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Vanaf 16 januari t/m13 februari dagelijks geopend

NIEUWE LOCATIE MET GROTER ASSORTIMENT KOSTUUMS !

Denk ook eens aan onze sponsers als U koopt !



CARNAVAL 2018

3

Voorwoord van de Voorzitter

Beste lichtstadnarren, prinses en adjudant, hofdames, dames, dansgarde, raad 
van elf, donateurs, adverteerders, promotieclubleden, vrienden van de lichtstad-
narren en eenieder die de leest,

Salaai

Na drie jaar afwezigheid in het bestuur kruipt het bloed waar het niet gaan kan, 
ik miste te veel mijn plek in het reilen en zeilen binnen de club. Daar is maar één 
oplossing voor bedacht ik toen, en dat is terugkeren als voorzitter. De leden heb-
ben mij deze kans gegeven.

Allereerst wil ik mijn voorganger Henri Frijters bedanken als bestuurslid en voorzitter voor zijn inzet de 
afgelopen jaren; super gedaan!  Als nieuw bestuur krijgen we het meteen superdruk want de leden willen 
graag verhuizen naar een andere residentie en dat nog voor de prinsenwisseling. Het is ’t Trefpunt  ge-
worden, een geweldige zaal waar onze oude bekende erevoorzitter van de Lichtstadnarren Ge Wonink nu 
stichtingsvoorzitter is. We hebben er veel vertrouwen in en hopen op een lange vruchtbare samenwerking 
van beide kanten

Op 27 oktober was het zo ver: we beginnen aan ons nieuwe seizoen met de prinsenwisseling. Onze 
hoogheid Legend en zijn gevolg worden in het zonnetje gezet wat zij na het afgelopen jaar ook zeker 
verdiend hebben. Damian, Anita, Peerke, Klarina, Johnny, Jolanda heel hartelijk dank voor jullie inzet het 
afgelopen jaar; jullie hebben het er mooi vanaf gebracht.

Dan gaan we naar de zaterdag; na het binnentrekken van onze bevriende verenigingen treedt prins Legend 
terug. Even snel omgetoverd tot pinguïn en zijn gevolg als 5 kleine meisjes en dan eindelijk voor de laatste 
maal het altijd leuke pinguïnlied. 

Om 23.11 komt dan zoals altijd onze nieuwe hoogheid op en daar staat ze dan. Een lang gekoesterde 
wens gaat in vervulling; ons Bep met haar drie dochters en haar twee schoonzonen. Wat zien ze er fantas-
tisch uit en zeker een mooi gezicht als je ziet hoe zij met zijn alle genieten van dit mooie en bijzondere 
feest.  Prinses La Madré en gevolg heel veel plezier en lol dit seizoen. En dan staat er nog een op 
dat podium: geweldig een nar. Ja, wij als lichtstadnarren kunnen eigenlijk niet zonder. Mark maak er iets 
leuks van, zou zeggen nog 11 jaar te gaan om onze vorige nar te evenaren heel veel succes.

Ook dit jaar vieren wij natuurlijk weer vier dagen carnaval. De zaterdag zal iets anders worden dan dat jullie 
de laatste jaren van ons gewend waren. We gaan terug in de tijd, terug naar de zestiger en zeventiger jaren 
met de band Humphrey&friends. 

Onze huisdj soundwave productions blijft alle dagen bij ons om alles ook met een goed stukje muziek en 
geluid te omlijsten. Met de zondagmiddag onze vertrouwde kindermiddag. In alle zalen is wat te doen van 
draaimolen tot aan de beroemde stier. De popcorn chips en limonade zal rijkelijk vloeien in onze residentie 
en dit jaar in een van de zalen een echte disco met hun eigen dj. Dat gaat een fantastische middag worden 
die afgesloten gaat worden door een leuke artiest Mark Elbers.

Op maandagmiddag met carnaval gaan we weer traditioneel repen in het Lampegat. We doen een aantal 
cafés aan wat weer heel gezellig gaat worden. We gaan dit jaar met een nieuwe kapel op pad en dat is ge-
worden Veullewait, we hebben er nu al weer zin in.

Dus ik zou zeggen genoeg te doen met carnaval op naar ’t trefpunt waar ze goed voor ons zullen gaan zor-
gen met een natje en een droogje.
5HVW�PLMQ�QRJ�LHGHUHHQ�WH�EHGDQNHQ�YRRU�MXOOLH�LQ]HW�HQ�HHQ�KHOH�¿MQ�FDUQDYDO�WRH�WH�ZHQVHQ�HQ�HHQLHGHU�
die de lichtstadnarren een warm hart toedraagt te mogen begroeten in onze residentie ’t trefpunt.         

Voorzitter Ronny van de Graaf
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Wij prinses La Madré,

Bij de gratie van mijn adjudanten en Hofdames
De wijze raad en het bestuur
 
Proclameren dat

Ten 1e     Dat wij iedereen groot en klein een goed carnavalsfeest wensen,
                Want carnaval kent geen leeftijdsgrensen
 
Ten 2e     Dat tijdens de vier dagen van leut en gein
                Het carnaval ons motto zal zijn
 
Ten 3e     Dat rijden met een borrel op is uit de boze
                Je laten rijden daar hebben we voor gekozen.
 
Ten 4e     Dat met dees daag de beste raad
                Nog altijd de raad van 11 is.
 
Ten 5e     Dat wij hossen,dansen en springen tesaam
                En daarbij ook nog verkleed zullen gaan.
 
Ten 6e     Dat zoals alle jaren tevoren
                Onze dj weer veul goede muziek zal laten horen.
 
Ten 7e    Dat onze kleine lichtstadnarrekes en narrinnekes met Kindercarnaval
               Ook veel leut zullen hebben met hun eigen bal.
 
Ten 8e    Dat met hoeveulen we ook zijn
               In onze residentie hebben we de meeste gein.
 
Ten 9e     Dat onze residentie was vorig jaar in een ander huis
                Maar dit jaar in t Trefpunt voelen wij ons ook thuis.
 
Ten 10e    Dat als de avond is verstreken
                Ik geen van mijn kinderen zal vergeten.
 
Ten 11e    Dat na vier dolle dagen iedereen zegt het is mooi geweest
                Carnaval twee duizend achtien was een prachtig feest
 
Aldus opgemaakt op een laat uur in het Lampegat  en bevestigd
In de residentie der Lichtstadnarren op 28 oktober 2017
  
La Madré  Prinses der Lichtstadnarren.

Proclamatie Prinses La Madré
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Hoogheid 2018: 
Prinses La Madré

Prinses La Madré
Daisy, Richard, Rachel, Nigel, Romy
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Opkomst Prinses La Madré

Op 28 oktober 2017 was het weer de avond van de prinswisseling, dit keer gehouden in onze 
nieuwe residentie ‘t Trefpunt. 

