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Vanaf 05 februari tot en met 5 maart dagelijks geopend

Denk ook eens aan onze sponsers als U koopt !
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Voorwoord van de Voorzitter

Beste lichtstadnarren, prins jeugdprins en adjudanten, hofdames, nar, dames, 
dansgarde, raad van elf, donateurs, adverteerders, promotieclubleden, vrienden 
van de lichtstadnarren en eenieder die dit leest.

Salaai

Daar zitten we dan weer na een zeer bewogen jaar achter ons te hebben gelaten. Helaas hebben wij 
vroegtijdig afscheid moeten nemen van onze prinses La Madre die ons veel te vroeg verlaten heeft op 4 
september jongstleden. 

Een hele rare gewaarwording waar wij allen helaas niets aan kunnen doen. We hebben na overleg met 
de familie toch op het laatste weekend van Oktober nog waardig afscheid kunnen nemen van het gevolg. 
Romy, Daisy, Rachel, Richard, Nigel en Broer hartelijk dank voor deze mooie afsluiting van een voor jullie 
verschrikkelijk moeilijk jaar. 

Dan moet je op zaterdag weer verder dan sta je weer voor een nieuwe opkomst van onze jubileum prins, 
want ja wij bestaan dit jaar zowaar 55 jaar wat op zich al een fantastische prestatie is waarbij ik hoop dat 
we er nog eens zeker elf jaar aan vast gaan plakken. Een prins met een groot gevolg een jeugdprins 3 
adjudanten en 4 hofdames het kan niet op maar wat zien ze er fantastisch uit toch (wat moet ik anders zeg-
gen sta er zelf naast als adjudant) Roy, Keandro, Marisca, Petry, Sylvia, Celina, Rowin, Ralf, en ik zelf heel 
veel succes maar dat gaat zeker lukken met die brok ervaring die daar het podium opkomt. 

Omdat we dit jaar in het jubileum jaar zitten en dankzij de grote spaarpot die onze promotieclub leden bij 
elkaar gespaard hebben kunnen we dit jaar ook weer eens meedoen aan de lampegatse optocht wat wij 
met zijn alle natuurlijk heel erg leuk vinden. Een grote, hoge mooie wagen ergens voorin hoop ik, zijn wij 
weer te zien dit jaar je kunt er niet langs af kijken als je naar de optocht komt kijken. Op zaterdag gaan we 
weer back tot he sixties met de geweldige band Houston Ally en natuurlijk 4 dagen onze huis dj-soundwave 
productions, waar we met zijn alle weer volop van gaan genieten. 

Op zondag onze traditionele kindermiddag met stier, draaimolen en vele ander spelen voor de kinderen 
waar zij altijd enorm van genieten. Op maandag middag vindt u ons in de binnenstad van Eindhoven waar 
wij weer gezellig gaan repen in het lampegat samen met de kapel veulaweit. 

Op dinsdag gaan we op tijd naar de tent waar onze Sjaan uit handen van de stadsprins van Eindhoven 
een hele mooie onderscheiding mag ontvangen omdat zij dit jaar is uitgeroepen tot het goei vrouwke van 
Eindhoven. Ze heeft de titel dubbel en dwars verdiend met wat zij allemaal voor de Lichtstadnarren gedaan 
heeft de afgelopen 23 jaar. Sjaan bedankt namens alle lichtstadnarren en geniet ervan. Dus 4 dagen volop 
feest bij ’t trefpunt waar we weer goed verzorgt gaan worden door de vele vrijwilligers en hun bestuur die 
altijd klaar staan voor ons.

Rest mijn nog eenieder te bedanken voor hun geweldige inzet (zeker de mensen die op dinsdagavond door 
weer en wind klaar staan voor ons) en u een fijn carnaval toe te wensen en eenieder die de lichtstadnarren 
een warm hart toedraagt te mogen begroeten in onze residentie ’t Trefpunt.

D.n Voorzitter Ronny v.d. Graaf
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Prins Techador
Hofdames Marisca, Petry en Sylvia

Adjudanten Ralf en Ronny

Hoogheid 2019: 
Prins Techador
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Proclamatie Prins en Jeugdprins

Wij, Techador en Jugador,

Bij de gratie van alle Lichtstadnarren en –narinnen

Prins en jeugdprins der Lichtstadnarren
Jonkheren van het Lampegat
Baronnen van de Woenselse Heide
Bedwingers van alle daken en videogames
Aanvoerders van het  jubileumjaar

Bijgestaan door ons gevolg

   PROCLAMEREN

Ten 1e: dat we dit jaar een geweldig jubileum gaan vieren

Ten 2e: dat iedereen hierbij van harte welkom is

Ten 3e: dat het dak er dit jaar zeker af mag, dat maak ik er wel weer op

Ten 4e: dat kom op en tik hem aan regelmatig door de zaal zal gaan

Ten 5e: dat we bij van links naar rechts iedereen op de vloer willen zien staan

Ten 6e: dat dit jaar geldt: glaasje op, zoek een andere bob

Ten 7e: dat de jeugd dit jaar een streepje voor heeft

Ten 8e: dat dit zeker geldt voor onze dansgardes

Ten 9e: dat de kindermiddag onder leiding van Jugador niet in het teken van gamen zal staan 
maar dat het echt om carnaval vieren zal gaan

Ten 10e: dat wij het een hele eer vinden om hier te mogen staan en er daarom ook voor 
100% voor gaan

Ten 11e: dat wij bestuur, raad van elf, dames, dansgardes, donateurs, promotieclubleden, 
leden, ereleden en alle andere carnavalsvierders en verenigingen een spetterend carnaval 
toewensen. 

