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NIEUWE LOCATIE MET GROTER ASSORTIMENT KOSTUUMS !

IN FEBRUARI ELKE ZONDAG GEOPEND!

Winkel
Sniederslaan 51B – 5531 EH Bladel
Tel: 0497 38 22 13 of 0497-225022
www.clemensbloem.nl
Fleurop Bloemist
Maandag, dinsdag, woensdag donderdag van 9u tot 18u
Vrijdag van 9u tot 20u, zaterdag van 9u tot 17u, zondag
gesloten

Showroom werkruimte
Mastbos 3-5531MX Bladel
Tel 0497-382213 info@clemensbloem.nl
Geopend op afspraak.
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Denk ook eens aan onze sponsers als U koopt !
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Voorwoord van de Voorzitter
Beste Lichtstadnarren, prins en gevolg,
de dames, dansgarde, raad van elf, donateurs,
adverteerders, promotieclubleden, vrienden van
de Lichtstadnarren en een ieder die dit leest.
JA!!!….. hij is er weer de “Lichtstadnarrenkrant”
Het begin van carnaval 2017, een carnaval die
belooft alles te hebben wat een carnaval nodig heeft.
Unne skonne Prins Legend, met een enthousiast gevolg.
Een prinsengezelschap die van wanten weet!!.
Het is mooi om te zien hoe de jonge generatie bezig is
om het carnaval nieuw leven in te blazen, zodat dit mooie
feest niet verloren gaat.

EN WE GAAN ER NONDEJU VAN GENIETEN.
We kunnen met trots terug kijken op het afgelopen seizoen. Onder leiding van onze Prinses Xanthia
en Secvantaro en natuurlijk die geweldige Jeugdprins Golerio en zijn Adjudant Passo hebben we een
geweldige carnaval gehad. Het was lekker druk en een hele gezellige sfeer in onze Residentie “het
Heidehonk”. Het waren stuk voor stuk Toppers, bedankt voor jullie inzet.
Graag wil ik dan ook iedereen uitnodigen om eens te komen proeven van deze gezellige
carnavalssfeer bij CV De Lichtstadnarren en samen met onze Prins Legend en zijn gevolg er een
super feest van te maken En dat alles onder het motto:

“Trots als unne pauw”
Salaai
Henri Frijters
Voorzitter C.V. De Lichtstadnarren
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Proclamatie Prins Legend

Proclamatie
ik, prins legend en gevolg
Bij de gratie van alle lichtstadnarren en –narrinnekes,
Prins der lichtstadnarren 2016-2017.
Beschermheer van de woenselse heide
Grootmeester van bier
Bijgestaan door mijn gevolg

Proclameren dat:

Ten 1e da wij me zu alle er un greut feest van maaku!
Ten 2e carnuval gin verschil zal zen, tussu rang en stand, of mensu me vuul of wenig verstand
Ten 3e da wu me zn alle goan, en zo lang mogelijk recht blijvu stoan!
Ten 4e als wij noar du tap toe goan, da er niemand ons in du weeg ga stoan
heulu raad!

Ten 7e als wu goan noar onzu sjaan, komu wu zekur nie veur unu banaan, en doarum goan we
vanavund snel, mee zn allu vur die friekudel
Ten 8e wu hebbu di joar 2 gruppu dansmarikkus stoan, en bij iederu polonaisu ons veur zullu
goan
Ten 9e als mun hofhouding drank goat halu, zal du raad dezu goan butalu
Ten 10e met un pilsku te veul op, bel dan onzu roy, di had moetu rijmu moar ging nie zo mooi
Ten 11e da gullie mij samu me jhon, jolande, anita, pirke,en pien altijd op hut podium zullu zien
Prins der lichtstadnarren,
Aldus opgemaakt in het lampegat en bevestigd in
De residentie der lichtstadnarren 29 oktober 2016
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Hoogheid 2017: Prins Legend en gevolg

Prins Legend
Klarina

Peerke

Anita

Johnny

Jolanda
5
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Stadsprins
op bezoek

Fotograaf op Foto

Samen bij L.S.N.

We zingen er nog één!
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Opkomst Prins Legend en Gevolg
De avond van de prinswisseling: Prinses Xanthia en
Secvantaro, Jeugdprins Golerio en Passo halen zes
verenigingen binnen.
En hierna ook nog de Stadsprins en gevolg. Daardoor werd het erg druk en warm. Maar dan is het toch
zover. Zij werden uit hun functies ontheven en door de
dames van de vereniging omgekleed in PSV tenue. Na
nog een balletje getrapt te hebben werden ze door de
scheidsrechter met een rode kaart weggestuurd.
En dan is het voor iedereen wachten op het grote moment. Er wordt een scherm rond het podium opgetrokken.
Met wat muziek, komen er drie dames tussen het publiek
vandaan. Zouden we dan weer een prinses krijgen?
Maar al snel verdwijnen de dames achter het scherm en
na wat schimmenspel wordt het doek weggehaald en
staan er plotseling nog drie mannen bij. Het gezelschap
wordt geïnstalleerd als:

Prins LEGEND en gevolg.
Prins LEGEND is Damian van der Heijden. De adjudanten zijn Peerke en John en de hofdames
zijn Anita, Klarina en Jolanda.
Nadat de Stadsprins de scepter heeft gegeven aan Prins Legend, kan het gezelschap de nieuwe
dansgarde met hun dans bewonderen. Dan kunnen zij de zaal in om de aanwezigen te begroeten.
Ze zien er geweldig uit.
Wij wensen hen een geweldig seizoen toe en veel plezier.
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Afscheid Xanthia en Golerio

Jeugdprins was een
schot in de roos!

De strijd is gestreden!

Een treffend afscheid!
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Kinderuitspraken
De Meester in de klas vraagt: Kan iemand me vertellen wat een geheugen is?
Bart [7] “ja; dat is iets waarmee je altijd alles vergeet.
Een tante komt op bezoek en vraagt aan Tom [8] “wat eet je het liefste van al?”
Zegt Tom: “s’morgens erwtensoep, want daar wordt ik zo misselijk van dat ik niet naar school hoef”.
Henk [6] “mam, ik vraag een tampon aan sinterklaas…..” Zegt moeder: “wat moet jij in godsnaam met een tampon?”
meer…..”
In de klas vraagt de juffrouw: “wat hebben olifanten dat andere dieren niet hebben?”
Olivier [6] “Jonge olifantjes, denk ik……”
Jantje [6] heeft een broertje gekregen. Hij staat te kijken in de wieg en zegt: “Mam, ik denk dat je een oude baby in
handen hebt laten stoppen. Hij heeft geen haar, geen tanden en staat vol met rimpels.”
Kathy [7] “Kuikens komen uit een ei, babytje uit mama’s buik en bloemen eeeuh..eeuh… ja: uit de bloemenwinkel.”
Marijke [3] gaat samen met haar moeder naar Oma. Vraagt oma: “Ben je met de tuut-tuut gekomen?”
Marijke kijkt heel verbaasd en zegt: “Nee, natuurlijk niet, wij zijn met de auto”
Patrick [6]
“Mam, papa heeft juist een windje gelaten”.
“Maar nee”, zegt de vader “dat was de deurbel”.
Zegt Patrick: “maar ik ruik de deurbel….”
Jelle [5] mag voor de eerste keer mee gaan naar de mis. Hij vraagt “Mam, die meneer is dat een broer van
Sinterklaas?” “Nee, zegt moeder, “dat is een priester, waarom?”
“O”, zegt Jelle, “Omdat die ook zo gekke kleren aan heeft als Sinterklaas.

