Aldus opgemaakt in het Lampegat en bevestigd in de Residentie der
Lichtstadnarren op 29 oktober 2011
CEREVISIA,
Prins der Lichtstadnarren
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Schildersbedrijf
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VOOR KWALITEITSPRODUCTEN
EN SCHILDERWERK
Zoals:

* Sigma Verven
* Sikkens Verven
* Wijzonol Verven
* Glas
* Arte Behang
* Eyffinger Behang
* Alabastine
* Auto-Spray
Tongelresestraat 434

5642 NH Eindhoven

Tel 040 - 2811344

Een man is rond 1 uur in de nacht aangehouden door de politie. “Zo zo, meneertje.
Waar gaat u naartoe?” De man antwoordt: “Ik ga naar een lezing over alcoholmisbruik
en de effecten ervan op het relationele vlak.” De agent: “Zo zo. En wie gaat deze lezing
op dit moment van de nacht dan wel geven?” Antwoordt de man: “Mijn vrouw!”

SNACKBAR
WOENSELSE HEIDE
Als het net iets beter moet zijn!
Nederlandplein 108 - EINDHOVEN
tel.: 040 241 27 40

MAZELAND AUTO SERVICE
De grootste universeel autoservice specialist van Eindhoven

alle merken auto’s ook bedrijfswagens
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BRUSSELLAAN 7
5628 TA EINDHOVEN
- TEL 040-2568944
AUTOSERVICE@MAZELAND.NL - WWW.MAZELAND.NL

Opkomst Prins Cerevisia en
adjudant Bracino

Carnaval

2012

Het prinswisseling-seizoen werd dit jaar afgetrapt
bij onze vereniging. Op 29 oktober was het zover.
Nadat we 11 verenigingen op bezoek hadden gekregen en afscheid hadden genomen van Prinses
Dancing Star met haar gevolg, was het wachten op
de nieuwe prins of prinses. We waren niet bang dat
het stel te laat zou zijn, want bij Unitas kunnen ze
zich binnen omkleden.
Zoals gewoonlijk ging het licht uit en de muziek aan
met een laser show en daar stonden ze achter een
papieren muur. Wie oh wie waren het. Een grote en
een kleine. Ze sprongen in het geel met zwart door
de muur en het bleken Damian Smits en John
Kweens te zijn. Onze voorzitter kon vragen wie de
Prins en wie de Adjudant was. De Prins was John, als prins Cerevisia en de Adjudant werd dus Damian
als adjudant Bracino. Nu kon onze voorzitter, bij afwezigheid van de Stadsprins, ons nieuwe koppel
instaleren. Zij zien er weer geweldig uit, zoals we gewend zijn. Hierna kwam toch de Stadsprins Ben
d’n Urste en zijn gevolg nog even een bezoek brengen. En toen kon het feest voor prins Cerevisia
en adjudant Bracino beginnen. Wij wensen hen een geweldig seizoen toe en het bier zal rijkelijk vloeien.
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Klaas van Hoof, Keurslager
Winkelcentrum Vaartbroek
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Wijngaardplein 49
5632 MC Eindhoven
Telefoon 040-2489632

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

verstand van lekker vlees

De Stek
Hengelsport-artikelen
Bredalaan 57
5652 JB EINDHOVEN
tel: 040-2525977
www.de-stek.nl
Jantje zeurt al maanden zijn ouders de oren van hun kop dat hij een broertje wil.
Op een dag is vader dat gezaag spuugzat. Hij roept Jantje en zegt: ”Kijk, hier heb je wat
graszaad. ’Strooi dit maar goed rond in de tuin en dan komt de ooievaar wel vanzelf.”
Jantje strooit het graszaad overal rond.” Twee maanden later krijgen de buren een baby.
Tijdens het kraambezoek zegt Jantje tegen de buurman:
”Als je maar weet dat het niet jouw zaad was, maar dat van mijn vader”

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 DancingStar
en haar gevolg.
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In het weekend van 28 en 29 oktober zat het seizoen van prinses Dancing Star en haar gevolg er
weer op. De vereniging had deze keer dit weekend
uitgekozen i.p.v. de derde zaterdag in november.
Eerst de interne afscheidsavond op vrijdag. Met
een nieuwe spreekstalmeester (Jack Verschuren)
en enkele bevriende afvaardigingen waren er de
nodige plichtplegingen.
En dan op zaterdag was het echt gebeurd.
De dames hadden weer de afgang geregeld,
maar het was niet echt een afgang. Het trio kon
vertrekken als sterren tussen een erehaag van
kleine sterretjes.
Patricia, Romy en Naomi nogmaals bedankt voor
een geweldig carnavalsjaar.
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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
Een man vraagt aan zijn vrouw: “Wat zou jij doen als ik een prijs in de lotto
gewonnen had?” Antwoordt ze: “Ik zou de helft opeisen en je dan verlaten, want ik
ben je meer dan zat.” “Fantastisch “, zegt hij, “ik heb 12 euro gewonnen, hier heb je
6 euro, en nou wegwezen!”

* 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

Ex-Prinsen
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Hallo allemaal.
Voor diegene die me nog niet kennen, ik ben Roy Damen,
raadslid en sinds kort president van de ex-prinsen wat eigenlijk
niets minder betekent dan dat ik prinsenbegeleider ben.
Dat houdt in dat ik de nieuwe prins(es) indien nodig begeleidt
met alles wat nodig is om zijn/haar jaar perfect te maken.
Dit jaar heb ik dat voor het eerst gedaan met behulp van mijn
voorganger Ronny v.d. Graaf en dat is me prima bevallen.
Het is erg leuk om te zien hoe een nieuwe prins met zijn gevolg
zich voorbereidt op zijn seizoen en het is nog leuker om daarbij
een helpende hand te kunnen bieden. Als president van de
ex-prinsen probeer ik deze groep enthousiaste mensen een
beetje te temmen, wat een zeer zware taak is.
Wij hebben een hele leuke, gezellige club ex-prinsen waar dit
jaar de 2e ex-prinses is bijgekomen. Haar hebben we bij onze
club welkom geheten op onze jaarlijkse brunch. Dit is een van de evenementen waar nagenoeg alle
ex-prinsen aanwezig zijn omdat ze het allemaal een van de leukste activiteiten vinden die er zijn.
Gewoon een middag gezellig onder elkaar met een hapje en een drankje lekker bijkletsen.
Verder hebben we eens per jaar een gezellig uitje dat altijd door de voorgaande ex-prins
georganiseerd wordt. Ook deze avond wordt altijd goed bezocht omdat hierbij ook het gevolg van
alle exen uitgenodigd wordt. Dat dat een gezellige boel is hoef ik waarschijnlijk niet te vertellen.
Rest mij nog om Patricia, Romy en Naomi te bedanken voor het afgelopen seizoen.
Jullie hebben het fantastisch gedaan en wij zijn heel blij dat we Patricia nu ook bij
onze club mogen rekenen.
Verder wil ik prins Cerevisia en Adjudant Bracino heel veel succes wensen.
Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zullen blijven als bij de voorbereidingen,
dan komt alles goed.
Heel graag verwelkomen wij jullie bij onze gezellige brunch aan het eind
van jullie seizoen om Johnny te laten toetreden tot onze geweldig club.
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Groetjes van Roy Damen
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Copyservice tot A0 formaat
Full color copieën
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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
Een vrouw zegt tegen haar man dat ze snel wil afvallen.
De man zegt: “Dan moet je je inschrijven voor de Missverkiezingen.”
Zegt de vrouw: “Waar slaat dat nou weer op?!”
”Nou,” zegt de man, “dan val je als eerste af.”
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Prins Cerevisia