Aldus opgemaakt in het Lampegat en 
Bevestigd op 27 oktober 2018,
In de residentie der Lichtstadnarren
Techador en Jugador
Prins en jeugdprins der Lichtstadnarren

Hoogheid 2019: 
Prins Techador
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Opkomst Prins Techador en Jeugdprins Jugador

Op 27-10-2018 was onze prinswisseling. Het gevolg van Prinses La Madre haalden nog alle 
verenigingen binnen en daarna was het toch echt tijd voor de dames om met de afgang te 
beginnen. Lang hebben zij daar niet over na moeten denken, natuurlijk moest dit in het teken 
van boswandeling staan.

Eerst werd er nog een mooi gedicht voorgelezen en daarna werd het gevolg omgetoverd in 
een paar boswachters compleet met verlichting. We luisterden nog 1 keer naar Bep’s lied en 
daarna konden ze de zaal in om plaats te maken voor de nieuwe.

En plaats was er zeker wel nodig. Het begon met een grote draak die de zaal inkwam en 
daar kwamen al 5 mensen onderuit, niet veel later voegde zich nog iemand bij hen en weer 
wat later kwamen er nog 3 kinderen bij.

Zij werden geïnstalleerd als:
 Prins Techador met gevolg en jeugdprins Jugador met gevolg

Prins Techador is onze penningmeester Roy, jeugdprins Jugador is zijn zoon Keandro en het 
gevolg bestaat uit Ralf, Ronny, Sylvia, Petry, Marisca, Rowin en Celina. 
Een geweldig gezelschap in prachtige rode pakken. Als Damian van de schrik is bekomen en 
doorkrijgt dat hij het nu over moet nemen volgt dan toch de installatie en het voorlezen van 
de proclamatie.

Daarna moet het gezelschap al aan de bak want de stadsprins staat klaar om binnen te 
komen. Na alle plichtplegingen kunnen zij de zaal in om het feest compleet te maken.
Wij wensen hen een geweldig jubileumjaar met heel veel plezier toe.
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Lief gevolg,

Een jaar lang zijn jullie ons voorgegaan,
En wij zijn trots op de manier waarop jullie dit hebben gedaan.
We willen vooral onze prinses La Madre eren,
Want van haar kan menigeen nog wat leren.
Nooit klagen, altijd enthousiast en met een grote lach rond haar mond, 
Zorgde ze er iedere keer weer voor dat ze er stond.
Samen met jullie, haar trots, steun en toeverlaat,
Jullie sloten iedereen in jullie hart, dansgardes, dames en de raad.
Overal waar jullie kwamen veranderde zaal en podium in een zee van blauw,
Bij het dansen en hossen en zelfs bij het roken buiten in de kou.
Jullie zagen er prachtig uit en hebben onze vereniging eer aangedaan,
Maar nu is jullie tijd gekomen en moeten jullie echt gaan.
We gaan jullie omtoveren in iets wat geen verrassing zal zijn,
Maar nog 1x een boswandeling vinden wij heel erg fijn.
Wij denken dat La Madre ons nu echt wel ziet,
Daarom Bep nog eenmaal jou lied
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Afscheid La Madre

Op 26-10-2018 was het intern afscheid.  Het zou een 
onwennige avond worden want Bep was ons helaas 
ontvallen. Toch hebben we er met ons allen een 
mooie avond van gemaakt. 

We begonnen na het binnentrekken met het binnen-
halen van onze dansgardes die met het aankomende 
jubileum in het vooruitzicht helemaal in het nieuw 
waren gestoken.  

Hierna lieten beide gardes hun nieuwe dans zien. 
Ze werden bedankt voor het afgelopen jaar met een 
prachtig shirt waar achterop ieders naam stond en 
het logo van La Madre, wat waren ze er trots op allemaal. 

Er waren een paar plichtplegingen, Sylvia Ruijer en Danielle van Hoof kregen een 
vereniginsonderscheiding, we namen afscheid van Henri Frijters als spreekstalmeester en Freddie 
de Greef als bestuurslid. 

Daarna bedankten we Sjaan voor het leuren met de lotjes. Ze heeft dit jaren aan een stuk gedaan 
en geeft nu het stokje door aan de jeugd. 

Hierna was het tijd voor de ex-prinsen om 
Broer en het gevolg mee te nemen naar de 
prinsengallerij waar zij hun foto neer hebben 
gehangen en daarna werden natuurlijk alle 
pullen gevuld.

Later op de avond volgde een prachtig eerbe-
toon. Roy de Groot kwam Bep’s lied Sierra 
zingen. 

Alle raadsleden, dames, ex-prinsen en dans-
marietjes vormden een halve cirkel voor het 
podium. Het was geweldig om te zien. 

Helaas kwam er ook aan deze avond een 
einde en gingen we met z’n allen afscheid 
nemen van het gevolg waarna we bedankt 
werden met hoe kan het ook anders, een 
flesje Boswandeling.

Romy, Daisy, Rachel, Richard, Nigel en Broer 
bedankt voor jullie inzet, het was een heel 
mooi jaar.
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Sfeer van Carnaval 2018
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Voorstellen Prins Techador

Hallo allemaal.
Ik ben Roy Damen, 39 jaar en getrouwd met 
Marisca, 1 van mijn hofdames. Samen hebben wij 
2 kinderen, Felicia van 20 en Keandro van 13. In 
het dagelijks leven werk ik bij Dakalliance als Dak-
dekker. In de vereniging ben ik nu alweer een paar 
jaar penningmeester.
Ik ben bij de Lichtstadnarren ooit begonnen als nar 
en daarna ben ik bij de Raad van Elf gegaan en 
nooit meer weggegaan. 

In 2004/2005 ben ik al een keer prins geweest en 
vond dat zo leuk dat ik altijd heb gezegd dat ik dat 
nog een keer wou maar alleen als mijn zoon oud 
genoeg zou zijn om jeugdprins te zijn. Nu kwam 
langzaamaan het jubileumjaar in zicht en het be-
gon weer te kriebelen. Gelukkig wisten de meeste 
leden wat ik altijd al gezegd heb en daardoor stond 
ik bovenaan na de stemming. De prinskeuzecom-
missie kwam bij elkaar en ik mocht het gaan doen. 