Samen
vier
je
Carnaval
bij
de L.S.N.
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Raad van 11
Hoi ik ben Niki vd heijden
ik ben bij de raad van cv de lichtstadnarren
omdat ik ook wel eens de andere kant van carnaval mee wilde maken
en samen met mijn vrienden, familie, de raad, dames en dansgardes een
groot feest te maken
Salaaai Niki van der heijden.

Ex-Prinses Xanthia & Ex-Jeugdprins Golerio
Beste carnavalsvrienden ,
Om te beginnen , wat hebben een geweldig jaar gehad . Het is jammer
dat de tijd vliegt als je het naar je zin hebt ! Ik als prinses heb veel steun
gehad aan mijn gevolg , maar zeker ook aan de vrouwen en de raad . Het
uitbal naar de Leute was 1 van mijn favorieten. We hebben erg gelachen
die avond veel gedanst en gezo... haha . Maar ook de carnaval was super
. Heel de vereniging die zich had uitgedost in psv kleding , daar moest ik
wel even bij slikken . Dit is een ervaring om nooit te vergeten .
Ik wil nogmaals mijn gevolg speciaal bedanken . Want je doet het samen !
Groetjes Ex Prinses Xanthia

Hallo ,
Ik vond het leuk dat ik jeugdprins mocht zijn . Het allerleukst
vond ik de opkomst . Ik was heel zenuwachtig. Met de kindercarnaval mochten ik en mijn adjudant zelf de leukst verklede
kinderen uitzoeken. En op de dinsdag avond hebben we met
z'n allen een beetje moeten huilen . Want het was jammer dat
het voorbij was .
Groetjes Ex jeugdprins Golerio
11
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Ook adverteren? Neem contact op over de mogelijkheden:
info@cvdelichtstadnarren.nl
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Voorstellen Prins Legend
Hallo feestvierders.
Ik ben Damian van der Heijden, oftewel Prins Legend.
Ik ben getrouwd met mijn mooie vrouw Anita van der Heijden en we hebben een
hond Angel. Om geld in het laadje te brengen werk ik bij Van Happen
Containers als portaal chauffeur.
vond ik wel eens tijd worden, aangezien ik al vanaf mijn 3 jaar carnaval vier bij
de Lichtstadnarren. Ja het zit echt in mijn bloed.
Ik heb twee keer op het podium gestaan als adjudant, bij John en bij Jolanda.
Toch wilde ik nog steeds een keer prins worden, want ik kan misschien wel
zeggen dat staat op mijn lijf geschreven.
Dus een brief naar de prinskeuze commissie. Na lang wachten kwamen ze op bezoek, jij wordt prins.
Nu moest ik mijn gevolg gaan kiezen, en dat moesten echte feestvierders zijn, net zoals ik zo gek als een
deur. Peerke en John als mijn adjudanten en Anita, Klarina en Jolanda als mijn hofdames.
Dit moet een te gek jaar worden met hun aan mijn zij.
Toen was daar de dag 29 oktober 2016, de zenuwen begonnen aardig op mij in te werken.
De meiden moesten met de afgang al wegglippen omdat daar onze naaister zou staan met hun pakken.
De mannen en ik moesten achter het podium glippen om daar ons pak aan te doen.
De muziek begon, het doek hing het kon beginnen.
Nadat de meiden vanuit de kassa vandaan kwamen en dansend door het publiek aankwamen bij het doek,
stonden er silhouetten van 2 mannen (Ronnie & Ronald).
Vooralsnog moesten wij nog even wachten totdat mijn hofdames het podium op kwamen.
Eenmaal op het podium, even wachten nog even wachten en HUP dat doek laten
vallen.
Nu kan het feesten beginnen. Wij hebben veel plezier met elkaar maar dat kan
zeker niet zonder jullie! Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Ik wens jullie een geweldige carnaval en dat we vaak mogen proosten!
Alaaf, Prins Legend.

Voorstellen: Het gevolg
Hallo allemaal,
Wij zijn Anita, Klarina en Jolanda de hofdames van Prins Legend. Peerke en John de adjudanten van Prins
Legend.
Anita de vrouw van Damian is nu 7 jaar bij de vereniging en voor de 2e keer hofdame. Klarina is het zusje
van Damian en is nu 2 jaar bij de Lichtstadnarren. Jolanda is een hele goeie vriendin en zit er al 22 jaar bij
en is nu voor de 2e keer hofdame en zelf een keer prinses geweest. Peerke is twee keer zwager van
Damian, zowel de aanstaande man van Klarina maar ook het broertje van Anita en is nu 2 jaar bij de
raadsleden. En John is nu 11 jaar bij de vereniging en voor de 2e keer adjudant en zelf ook prins geweest.
Wij hebben al ontzettend veel plezier samen, en gaan er een TOP seizoen van maken!
Jullie zullen ons heel erg vaak op de dansvloer zien!
Salaai, het gevolg van Prins Legend.
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Peter Geurds Assurantiën
Bezoekadres:
Tel. nr.
Fax nr.

Hondsruglaan 83 A
5628 DB Eindhoven
040-2414304
084-7316790

Email:

Info@petergeurds.nl

www.advieskeuze.nl

AKROPOLIS

Grieks specialiteiten restaurant
Stationsweg 21
6023 AD Budel-Schoot
telefoon 0495-496311
info@akropolis-budel.nl
WWW.AKROPOLIS-BUDEL.NL

Elke dag feest bij CV de Lichtstadnarren !!!
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Carnaval 2016
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Ex-Prinsen
Beste Lichtstadnarren- en narinnen,
Als je ooit prins of prinses bent geweest bij De Lichtstadnarren heb je de mogelijkheid om toe te treden tot
de Ex-Prinsen.
U ziet ze regelmatig lopen in onze residentie met bijpassend tenue. Een boerenjas, zwarte pet en niet te
vergeten de Ex-prinsen onderscheiding!
We hebben een leuke, gezellige club van Ex-prinsen- en prinsessen. Elk van deze prins(en)/prinses(sen)
vertegenwoordigt een jaar onvergetelijke carnaval bij De Lichtstadnarren.
Op de jaarlijkse Ex-prinsen brunch treedt de prins(es) die af is gegaan toe tot deze club. Deze brunch is
een gezellige aangelegenheid. Onder het genot van een hapje en een drankje krijgt de toetredende exhoogheid zijn of haar Ex-prinsen onderscheiding. Net zoals alle andere Ex-prinsen- en prinsessen dragen
we deze in Ere.
Naast deze gezellige brunch hebben de Ex-en eens per jaar een uitje om de onderlinge vriendschap te
onderhouden.
Ook lid worden van deze Ex-Prinsen Club?
Geef je dan op als nieuwe hoogheid van de Lichtstadnarren en wie weet kunnen wij u bij de volgende
brunch verwelkomen als nieuw lid van de Ex-Prinsen!
Salaai Ex-prinses Candy
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DEZE PAGINA WORDT U AANGEBODEN DOOR:
JEROEN SOETERINGS
Fransebaan 123
5627 JR EINDHOVEN
T: 06-23 68 86 29
sdakbedekkingen@gmail.com