De zaal zag er prachtig uit en er was ruimte genoeg voor de acht verenigingen die prins Legend 
en zijn gevolg nog binnen mocht halen. Daarna was het echt voorbij en de voorzitter ontdeed hen 
van steken en scepter en toen was het woord aan de dames. 

Er werd een gedicht voorgelezen waarin werd uitgelegd dat wij wel klaar waren met de 
pinguindans en dat hij dat maar aan zijn gevolg moest leren. Zo gezegd zo gedaan, Damian werd 
pinguin en zijn gevolg een stel kinderen waaraan hij de dans kon leren. 

Hierna konden ze de zaal in om plaats te maken voor het grote oranje zeil. Na en stuk goeie 
muziek werd het zeil aan de kant geschoven en werden we getrakteerd op een zee van blauw.  

Er stonden vier dames en twee heren in het blauw en niet te vergeten nog een nieuwe nar. 

Zij worden geïnstalleerd als: Prinses La Madré en gevolg

Prinses La Madré is onze eigen Bep Smit en haar gevolg bestaat uit haar drie dochters Romy, 
Daisy en Rachel en haar twee schoonzoons Nigel en Richard. De nieuwe nar is haar zoon Mark. 

Ze zien er geweldig uit in hun blauwe pakken. Na de installatie en het voorlezen van de proclama-
tie kunnen ze gezellig de zaal in om even later hun eerste taak te gaan vervullen: het binnenhalen 
van de stadsprins die toch nog tijd had gevonden om ons te bezoeken. 

Zo werd het weer een zeer geslaagde avond.
Wij wensen hen een geweldig seizoen met veel plezier toe.
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Beste prins Legend en gevolg.

Een jaar lang ben je ons voorgegaan, 
En dat heb je weer geweldig gedaan.
Prins zijn kon jou zeker wel boeien, 
Want jij laat het bier wel heel graag vloeien. 
Op vele uitbals heb jij je laten zien,
Samen met Anita, Jolanda, Peerke, Johnny en Pien.
Overal werd het volop feest,
Zeker als de pinguindans weer was geweest.
Dat werd toch echt je handelsmerk,
Daarmee zette jij iedereen aan het werk.
Steeds die pinguindans keer op keer,
Maar komop zeg wij zijn toch geen kinderen meer.
Wij gaan hier niet meer mee door,
Daar pak je je gevolg maar voor.
2PGDW�ZLM�GH�ÀDXZVWH�QLHW�]LMQ�
En ook wel houden van een beetje gein.
Zullen we je helpen ze te transformeren,
Zodat ook zij de pinquindans kunnen leren.
Hoofd pinguin kan alleen jij maar zijn,
Je kindjes zullen braaf luisteren naar het refrein.
We willen je ten slotte bedanken voor een geweldig jaar,
Je gaat nu naar de prinsengallerij, we zien je voortaan daar.

Bedankt namens de dames der Lichtstadnarren
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Afscheid Legend en Gevolg

Het intern afscheid begon zoals gewoonlijk met de 2 nieuwe dansjes van onze beide gardes 
waarna ze bedankt werden door prins Legend en gevolg. 

Daarna waren en veel plichtplegingen: Bianca en Bernd werden uitgeroepen tot donateurs van het 
jaar, Richard en Toon kregen beiden een gouden nar en Henriette en Annemarie een damesspeld, 
Alicia, Nikita, Cyranna en Nigel kregen allen een verenigingsonderscheiding waarna ook Hans een 
hele speciale verenigingsonderscheiding kreeg voor al het werk wat hij voor de Lichtstadnarren 
doet. 

Hierna werd er afscheid genomen van Gidy die gestopt is als nar en tevens van Henri die gestopt 
is als voorzitter. Ook Jan van Lierop werd bedankt voor 11 jaar organiseren van het LSN
minidanstoernooi. Dan was het tijd voor de ex-prinsen die traditiegetrouw met prins Legend zijn 
foto gingen hangen in de prinsengalerij waarna er een soort van pullen vullen ontstond. 

Als laatste was het tijd voor de vereniging om afscheid te nemen van prins Legend en gevolg. We 
ZHUGHQ�DOOHPDDO�JHWUDNWHHUG�RS�HHQ�PRRLH�ÀHVRSHQHU��

Prins Legend en gevolg, bedankt voor jullie inzet, het was wederom een geweldig jaar.
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Sfeer van Carnaval 2017
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Raad van 11

Ex-Prins Legend

Mijn naam is Peerke.

Ik zit nu 2 jaar bij de raad. Ik vind het altijd leuk en gezellig en ben 
afgelopen jaar adjudant geweest van mijn zwager prins Legend. 

Het was een heel mooi jaar en ik hoop op vele jaren vol plezier!

DE PINGUIN DANS

Handjes in de lucht en schudden met die billen
handjes op de tenen en draaien in het rond

handjes omhoog
handjes omlaag

stampen met die voeten en spring spring spring
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Ook adverteren? Neem contact op over de mogelijkheden:

info@cvdelichtstadnarren.nl
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Voorstellen Prinses

Hoi allemaal,
 
Graag wil ik me even voorstellen:  Ik ben Bep van Rooijen en 
sinds 1974 getrouwd met Jan Smit.

Samen hebben wij 5 kinderen; 3 dochters en 2 zoons.
Sinds 1994 zit ik bij de Lichtstadnarren omdat mijn dochters Daisy 
Romy en Rachel bij de dansmarietjes zijn gegaan.
Na 4 jaar bij de vereniging is mijn man bij de raad van 11 gegaan 
en heb ik mij aangesloten bij de dames van de raad.
Carnaval is mij met de paplepel in gegoten en ik heb daar altijd 
veel plezier aan beleefd.

Mijn droom was dan ook als prinses op het podium te komen 
staan. Het was voor mij dus ook een grote eer toen ik ge-
kozen ben als prinses der Lichtstadnarren. Mijn antwoord 
was dus ook volmondig JA.

Nadat ik gekozen was wilde ik dit graag met mijn gezin de-
len. Ik heb toen aan mijn dochters gevraagd of ze aan mijn 
zijde wilden staan als mijn hofdames. Hierop zeiden ze dat 
ze dit graag met mij wilde doen. Hierbij wilde ik ook graag 2 
adjudanten, en heb toen mijn schoonzoons Richard en Nigel 
gevraagd of ook zij dit jaar met mij op het podium wilden, en 
ook zij wilden dit graag met mij doen.