Nu nog het gevolg. Het eerste duo was niet zo 
moeilijk, dat moesten Ralf en Sylvia zijn. Ralf was 
meteen enthousiast en Sylvia vond het een hele 
eer om gevraagd te worden maar nu verder. We 
wisten zelf wel wat we wilden, we hebben een 
ontzettend goede band met Ronny en Petry maar 
zij roepen al jaren dat ze nooit meer het podium op 
willen. Toch maar even doordrammen en nog eens 
drammen en nog wat drammen en na een paar 
weken bedenktijd hebben ze gelukkig de knoop 
doorgehakt en vertelden ze ons dat ze dit heel 
graag met ons wilden doen. 

We konden aan de slag, kleren laten maken, 
laarzen passen, lijflied zoeken, opkomst beden-
ken en een naam zoeken. Dit werd Techador, wat 
Spaans is voor dakdekker.

Voor Keandro die gelukkig nog steeds jeugdprins 
wilde zijn werd het Spaans voor gamer (zijn groot-
ste hobby op het moment): Jugador.

Ik vind het een geweldige eer om dit jubileumjaar 
de prins te mogen zijn en dit samen te doen met 
onze vrienden, onze zoon en Rowin en Celina.
We gaan er met z’n allen een topjaar van maken 
en ik zeg: tik hem aan.

Prins Techador.
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Ook adverteren? Neem contact op over de mogelijkheden:

info@cvdelichtstadnarren.nl
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Voorstellen: Het gevolg van Techador

Hallo allemaal, wij zijn Ronny, 
Ralf, Petry, Sylvia en Marisca, dit 
jaar het gevolg van onze hoog-
heid Techador. 

Ronny is bekend als voorzitter van de vereniging en is getrouwd met Petry een van onze dames. 
Ralf is bekend als leider van de raad en zijn vriendin Sylvia is ook een van onze dames. 

Marisca is de secretaris van de vereniging en getrouwd met Roy, ook zij is lid van de dames.
Samen zijn wij een hechte club die houden van lachen, gieren, brullen en vooral gezelligheid. We 
zijn al regelmatig met z’n allen op vakantie geweest en hebben elkaar daardoor steeds beter leren 
kennen en een hele hechte band gekregen. 

Toen Sylvia zich voorstelde 
als nieuwe vriendin van Ralf 
hebben wij haar meteen in 
ons hart gesloten en gelijk bij 
de club betrokken. 
Wij vinden het allemaal een 
hele eer om naast prins 
Techador te mogen staan en 
gaan er samen met jullie een 
geweldig jaar van maken. 
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Voorstellen: Het gevolg van Jugador

Hallo Allemaal,
Ik ben Celina van de Ven en ik ben 14 jaar jong.
Dit jaar ben ik de hofdame van Jeugdprins Jugador
Normaal gesproken zien jullie mij dansen als dansma-
rietje, maar toen Keandro mij vroeg als hofdame kon ik 
niet anders dan ja zeggen.
Ik was wel echt super zenuwachtig met de opkomst 
maar nu vind ik het kei gaaf. We hebben het super 
gezellig samen, we staan vaak op de dansvloer en we 
lachen veel met elkaar. Ik wens iedereen een fijne car-
naval maar dat gaat zeker lukken met al die leuke top-
pers die op het podium staan.
Groetjes Celina 

Hallo,
Ik ben Rowin, de adjudant van Jeugdprins Jugador.
Ik vond het leuk toen Keandro mij vroeg of ik bij hem op 
het podium wilde staan. We hebben veel lol, ook met 
mijn nicht Celina erbij.  De pakken zien er heel mooi uit.
1 van mijn hobby’s is gamen, dat doe ik met Keandro.
Groetjes van Rowin

Jeugdprins Jugador : bladzijde 41 -->
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55 jaar
LSN
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Jubileumweekend 55 jaar Lichtstadnarren

Op zaterdag 1-12-2018 was het dan zover. Ons jubileumfeest werd gevi-
erd. Het werd een geweldig avond.
Na het binnentrekken werd er een woord gericht aan José van der Elsen 
omdat zij tientallen oud-leden heeft aangedragen voor dit feest. Zij werd 
bedankt met een bloemetje en werd getrakteerd op een dans van onze 
junioren dansgarde. Hierna werden de donateurs van het jaar in het zon-
netje gezet. 

Toen was het de beurt aan Jamcat, ons orkest voor deze avond. Zij hebben ons gezellig vermaakt 
met hun covers, ze waren tot in de wijde omtrek te horen. 
Om 22.00 uur moesten we toch echt Bertus van Eembergen eren, ons ere-lid vanaf de 1e dag, 
prachtig om te zien dat hij nog steeds onze avonden bezoekt en er veel plezier aan beleeft. 
Bertus nogmaals bedankt voor je trouw en je lidmaatschap, we hopen je nog vele jaren te mogen 
begroeten. 

Het werd een heel gezellige avond die door ontzettend veel oud-leden bezocht werd. Heel leuk 
om te zien dat ze de Lichtstadnarren toch nog steeds een warm hart toedragen.

Op 2-12-2018 was de jubileumreceptie.
Ook deze dag werd weer druk bezocht door bijna alle Lampegatse verenigingen en natuurlijk was 
ook Stadsprins Positivo aanwezig.

Na het officiële gedeelte volgde nog een optreden van Zanger Rens die het publiek goed ver-
maakt heeft met zijn nummers en ook nog rollen had voor onze hoogheid en zijn gevolg en de 
jeugdprins met zijn gevolg. 

Al met al een geweldig jubileumweekend en wij willen dan ook iedereen bedanken die dit mede 
mogelijk heeft gemaakt.