Mijn naam is John Kweens, ik ben 26 en in
het dagelijks leven ben ik electriciën.
Verder heb ik als hobby biljarten bij biljartvereniging De Tempelier.
Ik vierde carnaval bij de Lichtstadnarren,
en ben daar in 2005 ook donateur
geworden, een jaar later in 2006 ben ik
ook lid geworden van de promotieclub,
2 Jaar later in 2008 ben ik toegetreden tot
de raad van 11.
Nu we weer 3 Jaar verder zijn ben ik
met trots Prins bij de Lichtstadnarren.
Na een lange tijd van wachten en
voorbereiden was het dan eindelijk
zover, 29 oktober mochten we de
aftrap geven en onszelf bekend
maken. Ik (John Kweens) ben al
een aantal jaren actief lid van
de raad van 11 van de Lichtstadnarren en kwam op als Prins
Cerevisia en mijn adjudant
(Damian Smits) als adjudant
Bracino.
Toen we te horen kregen dat wij dit jaar
de Lichtstadnarren voor mogen gaan,
zijn we meteen met de
voorbereidingen begonnen. Het begon
met het bedenken van de namen, we
waren er al snel uit, prins Cerevisia,
wat latijns is voor bier en adjudant
Bracino wat in het latijns brouwerij
betekent.
Daarna moesten we de kleuren voor
de pakken bedenken en met het
thema bier in onze gedachte werd
het zwart met geel.
Ook moesten we onderscheidingen
gaan ontwerpen en al snel hadden we
een bierpul getekent en dit is dan ook
onze pin geworden. Onze andere
onderscheiding was dezelfde dag
ook bedacht, dat werd een
kroonkurk.
Daarbij hebben we ook meteen
een bijpassend lijflied gezocht,
dat is "Lekker Lekker Biertje"
geworden.
Ook wilden we eens iets anders doen met de proclamatie, deze hebben we laten laseren in plexiglas
welke ook weer in de vorm van een bierpul is uitgesneden. Daarna hebben we de proclamatie voorzien
van led verlichting, wat een mooi eindresultaat heeft opgeleverd.
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Salaaai Cerevisia
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Uit de oude doos
DEZE PAGINA WORDT U AANGEBODEN DOOR:
B.V. STUCADOORSBEDRIJF W. DERHAAG
Van Kanstraat 7a, 5652 GA Eindhoven
tel. 040 - 2522071 e-mail admin@derhaag.nl
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Dansgardes
C.V. De Lichtstadnarren
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Hey hey, ik ben Evelien Rovers en ben 24
jaar oud. 6 jaar geleden ben ik begonnen als
dansmarietje bij de Lichtstadnarren.
Eerst heb ik bij de Senioren 1 gedanst en
daarna overgestapt naar de Senioren 2.
Vorig jaar heb ik op dinsdag avond met
carnaval afscheid genomen. Sinds dit jaar
zit ik bij de dames omdat mijn vriend Ralf
ook bij de raad is gekomen.
Ik wens jullie allemaal een heel leuk en
gezellige Carnaval bij de Lichtstadnarren.
Groetjes Evelien
Foto boven Junioren dansgarde
v.l.n.r. Celina van de Ven, Mandy
Hendrikx en Lisa Verhaar.

Foto rechts Dansgarde Senioren
staand v.l.n.r. Marisca Damen trainster,
Quinty van de Graaf, Angel Vliegen,
Annemarie Rozema trainster,
zittend Susan Kivits, Cyanne Vliegen
en Patricia van de Graaf
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Last van een loszittend kunstgebit?
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Tandprothetische praktijk

Luijten
Lid Org. Ned. Tandprothetici

Kapperij

- Volledige en partiële gebitsprotheses
- Implantaten (klikgebit)
- Reparatie en aanpassingen
- Gratis advies en nazorg
- Vergoedingen via zorgverzekering
- Geen wachttijden

Tandprothetische praktijk Luijten
Gebroeders Hoeksstraat 45, Eersel - 0497 51 41 21
Leenderweg 94, Eindhoven - 040 212 62 82
www.Luijtenkunstgebitten.nl

Houtse Bazar
Feestartikelen - Carnavalsartikelen
Vuurwerk en vele andere artikelen
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Wijngaardplein 54
5632 MC Eindhoven
040 - 2410117
www.ZoWeZo.nl

Nu nog groter
Hoofdstraat 182 - Helmond ‘t Hout
Tel. 0492 - 536605

Vanuit Eindhoven tweede stoplicht rechts,
dan over het spoor meteen links

Autobedrijf

Van Gestel
in- en verkoop gebruikte auto’s

tevens gebruikte auto’s te koop gevraagd
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Boschdijk 1085 - 5626 AG Eindhoven
Telefoon: (040) 262 16 86 - Mobiel: 06 53 99 28 98
Fax: (040) 261 98 51
E-mail: info@vangestel.nl
Internet: www.jvangestel.nl

Ex-Prinses Dancing Star
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Hoi Lichtstadnarren en narinnen!
Toen we wisten dat wij afgelopen jaar op het podium zouden staan, wisten we ook meteen dat er helaas
een einde aan zou komen. Op zaterdag 29 oktober was het ook zover. We zijn als sterren vertrokken
door een fonkelende erehaag. Het was een super gave afgang, dames bedankt!! Wij hebben er van
genoten!! We hebben een super leuke carnaval achter de rug en willen daarom ook iedereen
bedanken voor hun inzet die ze gehad hebben voor ons, tijdens het carnavalsgebeuren.
Ook willen wij in het bijzonder, Naomi, ons jeugdprinsesje Turnstar bedanken voor het geweldige jaar.
Je hebt het super gedaan meid!
Het was een hele mooie ervaring om mee te hebben mogen maken en wij kijken er trots op terug!
Wij willen prins Cerevesia en adjudant Bracino daarom ook wederom een super geweldig carnaval
toewensen en geniet er van!!
Want ook aan jullie jaar komt helaas snel weer een einde. Fijne carnaval iedereen !!
Veel liefs, Ex-Prinses Dancing Star & ex-Hofdame Starlight. (Patricia de Wit & Romy Smit)
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Gedicht afgang Dancingstar
Een jaar lang hebben er bij ons 3 sterren op het podium gestaan,
En dat hebben jullie geweldig gedaan.
Turnstar jij zette het turnen even aan de kant,
En bent zo als jeugdprinses bij ons beland.
Overal ging jij mee naartoe,
Je bleef maar dansen en springen en werd nooit moe.
Nu mag je je turnpakje weer aan,
En zul je weer gewoon als Naomi door het leven gaan.
Starlight, jij hebt een jaar lang voor Dancingstar klaar gestaan,
En dat is je prima af gegaan.
Nu mag je weer achter Dennis aanlopen,
Want ook voor jou is het weer afgelopen.
Het wordt tijd om weer als Romy de zaal in te gaan,
En lekker bij je vriendje te gaan staan.
Dancingstar, jij was de echte ster in dit geheel,
Energie en enthousiasme had jij bijzonder veel.
Bij de ex-prinsen zul je als Patricia verder gaan,
Als prinses heb je het fantastisch gedaan.
Als sterren zullen jullie hier het podium verlaten,
Door onze fonkelende erehaag, hou dat goed in de gaten.
Volg het pad tot aan de deur,
Zo komen jullie weer terug in de dagelijkse sleur.
Bedankt voor een geweldig jaar,
Patricia, Romy en Naomi jullie hadden het prima voor elkaar.

Uit de oude doos
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Afscheid

Zoals iedereen weet, ben ik als leider van de kindermiddag gestopt.
De nieuwe commissie vroeg mij om nog een keer een verslagje te
schrijven over de kindermiddag 2011, dus bij deze:
We waren al klaar met de kindermiddag, toen we het bericht kregen
dat Cultura failliet was en de zaal dus dicht ging. Alles voor niets!
Maar op het laatste moment kregen we te horen dat we naar Unitas
gingen, dus alles moest weer opnieuw beginnen en bekeken worden.
Past en kan alles nog wat wij in gedachten hebben?
Volgens de meeste mensen die we gesproken en gehoord hebben is
het goed gelukt! Maar we hebben hier dan ook echt hard aan gewerkt
om dit voor elkaar te krijgen! Ook hebben we hier veel van geleerd en
dus weet ik zeker dat de nieuwe commissie er alles aan gaat doen,
om onze zeer goede kindermiddag weer te overtreffen. Dus als jullie
dit mee willen maken, kom dan gewoon een kijkje nemen, dan weet
ik zeker dat je geen zin meer hebt om naar huis te gaan! Dit hoeft bij ons dan ook niet, want we draaien
gewoon door. Dus als je zin hebt..
Tot ziens! Groetjes, Gerard Klaassen

Carnaval

2012

Programma Kindercarnaval
Zondag 19 februari 2012

KINDERMIDDAG
Zaal open 13.00 uur Aanvang 14.00 uur
Op zondag 19 februari wordt het weer een feest voor de kleintjes.
Papa’s en mama’s van de vloer, deze middag zorgen de mensen van de kindercommissie voor de kinderen
en dat doen ze met een speciale gast. Een Ballonnen Clown, die voor jullie mooie figuren maakt van een
ballon. Zoals hoedjes, bloemen en beestjes. Verder zijn er dit jaar heel veel spelletjes en niet te vergeten
onze beroemde Rodeo Stier. Dit jaar vieren we het feest in de grote zaal en zal in het café de SMIKKELHOEK
zijn, met limonade, chips, suikerspin en popcorn. Dit wordt weer een geweldige middag met onze nieuwe
commissie.
En als jullie naar huis gaan is er ook nog een grote snoepzak, die je tegen inlevering van je kaartje kan
ophalen.
Heel veel plezier deze middag toegewenst door onze prins Cerevisia en zijn gevolg en alle Lichtstadnarretjes. Tot 19 februari 2012. Groetjes, de kindercommissie.