Met heel wat avondjes voorbereiding, veel plezier en heel 
wat biertjes, wijntjes en boswandeling. 28 Oktober brak aan, 
de avond van de opkomst. Met 6 personen op het podium 
moet het ons zeker lukken om er een geweldige carnaval 
van te maken

Wij hopen dan ook dat jullie er net zoveel plezier aan 
beleven als wij,
 
Prinses La Madré

Bescheiden achter de schermen, 
steun en toeverlaat, aangekleed 
met dezelfde mooie blauwe kleuren 
als onze Hoogheid, haar man:  Jan 
(Broer) Smit.
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Peter Geurds Assurantiën

Bezoekadres: Hondsruglaan 83 A
                        5628 DB Eindhoven
Tel. nr.              040-2414304
Fax nr.              084-7316790

Email:               Info@petergeurds.nl

www.advieskeuze.nl

Elke dag feest bij CV de Lichtstadnarren !!!
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Voorstellen: Het gevolg

Hoi allemaal
 
Een klein verhaaltje van ons als gevolg van prinses La Madré bij CV De Lichtstadnarren.
Wij zijn Romy, Rachel en Daisy de hofdames. Wij zitten al enige tijd bij de vereniging de Lichtstad-
narren. Wij zijn in 1994 begonnen met dansen bij de verenging. Dit hebben wij dan ook een aantal 
jaar met veel plezier gedaan.
Naar mate wij ouder werden en zelf kindjes kregen zijn we gestopt met dansen. Romy is daarna 
bij de dames van de raad gegaan. Dan hebben we onze heren nog, Richard en Nigel adjudanten 
van dit jaar. Richard is de vriend van Daisy een van de hofdames  en sinds vorig jaar bekend bij 
de Lichtstadnarren. Nigel is de man van Romy ook van de hofdames. Nigel is sinds 2 jaar lid van 
de vereniging en zit bij de raad van 11.

Toen onze moeder aankondigde  dat ze graag op het podium wilde als prinses der Lichtstadnar-
ren, wilden ze dit graag met haar gezin doen. Toen ze ons vroeg als hofdames konden we dit 
natuurlijk niet weigeren en hebben we gezegd dat we dit graag met haar wilde doen.

Zo wilde ze ook graag 2 adjudanten, en hoe leuk is het dan om dit met je schoonzoons te doen
Nu dat we met 6 personen op het podium staan gaan we er dit jaar een knal jaar van maken.
Wij hopen dat jullie net zo veel plezier zullen beleven als wij al gehad hebben
 
Gevolg prinses La Madré
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Ex-Prinsen
Sinds vorig jaar oktober ben ik een Ex- prinses. 

Daarom was er in November voor mij en mijn gevolg een brunch 
georganiseerd. Ook onze jeugdprins met zijn adjudant mocht hierbij 
aanwezig zijn. 

Het was een hele gezellige middag met een heerlijk hapje (be-
reid door ex-prinses Candy ) en een lekker drankje. Ik kreeg mijn 
ex-prinsen onderscheiding en een mooie bos bloemen. Ook mijn 

gevolg werd deze middag in het zonnetje gezet. 
Na de hele middag te hebben nagepraat over ons jaar als prinses, twee adjudanten en 
2 hofdames ben ik tevreden met de nodige borrels op naar huis gegaan. Ow en uuuh “ 
glaasje op laat je rijden “ . 

Ex-prinses Xanthia

Exxen-brunch 2017

Ik zal me even voorstellen, ik ben Damian van der Heijden en zit 
QX�RI¿FLHHO�ELM�GH�H[�SULQVHQ�

Dit is een groep, die lid zijn geworden van de ex-prinsen nadat ze 
als hoogheid op het podium hebben gestaan.

Na mijn geweldige aftreden ben ik bij deze groep lid geworden.
Nu staat er ook 1 keer in een jaar een ex-prinsen brunch gepland 
met alle ex-prinsen en hun partner.

Dit jaar mocht mijn hofhouding er ook bij zijn. We werden uitgeno-
digd bij Café de Tempelier waar een buffet was drankjes en 
muziek. Hier konden we ons goed vermaken. 

Na het welkomst woordje van Roy, en de 
goedkeuring, dat ik lid mocht worden, kon 
het feestje beginnen. Aan het einde van de 
middag was er ook nog een zanger aan-
wezig die deze middag compleet maakte.
Ik wil iedereen bedanken die hierbij aan-
wezig was en tot volgend jaar.

Proost ex-prins Legend.
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DEZE PAGINA WORDT U AANGEBODEN DOOR:

Soeterings dakbedekkingen

JEROEN SOETERINGS

Fransebaan 123
5627 JR  EINDHOVEN
T: 06-23 68 86 29
sdakbedekkingen@gmail.com

Ook 2018 weer Dikke pret bij de Lichtstadnarren !!! 
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Woordje van het Trefpunt

Beste Carnavalsvrienden,

Aan mij, kasteelheer van de Residentie der Lichtstad-
narren,  werd de vraag gesteld of ik bereid was een 
voorwoord te maken voor de carnavalskrant van CV 
De Lichtstadnarren.  

Ja dat wil ik wel maar dan wil ik wel even mijn relatie met CV De Lichtstadnarren uiteenzetten. Ik ben 
vijftien jaar, houdt me niet vast of het een maandje meer of minder is, voorzitter geweest van deze zeer 
gerenommeerde carnavalsvereniging.  Denk maar eens terug aan de Residenties van deze Vereniging die 
in oktober 1963 opgericht werd. 

Grootse tijden in Limburgia aan de Markt,  Motel Eindhoven, Kleine Berg en Dansschool Hennesen. Car-
naval in volle bloei!!! Mede door de recente crisis is de belangstelling voor carnaval sterk teruggelopen. 
Stijgende horecaprijzen etc. gingen een rol van betekenis spelen.  

Het valt tegenwoordig niet mee om een carnavalsvereniging overeind te houden. CV De Lichtstadnarren zit 
ook in de situatie dat de touwtjes aan elkaar geknoopt moet worden, iets wat niet altijd gemakkelijk is. .

CV De Lichtstadnarren heeft nu ’t Trefpunt gekozen als Residentie.” Laten wij het proberen”: is de mening 
van het bestuur van ’t Trefpunt. Zo’n twintig jaar lang was de wijk De Tempel al verstoken van carnavals-
activiteiten.  Nu zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan en de eerste avond gaf ons al gelijk de 
nodige motivatie om er iets van te maken. Wisseling van de Prins leverde een volle “bak”op.  Prachtig feest 
waarbij de vrijwilligers van ’t Trefpunt een topprestatie leverden en de vereniging het knap voor elkaar had. 

Wanneer u deze krant onder ogen krijgt zijn er enkele evenementen achter de rug. Het Mini dansmarietjes-
toernooi en de bekende Zittingsavond. En dan komen nu de vier dagen carnaval van 10 februari tot en met 
13 februari 2018. De eerste avond is professioneel samengesteld en het orkest HUMPHREY & FRIENDS is 
als extra  attractie aangevuld aan het programma . Kom gewoon lekker even uitwaaien en heerlijk uit je bol 
gaan. Crisis voorbij dus even alle zorgen aan de kant!!!