Activiteiten in ‘t Trefpunt zijn mogelijk mede dankzij: 
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ZAAL 4 Rodeostier

ZAAL 1: Speelzaal met lekkernijen, 
draaimolen Spelletjes, schmincken, 

Ballonnenclown

KINDER - KNIPKAART

Gratis Popcorn, 
Suikerspin

 Chips
pakje Drinken
SNOEPZAK   

ZAAL 3

Evenwicht houden bij 

“DE SURFPLANK” 

ZAAL 2Friet & Snacks
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Programma Kindercarnaval 2019

Kindermiddag
Zondag 03 maart 2019

Zaal open 13.00 uur   
Aanvang 13.30 uur.

Hallo lieve kindjes, en alle ouders/verzorgers.

Ook dit jaar mogen wij vol trots zeggen dat er weer een geweldige kindermiddag georganiseerd is. Deze 
middag is speciaal voor de kinderen zodat zij ook een groot feest kunnen vieren tijdens carnaval. 

Dit jaar is de middag onder leiding van onze Jeugdprins Jugador en zijn gevolg. Onze junioren zijn er 
natuurlijk ook bij, die de middag gaan openen met hun geweldige dans. Daarna ‘hup’ iedereen een polo-
naise achter onze jeugdprins en zijn gevolg aan. En daarna heerlijk genieten van allerlei activiteiten in ’t 
Trefpunt.

Houd je evenwicht in balans op de surfplank, word niet te duizelig in de draaimolen, vang alle ballen in 
onze wervelwind en geniet van alle andere spellen. En laat een mooie ballonnen creatie maken door onze 
ballonnenclown.
Natuurlijk mag iets lekkers niet onderbreken: er zijn heerlijke suikerspinnen, popcorn, chips en wat te 
drinken. Ook kun je spekhappen.
Zijn jullie klaar en uitgeput van dit geweldig groot feest dan krijg je als afsluiting bij de uitgang ook nog 
eens iets lekkers mee naar huis, om lekker na te genieten. 

Tot ziens bij DE kindermiddag van Eindhoven. bij CV de Lichtstadnarren
’t Trefpunt aan het Belgiëplein te Eindhoven.

Deze kindermiddag word mede mogelijk gemaakt door: 
CV de Lichtstadnarren, ’t Trefpunt,
Monuta (A. v.d. Voort), Jumbo Winkelcentrum Woensel.

ER MAG IN HET GEHELE GEBOUW 
NIET GEROOKT WORDEN!! 

ER ZIJN ROOKVOORZIENINGEN. 

KOOP TIJDIG UW KINDERMIDDAGKAARTEN: VOL = VOL
Koop ze bij ‘t Trefpunt of via SECRETARIS@CVDELICHTSTADNARREN.NL
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minicreche happyniz
Jolanda van de Ven

van der Hartstraat 37
5622 GK Eindhoven

0614622994
minicrechehappyniz@gmail.com
facebook minicreche happyniz

ALLE WEDSTRIJDEN VAN PSV
LIVE OP GROOT SCHERM!

Café de Tempelier
Antwerpenlaan 20
5628 XE  Eindhoven
040 242 48 69
06 295 615 44

dinsdag t/m zondag
vanaf 12 uur geopend.

op maandag gesloten (m.u.v. feestdagen)
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Dansgardes Junioren A en Senioren 

1

Dansgarde A:
Angelina Brouwer
Selina Brouwer
Isabella van Dommelen
Gielliania vd Heijden
Alicia Marks
Lisanne van de Ven

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



CARNAVAL 2019

22

Zaterdag 02 maart 
Lichtstadnarrenbal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:11

Programma 2019

Zondag 03 maart
Kindermiddag

Zaal open 13:00 Aanvang 13:30

Zondag 03 maart
Residentiebal 

Zaal open 19:30 Aanvang 20:41

Deze avond met: 
 DJ - Soundwave

Braziliaanse klanken van : Os Malandros 

en een optreden van zanger Zanger Rens

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!

Rocking Carnaval met

Muziek door  Houston Alley
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Maandag 04 maart
Blauwe Maandagbal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:41

Maandag 04 maart
Repen in Lampegat
Verzamelen om 11:45  Start 12:00 

Café “At the Movies” 

Dinsdag 05 maart
Boerenkielenbal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:30 

Vrijdag 08 maart
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 2019 = wijkcentrum ‘t Trefpunt
Belgiëplein 20 5628 XJ  Eindhoven

Met Kapel “Veullewait” 



CARNAVAL 2019

24

Prins (es) Periode  Naam
Techador  2018/2019 Roy Damen
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
Reflection  2008/2009 Anja Kramer
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

Prins (es) Periode  Naam
Equestrian 1991/1992 Michiel Brok
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
Graficus  1978/1979 Henk van de Hurk
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

Exxen-brunch 2018

Dit is een middag speciaal voor alle ex-prinsen en hun partners. Op 
deze middag wordt altijd de nieuwe ex-prins officieel tot ex benoemd 
en ontvangt dan de daarbij behorende onderscheiding. Voor een hapje 
wordt ook altijd gezorgd, meestal door de laatst bijgekomen ex-prins.

Dit jaar was het natuurlijk allemaal een beetje anders maar omdat Bep 
had aangegeven heel graag bij de ex-prinsen te willen en haar fami-
lie dolgraag wilde dat alles gewoon door zou gaan is de brunch toch 

georganiseerd en heeft Broer de onderscheiding in ontvangst genomen na een speech van de 
president en een toast met champagne.

Het buffet zag er weer prachtig en lekker uit en was verzorgd door Anita. Er was eten genoeg, 
iedereen heeft kunnen smullen. Na het eten nog gezellig borrelen met elkaar en zo werd ook dit 
weer een geslaagde middag.
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De Dames
Een van de gezelligste clubjes binnen onze vereniging is toch wel de 
club der dames. 