ER MAG IN HET HELE GEBOUW
NIET GEROOKT WORDEN.
APARTE ROOKTENT AANWEZIG!
ER IS PLAATS VOOR 250 KINDEREN
EN HUN OUDERS. VOL = VOL
VOORVERKOOP ZIE PAG 26-27
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Peter Geurds
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Assurantiën B.V.
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Verzekeringen
Hypotheken
Financieringen
Pensioenadvies
Hondsruglaan 89a Eindhoven
tel. 040 - 241 43 04

Deelen

Stoffen & Gordijnen

Gordijnen
aanbieding

€ 5,€ 8,95
en

per meter
140 cm breed

Zelf gordijnen maken
Band en haken
GRATIS!
Snelle maakservice

(2 a 3 weken)

Deskundig advies
1000en meters
op voorraad

Bezoek onze winkels:
Helmond Houtse Parallelweg 83
tel. 0492 - 547023
Weert
Maaspoort 58
tel.0495 - 533552

www.deelenstoffen.nl

M. van ROOY & ZN
TENTEN- en PODIAVERHUUR
Pieter Breughelstraat 22
5613 KB Eindhoven
tel. 040 - 2436318
www.vanrooijtenten.nl

Opa’s Braadworst
Stratumseind 39a Eindhoven
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Wat is de promotieclub van C.V. De Lichtstadnarren?
Dit is een club van leden, die tot doel heeft om het carnaval in Eindhoven en in het bijzonder dat van
C.V. De Lichtstadnarren, te promoten. Deze club is een geweldige steun voor de vereniging en niet
meer weg te denken. Jaarlijks steunt zij met ong. 40% van haar inkomsten de vereniging, als dit tenminste
nodig is. De andere 60% wordt gereserveerd. Een groot gedeelte van deze reserves zal gaan naar het
volgende jubileum. Daarom, als u C.V. De Lichtstadnarren een warm hart toe draagt, wordt u lid van de
Promotieclub.
U ontvangt dan:
- Een grote PC (promotieclub) onderscheiding. Deze is uitgevoerd als zilveren
geldbuidel met daarin een gouden nar. Tevens zit hieraan een jaarplaatje
van het lopende jaar. Ieder volgend jaar krijgt u dan weer een jaarplaatje
van dat jaar.
- De mogelijkheid om kaarten te bestellen voor LSN evenementen, zoals de
zittingsavonden, het federatiebal en de kindermiddag met carnaval.
- Toezending van actuele informatie over de vereniging d.m.v. een nieuwsbrief
2008
die drie maal per jaar verschijnt.
2009
- Inzage in de in- en uitgaven van de promotieclub.
- De geweldige carnavals krant van C.V. De Lichtstadnarren.
2010

2011
2012

Dus als dit u aanspreekt en u wilt lid worden van de promotieclub van
C.V. De Lichtstadnarren, meldt u dan aan bij:

Jack Verschuren
Nar + voorzitter PC
Lijmbeekstraat 209
5612 ND Eindhoven
tel. 040-2443920

Jan van Lierop
secretaris PC
Sallandlaan 36
5628 AM Eindhoven
tel. 040-2414792
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Gerard van der Elsen
penningmeester PC
Nicolaas Beetslaan 8
5531 TH Bladel
tel. 0497-382759

Of bezoek onze website: www. cvdelichtstadnarren.nl
De bijdrage voor de promotieclub is ongelimiteerd, doch minimaal 50 euro per clubjaar.
Deze bijdrage kan gestort worden op Rabobank rekening: 122714997 t.n.v. Promotieclub
c.v. De Lichtstadnarren te Bladel.
Ook kan er natuurlijk contant betaald worden bij een van onze drie bestuursleden.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Ridder FEC
Waarom koos de Raad van Elf voor
Roy Damen als Ridder Fec?
Roy is een van de jongere leden van onze
vereniging maar qua werklust en enthousiasme
doet hij zeker niet onder voor de oudere leden.
Na een jaar bij ons donateur te zijn geweest is Roy in
1997 nar van onze vereniging geworden. Dit heeft
hij 2 jaar met veel plezier gedaan. Daarna is hij lid
geworden van de raad van elf, waar hij nu nog bij is. In 2004 is hij prins
Destilador geweest en het afgelopen seizoen was hij adjudant Saffier.
Roy is niet zomaar een lid van de raad van elf want bij alle nevenactiviteiten die er moeten gebeuren zie je hem. Als het gaat om papier
ophalen, flyers rondbrengen, garage opruimen, zaal opbouwen en
afbreken, onderscheidingen schilderen of je hebt gewoon vervoer nodig,
op Roy kun je altijd een beroep doen. Hiermee heeft Roy bewezen
onmisbaar te zijn voor onze vereniging. Daarom ontving Roy op
carnavalsmaandag 2011 van de stadprins de Ridder Fec.
Roy van harte gefeliciteerd.
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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

“Mama, tante Shirley verstopt zich in uw kleerkast en ze is helemaal naakt!”
Moeder smijt de telefoon neer en rent terug de trap op. Ze stormt de kamer binnen,
rukt de kleerkast open en vindt haar zus helemaal naakt in de kleerkast!
“Jij smerige del”, tiert ze: “Mijn man ligt hier met een hartaanval en jij speelt ondertussen
verstoppertje met de kinderen!”

Frituur Heesterakker
Een begrip in Eindhoven
en verre omgeving!
Florencelaan 48b - 5632 PT Eindhoven
Tel. 040 - 241 34 06

J&F
auto- en bandenservice
* Specialist in motorbanden
* APK - Keuringsstation

24

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

Volleybaltoernooi 2011
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Volleybal 2011
Zondag 11 december 9.00 uur, door de ijzige
kou reizen de diverse carnavalsvierders af
naar Hoog & Droog in Geldrop. En hoewel
de Lichtstadnarren dit jaar bijna met 3 teams
mee zouden doen, is door persoonlijke
omstandigheden het 3e team toch afgevallen.
Dus weer twee teams, Team 1 met vier jonge
meiden; Patricia, Eveline, Suzanne en Angel,
aangevuld met Ralf, Roy en Ronald.
En Team 2 met oudgedienden; Fred, Marc,
Paul, Johnny, Kees, Gert-Jan en Toon.
De eerste poule wedstrijden blijkt dat ondanks
het enthousiasme team 1 al moet afvallen.
Daarentegen heeft team 2 alles gewonnen
en is poulewinnaar. En ook de volgende
ronde slaat team 2 zich er doorheen.
Het zal toch niet zo zijn…..? Maar ook dit
team vindt in de halve finale haar Waterloo.
In een wedstrijd waarbij diverse oorzaken voor de
nederlaag zijn aan te wijzen moeten ze de finale plaats laten
aan de Kolderstralen. Ondanks de aanmoedigingen van enkele trouwe
supporters, die voorheen zelf ook meespeelden.
En zoals de Lichtstadnarren eigen is, wordt vervolgens het
toernooi het toernooi gelaten, en wordt de kleedkamer en
vervolgens de auto opgezocht. De einduitslag blijft onbekend,
de beker blijft bij de organisatie.
Aan het eind van deze wat langere volleybalmiddag is er ook dit jaar weer het vertrouwde gebakken eitje
met een kopje koffie. Deze keer is er zelfs een lekker kopje soep voor de liefhebbers. Toon zwaait weer
de scepter in de keuken en er zijn zelfs vermoeide sporters die het zo lekker vinden dat er nog eens
wordt opgeschept. Uiteraard geen probleem, zolang er eieren en koffie is mag men “bestellen”. Astrid
loopt af en aan om deze rond te brengen.
Rond half acht wordt dan toch de dag afgesloten met de rit naar huis. De meeste spelers zij moe maar
voldaan, en volgend jaar? Dan gaat Team 1 zeker verder in de wedstrijd groeien en zeker een ronde
verder komen?!
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Grote Carnavalsoptocht in het
CENTRUM van EINDHOVEN