Car
nav
a

l 20
16

Soeterings dakbedekkingen
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Woordje van het Heidehonk
over het “ Carnaval” in ons Heidehonk.
Ik kijk naar buiten en het is voor de kerst, guur en koud, niks geen weer om
te feesten maar ik ben blij dat we binnenkort en dat is al weer over 8 weken
weer kunnen rekenen op een bruisend carnavalsfeest in ons Heidehonk.
Men heeft mij verzocht een stukje te schrijven over dit gebeuren en speciaal
over de Carnavalsvereniging “ De Lichtstadnarren” een van de oudste
carnavalsverenigingen van Eindhoven.
Het is niet moeilijk omdat het een positief gebeuren is in onze wijk, al mis ik wel de grote narrenkoppen
aan de lantaarnpalen aan het begin van onze wijk. Misschien kan dit weer terug komen.
Het is altijd weer een leuk en herkenbaar gezicht dat ook in onze wijk carnaval gevierd wordt.
De aankleding van ons Heidehonk wordt elk jaar ook door de Lichtstadnarren gedaan. Dit jaar hebben
ook andere verenigingen zich met de aankleding gemoeid en heeft men de voorkant voorzien van een
werk was, maar men heeft het op houten panelen geplaatst omdat de gemeente het niet goed vond om
het rechtstreeks op de muren te plaatsen. Welliswaar geen carnavalskoppen maar we moeten het er
maar mee doen.
en wij hopen dat we dit nog lang mogen hebben,
“De Lichtstadnaren” stralen enthousiasme uit en dat kunnen we goed gebruiken in deze tijd.
Wij wensen de nieuwe prins met zijn gevolg een prettige carnaval toe, eveneens aan de leden want
zonder hen bestonden de Lichtstadnarren niet.

Nieuwe Kindercommissie 2017
Allereerst willen wij Marisca, Miriam en Gerrie hartelijk danken voor de jaren inzet die zij hebben
gegeven voor de kindermiddag!
Laten we ons eerst even voorstellen, wij; Anita, Jolanda en Klarina gaan vanaf nu de kindermiddag organiseren. Jolanda zit nu 22 jaar bij de Lichtstadnarren, ze is begonnen als dansmarieke daarna trainster geworden van de dansgarde, daarna heeft ze zich aangesloten bij de
dames van de raad. Ondertussen is jolanda ook al 2 keer hofdame geweest en 1 keer prinses.
Klarina zit nu 2 jaar bij de Lichtstadnarren, ze is
meteen bij de damesraad gegaan. En inmiddels ook
hofdame geweest. Anita zit nu 7 jaar bij de Lichtstadnarren, ze is meteen bij de damesraad gegaan, en
inmiddels 2 keer hofdame geweest.
Wij hebben er zin in om een nieuwe frisse wind
erdoor heen te laten gaan. Wij hopen dat jullie er net
zoveel zin in hebben als wij.
Tot snel bij de kindermiddag!
Anita, Jolanda en Klarina.
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Kindercarnaval !!!!

Ben jij dit jaar
het mooiste
verkleed?
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Programma Kindercarnaval 2017

Kindermiddag
Zondag 26 februari 2017
Zaal open 13.00 uur
Aanvang 14.11 uur.
Hallo lieve kindjes, papa’s, mama’s, oma’s, opa’s, tantes en ooms.
De kindermiddag vindt dit jaar plaats op 26 februari 2017 om 13.00 uur.
Deze middag staat bekend als een groot feest voor de kleintjes!
Onze junioren A gaan van start met een mooie dans, gevolgd door een polonaise, met de dansmariekes
en onze Prins met zijn hofhouding voorop. Er zijn veel leuke activiteiten om te doen bij de Lichtstadnarren.
Rodeostier, ga lekker los en probeer op de stier te blijven zitten.
Van alle soorten spellen; wervelwind, kleur drukspel, spiraal, stokken vangen.
Voor de lekkernijen hebben we; spekhappen, popcorn, suikerspin, zakje chips en een pakje drinken.
En natuurlijk hebben we dit jaar wegens succes ook onze schminkhoek weer klaargezet.
Om 15.00 uur komt de Ballonnen Clown de kleintjes voorzien van mooie knoopwerkjes.
Kom dit allemaal meemaken op onze gezellige kindermiddag in het Heidehonk te Eindhoven.

Ben je klaar en uitgeput na deze gezellige middag, lever dan je kinderkaart in bij de uitgang en
ontvang ook nog eens een volle snoepzak, om thuis nog na te smikkelen.
Tot ziens bij de gezelligste kindermiddag van Eindhoven!
Mede mogelijk gemaakt door: CV de Lichtstadnarren, Haarstudio Schaars,
Puck’s Home en Frans Coenen klussen bedrijf

ER MAG IN HET GEHELE GEBOUW
NIET GEROOKT WORDEN!!
ER ZIJN ROOKVOORZIENINGEN.
KOOP TIJDIG UW KINDERMIDDAGKAARTEN: VOL = VOL
SECRETARIS@CVDELICHTSTADNARREN.NL
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Programma 2017
Zaterdag 25 februari
Lichtstadnarrenbal
Zaal open 19:30 Aanvang 20:11
Aftrap van Carnaval met:

DJ -Soundwave
en
Zanger Martino Kluitmans

Deze avond komt de stadsprins op bezoek!

Zondag 26 februari
Kindermiddag
Zaal open 13:30 Aanvang 14:11
Kindercarnaval met veel vertier [zie bladzijde 21 ]

Zondag 26 februari
Residentiebal
Zaal open 19:30 Aanvang 20:41
Deze avond met:

DJ - Soundwave
en
Eindhovense zanger Roykuh
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Contactgegevens CV de LSN op bladzijde 35 of via onze website
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Residentie 2017 = zaal Heidehonk
Maandag 27 februari
Repen in Lampegat
Verzamelen om 11:45 Start 12:00
Café “At the Movies”

Maandag 27 februari
Blauwe Maandagbal
Zaal open 19:30 Aanvang 20:41
Deze avond met: DJ -Soundwave

Dinsdag 28 februari
Boerenkielenbal
Zaal open 19:30 Aanvang 20:30
Deze avond met: DJ -Soundwave