Voor de kinderen komt dan de Kindermiddag op zondagmiddag 11 februari. Wat een feest met in de grote 
zaal allerlei spelen voor de kinderen, groot en klein. In zaal twee een gezellig terras waar je als familie  
even rustig samen kunt zitten. Zaal drie wordt de thuishaven voor de rodeostier en in zaal vier de bekende 
DISCO voor de jeugd. Een gevarieerd programma waarbij de belangen voor de wijk gewaarborgd zijn.  
Twee euro entree per kind en de volwassenen gratis toegang. De kinderen krijgen daar voor terug popcorn, 
suikerspin, ranja, chips en een snoepzak bij de uitgang. 

Ik hoop dat u de weg naar ’t Trefpunt weet te vinden. Ik, kasteelheer der Lichtstadnarren, zoek met mijn 
team van vrijwilligers naar allerlei evenementen om de bewoners van de wijk de Tempel te plezieren. Wij 
denken dat het met de carnavalsattracties ook het geval is. De een is liefhebber van de leut en de gein 
en de ander niet. Laten de liefhebbers zien dat er weer leven komt tussen de bewoners en ’t Trefpunt met 
de carnaval. Dan zijn wij tevreden en de vrienden van ’t Trefpunt en  De Lichtstadnarren ook.  Wij zien  u 
graag komen!!!.  Salaai!!!!!

Kasteelheer CV. De Lichtstadnarren

Ge Wonink
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Programma Kindercarnaval 2018

Kindermiddag
Zondag 11 februari 2018

Zaal open 13.00 uur   
Aanvang 13.30 uur.

Hallo lieve kindjes, papa’s, mama’s, oma’s, opa’s, tantes en ooms.

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 Prinses met haar hofhouding voorop. Er zijn veel leuke activiteiten om te doen bij de CV 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.
Ook komt de Ballonnen Clown de kleintjes voorzien van mooie knoopwerkjes.

Kom dit allemaal meemaken op onze gezellige kindermiddag in ‘t TREFPUNT 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, ‘t Trefpunt, 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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Zaterdag 10 februari
Lichtstadnarrenbal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:11

Programma 2018

Zondag 11 februari
Kindermiddag

Zaal open 13:00 Aanvang 13:30

Zondag 11 februari
Residentiebal 

Zaal open 19:30 Aanvang 20:41

Deze avond met:  DJ - Soundwave

en een optreden van zanger John Hospel

Kindercarnaval met veel vertier  [zie bladzijde 20+21 ]

samen met: 
DJ -Soundwave 

 Contactgegevens CV de LSN op bladzijde 35 of via onze website

Deze avond komt de stadsprins op bezoek!

NIEUW! 
Carnaval in Sixties en Seventies sfeer
Muziek door Humphrey & Friends

Kindermiddag wordt afgesloten door zanger 
MARK ELBERS!!
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Maandag 12 februari
Blauwe Maandagbal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:41

Maandag 12 februari
Repen in Lampegat
Verzamelen om 11:45  Start 12:00 

Café “At the Movies” 

Dinsdag 13 februari
Boerenkielenbal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:30 

Vrijdag 16 februari
Haringhappen

Aanvang 21:00 Matje of Pluimpje ? 

Deze avond met: DJ -Soundwave

Deze avond met:  DJ -Soundwave 

** alle aankondigingen onder voorbehoud
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Residentie 2018 = wijkcentrum ‘t Trefpunt
Belgiëplein 20 5628 XJ  Eindhoven

Met Kapel “Veullewait” 
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minicreche happyniz
Jolanda van de Ven

van der Hartstraat 37
5622 GK Eindhoven

0614622994
minicrechehappyniz@gmail.com
facebook minicreche happyniz
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Hoi ik ben Lisanne  [9 jaar] ,

ik zit al 3 jaar onder dansmarietjes ik vind dansen heel  leuk omdat carnaval het 
leukste is wat ik ken en ik wil er nooit meer vanaf mijn trainers zijn Jolanda en 
Marisca die super goed ons trainen ik dans samen met mijn  allerbeste vriendin 
Alicia ook danst mijn zus maar dan de grotere groep allebei de groepen kunnen 
het altijd samen leuk hebben het is super leuk bij carnaval na drie jaar denk ik 
echt nog niet aan stoppen het is veel te leuk bij de lichtstadnarren iedereen in 
de vereniging is super lief tegen elkaar en dat hoort ook zo.

Dansgardes Junioren A en Junioren B

Dansmarietjes waar de Lichtstadnarren trots op zijn!
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Prins (es) Periode  Naam
La Madré  2017/2018 Bep Smit van Rooijen
Legend  2016/2017 Damian van der Heijden
Xanthia  2015/2016 Monique de Wit
Candy  2014/2015 Tamara Linssen
Fortissimo 2013/2014 Maikel van Bokhoven
Sensation  2012/2013 Jolanda van de Ven
Cerevisia  2011/2012 Johnny Kweens
Dancing Star 2010/2011 Patricia de Wit
Daimond  2009/2010 Ton Smits
5HÀHFWLRQ�� ���������� $QMD�.UDPHU
Quarante Quatre 2007/2008 Ronny van de Graaf
Carpe Diem 2006/2007 Henk Hendrikx
Narderlicht 2005/2006 Jack Verschuren
Destilador 2004/2005 Roy Damen
Dionysos  2003/2004 Toon Verhaar
Tropicana  2002/2003 Francois van Eembergen
Consolidarius 2001/2002 Richard van Rooij
Purplestar 2000/2001 Petry van de Graaf
Motorista  1999/2000 Jos van de Graaf
Plaisier  1998/1999 Henri Frijters
Demolition 1997/1998 Ronny van de Graaf
Festinariz  1996/1997 Peer Derhaag
Locodorius 1995/1996 Jos Derksen
Pintium  1994/1995 Hubke Nauts
Gerard  1993/1994 Gerard van der Elsen
Equestrian 1992/1993 Michiel Brok
Equestrian 1991/1992 Michiel Brok