Lichtstadnarrenbal
Op
tr
eden vvan
an Duo NL en R
onald vvan
an der Lee
Optr
treden
Ronald
muziek van

2012

Zaal open

19.30 uur
Aanvang

20.11 uur

Zonda
g 19 ffe
ebr
uari
Zondag
bruari
KINDERMIDDAG
verdere gegevens zie pagina 21

muziek van
Zaal open

Aanvang artiest

13.00 uur

14.11 uur

Zonda
g 19 ffe
ebr
uari
Zondag
bruari

Residentiebal
Op
tr
eden vvan
an Johan Linssen
Optr
treden
en Jimm
er Meulen
Jimmyy tter
muziek van

Zaal open

20.00 uur
Voorverkoop kindercarnaval aan de zaal:
26

Aanvang

20.41 uur

woensdag 15 februari van 13

Wij verwelkomen u graag in onze residentie: Wijkce

12
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met C.V. De Lichtstadnarren
Dweilen

Maanda
g 20 ffe
ebr
uari
Maandag
bruari

In het CENTRUM
van EINDHOVEN
met toeterij eNVee

D
e

verzamelen
vanaf 12.15 uur
vertrek 13.00 uur
laatste café 16.30 uur

Blauwe
Maandagbal

Op
tr
eden vvan
an Bom
pa en Rinie v/d K
er
khof
Optr
treden
Bompa
Ker
erkhof
muziek van

Zaal open
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Aanvang

20.00 uur

20.41 uur

Dinsda
g 21 ffe
ebr
uari
Dinsdag
bruari

Boerenkielenbal
Zaal open

20.00 uur

muziek van

Aanvang

20.41 uur

Vrijda
g 24 ffe
ebr
uari
rijdag
bruari

Haringhappen
Gezellig nababbelen over het afgelopen carnaval
Aanvang 21.00 uur (vrij entree)

n 13.00 - 1700 uur en vrijdag 17 februari van 10.00 - 15.00 uur. Entreeprijs € 4.00 pp

kcentrum Unitas, Vlokhovenseweg 49, Eindhoven
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PROFILE TYRECENTER DASSEN B.V.
THORVALDSENLAAN 16
5623 BN EINDHOVEN
EINDHOVEN@PROFILE.NL

-

Tel.: 040 - 243 43 58
Fax 040 - 243 07 71
WWWPROFILETYRECENTER.NL

Een dronken man zat in de metro naast een priester. De man opende zijn krant en begon
erin te lezen. Na vijf minuten richtte hij zich tot de priester en vroeg: “Zeg, eerwaarde, weet
u de oorzaak van artritis?” ”Ja, mijn zoon, dat komt door erg losbandig te leven, veel alcohol
te drinken, niet naar de mis te gaan, te slapen met prostituees, geen bad te nemen, enz.”
”Bedankt”, mompelde de dronken man terwijl hij weer in zijn krant dook. De priester, nadenkend over
wat hij gezegd had en een beetje nieuwsgierig: ”Neem me niet kwalijk, maar hoe lang heb je al artritis?”
”Ik? Ik heb geen artritis, eerwaarde, maar ik heb net in de krant gelezen dat de paus dat heeft.”

auto poets bedrijf
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Hallo Carnavalsvrienden,
De verhuizing naar Unitas! Het was wel
even zoeken, passen en meten voor en
met Carnaval, hoe doen we het?
Hoe versieren wij de zaal, welke ramen
schilderen wij? Hoe delen we de zaal in
voor de kindermiddag?
Maar dat is allemaal prima gelukt,.
Dankzij de inzet van de raad en ons
(de dames). Een heel gezellige zaal om
carnaval in te vieren, was het resultaat.
Ook door de inzet van onze Hoogheid,
Prinses DancingStar, Hofdame Starlight,
en jeugdprinses TurningStar, was het een geslaagde en gezellige Carnaval.
De Dames hebben zich ook prima vermaakt en hebbenhet helemaal naar hun zin bij Unitas. Samen met
hetpersoneel achter de bar, zijn het 4 hele gezellige avonden geweest. Het personeel kan goed tegen
een geintje en doen leuk mee. De afsluiting van het seizoen, het HalfVastenbal, was ’n knaller, kei gezellig en druk bezocht door ’n hoop bevriende verenigingen en de Stadsprins met gevolg. Iedereen bleef tot
in de kleine uurtjes hangen.
Het afscheid van onze Prinses en gevolg, was ook goed geslaagd. Zij gingen af als sterretjes, door ’n
erehaag van brandende sterretjes. Dus alles bij elkaar geteld een geslaagd jaar.
Op naar het nieuwe seizoen met Prins Cerevisia en Adjudant Bracino.
Tot ziens bij Unitas. Veel plezier en Groetjes van “De Dames”
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Carnavalswagen

Voor het komende seizoen heeft Richard van
Rooij de organisatie en coõrdinatie van de
carnavalswagen op zich genomen. We hadden
echter een probleem. Richard kon niet lassen.
Uiteindelijk werd de LOI ingeschakeld om hem
een schriftelijke spoedcursus lassen te geven.
Deze cursus heeft hij met goed eindresultaat
gevolgd en Richard kan nu lassen.
Maar helaas.... Het volgende probleem deed
zich voor. De carnavalswagen is voor het
grootste gedeelte van polyester vervaardigd.
Het ijzerwerk ging prima maar voor het
polyester hadden we geen apparatuur.
Via de relaties van onze voorzitter, Ronny van de Graaf, werd een duitse machinefabriek bereid
gevonden om voor een schappelijk prijsje voor De Lichtstadnarren een lasapparaat te ontwerpen en te
maken, dat zowel voor ijzer als voor polyester geschikt was. Op de foto ziet u Richard in actie met het
lassen van onze carnavalswagen voor het komende seizoen. Bewust laten we maar een klein fragment
van de wagen zien, want als u onze wagen in zijn geheel wilt bewonderen moet u maar op carnavalszaterdag naar de optocht in het centrum van Eindhoven komen kijken
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Wij voor u boeketten samenstellen terwijl u wacht.
Wij elke bloemenwens kunnen vervullen van groot tot klein.
Wij uw bestelling bezorgen, ook op zaterdag.
Wij van maandag tot vrijdag geopend zijn van 9.00 tot 17.00 uur
Bruidswerk, bloemstukken, boeketten, decoratiemateriaal en
rouwarrangementen tot ons assortiment behoren
Wij deze maand 3 jaar met deze unieke showroom
gevestigd zijn aan het Mastbos 3 te Bladel
Wij volgend jaar het 40 jarig jubileum vieren.

U van harte welkom bent om vrijblijvend
een bezoek te brengen aan het
Mastbos 3 te Bladel

MAGIC

DONER PIZZA
LUNCHROOM PIZZERIA
NEDERLANDPLEIN 97
EINDHOVEN
TEL. 040 - 242 8244
www.magicdonerpizza.nl

KOOP

KANTOORMEUBELEN
EINDHOVEN

Ekkersrijt 2005 5692 BB SON
Tel:

0499 - 496066 Fax 0499 - 464159

Since 1984

Eindhoven:
Demer 47
Tongelresestraat 286
Winkelcentrum Woensel 89
www.bestbusiness.nl
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De optocht is een van de mooiste dingen in de
carnavalsdagen.
In de morgen werden we opgehaald door heel de
vereniging, ditmaal met 2 huifkarren en blaaskapel
Toeterij eNVee. Lekker eerst nog een broodje voordat we gaan en toen met de huifkarren naar de
stad. Hier stond een hele grote mooie wagen ons
op te wachten.
Wij moesten wel heel erg hoog komen te staan, op
een laddertje naar boven, wel heel eng!!
Met zijn drieën boven in een klein mandje, maar het
paste haha!
We hebben veel gelachen daar boven in en we hebben gedanst.
Het is super leuk om daar boven op die wagen te
staan, alleen wel erg koud.
Toch hadden we dit jaar geluk, want de zon kwam
te voorschijn.
We hebben van heel de optocht genoten
Na de optocht zijn we nog even naar Beb en Luud
gegaan om daar een bakje soep te eten.
Bedankt, het was lekker.
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Liefs, Patricia & Romy & Naomi.
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DEZE PAGINA WORDT U AANGEBODEN DOOR:
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De Koppele 571 - 5632 LR Eindhoven - Tel.: 06 53 73 83 71
info@soundwaveproductions.eu