Actuele informatie ? Bekijk ook onze web-site: www.cvdelichtstadnarren.nl

Noordzeelaan 35

Vrijdag 03 maart
Haringhappen
Aanvang 21:00 Matje of Pluimpje ?
** alle aankondigingen onder voorbehoud
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Dansgardes Junioren A en Junioren B
Hallo allemaal.
Dit keer een woordje van een van de trainsters van de dansgarde.
Ik ben Marisca en ik train de dansmarietjes inmiddels alweer 8 jaar.
Het is hartstikke leuk om te doen omdat je ieder jaar weer een kroon op je werk hebt met de
prinswisseling als ze voor de 1e keer op gaan treden, wat een blije gezichtjes krijg je dan te
zien, daar doen we het voor.
We beginnen altijd in april met het uitzoeken van de muziek en dan werken we naar het prinsenbal toe. Als dit lukt voor de zomervakantie hebben we zelfs nog de tijd om ook een showdans te
maken die we dan later kunnen dansen bij de toernooien waar we ook aan meedoen. Meestal
zijn dit er 2 per jaar.
Natuurlijk is het niet alleen trainen wat we doen, we nemen ook de tijd voor af en toe een
spelletje tussendoor of even stiekem spieken bij de “grote” garde die naast ons traint. Verder is
ons streven om 1x per jaar met de gardes een dagje uit te gaan wat varieert van een pretpark
tot een middagje bij iemand thuis bbq-en of gourmetten.
Het carnavalsseizoen bestaat verder uit onze eigen prinswisseling, ons eigen minidansmarietjestoernooi, de stadsprinsreceptie, carnaval bij de bejaarden, 2 uitbals in de avond
en dan onze eigen carnaval waar we natuurlijk bij de kindermiddag aanwezig zijn en daarnaast
ook nog op 2 avonden.
We hebben op het moment dus 2 groepen: de junioren A (6 t/m 9 jaar) die uit 4 dansmarietjes
bestaat en de junioren B (10 t/m 13 jaar) die uit 6 dansmarietjes bestaat. Het zijn 2 hele gezellige groepen maar natuurlijk zijn we altijd blij met nieuwe aanmeldingen. Lijkt het je heel leuk
om te doen en ben je minimaal 5 jaar geef je dan bij mij op en we zien je snel op een van onze
trainingen.
Groetjes van Marisca Damen

Onze dansmarietjes
waar de Lichtstadnarren trots op zijn!
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Cafe
NEW TAVEERNE
Stratumseind 43
EINDHOVEN

Dinsdag ook dweilen
met de Lichtstadnarren?
dan hier gratis Haring!

Prinsengalerij
der Lichtstadnarren

SJAAN
Sjaan staat elk jaar graag in het boekje. Dit jaar
ging het wel wat ver om dit te bereiken. Sjaan
was bedgebonden. Dus werd ze door de Raad
met bed en al naar de residentie gebracht.
“Geen Carnaval zonder Sjaan! “ was het Motto.
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Prins (es)
Legend
Xanthia
Candy
Fortissimo
Sensation
Cerevisia
Dancing Star
Daimond

Periode
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010

Naam
Damian van der Heijden
Monique de Wit
Tamara Linssen
Maikel van Bokhoven
Jolanda van de Ven
Johnny Kweens
Patricia de Wit
Ton Smits

Quarante Quatre
Carpe Diem
Narderlicht
Destilador
Dionysos
Tropicana
Consolidarius
Purplestar
Motorista
Plaisier
Demolition
Festinariz
Locodorius
Pintium
Gerard
Equestrian
Equestrian
Rob
Nauticus
Financius
Unix
Frits den Urste
Cuirius
Perce-Bois
Jan d’n Urste
Videlio
Plafonneur
Amuserius
Heubolius

2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
1997/1998
1996/1997
1995/1996
1994/1995
1993/1994
1992/1993
1991/1992
1990/1991
1989/1990
1988/1989
1987/1988
1986/1987
1985/1986
1984/1985
1983/1984
1982/1983
1981/1982
1980/1981
1979/1980

Ronny van de Graaf
Henk Hendrikx
Jack Verschuren
Roy Damen
Toon Verhaar
Francois van Eembergen
Richard van Rooij
Petry van de Graaf
Jos van de Graaf
Henri Frijters
Ronny van de Graaf
Peer Derhaag
Jos Derksen
Hubke Nauts
Gerard van der Elsen
Michiel Brok
Michiel Brok
Rob Sonnenschein
Wim Noordzij
Rob Sonnenschein
Rinus van Weele
Frits Wassenberg
Hans van der Heijden
Twan van Eembergen
Jan Gruyters
Henk Scheurleer
Peer Derhaag
Gerard de Laat
Jan van den Heuvel

d’n Kittel
d’n Kittel
Figaro
Achemure
Akkwanillus
Tolerantius
Gerstejanus
Publicatius
Teharkianus
Platerius
Bacardi
Bacardi
Theodoor den 2e
Theodorus
Toon den Urste

1977/1978
1976/1977
1975/1976
1974/1975
1973/1974
1972/1973
1971/1972
1970/1971
1969/1970
1968/1969
1967/1968
1966/1967
1965/1966
1964/1965
1963/1964

n.v.t.
n.v.t.
Bertus van Eembergen
Stadsprins
Stadsprins
Stadsprins
Stadsprins
Stadsprins
Stadsprins
Theo Staals (stadsprins)
Marinus Sengers
Marinus Sengers
Theo Staals
Theo Staals
Antoon Acquoij
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De Dames
Hoi allemaal.
Ik heb het voorrecht om deel uit te maken van de “dames” der Lichtstadnarren en daar ben ik superblij mee. Het is een
geweldig enthousiaste club met het merendeel partners van onze raadsleden maar ook ex-prinsessen en donateurs sluiten
zich bij ons aan. We zijn te herkennen aan onze zwarte schoenen, zwarte broek, shirt in de kleur van de prins en een zwarte
jas met de herkenbare nar achterop.
Dit kledingvoorschrift is het enige dat bij ons moet (mits je mee wil binnentrekken) verder is ons motto: niks moet, alles mag.
Er worden regelmatig dingen georganiseerd en dan is het echt zo dat als je geen zin hebt, dan kom je niet, dat is allemaal
prima.
Zo hebben we ieder jaar een surprise-avond met de
dames en daar heb ik altijd wel zin in want dat is een
superleuke avond. Als je ziet wat er allemaal geknutseld
wordt, je kunt het zo gek niet bedenken, echt prachtig
allemaal. Iedereen maakt ook een gedicht dus het is
echt altijd lachen, gieren en brullen op deze avond.
Ook met verjaardagen zijn we vaak bij elkaar te vinden
want we trekken niet alleen met elkaar op tijdens het
carnavalsseizoen maar blijven elkaar daarnaast gewoon
regelmatig zien.
Al met al vind ik het een eer om deel uit te mogen
maken van deze gezellige groep en ik denk dat het
merendeel er precies zo over denkt.
Groetjes van een der dames.