Prins (es) Periode  Naam
Rob  1990/1991 Rob Sonnenschein
Nauticus  1989/1990 Wim Noordzij
Financius  1988/1989 Rob Sonnenschein
Unix  1987/1988 Rinus van Weele
Frits den Urste 1986/1987 Frits Wassenberg
Cuirius  1985/1986 Hans van der Heijden
Perce-Bois 1984/1985 Twan van Eembergen
Jan d’n Urste 1983/1984 Jan Gruyters
Videlio  1982/1983 Henk Scheurleer
Plafonneur 1981/1982 Peer Derhaag
Amuserius 1980/1981 Gerard de Laat
Heubolius  1979/1980 Jan van den Heuvel
*UD¿FXV� � ���������� +HQN�YDQ�GH�+XUN
d’n Kittel  1977/1978 n.v.t.
d’n Kittel  1976/1977 n.v.t.
Figaro  1975/1976 Bertus van Eembergen
Achemure 1974/1975 Stadsprins
Akkwanillus 1973/1974 Stadsprins
Tolerantius 1972/1973 Stadsprins
Gerstejanus 1971/1972 Stadsprins
Publicatius 1970/1971 Stadsprins
Teharkianus 1969/1970 Stadsprins
Platerius  1968/1969 Theo Staals (stadsprins)
Bacardi  1967/1968 Marinus Sengers
Bacardi  1966/1967 Marinus Sengers
Theodoor den 2e 1965/1966 Theo Staals
Theodorus  1964/1965 Theo Staals
Toon den Urste 1963/1964 Antoon Acquoij

Prinsengalerij
der Lichtstadnarren

Alle fotos en onderscheidingen 
op www.cvdelichtstadnarren.nl

CV de Lichtstadnarren
opgericht 05 oktober 1963
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De Dames

Promotieclub

Promotieclub
:LOW�8�GH�YHUHQLJLQJ�¿QDQFLHHO�VWHXQHQ��ZRUGW�GDQ�OLG�YDQ�GH�SURPRWLHFOXE�
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 betaalt 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 bezorgd 
- En natuurlijk heeft U gratis toegang op alle bals van cv. de Lichtstadnarren 
  (met uitzondering van de zittingsavond).  
- 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                   Jan van Lierop                      Gerard van der Elsen                                                                                             
Geleenhof 7                          Sallandlaan 36                     Nicolaas Beetslaan 8                                                                                                   
5655 AE  Eindhoven             5628 AM  Eindhoven            5531 TH  Bladel                                                                                                              
tel. 040-2519383                  tel. 040-2414792                   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. 

Hoi allemaal.

Ik vind het altijd erg gezellig als de dames er 
weer met zijn allen zijn. 
We maken er altijd een leuke avond van met de 
uitbals, tijdens carnaval en alle feestdagen.

Ook doen we elk jaar suprise met een aantal dames, dit is altijd een gezellige avond met de 
dames onder elkaar.

Met de carnaval doen we op een avond iets speciaals voor de prins of prinses, allemaal de-
zelfde kleren aan of iets anders wat te maken heeft met de prins of prinses. Vind dit altijd erg 
leuk, en is weer eens iets anders dan dat iedereen iets verschillends aan heeft.

Ik vind dat we een gezellige groep dames 
hebben van jong tot oud.

,N�ZHQV�MXOOLH�DOOHPDDO�HHQ�¿MQH�FDUQDYDO�
toe.

Groetjes Kim
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Prinses La Madré mini-danstoernooi

Traditie getrouw wordt in de week voor Kerst het mini-dansmarietjes toer-
nooi van onze nieuwe hoogheid gehouden.

Ook dit seizoen was het op 17 december 2017 weer zover. Toon Verhaar 
stond in de startblokken om de 8 deelnemende groepen te presenteren 
aan de jury. Hij had er dit jaar speciaal een hoge hoed voor opgezet. 
Samen met onze kersverse ridder John Kweens voor de muziek ging het 
toernooi los.

De jonge deelnemers uit Lampegat, Brouwersgat en Keiebijtersstad 
mochten twee keer hun kunsten vertonen. Dit werd afgewisseld met een 
optreden van onze eigen Junioren B garde.

In de pauze was er een clown om de kids te vermaken, Clown Boebie. 
Deze vertoonde diverse googelkunsten waarbij de jongste en wat oudere 
kinderen zijn volle aandacht kregen.

Na de twee rondes optreden werden de punten verzameld en door de jury; de hoogheden van 
de deelnemende verenigingen, in jury beraad de uitslag gecontroleerd.

Er waren vele tweede prijzen, en de Nachtegaal 2 ging er met de 1e prijs vandoor.
Onze kersverse prinses La Madré deelde de prijzen, herinneringsplaatjes en nog een snoepzak 
uit.

De Tinie van Eembergen Wisseltroffee werd door de aanwezige oud-prins Bertus samen met 
onze hoogheid aan de winnende groep overhandigd.

In al die commotie van prijsuitreiking, beker en snoepzakken voor de kleintjes vergat onze pre-
sentator nog bijna de grote garde te bedanken, die uiteraard ook een bedankje en herinnering 
kregen voor hun schitterende optreden.

Een dankwoordje op deze plaats aan de organisatie onder leiding van Monique de Wit.

We hopen volgend jaar, tijdens ons jubileumjaar, de Pintewippers, Kattendonders, Nachtegaal, 
Kletsmeiers en vele andere weer samen met onze meiden te mogen begroeten op het Prins(es) 
.......... Mini Dansmarietjes Toernooi 2018.

De Winnaars!

Nachtegaal 2
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21 Spel: Lotjes van Sjaan

Maak kans op een leuk prijsje en 
steun de vereniging: koop 21-spel 

lootjes bij Sjaan! 

Zelfs de Stadsprins doet mee!!
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Goei Vrouwke 2017
Jaarlijks wordt door de CV de Kletsmeiers, CV de Leute 
en CV de Lichtstadnarren overgegaan tot de benoeming 
van ’t Goei Vrouwke. Met deze benoeming wordt dank 
uitgesproken voor de vele en belangrijke verdiensten van 
betrokkene voor het Lampegatse Carnaval in het bijzonder 
en Eindhoven in het algemeen.  

Door de drie verenigingen werd bekend gemaakt dat voor 
het jaar 2017 deze onderscheiding is toegekend aan:

Lilian van Hassel

Voor, tijdens en na carnaval is ze een fanatiek verkoopster van alle promoproducten van de Federatie, 
zoals deurdokkers, dassen, stropdassen, etc. vooral tijdens de Nieuwjaars- en stadsprinsreceptie en op-
tocht (als anderen feest vieren.)  Verder was ze tijdens haar (22-jarig) lidmaatschap van KV de Mulders een 
fanatiek werkster voor versiering, op- en afbouw van de zalen, en zat ze in de kinderbegeleidingscommis-
sie van het grootse kindercarnaval van Eindhoven in de Mortel (Achtse Barrier). 
Voorts is zij een actief lid van de fakkelcommissie van de stichting 18 September, en is zij te vinden op 
KHW�6WDGKXLVSOHLQ��ZDDU�]LM�PHGH�EHODVW�LV�PHW�GH�RUJDQLVDWLH�YDQ�KHW�GH¿Op��'DDU�KHOSW�]H�DO����MDDU�PHH�
met het in goede banen leiden van het publiek..Laatstelijk was ze ook nog vrijwilliger bij de IJsbaan op de 
Markt.  Voor de drie verenigingen reden om haar te benoemen tot

“ ’t Goei Vrouwke 2017”.