Repen, dat doe je niet zomaar
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Een van de traditionele evenementen die we kennen bij de Lichtstadnarren is het dweilen op de
maandagmiddag, beter bekend als de “Reepmiddag”. Op de foto’s kunt u zien dat het maandag 7 maart
2011 inderdaad gezellig was al beweert een enkeling dat het met zo’n grote groep nogal onpersoonlijk
wordt. Mede dankzij opnieuw de hulp van Toeterij “eNVee” en onze Prinses Dancing Star, Hofdame
Starlight en Jeugdprinses Turnstar ontkwam de Eindhovense binnenstad er niet aan om op die maandagmiddag door Lichtstadnarren overdonderd te worden. Ieder jaar is het weer een uitdaging om dit van de
grond te tillen. Zo’n beetje rond de jaarwisseling ga je nadenken over wat je kunt doen om de reepmiddag
dat jaar weer nét dat beetje extra te geven. In de laatste jaren is het aantal deelnemers op die maandagmiddag min of meer gelijk gebleven. Telkens verzamelen zich zo’n 80 Lichtstadnarren en - narinnen rond
een uur of een in de stationsrestauratie. Voordat de eerste bonnen verkocht worden moet er wat voorwerk gedaan worden. Eerst gaan we bekijken welke cafés we het beste aan kunnen doen. Vergeet niet
dat we mét de kapel, “meelopers” en de deelnemers op een groep van zo’n 100 man uitkomen.
We kijken dan naar de grootte van het lokaal, en beoordelen of de veiligheid niet in het gedrang komt.
Jammer genoeg zijn er maar weinig lokalen in Eindhoven centrum die deze capaciteit op een maandagmiddag aankunnen, naast het publiek dat al met de carnaval in het lokaal aanwezig is.
Zo proberen we elke keer weer een lijstje met cafés op te stellen waar we dan terecht kunnen.
Vaak zitten er dan wel dezelfde bij.
Eigenlijk is het recept voor een reepmiddag vrij standaard: voor de carnaval bezoeken wij de cafés die we
uitgezocht hebben en maken een prijsafspraak voor onze bonnen. Alle afspraken worden schriftelijk
vastgelegd en ook krijgt de uitbater een voorbeeld van onze consumptiebon die we dan gebruiken.
Dit was voor ons het eerste jaar zonder Arnold Jansen die jarenlang meegeholpen heeft, gelukkig wilde
Gerard van der Elsen zijn plaats innemen en daar was ik erg gelukkig mee. Henri Frijters volgde Gerard
op de voet om meteen samen na afloop in elk café af te rekenen. Zij kwamen dus iedere keer later aan in
het volgende café. Gelukkig bleef Gerard dan in de buurt van de ingang, zodat de Lichtstadnar in nood
om bonnen altijd het “mobiele” verkooppunt wist te vinden. Maar we hebben liever dat u voldoende
bonnen vooraf koopt…. En zo trekken we langs de cafés. Ook dit jaar wordt de route weer van te voren
bekend gemaakt, op zaterdag- en zondagavond treft u in onze residentie de gele flyers aan zodat iedereen weet waar we beginnen en waar we eindigen.
Op de maandagavond vindt u ons dan achterin de Residentie bij de bonnenkassa om de overgebleven
bonnen terug in te nemen. En dan hoor je ook vaak de reacties. Zo komen we er achter dat het “Repen”
ook improviseren is. En dat maakt het zo leuk, niet alleen om te organiseren maar ook om mee te gaan!
Léon Bakx
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Voor al uw stucadoorsen texwerkzaamheden
Goede service & kwaliteit

Robert Baats
Averbodelaan 5
5628 TS Eindhoven
tel. 06 - 45 19 17 07
r.baats@chello.nl
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Cerevisia geeft raad .....

Carnaval

Probleem: Het drinken geeft geen voldoening en
heeft geen smaak en de kleding is nat.
Conclusie: De mond is niet open tijdens het drinken of het glas is naar het verkeerde
gedeelte van het gezicht gebracht.
Advies:
Haal een ander biertje en oefen voor de
spiegel. Oefen dit met zoveel bier als
nodig is om de juiste techniek onder de
knie te krijgen.
Probleem: Geen plezier in het drinken, het bier is
niet lekker en het ziet ongewoon bleek.
Conclusie: Het glas is leeg.
Advies:
Vind iemand die u een nieuw vol glas
kan bezorgt.

2012

Probleem: Alles ziet plotseling donker en uw
voorste tanden zitten los.
Conclusie: U bent voorover gevallen.
Advies:
Handel hetzelfde als omschreven in
achterover gevallen.
Probleem: De bar beweegt zich langzaam voorbij.
Conclusie: U wordt naar buiten gedragen.
Advies:
Probeer vast te stellen of u naar een
andere bar gedragen wordt. Is dit niet
het geval protesteer dan luid en duidelijk dat dit de verkeerde richting is.
Probleem: Alles is donker.
Conclusie: De bar is gesloten.
Advies:
Geen!!! PANIEK!!!.

Probleem: Voeten voelen koud en nat aan.
Probleem: U wordt wakker, het bed is koud, nat en
Conclusie: Het glas wordt onder een verkeerde
voelt hard aan en de slaapkamer heeft
hoek vastgehouden.
geen muren en plafond.
Advies:
Houd het glas zo vast dat de open zijde
Conclusie: U heeft de nacht in de goot doorzich aan de bovenkant bevindt.
gebracht.
Advies:
Check hoe u er uit ziet, pak de bus, ga
Probleem: Voeten voelen warm en nat aan.
naar huis en slaap uw roes uit.
Conclusie: Er is iets mis met de blaascontrole.
Advies:
Ga direct naar het dichtstbijzijnde toilet
en probeer de pot in het hart te raken.
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Probleem: De bar ziet wazig.
Conclusie: U kijkt door de bodem van een leeg
glas.
Advies:
Zorg dat u in de kortste keren weer een
vol glas te pakken krijgt.
Probleem: De bar schommelt.
Conclusie: De luchtturbulentie is extreem hoog,
waarschijnlijk veroorzaakt door uw
dronken buurman die last heeft van
broekhoest.
Advies:
Zoek dekking tot ‘t gevaar geweken is.
Probleem: U bemerkt plotseling dat de muur
achter de bar dezelfde decoratie heeft
als het plafond.
Conclusie: U bent achterover gevallen.
Advies:
Als het glas nog vol is en er niemand
op uw drink-arm is gaan staan, rustig
blijven waar u bent.
Redactie L.S.N. Carnavalskrant 2012
Jan van Lierop, Ad van Vroenhoven
Foto’s
Antoinette Willemsen,
Toon Verhaar,
Ad van Vroenhoven,
Jan de Jonge.

Secretariaat:
Mariska Damen
C.V. De Lichtstadnarren
Nederlandplein 10
5628 AD Eindhoven
tel.: 040 - 750 83 32
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Carnaval in de Kronehoef

Carnaval

2012

Ook dit jaar gingen De Lichtstadnarren op donderdag voor Carnaval op bezoek bij de Kronehoef om
samen met de bewoners een gezellige carnavalsavond te vieren. Aan de reacties te horen hadden
de bewoners het goed naar hun zin. Wij in elk geval wel en we hopen dat we volgend jaar weer terug mogen
komen. Zoals elk jaar plaatsen wij hieronder wat foto’s om u een indruk te geven hoe gezellig het was.
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De Raad van XI

’n Stukske over . . . . . . . niks.
“Hoe lang ben de gij nou al lid van De Lichtstadnarren?”
vroeg onze lijder van De Raod van Elluff lest an mijn. Ik
zeg: “Al 33 jaor”.
“Wordt ’t dan nie ’s tijd, dè gij ‘n stukske in de krant
schrijft?”
“Wor moet dè over gaon dan?” “Dè makt nie uit, nergus
over, as ge mar ’n stukske schrijft.” Nou, dè doe ik dan
gèr, want ’t is natuurlijk unnen hillen eer om iets in zunne
schonne krant te magge schrijven, ok al gaot ‘t nergus
over. Net as carnaval trouwes, want dè gaot ok nergus
over. Mar ’t is wel ’n hil gezellig fisje, zeker bij De
Lichtstad-narren en dè, wa mijn betreft, al 33 jaor.
Hopelijk magge we di fisje nog hil lang same viere, zuh
dè ik over 33 jaor wir ’n stukske kan schrijve, dè nergus
over gaot.
Salaai ! Jack de Turck.
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BMC RATIO B.V.
BELASTINGADVISEURS
Velakker 19, 5672 PE Nuenen
Tel. 040 - 2842882
e-mail: bmcbmc@zonnet.nl
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- deskundig fiscaal advies
- jaarrekeningen
- second opinion onderzoek

Een Hollander staat de verf van de kozijnen te krabben. Vraagt de buurman:
“Zo ga je je huis schilderen?” De Hollander: “Nee, ik ga verhuizen!”