Promotieclub
Promotieclub
De promotieclub heeft tot doel om cv. de lichtstadnarren te steunen en om een spaarpot op te
bouwen voor het komende jubileum.
Dus als U cv. de Lichtstadnarren een warm hart toedraagt, wordt dan lid van de promotieclub.
U ontvangt voor Uw lidmaatschap:
- Een draagspeld in de vorm van een zilveren buidel met gouden nar + jaarplaatje.
- Elk volgend jaar dat U betaald krijgt U opnieuw een jaarplaatje.
- U krijgt voorrang bij het bestellen van kaarten voor de zittingsavond.
- Minimaal 3 keer per jaar een nieuwsbrief met alle activiteiten van de vereniging.
- Deze carnavalskrant thuis bezorgt.
- En natuurlijk hebt U gratis toegang op alle bals van cv. de Lichtstadnarren (met
uitzondering van de zittingsavond en de kindermiddag).
- U mag ook altijd met de vereniging mee naar de uitbals.
De bijdrage is ongelimiteerd maar minimaal 50 euro per jaar.
Contact personen:
Mirjam de Greef
Geleenhof 7
5655 AE Eindhoven
tel. 040-2519383

Jan van Lierop
Sallandlaan 36
5628 AM Eindhoven
tel. 040-2414792

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

Zij geven u graag een aanmeldingsformulier en na betaling via NL62 RABO 0122 7149 97 of
contant, ontvangt U zo spoedig mogelijk de bijbehorende versierselen.
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Prins Legend mini-danstoernooi
Dit jaar waren er nog maar drie Eindhovense verenigingen met een
dansgarde van onder de twaalf jaar. Daardoor was de organisatie op zoek
gegaan naar verenigingen in de buurt van Eindhoven. Er werden drie
verenigingen gevonden. Eén uit Nuenen, één uit Dommelen en één uit
Helmond.
Hierdoor konden we weer een middagvullend programma brengen. En we
begonnen weer om half twee. Bij het voorstellen van de jury bleek dat de
Pintenwippers uit Dommelen geen Prins bij zich hadden en de
Dwersklippels uit Nuenen hadden een jeugdprinses.
Maar het toernooi kon beginnen. Er bleek in de eerste ronde een kink in
de kabel te zitten bij onze dansgarde. Maar daarom niet getreurd want er
komt nog een tweede ronde.
We hadden er 7 van de 9 dansen uit de eerste ronde opzitten toen de
muziek ons in de steek liet. John probeerde van alles, maar kreeg er
geen geluid meer uit. Dan maar de pauze iets vervroegen om een oplossing te vinden. En die werd er met medewerking van enkele raadsleden
gevonden.
Dus na ongeveer een half uur tot drie kwartier konden we verder. Eerst
met de twee dansen uit de eerste ronde en daarna alle dansen uit de
tweede ronde. Ondanks dit alles kon de prijsuitreiking toch op de
geplande tijd plaatsvinden.
Na enig beraad van de jury aan de bar, was het dan zover. De tweede
prijzen werden bekend gemaakt en toen bleek dat de Kattendonders 2 uit Helmond de eerste prijs
hadden gewonnen. Zij kregen dus ook de LSN wisselbeker.
Dames, van harte gefeliciteerd, namens cv de Lichtstadnarren.
Alle deelneemsters kregen ook nog een aandenken van onze prins Legend met een snoepzak.
Ook de leidsters werden bedankt met een presentje.
Zo kwam er weer een einde aan deze gezellig drukke middag.
Toon bedankt voor de presentatie en John bedankt voor de muziek.
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Afscheidsavond Vrijdag 28 oktober 2016
Op vrijdagavond 28 oktober 2016 bleek bij het binnentrekken van de vereniging, dat we weer twee
dansgardes hebben.
Zij lieten alle twee hun nieuwe dans zien. Onze prinses kon ze daarna bedanken.
Ook werden nog de afgevaardigden van de Geinrapers, de Kolderstralen en de FEC verwelkomt.
En dan komen de normale plichtplegingen.
De verenigingsonderscheiding werd uitgereikt aan de leden die één jaar bij de vereniging zijn.
De onderscheiding donateur van het jaar was er voor Jasper van Overdijk. [blz39]
Tussendoor hadden we nog een optreden van Michel Heeren. Er waren ook de gebruikelijke
bedankjes. Zo kreeg de prinses de bekende beker en jeugdprins en jeugdadjudant een kaartje
voor een pretpark.
En nu de beker was uitgereikt aan de prinses konden de ex-prinsen haar meenemen om de foto
op te hangen. Maar er was geen foto. Foutje, vergeten. Ze konden wel met hun bekers proosten
op een voorbij jaar.

En het afscheid nemen was aangebroken. De jeugdadjudant werd bedankt voor een mooi jaar in
de vorm van een bal en de jeugdprins hoopt nog veel met hem te mogen optrekken. De prinses
had natuurlijk ook een cadeau voor haar gevolg.
Hierna kon iedereen de jeugdprins en adjudant en de prinses met haar gevolg bedanken. Ieder-

Prinses Xanthia en Secvantaro met jeugdprins Golerio en jeugdadjudant Passo bedankt voor een
geweldig jaar.
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Ophalen van de Hoogheid in 2016
Het ophalen van mij met de carnaval.
Dat was me nog eens wat; stond ik daar in de voortuin met spanning te wachten wat er de straat
in gereden zou komen . Dat duurde ff maar het resultaat mocht er zijn .
Met een platte kar een hoop herrie en gezelligheid kwam de vereniging mij ophalen voor een ritje
naar onze residentie het heidenhonk. Waar we lekker mochten gaan lunchen.
Pirke en Patrick bedankt voor jullie inzet hiervoor !
Groetjes Ex Prinses Xanthia

CARNAVAL IN DE 21e EEUW
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044

-

25, 26, 27, 28 februari
10, 11, 12, 13 februari
2, 3, 4, 5 maart
22, 23, 24, 25 februari
13, 14, 15, 16 februari
26, 27, 28 febr., 1 maart
18, 19, 20, 21 februari
10, 11, 12, 13 februari
1, 2, 3, 4 maart
14, 15, 16, 17 februari
6, 7, 8, 9 februari
26, 27, 28, 29 februari
10, 11, 12, 13 februari
2, 3, 4, 5, februari
22, 23, 24, 25 februari
7, 8, 9, 10 februari
26, 27, 28 febr., 1 maart
18, 19, 20, 21 februari
3, 4, 5, 6 februari
23, 24, 25, 26 februari
14, 15, 16, 17 februari
6, 7, 8, 9 maart
19, 20, 21, 22 februari
11, 12, 13, 14 februari
2, 3, 4, 5 maart
15, 16, 17, 18 februari
7, 8, 9, 10 februari
27, 28, 29 febr., 1 maart

2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072

-

18, 19, 20, 21 februari
3, 4, 5, 6 februari
23, 24, 25, 26 februari
15, 16, 17, 18 februari
27, 28 febr.,1, 2 maart
19, 20, 21, 22 februari
11, 12, 13, 14 februari
2, 3, 4, 5 maart
15, 16, 17, 18 februari
7, 8, 9, 10 februari
27, 28 febr., 1, 2 maart
12, 13, 14, 15 februari
3, 4, 5, 6 maart
23, 24, 25, 26 februari
8, 9, 10, 11 februari
28, 29 febr., 1, 2 maart
19, 20, 21, 22 februari
4, 5, 6, 7 februari
24, 25, 26, 27 februari
16, 17, 18, 19 februari
7, 8, 9, 10 februari
20, 21, 22, 23 februari
12, 13, 14, 15 februari
3, 4, 5, 6 maart
23, 24, 25, 26 februari
8, 9, 10, 11 februari
28 febr., 1, 2, 3 maart
20, 21, 22, 23 februari