Altijd volop plezier, lachen, gezelligheid en lol met elkaar. Altijd staan 
we in groepjes bij elkaar en sinds dit jaar zien we er ook nog eens 
prachtig uit in onze nieuwe jassen. Eens per jaar vergaderen we en 
bedenken dan een leuke afgang voor de prins(es) en de surpriseav-
ond wordt besproken.

De afgang wordt op deze avond bedacht en later komen we bij 
elkaar om alles in elkaar te zetten en benodigdheden te knutselen. 
Er wordt ook altijd een passend gedicht bij gemaakt wat op de avond 
van de afgang wordt voorgelezen. Altijd weten we wel een leuke 
afgang in elkaar te zetten. 
De surpriseavond is een ander hoogtepunt in het jaar. Prachtige sur-
prises worden er gemaakt en iedereen maakt ook altijd een gedicht. 
Als alles is uitgepakt wordt er nagekletst en zo hebben we altijd een 
hele gezellige avond.

Dit jaar hebben we speciaal voor het jubileum een lipdub gemaakt. 
Een filmpje waarin we allemaal een stuk van een lied zingen. In dit 
filmpje waren we omgetoverd tot 1e prins, 1e prinses, 1e nar, kapel, 
boerenbruidspaar, hofdames, dansmarietjes en raadsleden. Dit was 
ontzettend leuk om te doen. 

Korom een clubje waar gezelligheid echt voorop staat. Ik ben blij dat 
ik deel uit mag maken van deze groep.

Groetjes van de Dames
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Raad van 11

Dag allemaal, mijn naam is Richard Ruijer. 
Ik woon samen met de allerliefste Daisy en Bo. Werkend bij Workbrands en spendeer mijn vrije 
avonden het meest lekker thuis =)
Mijn ouders hebben jullie vast wel ergens een keer gezien, Diana en Marc. Uiteraard kennen jullie 
mijn lieftallige zus, Sylvia, mijn nichtje Lorena en mijn zwager Ralf. 

Afgelopen jaar als Adjudant op het podium gestaan met het mooie gezin van Princes La Madra. 
Met veel liefde voor Bep, het jaar afgesloten en daaropvolgend lid geworden van de lichtstadnar-
ren. Ik heb er zin in om ,deze nieuwe wereld voor mij van carnaval, verder te ontdekken. Dank 
jullie wel voor het toetreden en het warme welkom.

Groetjes Richard

Polonaise 
met de raad

Promotieclub

Promotieclub
Wilt U de vereniging financieel steunen, wordt dan lid van de 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 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. 
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Altijd even lachen



CARNAVAL 2019

29

Goei Vrouwke 2018

Ophalen Prinses 2018

Jaarlijks wordt door de Cv de Kletsmeiers, C.v. De Leute en CV de Lichtstadnar-
ren overgegaan tot de benoeming van ’t Goei Vrouwke. Met deze benoeming 
wordt dank uitgesproken voor de vele en belangrijke verdiensten van betrok-
kene voor het Lampegatse Carnaval in het bijzonder en Eindhoven in het alge-
meen. Door de drie verenigingen wordt bekend gemaakt dat voor het jaar 2018 
deze onderscheiding is toegekend aan 

     mevrouw Corian Heijmans

Corian is een typische 'moeder' van een carnavalsvereniging uit de 
Eindhovense wijken, de jubilerende Scheerkwasten. Corian is verbin-
dend, staat altijd klaar, zorgt dat de Prins en
gevolg er piekfijn uitzien, is bescheiden, immer hard werkend op de 
achtergrond voor 'haar' vereniging én de raadsleden. De drijvende 
kracht achter het kindercarnaval van de
Scheerkwasten. Buiten de carnaval is ze de spil van haar gezin en 
heeft ze mantelzorgtaken op zich genomen en zorgt ze voor haar 
schoonvader en vader. Ook op haar werk is ze verbindend als actief 
lid en organisator in de personeelsvereniging. Een Lampegatterinneke 
in hart en nieren, met oog voor wie hulp nodig heeft.
Voor de drie verenigingen reden om haar te benoemen tot
" ’t Goei Vrouwke 2018". Huldiging en uitreiking van de onderschei-
ding vond plaats op carnavalsdinsdag 13 februari 2018  

In 2018 hebben we met een prachtige boshut, zo 
een die je tegenkomt met een “boswandeling” onze 
hoogheid opgehaalt in Tongelre. Gedurende de 
heenreis was was het wel even zoeken, zover van 
de residentie, maar na een lekker bakje koffie en 
een broodje van de hoogheid, werd de terugreis 
naar woensel weer ingezet. Daar werden enkele 
lekkernijen uit de frietwagen genuttigd om het Car-
naval af te trappen met een geweldig Lichtstadnar-
renbal!.  
Ophaalcommissie bedankt voor de mooie wagen!
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Kindermiddag 2018 
bij de Lichtstadnarren
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Zittingsavond 2019 - Tonpraters bij de LSN

Na alle feestdagen achter de rug te hebben starten wij het nieuwe jaar weer volop 
met leut en gein! 5-1-2019 zetten we alle stoelen en tafels weer klaar voor onze 
zittingsavond. Dankzij de goede medewerking van ’t Trefpunt en leden van de 
vereniging was de zaal binnen ‘no time’ uitverkocht. Wat een grandioos gevoel! 
Eenmaal de mensen binnen, kwam de raad binnentrekken met onze 55 jarige 
jubileum prins en zijn gevolg. 