Wijnhuis Eindhoven
Uitgeroepen tot Slijter van het Jaar

Mariëlle Guntlisbergen
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Vliststraat 19,
5626 DV Eindhoven (Acht)
040 - 8436211 06 - 24236916
E-mail: info@feedyourfeet.me
www.feedyourfeet.me

Uw specialist in wijnen,
(buitenlands)bier,
gedistilleerd en tapverhuur.
Tevens wijn- en whiskyproeverijen.
GRATIS parkeren voor de deur
Vlokhovenseweg 46 - Eindhoven
tel. 040 206 55 60

Koningschieten
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Carnavalsvrienden,
Eindelijk was het weer zover, de geplande middag van de
Lichtstadnarren was weer aangebroken, het Jaarlijkse
Koningschieten en de BBQ, bij de Sint-Martinusgilde Tongelre.
Het weer was zeer aangenaam en de onderlinge sfeer was prima.
De drank werd goed genuttigd en de gezelligheid was zeker
aanwezig.
Na een spannende strijd om de blok hout van de paal te schieten,
bleven er 4 kandidaten voor de titel “Koning” over, Patricia van de
Graaf, Mariska Damen, John Kweens en ik.
Er volgde een serieuze strijd om het einddoel te bereiken.
Helaas voor de overige kandidaten, kan er elk jaar maar een ’n
echte “KONING” worden.
Na mijn status bij de Lichtstadnarren, eerst “Adjudant Gerard /
1986-1987”, daarna “Prins Gerard /1993-1994” , nu eindelijk de
status van “Koning Gerard / 2011-2012” bereikt.
Helaas is het alleen maar een titel, land waarover geregeerd moet
worden is er niet bij.
Ook de BBQ was goed en gezellig verlopen, er was zoals
gewoonlijk weer voldoende vlees aanwezig, en kon iedereen na
afloop terugzien op een zeer geslaagde gezellige middag.
Hopelijk kan ik deze zeer gewaardeerde titel van “KONING” volgend
jaar verdedigen.
Met dank aan allen, tot volgend jaar bij dit gezellig jaarlijks LSNevenement.
King Gerard

D
e
L
i
c
h
t
s
t
a
d
n
a
r
r
e
n

39

Carnaval

D
e
L
i
c
h
t
s
t
a
d
n
a
r
r
e
n

2012

food for all
WIJ STAAN VOOR KWALITATIEF
HOOGWAARDIGE FRITES EN
SNACKS, MET ELKE MAAND
GEWELDIGE NIEUWE
AANBIEDINGEN.
OOK VOOR CATERING KUNT U
NATUURLIJK BIJ ONS TERECHT,
VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR DE
MOGELIJKHEDEN.

Plaza Jagershoef
Elckerlyclaan 87a
5625 EP Eindhoven
tel. 040 - 241 43 37
WIJ DANKEN AL ONZE ADVERTEERDERS VOOR HUN MEDEWERKING,
ZONDER HEN WAS DEZE UITGAVE NIET MOGELIJK GEWEEST!

H
C
S
I
T
S
FANTA

carnaval toe !!!!!

LAMPEGAT GOED GEMUTST
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DEZE PAGINA WORDT U AANGEBODEN DOOR:
FINANCIEEL ADVIESBURO

b.v.
VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN
PENSIOENEN - FINANCIËLE DIENSTEN

FINANCIEEL ADVIESBURO DE MUL b.v.
Mercuriuslaan 1c 5632 EE Eindhoven
Postbus 10 5600 AA Eindhoven
Tel. 040-2645810 Fax 040-2645811
info@adviesburodemul.nl
www.adviesburodemul.nl
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De juiste sfeer in Café Santé
Daar is het genieten voor twee!

Stratumseind 40
Eindhoven
Klant: “Mijn toetsenbord doet het niet meer”. Helpdesk: “Weet u zeker dat het ingeplugd
zit in de computer?” Klant: “Nee. Ik kan niet achter de computer komen”. Helpdesk: “Pak
uw toetsenbord op en loop tien meter naar achteren”. Klant: “Oké”. Helpdesk: “Kwam
het toetsenbord met u mee?” Klant: “Ja”. Helpdesk: “Dat toetsenbord is dus niet
ingeplugd. Staat er misschien nog een ander toetsenbord?” Klant: “Ja, er staat er hier
nog eentje. Ah, die doet het wel.
Eindhovens Goei Vrouwke
in voorgaande jaren
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Elske van den Berg
Anneke van Alphen
Heleen Kristel
Lies Kiggen
Mia Klijs
Ria Kreemers
Nel Saes
Gerrie van Gerwen
Anja Broeders
Fransje van Kollenburg
Marianne Brugmans
Sonny Vromans
Corry Krijnen

2011

Angeline van Neerven

De Lichtstadnarren organiseren in samenwerking met
De Kletsmeiers en De Leute, op zaterdag 24 maart a.s.

EEN GROOTS HALFVASTENBAL
Op deze avond wordt traditiegetrouw
‘t goei eindhovens vrouwke’ bekend gemaakt.
Dit jaar is deze grandioze avond in de residentie van

C.V. DE KLETSMEIERS
Wijkcentrum ‘t SLOT
Kastelenplein 167
Eindhoven

Donateurs
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Wat is donateur zijn van cv De Lichtstadnarren?

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Doordat u donateur bent, steunt u C.V. De Lichtstadnarren. Maar dat
niet alleen. U bent welkom op alle bals die de vereniging organiseert bij
Wijkcentrum Unitas, dit met uitzondering van de zittingsavonden en de
kindermiddag met carnaval.
U hoeft dus geen kaarten te kopen voor de carnavalsavonden. Ook bent
u welkom bij de uitbals waar de vereniging naar toe gaat, dit zonder
entree te betalen.
Verder wordt u door middel van een nieuwsbrief, die drie maal per jaar
verschijnt, op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging.
De kosten van het donateurschap zijn 13 euro per persoon. En voor dit
bedrag krijgt u een prachtige donateurspeld en een jaarplaatje.
Elk volgende jaar dat u weer betaalt komt er een nieuw jaarplaatje bij.
Dus wordt donateur van C.V. De Lichtstadnarren en meldt u aan bij:
Jan van Lierop
Sallandlaan 36
5628 AM Eindhoven
tel. 040-2414792

Gerard van der Elsen
Nicolaas Beetslaan 8
5531 TH Bladel
tel. 0497-382759

Jack Verschuren
Lijmbeekstraat 209
5612 ND Eindhoven
tel. 040-2443920
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Zij geven U dan een aanmeldingsformulier en na betaling, contant of op
Rabobank rekening 10.10.53.983 of op I.N.G. rekening 54.05.791, bent
u donateur van c.v. De Lichtstadnarren.

Donateurs van het Jaar
C.V. de Lichtstadnarren heeft ook aandacht voor zijn donateurs.
Daarom ook is de titel DONATEUR VAN HET JAAR in het leven geroepen. Deze titel wordt gewoonlijk
verleend aan iemand die al jaren donateur is van onze vereniging. Maar het kan ook zijn dat de titel gaat
naar een markante donateur. Bij deze titel hoort
een oorkonde en de “duim”. Deze versierselen
worden elk jaar uitgereikt op de afscheidsavond
van de scheidende Prins of Prinses.
Dit jaar is keuze gevallen op een echtpaar:
Dennis en Iris Klaassen
Dennis en Iris hebben elkaar 11 jaar geleden leren
kennen op ons prinsenbal. En na die elf jaar zijn
ze op 23-09-2011 in het huwelijk getreden. Zij
komen alle twee uit een carnavals-familie. Dennis
is de zoon van onze leider van de raad en Iris is
de dochter van ons ex-raadslid en ex-adjudant.
Beiden zijn ook al bijna elf jaar donateur. Hierdoor
heeft het bestuur gemeend deze titel aan hen toe
te moeten kennen.
Dennis en Iris, wij hopen jullie nog lang in ons
midden te hebben.
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ZITTINGSAVONDEN