2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

-

4, 5, 6, 7 februari
24, 25, 26, 27 februari
16, 17, 18, 19 februari
29 febr., 1, 2, 3 maart
20, 21, 22, 23 februari
12, 13, 14, 15 februari
4, 5, 6, 7 maart
17, 18, 19, 20 februari
8, 9, 10, 11 februari
28 febr., 1, 2, 3 maart
13, 14, 15, 16 februari
5, 6, 7, 8 februari
24, 25, 26, 27 februari
9, 10, 11, 12 februari
1, 2, 3, 4 maart
21, 22, 23, 24 februari
12, 13, 14, 15 februari
25, 26, 27, 28 februari
17, 18, 19, 20 februari
9, 10, 11, 12 februari
21, 22, 23, 24 februari
13, 14, 15, 16 februari
5, 6, 7, 8 maart
25, 26, 27, 28 februari
9, 10, 11, 12 februari
1, 2, 3, 4 maart
21, 22, 23, 24 februari
6, 7, 8, 9 februari
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Carnaval in Kronehoef - De Horsten
Donderdag 4 februari 2016 de dag voor het grote carnavalsfeest los barst, gaan we met prinses Xanthia
haar gevolg Secvantaro, de raad , onze dansmarietjes en onze dames naar Vitalis Kronehoef om de bewoners daar een gezellige carnavalsavond te bezorgen.
We verzamelen met zijn allen in een kamertje waar we wachten tot we worden aangekondigd en het feest
van start kan gaan ondertussen deelt prinses Xanthia wat onderscheidingen uit aan de leden van Toeterij
eNVee die ons die avond muzikaal zullen bijstaan.
Dan gaat het dan echt beginnen onder leiding van ons muzikaal gezelschap lopen we met zijn allen de zaal
in waar het vol zit met goed verkleden mensen de een heeft er net wat meer werk van gemaakt dan de
ander maar iedereen ziet er op zijn beurt prachtig en carnavalesk uit.
Aan prinses Xanthia later die avond de taak de goed verkleedde te onderscheiden dus we moeten onze
ogen goed open houden.
Na een welkoms woordje van de organisatie van Kronehoef kunnen we gaan feesten. Toeterij-eNVee
blaast een paar nummertjes en Prinses Xanthia gaat voorop in de lange polonaise.
Sommige doen gezellige mee vanuit hun stoel en andere hebben hun feest schoenen aan en lopen mee in
de polonaise. Het is een gezellig feest en het is geweldig te zien dat het carnaval vieren er op deze leeftijd
nog steeds in zit bij de oudere mede mens.
Van al dat hossen wordt je dorstig en dus is het even tijd voor een korte pauze. Na de pauze heeft Prinses
Xanthia de taak de 10 best verkleedde bewoners naar voren te roepen en te onderscheiden. Als de best
verkleedde bekend zijn gemaakt en zijn onderscheiden zijn er natuurlijk nog onze prachtige dansmarietjes
die hun dans aan de mensen laten zien. het zag er weer top uit dames.
Als onze meiden klaar zijn laat Toeterij eNVee nog wat van zich horen en kunnen wij nog 1 keer de polonaise inzetten en nog wat dansen waarna het toch echt tijd is om afscheid van elkaar te nemen.
bij hun langs te komen tijdens toch al zo’n druk carnavals programma.
Groetjes,
Hofdame Marianne

De Kraai
2016
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Zittingsavond 2017 - Top -Tonpraters bij de LSN
De vijftiende zittingsavond werd enigszins geteisterd door de gladheid
buiten. Hierdoor waren er enkele afzeggingen door het publiek, maar ook in
eerste instantie door Frank Schrijen, die als tweede na de pauze zou optreden.
Dit zou opgevangen worden door Boy Jansen, die een tweede buut zou verzorgen. Maar in de pauze hadden we bericht ontvangen dat Frank Schrijen
toch onderweg was. Dus afwachten maar.
We begonnen zoals gewoonlijk met het binnentrekken van de vereniging
met prins Legend en gevolg. Dit natuurlijk weer op de tonen van Toeterij
eNVee. Hierna werd het Lichtstadnarren lied gezongen door onze hofzanger
Jack. En toen konden de artiesten hun opwachting maken.
Als eerste kwam Boy Jansen als de rijdende rechter. Hij begon met Henri
op zijn kop te geven omdat Boy slecht werd aangekondigd. Dit moest veel
grootser. Ook Toeterij kreeg het te verduren. Daarom wilde hij opnieuw binnenkomen en iedereen moest gaan staan. En hij wilde veel grootser worden
aangekondigd. Dus toen hij goed aangekondigd was, had hij het over
gelovige Helmonders en over zijn familie. En ook nog over zijn vrouw die
nog in de auto zat.
Als tweede kwam Christel van den Dungen met Wil wil wel wir wè. Zij was
duidelijk op zoek naar een vent. In Eindhoven was weinig te vinden voor
haar. Zij was verschillende keren getrouwd geweest. Maar eindelijk was ze
haar Jos tegengekomen. Ze had een heel verhaal over haar huwelijk en ze
had gedroomd over de hemel. Ook werden er verschillende mensen uit de
vereniging vernoemd.
De derde was meermalig Brabants kampioen Berry Knapen als wasmachine
monteur. Hij vertelde over zijn ervaringen als wasmachine monteur. Het was
schoon werk en altijd lachen. Ook had hij met zijn broer een winkel. Van
Geel Witgoed. Met Gordon als vaste klant.
Dan was het pauze met enkele deuntjes van Toeterij eNVee en wat muziek
van Sound Wave.
Na de pauze kregen we Jasper van Gerwen als Stefke de strandwacht. Hij
stelde zich voor en vertelde over zijn cursus voor strandwacht. Ook vertelde
hij wat hij zoal meegemaakt had op het strand. Hij wist zo uit welk land de
mensen op het strand kwamen.
Na enig oponthoud kwam toch Frank Schrijen als Gradje Boemel. Zo te zien
had hij wel wat gedronken. Hij wist een verhaaltje te vertellen over zijn opa
en oma en had het Brabants nieuws. Hij vertelde verschillende verhalen uit
Brabantse steden.
Als laatste was Frans Bevers als Ciske Spoor aan de beurt. Hij had duidelijk
tegen Toeterij eNVee. Hij had van allerhande verhalen over treinreizigers.
En zo was het weer gedaan met de pret. Rest ons nog om alle artiesten te
bedanken en zeker ook het personeel van ’t Trefpunt.
En hopelijk tot volgend jaar.
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CONTACTLENZEN
IDEAAL MET CARNAVAL
Uitproberen? We geven u een advies op maat!