Als eerst mocht Jasper van Gerwen plaats ne-
men in de ton. Dit vond hij geweldig om te doen 
want hij moest vol enthousiasme en zenuwachtig 
vertellen dat hij mee deed aan de kampioen-
schap ‘mens erger je niet’ hij wist niet wie zijn 
tegenstander zou zijn in de kampioenschappen, 

helaas kwam daar de grote schrik. Zijn tegenstander was niemand mind-
er dan zijn eigen vrouw. Na afloop deed hij nog een leuk stukje muziek 
‘erger niet’ op zijn gitaar en de zaal deed volop mee. 

Hans Keeris nam plaats in de ton als: Meneer Fassel remi Fassol  mocht als 2e plaats nemen. Met een 
grote sousafoon kwam hij vertellen dat ie bij kapel ‘blaasvaak’ deed spelen op zijn instrument. Alhoewel 
dat niet altijd even goed ging want dat rokershoestje deed hem niet veel goed. Met een sigaar ging ie ook 
overal mee op pad. Ze gingen vaak op tournee en de agenda leek ontzettend druk. Terwijl de meeste uit-
keken om naar Limburg te gaan een stukje muziek te spelen. Moest meneer remi eerst even kijken of hij 
ergens nog een gaatje had, omdat de agenda ‘oh zo vol’ stond. Wat ze niet wisten is dat de agenda alleen 
maar blanco vellen had.

Gevolg door een goeroe met een grote ring door z’n neus kwam Berry 
Knaapen binnen, werden we eerst ingezegend met een roggel speciaal vanuit 
de tempel. En moesten we allemaal even mee de openingszin doen om alle 
kwaadheid weg te spoelen. Ahhhuummmmm. Zo nu konden we genieten van 
alle klets van de goeroe die wel 35 vrouwen had om zijn voeten te kussen. 
Het voordeel wat ie had als ie over zn voeten had gelast stonden de vrouwen 
alweer klaar om zijn voeten te kussen. Dus altijd schone voeten.

Na de pauze nam Ciske plaats in de ton. Na het krijgen van zijn half pilske en 
de ober vriendelijk bedankt te hebben konden wij volop genoten van zijn buut.
Erik Mulder kwam grimmig binnen met zijn matcho uiterlijk, hij woonde op het 
woonwagenkamp. En deed zijn buut als ‘kamper’ hij had de zaal gigantisch 
mee, mensen kregen kramp in de kaken van het lachen. Hij moest ook even 
ons prinsenkoppel een compliment geven met de ‘pluimvee’ die ze op zunne 
kop hebben. En er moest even een telefoontje gedaan worden om te werken, en of zunne maat even 
langs wou rijden want er zat een kapel maar die deden niks met dat koper in z’n handen. Daar kon hij wel 
wat mee.

Als afsluiter kwam ook nog Dirk Kouwenberg als Arie tandarts trekgraag langs, De mobiele tandarts. In 
een SRV wagen trok ie heel Nederland door om bekend Nederland te helpen met hun gebit. Het meeste 
werk had ie altijd met Ankie en dat terwijl Bonfire toekeek dit kon ooit een hele dag durendoor het tands-
teen.  Hij was de enige tandarts met een actie, elke tand die je trekt krijg je een zegel bij 5 zegels had je 
een volle kaart en trok ie de tand voor niets.
Tijden de pauze hebben we genoten van een aantal nummertjes van blaasorkest de Heifelder. Na een 
aantal jaar geen orkest te hebben gehad, was dit weer als vanouds.

Wij willen iedereen bedanken voor deze geweldige avond! En tot volgend jaar! De eerste zaterdag van 
2020 kunt u alvast opschrijven in de agenda!
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WEBSHOP: www.luxecarnavalsjassen.nl 

Denk aan de adverteerders als U koopt !
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Kronehoef de Horsten 2018

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 2019

Ook dit jaar weer onder de muzikale 
klanken van Veullewait gaan we met 
veel leut en gein met z’n allen naar de 
stad. Wij hopen dat jullie er ook bij zijn .

 We gaan met met starten op maandag 04 maart 2018 
vanuit Eetcafe “At the Movies”  Details van de route 
wordt tijdens de Carnaval verspreid in de residentie. 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 !!

Op 8-2-2018, traditioneel de donderdag voor de carnaval gingen 
we weer op bezoek bij verzorgingshuis de Kronehoef. 

Ook hier konden we zien dat de carnaval steeds wat minder 
wordt want er zitten ieder jaar minder mensen binnen. De 
mensen die er wel zijn zijn echter wel dolenthousiast en dossen 
zich prachtig uit. De prijsuitreiking voor de best verklede was he-
laas afgeschaft dus moesten we het doen met een loterij. Maakt 
niet uit, de bewoners vinden het allemaal even leuk. 

Ook vinden ze onze dansgardes geweldig en het verzoek was 
dan ook om beide dansgardes 2x te laten dansen. Die meiden 
vinden dat natuurlijk prima en voldeden dan ook graag aan dat 
verzoek. 

Ook de polonaise blijft favoriet daar en die hebben we dan ook 
verschillende gelopen. Alle bewoners werden beloond met een 
onderscheiding en ze droegen die dan ook vol trots. Alle mensen 
waren zo enthousiast dat we meteen weer werden uitgenodigd 
voor volgend jaar en aan die uitnodiging gaan wij ook zeker weer 
gehoor geven.
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Federatie Eindhovens Carnaval
Afgelopen jaar hebben wij de onderscheiding “Ridder FEC” aangevraagd voor 

Michel Heeren.
Michel is een bijzondere persoon binnen onze vereniging. Hij is letterlijk en figuurlijk 
een stille kracht. Praat niet heel veel maar is altijd overal aanwezig. 
Hij is lid geworden van de Raad van Elf op 8 september 2006 en doet dus al ruim 11 
jaar alles wat we maar wensen. Hij is er altijd bij als we een uitbal hebben, helpt altijd 
mee met opbouwen, versieren en opruimen, schildert mee de onderscheidingen en is 
heel vaak te vinden op de oud papierwagen. Hij is nooit te beroerd om voor iemand in 
te vallen. Je kan hem vragen wat je wil, hij zal je nooit teleurstellen. 
Hij voelt zich ook helemaal in zijn element als hij tijdens ons intern afscheid kan op-
treden als de zangeres zonder naam.