Huldiging en uitreiking van de onderscheiding heeft plaatsgevonden op carnavalsdinsdag 28 februari 2017 
QD�DÀRRS�YDQ�KHW�%LHU�(OIXXUNH�LQ�GH�JURWH�WHQW�RS�GH�6WDGVH�0HUW�

Traditie getrouw is er altijd zaterdags met carnaval ‘hoogheid ophalen’.

Zoals elk jaar kijken we hiernaar uit hoe dit gedaan wordt. Aangezien ik nu Prins carnaval was van de 
lichtstadnarren, keek ik hier enorm naar uit. Samen met mijn adjudanten en hofdames waren we alles klaar 
aan het zetten voor iedereen die een borreltje kwam doen. Daarna waren mijn adjudanten en hofdames 
verdwenen. Nu hoefde ik niet meer lang te wachten. Ik kreeg een sein van de raadsleden dat ik naar buiten 
moest komen, ik zag een bus aankomen rijden met daarin hele harde muziek, discolampen, en mijn ad-
judanten en hofdames. Jeetje wat geweldig om in een discobus, in Eindhoven rondgereden te worden. Na 
een lange route met tussendoor een plaspauze waren we aangekomen bij het heidehonk. Even wat drinken 
en iets lekkers bestellen bij de frietkar en we konden weer verder feesten.

Hiervoor wil ik Patrick oftewel Patje bedanken voor dit te regelen.

Bedankt, Prins Legend.

Ophalen Prins 2017
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Ik wil Bonnen!!!

In memoriam: Ons Eef   Evelien op den Buijs-Rovers 

Oneerlijk als het leven kan zijn moesten wij op 29-3-2017 voorgoed 
afscheid nemen van “Ons Eef”. In 2002 is Evelien bij ons begonnen als 
donateur maar een paar jaar later in 2005 werd zij dansmarietje, een 
hobby die ze zeer gepassioneerd 6 jaar lang heeft beoefend. 

Daarna is ze opnieuw donateur geworden. In 2012 stond zij als hofdame 
aan de zijde van prinses Sensation.  Wij hebben Evelien leren kennen 
als een heel rustig meisje dat het altijd wel naar haar zin had en ook altijd 
vrolijk was. Toen ze verkering kreeg met Ralf die bij de raad van elf ging, 
kwam Evelien bij de dames en daar is ze een stuk losser geworden. 

Gezelligheid stond altijd bovenaan dus ze was ook altijd aanwezig bij de party’s die we hadden en 
ook met surprise deed ze graag mee. Dansmarietje zijn is toch altijd 
haar grote hobby gebleven en we hebben ook allemaal een traantje 
weggepinkt toen ze daar helaas mee moest stoppen door problemen 
met haar knie. 

Bonnen, consumptiepenningen, muntjes 
....     dat willen we allemaal, om zo’n 
lekker pilsje te kunnen pakken! 

Gelukkig zijn er bij de Lichtstadnarren 
enkele vrijwilligers die, broodnuchter, 
ons van deze consumptiepenningen 
willen voorzien. 

Onze fotograaf heeft afgelopen carnaval  
drie van deze kanjers op beeld 
vastgelegd.

Dank namens alle feestneuzen!

Zodra ze de kans kreeg is ze trainster geworden 
maar ook dat heeft ze na een paar maanden 
door haar ziekte op moeten geven.  

Gelukkig heeft  ze nog wel kunnen genieten 
van een droombruiloft met haar Ralf en van de 
vakantie met de Canaries. 

Op 22-3-2017 heeft ze haar strijd op moeten 
geven. We zullen haar ontzettend gaan missen. 

Lieve Eef, bedankt voor alles wat je voor de 
Lichtstadnarren hebt gedaan. 
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Zittingsavond 2018 - Tonpraters bij de LSN

Op zaterdag 6-1-2018 stond onze jaarlijkse zitting-
savond weer voor de deur en we hadden er zin in want 
eindelijk was de zaal weer eens uitverkocht mede 
dankzij het Trefpunt. 

Helaas was het zonder kapel maar dit werd prima 
opgevangen door onze huisdiskjockey. Dit jaar geen 
gladheid dus iedereen was op tijd binnen.

We begonnen met Jasper van Gerwen die optrad als 
de vrijgezel. Onderweg naar ons was hij aangehouden 
door de politie en daarna vertelt hij dat hij nog nooit een 

YULHQGLQ�KHHIW�JHKDG�HQ�GDDUQD�ÀLUW�KLM�YRORS�PHW�KHW�SXEOLHN��2I�HHQ�YULHQGLQ�HU�
ooit gaat komen is nog maar de vraag want hij woont nog steeds bij zijn moeder 
op zijn 46e. Hij vertelt nog honderduit over zijn vakantie met zijn moeder en tot 
slot zingt hij een lied waarbij hij zichzelf begeleidt op een gitaar.

Daarna was het de beurt aan Frans Bevers die kwam als Ciske de bedrijfsleider. 
Als eerste neemt hij het publiek door en maakt natuurlijk de 
nodige grappen. Gedurende zijn hele buut neemt hij regelmatig het publiek op 
de hak. Hij is bedrijfsleider bij de SRV en neemt een gemiddelde werkweek door 
en daarna vertelt hij nog over de verbouwing van zijn huis.

Als laatste voor de pauze was Boy Jansen als Andre Rieu. Als eerste zorgt hij 
ervoor dat de hele zaal gaat staan en een wals neuriet om hem te verwelkomen. 
Hij houdt zijn vrouw regelmatig voor de gek en vertelt dat hij is uitgeroepen tot 
meest sexy man van Nederland. Verder heeft hij het over de diverse concerten 
die hij allemaal heeft gegeven. Hij laat Elly uit het publiek een solo zingen en 
QLHW�RQYHUGLHQVWHOLMN�ZDQW�QD�DÀRRS�RQWYDQJW�]LM�]LMQ�ÀHV�3DOP�GLH�KLM�YDQ�RQ]H�
prinses heeft gekregen.

Na de pauze was het de beurt aan Rob Scheepers met zijn creatie de 
tennisser. Hij begint met vertellen over zijn kleding die nogal strak zit. Daarna 
wordt zijn vrouw vergeleken met de Efteling en vertelt hij over de sportschool en 
zijn ervaringen daar. Ook nu krijgt het publiek er weer aardig van langs.