Kleine Berg 29 Eindhoven T. 040-2466946 www.oogwereld.nl
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Repen in het Lampegat 2016
Opnieuw vormde op maandag 8 februari 2016 “Café
Movies” het decor van de nog wat slaperige en verkleumde
Lichtstadnarren. Het was dit jaar koud en niet geheel
droog. Iedereen was er goed op voorbereid…. Lekkere
warme kleding aan en de nodige paraplu’s waren ook aanwezig. Nadat de bonnen ingekocht waren kon Ronnie het
vertreksein geven. Toeterij eNVee verzamelde zich en na
wat “stem” geluiden kwam er al snel wat op gang.
Via de Heuvelgalerie waar we weer een stukje muziek ten
gehore brachten. De Heuvelgalerie was nu geheel
verbouwd en konden onze Hoogheid met haar gevolg en
CV de Lichtstadnarren, onder het genot van de gezellige muziekklanken, een polonaise inzetten. Dit werd erg
gewaardeerd door de Chinese toeristen die op dat moment
aanwezig waren en veelvuldig stonden te klikken met de
camera om het een en ander voor het thuisfront vast te
leggen.
Na een kleine wandeling kwamen we terecht bij Café Santé. Vaak blijven er dan altijd nog wat mensen buiten staan
maar het merendeel stond vanwege de kou en de regen
lekker binnen. Hierna vertrokken we naar Café Tipsy Duck.
Als afsluiter zijn we allemaal naar Café Costa gegaan. Het
was daar erg druk binnen en niet iedereen kon dan ook
hier naar binnen. Gelukkig waren buiten de warmtelampen
op het terras aan zodat het voor de “buitenblijvers” het toch
wel aangenaam was. Hier kon iedereen zijn/haar bonnen
opmaken.
Terwijl we dit stukje schrijven is het “reepcommité” alweer
druk in de weer met de planning voor onze volgende
reepmiddag met CV de Lichtstadnarren op maandag 27
februari 2017.
Ook in 2017 gaan we alles op alles zetten om jullie een
leuk betaalbaar programma aan te bieden op deze
carnavalsmaandagmiddag. Zoals gebruikelijk worden jullie
book en in onze Residentie Heidehonk te zien zijn. Graag
zien we jullie, in grote getale, dan weer terug bij de Reepmiddag. We verzamelen vanaf 12.00 uur bij Café At the
Movies. Maar we vertrekken in ieder geval iets voor 13.15
uur!
Henri, Ronnie en Jolande
Hoe vindt u C.V. de Lichtstadnarren?
C.V. de Lichtstadnarren
p/a Marisca Damen
Nederlandplein 10
5628 AD Eindhoven
tel. 040-7508332

Redaktie L.S.N. Carnavalskrant 2017
* Teksten: Jan van Lierop, Henri Frijters,
diverse actieve leden.
* Foto’s: Antoinette Willems, Toon Verhaar, Facebook, diverse mobieltjes
* Opmaak: Toon Verhaar
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Federatie Eindhovens Carnaval
Ridder van de Federatie
Afgelopen jaar hebben wij de onderscheiding “Ridder FEC” aangevraagd voor

Dhr. Gertjan v.d. Graaf.
Gertjan is bij onze vereniging begonnen als niet meewerkend lid op 18-04-2003. Al
vrij snel is hij bij de raad van elf gegaan om daar vooral veel hand en spandiensten
te verrichten.
Hij werd al snel DE man van de Technische Commissie. In 2006 stond hij als adjudant Hiemalis op het podium bij prins Carpe Diem.
Vanaf 3-4-2009 zit hij in het bestuur vooral als aanspreekpunt voor de technische
zaken. Hij is niet alleen het aanspreekpunt, hij zorgt er altijd voor dat de zaal met
de prinswisseling en met carnaval tiptop versierd wordt. Hij haalt hier zelf alle
materialen voor en hangt het ook zelf mee op. Als we een podium, tafels, stoelen
of wat dan ook nodig hebben, bel Gertjan die regelt het.
Sinds we met de vereniging op iedere dinsdag papier lopen zorgt Gertjan er ook
voor dat er ieder jaar een schema is en dat dit ook up to date wordt gehouden.
Daarom vindt het bestuur van c.v. de Lichtstadnarren dat een pluim in de vorm van
Ridder FEC wel op zijn plaats is. De FEC heeft deze aanvraag gehonoreerd.

Ere-Lid Jan van Lierop
De leden en het bestuur van CV de Lichtstadnarren hebben unaniem besloten om

Dhr. Jan van Lierop
te benoemen tot Ere lid van CV de Lichtstadnarren. Jan is inmiddels al weer 22 jaar lid van onze vereniging
en heeft in die jaren niet stil gezeten. Wat begon als niet-meewerkend lid groeide al snel uit tot raadslid en
van daaruit was de stap naar bestuurslid al snel gemaakt. Tussendoor nog adjudant geweest bij prins
Jan is 5 jaar secretaris geweest maar toen hij daar mee stopte was het nog lang niet gedaan. Hij was ook
nog secretaris van de promotieclub wat hij tot op heden nog steeds doet en hij ging ook door met de belangenbehartiging van de donateurs.
Al jaren regelt hij in zijn eentje ons eigen minidansmarietjestoernooi en die verlopen keer op keer vlekkeloos. Opbouwen, afbreken, hand- en span-diensten,
het was nooit teveel voor Jan. Hij heeft het zelfs eens in zijn hoofd gehaald
om mee papier op te gaan halen maar daar heeft hij snel van afgezien. Zoals
iedereen wordt ook Jan altijd een jaartje ouder en hij is dan nu toch ook echt
wel op een leeftijd gekomen dat hij niet meer op stoelen hoeft te gaan staan
om slingers op te hangen of urenlang ballonnen op te blazen. Jan mag met
recht genieten van de titel Ere Lid der Lichtstadnarren.
Jan gefeliciteerd namens het bestuur en alle leden van cv de Lichtstadnarren.
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Koningsschieten
“Voor de mensen die me nog niet kennen, mijn naam is Richard. Ik ben de vriend van
Daisy, stiefpapa van Bo en ondertussen al even familie van de familie Smit.
Via hun heb ik al wat mensen leren kennen van de lichtstadnarren. Tijdens het jaarlijkse konings schieten heb ik er nog meer mogen leren kennen. Met elkaar is hier
weer een mooie dag van gemaakt!
Startend in een team... ronde na ronde... schot na
schot... en uiteindelijk het verlossende schot, wat het
houtblok deed splijten. Ja ja, dat was niet ik :).
Ik was de gelukkige die na diegene kwam... en de eer
kreeg om hem eraf te schieten. En ja hoor, hij viel.
Winnaar van de groep.
Na een wedstrijd tussen de 3 beste schutters, mocht
ik mezelf zelfs prijzen als de Koning van het konings
schieten. Ik werd 1e :)
Wat zoals iedereen al benoemde... een ronde betalen
met zich meebracht. Volgend met wat lekkere vleesjes
van de bbq en een drankje.
Ik slaap elke dag, lepeltje lepeltje met de winnaars
trofee, die ik op deze gezellige dag in ontvangst heb
mogen nemen. Dank je wel voor de prijzen en tot
volgende jaar!
Groeten, Richard
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Halfvastenbal 2017: Lampegats Sluitingsfist
Dit evenement van de Lichtstadnarren, de Leute en De Kletsmeiers gaat in 2017 samen met
de (s)FEC een andere opzet krijgen. We gaan de carnaval gezamenlijk afsluiten.
25 maart 2017 in zalencentrum Hoogstraat
297a [naast de Lambertuskerk]
Een avond met veel muziek, artiesten en het Goei vrouwke en de Beste Mensch. Ook de
bekende Prinsenwaag maakt deel uit van deze avond.