Daarom vindt het bestuur van c.v. de Lichtstadnarren dat een pluim in de vorm van Ridder FEC wel op zijn 
plaats is. Dit verzoek is gehonoreerd en Michel ontving op carnavalszaterdag de bijbehorende onderschei-
ding en oorkonde.

Im Memoriam : Bep Smit

Na een kort ziekbed hebben wij op 4 september 2018 toch nog onverwacht 
afscheid moeten nemen van onze 

   BEP SMIT
Bep was een zeer graag geziene persoon binnen het Eindhovens Carnaval. 
Altijd enthousiast, nooit klagend en voor iedereen een luisterend oor, haar 
eigen problemen zette ze dan wel even aan de kant. 

Ze is bij onze vereniging begonnen als trainster van de dansgarde en heeft 
dat 7 jaar met veel passie en plezier gedaan en heeft met haar garde ook 
de nodige resultaten behaald. Toen haar garde stopte met dansen is Bep bij 
de dames gegaan omdat Broer bij de Raad van Elf was. Ook bij de dames 
was het niks als plezier wat ze uitstraalde, niks was te veel, overal waar ze 
kon hielp ze mee. De surpriseavonden waren legendarisch, ieder jaar kwam 
ze weer tevoorschijn met een prachtig knutselwerk. We hebben genoten van 
die avonden. 

Bep had één grote wens en dat was om als prinses op het podium te staan. Wat zijn wij blij dat die 
wens nog in vervulling is gegaan. Het afgelopen jaar is ze ons fantastisch voorgegaan. Toen ze in 
januari te horen kreeg dat ze ziek was liet ze zich niet kennen en stond altijd weer paraat, ze heeft 
gelukkig nog een geweldige carnaval meegemaakt. Helaas heeft ze haar jaar niet af mogen maken 
maar wij zijn ontzettend trots op de manier waarop Broer, Romy, Daisy, Rachel, Richard en Nigel het 
jaar tot een einde hebben gebracht.

Bep ontzettend bedankt voor alles wat je voor de Lichtstadnarren hebt gedaan.



CARNAVAL 2019

35

Koningsschieten 2018

Allereerst zal ik me even voorstellen.
Ik ben Eric Pruim, 30 jaar oud, aspirant lid, trotse 
vader van 4 kinderen en getrouwd met Tamara 
Pruim.

Ik heb dit jaar voor het eerst het koningschieten mogen meemaken. 
Nadat de groepen waren verdeeld, schoot ik na de 2e ronde het 1e 
blok er af.

En toen er op het 2e blok geschoten werd had ik er niet zoveel zin 
meer denk ik, want dat ging er per ongeluk in 1 keer af......(Ik duld 
geen concurrentie??)

Bij het finale onderdeel moest ik het natuurlijk opnemen tegen de 
uitverkorenen van de dag. Na een fikse strijd der titanen lukte het 
me uiteindelijk om alle tegenstand te weerstaan en als koning uit de 
strijd te komen.

Met een lekkere BBQ als feestmaal en prijsuitreiking met heuse bekroning als volgt werd 
de dag wat mij betreft bestempeld als volledig geslaagd.

De wisselbeker en (nog belangrijker) de kroon hebben inmiddels een mooi plaatsje gekre-
gen, wachtend op de volgende spelen en een volgende koning

Koningschieten: gezellige seizoensopening voor het hele gezin!!
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Lampegats Volleybal Toernooi 2018

Halfvastenbal 2019: Lampegats Sluitingsfist

Als 2 jaar op rij een groot succes dus ook dit jaar vindt dit feest weer 
plaats met dezelfde formule.
Even gezellig met z’n allen de carnaval afsluiten.
De organisatie is in handen van CV de Kletsmeiers, De Leute en CV de 
Lichtstadnarren en ook de SFEC doet mee maar vele andere verenigin-
gen komen een bezoek brengen. 
Wederom zal deze avond de Prinsenwaag plaatsvinden en er is ook aan-
dacht voor de Beste Mensch (Charles v.d. Langerijt) en het Goei Vrou-
wkje, onze eigen Sjaan. 

Het 3e Lampegats Sluitingsfeest vindt plaats op zaterdag 30-3-2019 in 
Zalencentrum Eindhoven, Hoogstraat 297a in Eindhoven

Zondag 9-12 gingen we weer een poging wagen bij het Lampegats Volleybaltoernooi. 
Het zou toch ooit een keer wel gaan lukken. 

We hadden net als het jaar ervoor weer 3 teams, 1 “serieus”team, 1 “kneus”team en 
een jeugdteam onder aanvoering van jeugdprins Jugador. 

Dat het jeugdteam geen schijn van kans had stond natuurlijk al van  tevoren vast, 5 
kinderen en 1 volwassenen tegen 6 volwassenen gaat natuurlijk niet lukken maar wat 
hebben ze fanatiek gestreden en niet voor niets, uiteindelijk waren ze 10e van de 13 
dus dat is zeker een vermelding waard. Geweldig gedaan team Jugador. 

Ook stond van tevoren al wel vast dat het kneusteam 
ook niet heel ver zou komen en zij deden hun naam 
inderdaad eer aan door als laatste te eindigen maar ze 
hebben zeker een hoop lol gehad wat ook erg belangrijk 
is. 