ZITTINGSAVONDEN 2012 WEER EEN GEWELDIGE KLAPPER.
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Tradities moeten blijven bestaan en daarom blijven de nieuwjaarszittingsavonden van CV. De Lichtstadnarren
een van de hoogtepunten in het carnavalsjaar. Dat is maar goed ook, even uit je bol met een bak aan
humor, het kan geen kwaad in deze tijd!!!
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 januari ging de deur van de Residentie CV. De Lichtstadnarren, Wijkcentrum
Unitas aan de Vlokhovenseweg, weer open voor een tweetal gezellige avonden met veel leut en plezier. De
zaal leuk aangekleed, een prima geluidsinstallatie, uitstekend bedienend personeel en de tafels zo geplaatst
dat iedereen goed zicht op het podium had, alles was aanwezig om er een gezellige avond van te maken.
En dat gebeurde op niet mis te verstane wijze.
Maarten de Groot opende het programma met zijn bandparodisten act. Lachen, gieren en brullen want
Maarten betrok in zijn act mensen uit het publiek. Dat doet het altijd goed!!!
Rob Kemps uit Best kwam ons uitleggen hoe het leven van een wielrenner was. Vlak voor het nieuwe
wielerseizoen zijn wij nu compleet op de hoogte van alle facetten in b.v. de Tour de France. Wel opletten op
de TV beelden want als de ervaringen van Rob werkelijkheid worden ben je helemaal afgeleid en vraag je
je af wie er gewonnen heeft. Het lachen heeft dan de overhand genomen.
Plotseling stond hij er, ZKH Prins Willem Alexander. De nieuwe buut van Berry Knapen ontnam ons het
drinken en eten, hadden wij geen tijd voor!!!. Luisteren en volop meeleven namen bezit van ons. Geweldig
optreden waar nog lang over nagepraat werd.
Wegens absentie van Berry op de zaterdagvond nam Christel van der Dungen bezit van onze zaal. De
eerste vrouwelijke tonprater die wij in ons tien jarig bestaan uitgenodigd hadden. Geweldige buut uit Tilburg
en wij zijn op de hoogte hoe de post daar werkt.
Hans Verbaarschot trad ook voor de eerste keer op bij De Lichtstadnarren. Bolletje Pretvet kwam ons zijn
ervaringen vertellen als eigenaar van het dierenasiel “Kat in het bakje”. Met de nodige humor kregen wij
inzicht in zijn dagelijkse werkzaamheden.
De oude rot in het vak Rien Bekkers verrastte ons blij met zijn buut “Rienuske de “sleurklager”. Met twee
grote worsten om zijn nek bracht Rien ons in de komische wereld van de keurslager. Rien is altijd komisch
en is een echte blijver.
“Akela wij doen ons Best” de leuze van Jasper van Gerwen als lid van de padvindersgroep Ut Padje. Wat
een optreden van deze padvinder. In het dagelijks leven is Jasper clown en dat was hij in de buut ook.
Opvallend de toeloop van enkele dames richting toilet. Zij konden van het lachen hun “pl..” niet meer ophouden.
De kampioen van Helmond 2011 Harry Hemst had zich twee maanden eerder aangemeld als Raad van Elf
lid bij CV. De Lichtstadnarren. Ziekte stelde zijn aanstelling uit omdat hij in het ziekenhuis belandde. Natuurlijk
kwamen al zijn ervaringen in het ziekenhuis aan bod.
Tot slot op beide avonden de vaste afsluiting. Jan Strik bleek 33 jaar in het vak van tonprater te zitten. Hij
kwam uitleggen hoe zijn eerste buut in elkaar zat. Via de weg van lachen gieren brullen belandden wij ook
op de camping van Jan. Jan had er duidelijk schik in en voordat hij het zelf in de gaten had, hadden wij een
dubbele buut meegemaakt. Jan was weer geweldig en hoort gewoon bij ons.
Twee grandioze avonden zullen in het eerste weekend van 2013 weer een vervolg krijgen. Kaarten voor de
vrijdag en zaterdag kunnen nu al besteld worden,. Even bellen naar Jan van Lierop 040-2414792 en het
komt dik in orde. Tot volgend jaar, salaai,
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DEZE PAGINA WORDT U AANGEBODEN DOOR:

AFZUIGSYSTEMEN
Kruburg 5a 5632 PG Eindhoven
Tel.: 040 - 2573358 Fax: 040 - 2573456
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De Lichtstadnarren begonnen het nieuwe jaar geweldig. Op vrijdag
6 en zaterdag 7 januari waren onze alom beroemde zittingsavonden.
Vrijdag was de zaal bijna vol en zaterdagavond was onze residentie
Wijkcentrum Unitas, tot de nok gevuld. Toeterij eNVee, welbekend van
hun gezellige, vlotte muziek tijdens onze reepmiddag, zorgde er voor
dat de stemming er lekker in zat. Onze erevoorzitter Gé Wonink, vanaf
de eerste zitting in 2003, organisator en presentator van dit jaarlijks
terugkerend evenement, had ook nu weer de elite van het tonpraoters
gilde weten te strikken. Zij hadden het publiek dan ook snel op hun
hand en het lachen, gieren en brullen was dan ook niet van de lucht.
Ook de mensen van Unitas zorgden er goed voor dat niemand op een
droogje hoefde te zitten. Onze complimenten. Een groot compliment
is zeker op zijn plaats voor Gé Wonink, die deze avond dit jaar voor
de tiende keer organiseerde. Gé, BEDANKT!!
Ook volgend jaar, voor de elfde keer, rekenen wij weer op je.

WILLEMSTRAA
T 19 / 5611HB / EINDHO
VEN / WWW
.BETERST
OEL.NL / INFO@BETERST
OEL.NL TELF
WILLEMSTRAAT
EINDHOVEN
WWW.BETERST
.BETERSTOEL.NL
INFO@BETERSTOEL.NL
TELF.. 0031 40 202 58 84
MA. GESLO
TEN / DI.T/M DO
T. 11.00 - 17.30 / K
OOPZOND
AGEN 13.00 - 17.00
GESLOTEN
DO.. 11.00 - 18.30 / VRIJ
VRIJ.. 11.00 - 21.00 / ZA
ZAT
KOOPZOND
OOPZONDA

Onze kasteelvrouwe
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Weer sinds lange tijd carnaval in Wijkcentrum Unitas. Carnavalsvereniging
De Lichtstadnarren heeft haar onderkomen gevonden in Wijkcentrum Unitas
waar wij natuurlijk heel blij mee zijn.
Het begint met twee Tonpraat avonden,
deze waren erg druk bezocht vrijdag
250 personen en zaterdag een uitverkocht huis met 300 personen.
Het was heel gezellig allemaal, veel
gelachen en gelukkig een tevreden
publiek. De obers hebben hun best gedaan want de bordjes met ober er op hebben we gelukkig niet zo
vaak in de lucht gezien. Wat op zich wel een komische gezicht is en een perfect idee.
Dan begint carnaval.
De zaal is natuurlijk anders als dat ze gewend waren maar wat betreft het versieren daar stonden
we met open mond naar te kijken. Het plafond geweldig mooi dat straalde meteen een gezellige en
warme sfeer uit. Verder had er een creatief team de ramen beschilderd aan de voorkant waardoor
het duidelijk was dat er feest gevierd kon worden door zowel jong als oud. Alle leeftijden zijn welkom
tijdens het feest gedruis.
De rokers onder ons waren ze ook niet vergeten want er was een tent aan de achterkant geplaatst
zodat je toch uit de wind een beetje beschut je nicotine gehalte op sterkte kon houden.
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Prinses Dancing Star, hofdame Starlight en jeugdprinses Turnstar hadden er voor gezorgd dat de
carnaval 4 dagen lang een groot feest ging worden en natuurlijk was de stadsprins ook aanwezig.
De aftrap, Zaterdagavond:
Het druppelt langzaam binnen nog een beetje onwennig. Zitten we hier wel goed vragen er enkele zich
af maar na het eerste drankje is het ijs gebroken en wordt het een gezellige boel.
Zondag kindermiddag:
Op het toneel een rodeo stier verder een draaimolen en clown die allerlei ballonnen voor de kleinste
maakt en ga zo maar door. Ook voor een traktatie was gezorgd. Het was zo druk dat het voor de
allerkleinsten een beetje moeilijk was. Volgend jaar komt daar een aanpassing voor zodat ook deze
leeftijd groep zonder problemen kan genieten van carnaval bij de Lichtstadnarren in ons Wijkcentrum.
Zondagavond:
We hadden een kleine pauze na de kindermiddag zodat we weer fit konden starten met het avondprogramma. Een groot feest was het en samen met een optreden van zanger Danny was het compleet.
Handtekeningen moesten er worden uitgedeeld door hem. De stemming zat er goed in.
Een heel gezellige avond.
Maandagavond:
Nadat de leden enigszins vermoeit na de dweilmiddag binnen kwamen ging het feest gewoon weer
verder. De DJ weet de sfeer er goed in te krijgen en de vermoeidheid was weer verdwenen
Dinsdagavond:
De laatste avond alweer. Met schorre kelen van sommige gasten wordt er toch nog z’n best
meegezongen en de gezelligheid is dan ook weer hoog aanwezig.
Rond 24.00 is het dan echt afgelopen en kunnen we terug kijken op een geslaagd carnavalsfeest samen
met de Lichtstadnarren.
Vrijdag de afsluiter. Haringhappen, gezellig onder elkaar met een harinkje en een biertje, wat wil een
mens nog meer zou je zeggen.
Vanuit het Team Unitas hebben wij in ieder geval zeer genoten en we zullen er dan ook weer zijn in 2012.
Groetjes en tot dan.
Sissie Hommersom
Beheer Wijkcentrum Unitas
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Ronny van de Graaf
voorzitter