Hierna is het de beurt aan Berry Knapen die komt met Harrie in de midlifecrisis. 
Hij of eigenlijk zij want hij is Annie de vrouw van Harrie begint met het in de
maling nemen van Sjaan. Daarna komt Gerard Joling aan de beurt. Verder 
vertelt hij geweldige verhalen over Harrie die in de midlifecrisis zit. 

Als laatste is Frank Schrijen aan de beurt als Gradje met een kater. Hij heeft een 
UHX]HGRRV�¿QLPDO�ELM�RPGDW�KLM�NRSSLHQ�KHHIW��+LM�YHUWHOW�RYHU�]LMQ�RSD�HQ�ODWHU�
over zijn puberzoon op school en zijn eerste verkering. Natuurlijk komen er ook 
grappen over Donald Trump en ook zijn schoonmoeder moet het ontgelden. Hij 
haalt ook veel met het publiek uit wat regelmatig dubbel ligt van het lachen. 

Na deze 6 tonpraters kunnen we nog gezellig nakletsen over deze 
geslaagde avond, iedereen heeft er weer ontzettend van genoten. 
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WEBSHOP: www.luxecarnavalsjassen.nl 

Denk aan de adverteerders als U koopt !
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Kronehoef de Horsten 2017

Redaktie L.S.N. Carnavalskrant 2018
* Redaktie: John Kweens, Secretariaat en 
diverse actieve leden. 

* Foto’s: Antoinette Willems, Toon Verhaar, 
Facebook, diverse mobieltjes

* Opmaak: Toon Verhaar

Hoe vindt u C.V. de Lichtstadnarren?

C.V. de Lichtstadnarren
p/a Marisca Damen
Nederlandplein 10
5628 AD Eindhoven
tel. 040-7508332

Repen 2018

Een impressie van ons bezoek 2017 aan De Horsten 
waar met name de dansen van onze dansmarietjes 
dankbaar worden begroet door de bewoners.

Fotograaf
Antoinette 
Willems

Door het wegvallen van onze vrienden 
van Toeterij eNVee, leek het er op dat 
we 2018 een probleem zouden heb-
ben met repen. Gelukkig heeft de kapel 
Veullewait toegezegd om met ons 
op maandag 12 februari 2018 in het 

Lampegat ouderwets gezellig te gaan Repen. Details van 
de route wordt tijdens de Carnaval verspreid in de resi-
dentie. Of kijk op de web-site voor actueel nieuws.

We zien u weer graag meegaan! Super gezellig! Altijd 
dol, volop lol !!!  Let op de aankondigingen !!
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Federatie Eindhovens Carnaval

Dit jaar hebben wij de onderscheiding “Ridder FEC” aangevraagd voor 
Johnny Kweens.

John is bij onze vereniging gekomen als raadslid in 2008 nadat hij eerst 3 jaar 
donateur is geweest. Tussendoor is hij ook nog maar even bij de promotieclub 
gegaan om onze vereniging te ondersteunen. In seizoen 2011/2012 ging hij onze 
vereniging voor als prins Cerevisia. Dit leidde ertoe dat al onze dames verkleed als 
biertje carnaval hebben gevierd. In 2013/2014 heeft hij onze hoogheid Fortissimo 
bijgestaan als adjudant.

Hij ontbreekt nooit bij het versieren en weer afbreken van onze zaal en ook bij het 
papier lopen staat hij vaak op de lijst. 

Sinds enige jaren verzorgt hij de muziek bij ons minidansmarietjestoernooi en nu 
loopt hij stage om onze carnavalskrant mee te gaan maken. 
Altijd kun je een beroep op hem doen, niks is hem te gek. Als een van onze dames 
pijn aan haar voeten heeft, ruilt John gewoon van schoenen zodat zij makkelijker 
loopt en hij gaat dan verder op hoge hakken. 

Daarom vindt het bestuur van c.v. de Lichtstadnarren dat een pluim in de vorm van 
Ridder FEC wel op zijn plaats is. Deze aanvraag werd gehonoreerd en Johnny 
heeft met carnaval 2017 de speld uit handen van de stadsprins ontvangen. 

Gouden Narren
Je ziet ze wel eens, op de revers van de smokings: een kleine narrenspeld. Waarom 
hebben sommige Lichtstadnarren die wel, en andere niet? Welnu: het is een teken 
van 22 jaar trouw lidmaatschap.

2017 was een topjaar. Of moeten we zeggen 1995? Na 22 jaar zijn de volgende 
personen toegetreden tot dit gezelschap:
 - Freddie de Greef
 - Henri Frijters
 - Jan van Lierop
 - Richard van Rooij
 - Toon Verhaar

Bij de afsluiting van Carnaval 2017, danwel bij het opstarten van het nieuwe seizoen 2018 werd hen de 
Narrenspeld opgestoken als dank voor hun jarenlange trouw aan de vereniging. Nieuw is dit jaar dat de part-
ners ook een kleine attentie kregen opgespeld, want achter elk actief lid staat vaak een steunend thuisfront.

Wij hopen dat deze leden nog jaren bij ons blijven en met veel plezier Carnaval vieren bij CV de Lichtstad-
QDUUHQ���3UR¿FLDW�HQ�%HGDQNW���
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Koningsschieten

Nog zo’n traditie bij de Lichtstadnarren: Koningsschieten!

Elk jaar beginnen we hiermee het seizoen. Iedereen komt 
terug van vakantie, kan in de septemberzon de vakantie-
belevenissen delen en gelijktijdig proberen om de 
Schutterskoning van de Lichtstadnarren te worden. 
Een informele activiteit voor leden, donateurs en familieleden 
die zich verbonden voelen bij C.V. de Lichtstadnarren.

Uiteraard mogen de allerjongsten niet schieten, maar daar-
voor is een springkussen en knutseltafel aanwezig. En voor 
een natje wordt gezorgd door de vrijwilligers van het Gilde.

Dit jaar was het in de voorronde aan mijn schietboom snel 
beslist, nog voordat iedereen 2x had geschoten, lag het blok 
al in tweeen op de grond. Bij de anderen duurde het iets 
ODQJHU��8LWHLQGHOLMN�NZDP�HU�HHQ�¿QDOH�WXVVHQ�0DULVFD��$PEHU�
en ondergetekende. Dansmarietje Amber viel als eerste af 
en behaalde zo de derde plek. Tussen Marisca en mij werd 
het spannend, totdat zij miste en ik uit de vrije hand wel 
raak schoot. Zo mocht ik na 14 jaar nogmaals de beker in 
ontvangst nemen en het bijbehorende kroontje in mijn haren 
steken.......

Daarna volgde een smakelijk barbeque, door onze koks Roy 
en Ronald zodat iedereen voldaan naar huis kon gaan. 