Dus alle hoop was op het serieuze team gevestigd en 
ook zij deden hun naam eer aan. Niet 1 wedstrijd verloren 
ze en uiteindelijk kwamen ze dan ook in de finale terecht 
die gingen tussen hun en de Scheerkwasten. En wat za-
ten we te zuchten op de tribune, pfff zijn we hier zo lang 
voor gebleven, de 1e set werd best makkelijk ingeleverd. 
Nou dan maar vlug de 2e set afkijken dan kunnen we 
naar huis. Maar nee er kwam een ommekeer, de 2e set 
werd glansrijk gewonnen. Toen volgde een laatste beslis-
sende set en wat was die spannend. Het ging echt alle 
kanten op. 

Toen uiteindelijk het laatste punt gemaakt was door ons 
team ontplofte er een bom bij de Scheerkwasten, even 
was het stil in de zaal maar niet snel daarna sloeg het om 
in vreugde, De Lichtstadnarren waren er eindelijk na 33 
jaar in geslaagd om het toernooi te winnen. Wat waren 
we allemaal blij en uitgelaten bij de prijsuitreiking. Nu op 
naar volgend jaar waar de titel natuurlijk verdedigd gaat 
worden.
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Donateurs

Donateur van het jaar 2018

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 we uitgeroepen tot 
donateurs van het jaar:

Marco Borninkhof en 
Patricia van den Boom

Marco is in 2011 donateur geworden en je ziet hem altijd wel 
verschijnen, letterlijk en figuurlijk want je kan bijna niet om hem 
heen. Hennessen, Unitas, Heidehonk en nu het Trefpunt,  hij is 
altijd wel aanwezig op een van onze thuisbals.  

Toen hij verkering kreeg met Patricia is zij ook gelijk donateur ge-
worden en nu zijn ze altijd samen aanwezig en blijven altijd mee-
feesten tot het einde van de avond en dan nog willen ze eigenlijk 
niet naar huis. 

Wij zijn er trots op dat zij onze vereniging een warm hart toedra-
gen en daarom werden zijn op 26-10-2018 uitgeroepen tot dona-
teurs van het jaar. Helaas waren ze toen niet aanwezig maar zij 
ontvingen de bijbehorende versierselen tijdens ons jubileumfeest.
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Fotogalerij  CV de Lichtstadnarren

belangrijk onderdeel van de 
LSN : de dames

En dat is nog niet alles: 
Enkelen ontsnappen nog 
steeds aan onze fotograaf
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Fotogalerij  CV de Lichtstadnarren

Terug van 
weggeweest: 

Nar Jack
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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
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Voorstellen Jeugdprins Jugador

Hallo, ik ben Keandro, ik ben 13 jaar en de zoon van prins Techador. Jaren geleden vroeg papa 
mij al of ik als hij nog een keer prins zou worden dan jeugdprins zou willen zijn. 

Ik zei ja maar hoorde daarna helemaal niks meer. Tot nu. Hij was door de leden gekozen tot jubi-
leumprins en vroeg of ik nog steeds wou. Dat wilde ik wel en hij en ik zouden het heel leuk vinden 
als ik er precies hetzelfde uit zou zien als hij en dat ik ook net als hij een hofdame en een adjudant 
zou hebben. 

Daar hoefde ik niet lang over na te denken als adjudant wou ik graag Rowin, ik ben 3 jaar geleden 
bij hem adjudant geweest en wil nou eens zien hoe het omgekeerd is. Als hofdame kwam meteen 
Celina bij me op, ik denk dat wij er met z’n drieën een heel leuk feestje van gaan maken met als 
middelpunt de kindermiddag. 



CARNAVAL 2019

42

De vereniging:

Het Bestuur:
Marisca Damen
Roy Damen
Ronny van de Graaf
Damian vd Heijden a.i.
John Kweens

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)
Gerard van der Elsen
Henri Frijters
Rinus van de Graaf
Freddie de Greef
Ton van Haaren
Michel Heeren
Peerke van der Heijden
Niki van der Heijden
Gerard Klaassen
Jan van Lierop
Harry Linders
Eric Pruim
Richard Ruijer
Jan Smit
Nigel Smit
Jack de Turck
Ronald van de Ven
Toon Verhaar

Dansgarde A:
Angelina Brouwer
Selina Brouwer
Isabella van Dommelen
Gielliania vd Heijden
Alicia Marks
Lisanne van de Ven

Dansgarde Senioren:
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:
Anja Baumann
Jos Derksen
Huub Nauts
Marjan vd Nieuwenhof
Wim Noordzij
Richard van Rooij
Bep Strijb
Peter Vervest jr.
Henk Vos
Monique de Wit

Nar:
Jack Verschuren

Afgevaardigde sFEC:
Toon Verhaar

Donateurs belangen:
Jan van Lierop

Dames:
Annemarie Bell
Mieke  Brok
Marisca Damen
José van de Elsen
Jolande Frijters
Gerrie van de Graaf
Petry van de Graaf
Mirjam de Greef
Jeanette van Haaren 
Anita van der Heijden
Kim van der Heijden
Bianca Ilmer
José de Jonge
Sjaan van Lierop
Lenie van Lint
Karin Linders
Tamara Linssen
Anita van Namen
Diny  Noordzij
Wilma Petersen
Tamara Pruim
Henriëtte van Rooy
Daisy Smit
Romy Smit
Klarina Smits 
Lydia Steurs 
Bep Stijb
Sylvia Ruijer
Jolanda van de Ven
Patricia de Wit

Afgevaardigde Dames:
Marisca Damen

Prins: Techador = Roy Damen
Gevolg: Marisca, Ronny, Petry, Ralf, Sylvia 

Jeugdprins: Jugador = Keandro Damen
Gevolg: Celina, Rowin

Ex-Prinsen:
Zie bladzijde 26

Promotie Club:
Hr. Joey Baumann
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
Hr. Jan de Jonge
Hr. John Kweens
Hr. Jan van Lierop
Hr. Jasper Overdijk
Hr. Jan Smit
Hr. Nigel Smit
Mw. Klarina Smits
Hr. Toon Verhaar
Hr. Jos van Vugt

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