Marisca Damen
secretaris

Gerard van der Elsen
penningmeester

Henri Frijters
commissaris

Gert-jan van de Graaf
commissaris

Gé Wonink
erevoorzitter

Bertus van Eembergen
erelid/raadslid

Peer Derhaag
erelid/raadslid

Ralf op den Buijs
raadslid

Roy Damen
raadslid

Michel Brok
raadslid

Jos van de Graaf
raadslid

Ad van Vroenhoven
raadslid

Gerard Klaassen
leider raad

Richard van Rooij
raadslid

Onderscheiding
FEC
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Freddy de Greef
raadslid

Ronald van de Ven
raadslid

Jos Derksen
raadslid

Toon Verhaar
raadslid

Ludy Strijb
raadslid

Jan Smit
raadslid

Gerard de Laat
raadslid

Jack de Turck
raadslid

Jan van Lierop
raadslid

Rinus van de Graaf
raadslid

Wim Noordzij
raadslid

Ton van Haaren
raadslid

Michel Heeren
raadslid

Ton Smits
raadslid

Jack Verschuren
hofnar
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Waarom Jos v.d. Graaf werd voorgedragen voor de Grote Federatie Onderscheiding:
Jos is al lid sinds 1976 van CV De Lichtstadnarren. Hij is begonnen bij de Lichtstadnarren als lid van
de technische commissie die altijd zorgde voor het aankleden en opruimen van de zaal, het bouwen
van carnavalswagens en andere hand- en spandiensten. Later is de TC overgegaan naar de raad
van elf omdat die in die tijd niet meer uit elf personen bestond.
In 1995 was Jos al eens reserve-adjudant omdat in het lopende seizoen de huidige adjudant door
ziekte uit de running was en in die tijd tot 2008 begeleidt Jos tijdens de vele bals de prins om te
zorgen dat alle mensen die belangrijk zijn voor de vereniging een onderscheiding krijgen.
In het seizoen 1999/2000 was Jos zelf de drager van de scepter bij de vereniging als prins Motorista.
Dit jaar was hem zo goed bevallen dat hij de jaren erna tot 2008 prinsen-begeleider was en plaats
nam in de prinskeuze commissie. Ook heeft hij nog van 2002 t/m 2005 in het bestuur gezeten.
Na al die jaren lidmaatschap is Jos nog steeds actief als huis diskjockey tijdens ons minidansmarietjes-toernooi en artiestenbegeleider tijdens onze jaarlijkse terugkerende nieuwjaarszittingsavonden.
Daarom ontving Jos op carnavalsmaandag 2011 van de stadsprins de Grote Federatie Onderscheiding.
Jos van harte gefeliciteerd.
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2012

Prins
Cerevisia John Kweens
Adjudant Bracino Damian Smits
Ex-Prinsen:

Het Bestuur:
Ronny van de Graaf
Marisca Damen
Gerard van der Elsen
Gert-Jan van de Graaf
Henri Frijters
Ere-Leden:
Riet Baats
Kees Bakx
Peer Derhaag
Appie Dijk
Bertus van Eembergen
Jan van de Heuvel
Hans van der Heijden
Marinus Sengers
Miep Sonnenschein
Ere-Voorzitter:
Gé Wonink
De Raad :
Michel Brok
Ralf op den Buijs
Jos Derksen
Roy Damen
Jos van de Graaf
Rinus van de Graaf
Freddie de Greef
Ton van Haaren
Michel Heeren
Gerard Klaassen
John Kweens
Gerard de Laat
Jan van Lierop
Richard van Rooij
Jan Smit
Damian Smits
Ton Smits
Ludy Strijb
Jack de Turck
Ronald van de Ven
Ad van Vroenhoven
Toon Verhaar
Nar:
Jack Verschuren

50

Antoon van Acquoij
Michel Brok
Roy Damen
Peer Derhaag
Jos Derksen
Bertus van Eembergen
Antoine van
Eembergen
François van
Eembergen
Gerard van der Elsen
Henri Frijters
Jos van de Graaf
Ronny van de Graaf
Petry van de Graaf
Jan Gruyters
Hans van der Heijden
Henk Hendrikx
Jan van de Heuvel
Henk van de Hurk
Gerard de Laat
Hubke Nauts
Wim Noordzij
Richard van Rooij
Henk Scheurleer
Marinus Sengers
Ton Smits
Theo Staals
Patricia Smits
Rob Sonnenschein
Toon Verhaar
Anja Verschuren
Jack Verschuren
Frits Wassenberg
Rinus van Weele
Overige Leden:
(niet elders genoemd)
Leon Bakx
Jan van Heeswijk
Jan de Jonge
Jan Koppelmans
Hubke Nauts
Wim Noordzij
Afgevaardigden FEC:
Henri Frijters

Donateurs belangen:
Jan van Lierop
Afgevaardigde Dames:
Marisca Damen
Leiding Dansgardes:
Marisca Damen
Annemarie Rozema
Dansgarde Junioren A:
Mandy Hendrikx
Celina van de Ven
Lisa Verhaar
Dansgarde Senioren
Patricia van de Graaf
Quinty van de Graaf
Susan Kivits
Angel Vliegen
Cyanne Vliegen

2007
2008
2009
2010
2011
2012
Donateurs:
Helaas, alle namen past niet,
maar nieuwe donateurs zijn
nog steeds van harte welkom!
Allen dank voor uw bijdrage!

Promotieclub:
Hr. Maikel Bax
Hr. Frans Bongers
De Blauwe Bocht
Hr. Roy Damen
Mevr. Corry Derhaag
Mevr. Petra Derksen
Hr. Louis van Doren
Hr. Bertus van
Eembergen
Hr. Henri Frijters
Hr. Anton van Geloven
Mevr Petry van de Graaf
Hr. Rinus van de Graaf
Mevr. Mirjam de Greef
Hr. Ton van Haaren
Hr. Henk Hendrikx
Hr. Kees Hoosemans
Hr. Jan de Jonge
Hr. Marc Klein
Klouwenberg
Hr. John Kweens
Hr. Frans van de Laar
Hr. Gilbert de Laat
Hr. Jasper Overdijk
Mevr. Wilma Petersen
Hr. Karel Rensen
Mevr. Henriëtte van Rooij
Hr. Richard van Rooij
Hr. Cees Schalk
Hr. Jan Smit
Hr. Damian Smits
Hr. Ton Smits
Hr. Luud Strijb
Hr. Toon Verhaar
Hr. Jack Verschuren
Hr. Jos van Vugt
Mevr. Anneke van
Vroenhoven
Mevr. Mieke Wonink
Hr. Fred Wouters

alweer
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Afbouwmaterialen b.v.
- Wand- & Vloertegels
- Sanitair
- Stukadoorsmaterialen
- Verf
info@ekc.nl www.ekc.nl
Kanaaldijk Noord 27A-29
Eindhoven tel. 040-243 37 51

WIJKCENTRUM UNITAS
Vlokhovenseweg 49, 5625 WV Eindhoven, Tel.: 040 - 2419108
s.hommersom@lumensgroep.nl

Het adres in Eindhoven voor
vergaderingen
bijeenkomsten/lezingen
boeken lenen
pc ondersteuning
gewoon een krantje lezen

gezelligheid
biljarten
toneel
sporten
dansen