Met de opkomende jeugd zal het 2018 moeilijk worden de 
titel te prolongeren, maar ik ga er voor, graag tot dan!

carnavaleske groet,
Toon Verhaar
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Lampegats Volleybal Toernooi 2017
Op zondag 10 december deden weer enkele sportievelingen mee met het Lampegats 
volleybaltoernooi. Nouja enkele, het waren er heel veel want we hadden dit keer 3 teams 
waarvan 1 team met 4 dansmarietjes. 

Voordat het toernooi begon werden we al genoemd omdat we met zoveel waren en dat 
we zoveel jeugd hadden die meedeed. Helaas was het dansgarde team nog wat te jong 
om echte indruk te kunnen maken maar ze hebben het ontzettend leuk gehad en zijn niet 
laatste geworden. Volgend jaar gaan ze zeker weer meedoen.

(Q�KHW�PDDNW�QLHW�XLW�ZDQW�RRN�RQ]H�RXGHUH�WHDPV�ZLVWHQ�KHW�QLHW�WRW�HHQ�¿QDOH�WH�VFKRSSHQ�
waardoor we weer op tijd naar Toon en Annemarie konden om te genieten van een vers eitje. 
Voordat we dat deden werden we nogmaals bedankt door de organisatie van het toernooi 
omdat onze dansgarde meedeed en ze hopen dat hierdoor meer jeugd gaat meedoen omdat de jeugd de 
toekomst heeft. 

Volleyballers bedankt allemaal voor een gezellige dag en Toon en Annemarie bedankt voor jullie gastvrij-
heid, op naar volgend jaar !

Halfvastenbal 2018: Lampegats Sluitingsfist

1D�HHQ�VSHWWHUHQGH�HHUVWH�NHHU�]DO�GLW�MDDU�KHW�JH]DPHQOLMNH�VOXLWLQJV¿VW�YDQ�GH�/LFKWVWDGQDUUHQ��GH�/HXWH�
en De Kletsmeiers samen met de (s)FEC  wederom plaatsvinden. We gaan weer samen de Carnaval afslu-
iten met halfvasten.

'LW�¿VW�LQ�KHW�QLHXZH�MDVMH�ZRUGW�JHKRXGHQ�RS�zaterdag 10 maart  2018 in zalencentrum Hoogstraat 297a 
[naast de Lambertuskerk]

Een avond met veel muziek, artiesten en het Goei vrouwke en de Beste Mensch. Ook de bekende Prinsen-
waag maakt deel uit van deze avond.
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Donateurs

Donateur van het jaar 2017

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 betaalt, krijgt U opnieuw een jaarplaatje en
  gratis entree tot alle bals van de Lichtstadnarren m.u.v. de  
  zittingsavond. 
- 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:   Roy Damen
Sallandlaan 36                                                        Nederlandplein 10
5628 AM  Eindhoven                                               5628 AD   Eindhoven
Tel. 040-2414792                                                    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.

Dit jaar hebben wij uitgeroepen tot donateurs van het jaar:

Bianca Ilmer en Bernd van Boven

Bianca is al donateur bij ons sinds januari 2005 en Bernd 
volgde dit goede voorbeeld in 2009. 

Toen hun zoon Levi geboren werd in januari 2012 is hij ook 
gelijk donateur geworden. Bianca is al jaren lid van de dames 
en is op de meeste van onze bals dan ook te vinden samen 
met Bernd. 

Dat we veel verhuizen maakt hun niet uit, ze volgen ons 
overal naartoe en weten ons altijd weer te vinden.

Wij zijn er trots op dat zij onze vereniging een warm hart toe-
dragen en daarom werden zij op 27-10-2017 uitgeroepen tot 
donateurs van het jaar en ontvingen zij de daarbij behorende 
spelden en oorkonde uit handen van onze voorzitter

geen facebook duimpje 
Een dikke Lichtstadnarren Duim!
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Fotogalerij  CV de Lichtstadnarren

Samen met deze mooie dames 
maken we er een feestje van!!!!

Uiteraard zijn we ook 
allemaal volgers van de  
@cvdelichtstadnarren
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Fotogalerij  CV de Lichtstadnarren

www.cvdelichtstadnarren.nl

Informatie, agenda, fotos, 
ex-prinsen, dansmarietjes, 

historie, alles vind je op 
onze website:

Ook onze nieuwe
nar weet het:

Wat is dat? 
Een nieuwe nar?!
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De vereniging:

Het Bestuur:
Marisca Damen
Roy Damen
Gert-Jan van de Graaf
Ronny 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
Niki van der Heijden
Gerard Klaassen
John Kweens
Jan van Lierop
Patrick van Namen
Jan Smit
Nigel Smit
Jack de Turck
Ronald van de Ven
Toon Verhaar
Jack Verschuren

Dansgarde A:
Alicia Marks
Lisanne van de Ven

Dansgarde B:
Nikita van der Ende
Daniëlle van Hoof
Cyranna Klokgieters
Amber v.d. Palen
Meike van Tilburg
Celina v.d. Ven
Lisa Verhaar

Leiding Dansgardes:
Marisca Damen
Quinty v.d. Graaf
Jolanda van de Ven
Patricia de Wit

Overige Leden:
Jos Derksen
Huub Nauts
Marjan vd Nieuwenhof
Wim Noordzij
Richard van Rooij
Bep Stijb
Peter Vervest jr.
Monique de Wit

Nar:
Mark Smit

Afgevaardigde sFEC:
Vacature

Donateurs belangen:
Jan van Lierop

Afgevaardigde Dames:
Marisca Damen

Promotie Club:
Mw. Annemarie Bell
Hr. Bernd van Boven
Hr. Roy Damen
Hr. Gerard van der Elsen
Hr. Anton v. Geloven
Mw. Marjo 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. Niki van der Heijden
Hr. Peter van der Heijden
Mw. Klarina Smits
Hr. Nigel Smit
Hr. Jan de Jonge
Hr. John Kweens
Hr. Jan van Lierop
Hr. Jasper Overdijk
Hr. Jan Smit
Hr. Toon Verhaar
Hr. Jos van Vugt

Donateurs:
Helaas, alle namen past 
niet, maar dank voor uw 
bijdrage!

Ex-Prinsen:
Zie bladzijde 26

Prinses: La Madré     Bep Smit van Rooijen

Gevolg:  Daisy, Richard, Rachel, Nigel, Romy

CV de Lichtstadnarren 
is aangesloten bij:
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Stichting ‘t Trefpunt

Belgiëplein 20
5628 XJ Eindhoven
Telefoon:040-2420410
Mobiel: 06-82804871

info@trefpunteindhoven.nl
www.trefpunteindhoven.nl

RESIDENTIE C.V. DE LICHTSTADNARREN:

‘t Trefpunt

onze 
foyer 
en 5 
zalen