Donateur van het jaar 2015
Tijdens Carnaval 2015 was uitgeroepen tot Donateur
van het Jaar Dhr. H van Goch en Mw. C. van Lierop.
Helaas konden ze bij de afscheidsavond van Candy
niet aanwezig zijn.
Vandaar dat zij gedurende Carnaval 2016 de bijbehorende speld en oorkonde uit handen van onze
prinses Xanthia ontvingen.
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Donateur van het jaar 2016
Dit jaar hebben we besloten om uit te roepen tot donateur van het jaar:

Dhr. Jasper van Overdijk.
Jasper is al donateur bij ons sinds 1999 en daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Al die jaren viert
hij al carnaval bij ons en als de vereniging ging verhuizen, verhuisde Jasper gewoon mee. Een evenement wat hij ook nooit over zal slaan is het repen op de maandagmiddag met carnaval. Al jaren trekt hij
met de hele stoet mee de binnenstad door.
Wij zijn er trots op dat Jasper onze vereniging een
warm hart toedraagt, daarom werd hij op vrijdag 28
oktober uitgeroepen tot donateur van het jaar en ontving de bijbehorende speld en oorkonde uit handen van
onze prinses Xanthia.

Donateurs
Voelt U zich enigszins betrokken bij cv. de Lichtstadnarren, wordt dan
donateur.
Wat is het voordeel van donateur zijn?
- U ontvangt een geweldig mooie draagspeld met jaarplaatje.
- Elk volgend jaar dat U betaaldt, krijgt U opnieuw een jaarplaatje.
- Gratis entree tot alle bals van de Lichtstadnarren m.u.v. de
zittingsavond en kindermiddag.
- U kunt met de vereniging mee naar alle uitbals.
- U ontvangt minimaal 3x per seizoen een nieuwsbrief met daarin
vermeld alle activiteiten van de vereniging.
Dus wordt donateur voor 13 euro per jaar en meldt U aan bij
Jan van Lierop
of bij de penningmeester:
Sallandlaan 36
5628 AM Eindhoven
Tel. 040-2414792

Roy Damen
Nederlandplein 10
5628 AD Eindhoven
tel. 040-7508332

Zij geven U graag een aanmeldings formulier en na betaling van de 13 euro via
NL05 RABO 0101 0539 83 of contant bent U donateur van cv. de Lichtstadnarren en ontvangt
U z.s.m. de mooie draagspeld met jaarplaatje.
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Fotogalerij CV de Lichtstadnarren

En dat zijn nog niet alle dames!
Onze nar weet het:
Informatie, agenda, fotos,
ex-prinsen, dansmarietjes,
historie, alles vindt je op
onze website:
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www.cvdelichtstadnarren.nl
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Fotogalerij CV de Lichtstadnarren

Helaas nog
geen nieuwe
foto van deze
leden.
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De vereniging:
Prins Legend:

Damian van der Heijden

Gevolg:

Anita & Jolanda & Klarina,
Johnny & Peerke

Het Bestuur:
Marisca Damen
Roy Damen
Henri Frijters
Gert-Jan van de Graaf
Freddie de Greef
Ereleden:
Kees Bakx
Peer Derhaag
Appie Dijk
Gerard van der Elsen
Bertus van Eembergen
Ronny van de Graaf
Hans van der Heijden
Gerard Klaassen
Jan van Lierop
Ere-Voorzitter:
Gé Wonink
Raad van Elf:
Michel Brok
Ralf op den Buijs (VzRv11)
Roy Damen
Gerard van der Elsen
Henri Frijters
Ronny van de Graaf
Gert-jan van de Graaf
Rinus van de Graaf
Freddie de Greef
Ton van Haaren
Michel Heeren
Damian van der Heijden
Peerke van der Heijden
Nikki van der Heijden
Nigel Hekman
Gerard Klaassen
John Kweens
Jan van Lierop
Patrick van Namen
Jan Smit
Jack de Turck
Ronald van de Ven
Toon Verhaar
Jack Verschuren
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Dansgarde A:
Alicia Marks
Djanaya Smit
Lisanne van de Ven
Saviella Versteegh
Dansgarde B:
Nikita van der Ende
Cyranna Klokgieters
Amber v.d. Palen
Meike van Tilburg
Celina v.d. Ven
Lisa Verhaar
Leiding Dansgardes:
Marisca Damen
Evelien op den Buijs
Quinty v.d. Graaf
Patricia de Wit
Overige Leden:
Huub Nauts
Marjan vd Nieuwenhof
Wim Noordzij
Richard van Rooij
Peter Vervest jr.
Monique de Wit
Nar:
Gidy Kindt
Afgevaardigde sFEC:
Vacature
Donateurs belangen:
Jan van Lierop
Afgevaardigde Dames:
Marisca Damen

Promotie Club:
Mw. Annemarie Bell
Hr. Roy Damen
Hr. Gerard van der Elsen
Hr. Anton v. Geloven
Mw. Petry van de Graaf
Hr. Rinus van de Graaf
Mw. Mirjam de Greef
Hr. Freddie de Greef
Hr. Ton van Haaren
Hr. Damian van der Heijden
Hr. Nikki van der Heijden
Hr. Peter van der Heijden
Hr. Jan de Jonge
Hr. John Kweens
Hr. Jan van Lierop
Hr. Jasper Overdijk
Hr. Richard van Rooy
Hr. Jan Smit
Hr. Toon Verhaar
Hr. Jos van Vugt
Donateurs:
Helaas, alle namen past
niet, maar dank voor uw
bijdrage!
Ex-Prinsen-club:
Michel Brok
Roy Damen
Peer Derhaag
Jos Derksen
Gerard van der Elsen
Henri Frijters
John Kweens
Tamara Linssen
Hubke Nauts
Wim Noordzij
Richard van Rooij
Jolanda van de Ven
Toon Verhaar
Jack Verschuren
Monique de Wit

CARNAVAL 2017
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ONZE RESIDENTIE MET CARNAVAL:

WIJKCENTRUM HEIDEHONK

Stichting Wijkcentrum HEIDEHONK
Noordzeelaan 35
5628 KP Eindhoven
Telefoon:040 8427432
heidehonk@gmail.com
www.heidehonk.nl
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