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De Voorzitter
Beste Lichtstadnarren, Tragisch Fielharmonisch orkest, Dansmarietjes,
Muzikanten en leden van Aventurado, Donateurs, Promotieclubleden,
De Nar, vrienden van De Lichtstadnarren en iedereen die dit leest.

ALAAF
Wat hebben we weer een fantastisch carnavalsjaar achter de rug met
in de hoofdrol onze Hoogheid Carpe Diem en zijn gevolg.
Namens alle Lichtstadnarren bedankt.

Ook dit jaar waren De Lichtstadnarren op alle bals weer zeer goed
vertegenwoordigt wat de Prins en het bestuur zeer op prijs stellen.
Het aantal vrijwilligers voor het versieren en opruimen was al beter maar is nog steeds voor verbetering
vatbaar, dus aarzel niet en geef je zelf ook eens op.

Onze grote Garde Senioren 1 heeft het afgelopen jaar weer de 1ste prijs gewonnen op het Lampegats
Dansmarietjes Toernooi en mochten tijdens het Federatiebal dan ook optreden voor de Stadsprins.
Meiden proficiat en ga zo door. Onze jongste Garde zag er altijd al stralend uit maar nu horen ze er echt
bij, wat een prachtige laarzen hebben jullie aan zeg.

En toen was het weer zover, vrijdag 16 november 2007, het afscheid van Prins Carpe Diem zijn
Adjudanten Autumnus & Hiemalis en niet te vergeten de hofdames Chantal, Marjo en Mirjam,
de nieuwe LUV, geweldige act dames, met een soepele tekst. Op zaterdag gevolgd door een act
verzorgt door de Dames van De Lichtstadnarren, ik heb gehoord dat het goed was verlopen, later
zag ik onze ex-prins en zijn gevolg dan ook rondlopen met prachtige hoeden op.
Omstreeks 23.11 uur begon dan de installatie en opkomst van onze jubileum Prins.
Ronnie, zijn dochter Patricia & nichtje Debby sprongen door het papier het podium op wat rustiger
gevolgd door Jan & Rinus. Vervolgens kon Stadsprins Diezain samen met onze ere-voorzitter Gé
beginnen met het aankleden van de Prins. Na enkele versprekingen wist iedereen dan uiteindelijk toch
dat onze Hoogheid gekozen had voor de naam Quarante Quatre. Zijn Adjudanten heten Le Frère en
L’Ami en niet te vergeten onze Jeugdprinses La Fille met haar Hofdame La Niece. Mensen we gaan er
dit jaar net als alle andere jaren een spetterend feest van maken met de hele Lichtstadnarren-familie.

Voor de muziek is dit jaar ook weer gezorgd met op zaterdag Satisfy, zondag en maandag Out of Time
en op dinsdag de zanger Mike.

Zoals ieder jaar begint de carnaval met een daverende optocht op zaterdag, zondag een fantastische
kindermiddag en op maandag en dinsdag gezellig met zijn allen repen.

We gaan er met z’n allen weer een gezellig jaar van maken onder het motto:

”LAMPEGAT DE GEKSTE”

Rinus van de Graaf,
voorzitter.
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Proclameren

PROCLAMATIE
Wij, Quarante Quatre, bij de gratie van
             alle Lichtstadnarren en -narrinnen
Prins der Lichtstadnarren 2007 - 2008
Jonkheer van het Lampegat
Hertog van Vaartbroek
Grootmeester in het niets willen missen
Keizer in het bemoeien met alles wat reilt
              en zeilt binnen de Lichtstadnarren

Bijgestaan door de adjudanten Le Frère en L'Ami
Gevolgd door jeugdprinses La Fille en hofdame La Niece

dat 1e

2e

3e

4e

5e

 6e

 7e

 8e

 9e

10e

11e

Wij ons 44e carnavalsseizoen met veel leut en lol door zullen komen.
Onze drie garde's het mooiste plaatje van de vereniging zijn.
De kindermiddag als vanouds weer een groot feest gaat worden.
Het TFO weer voor de vrolijke noot zal zorgen.
De raad van XI de polonaise met handschoenen aan moet doen anders
wordt ons pak vies.
Hennesen en al hun medewerkers dit jaar weer goed voor ons zullen zorgen.
Zoals altijd telt: drink, rij en vrij veilig.
Onze jeugdprinses en haar hofdame onze kindermiddag weer compleet maken.
Vier avonden met carnaval onze jeugdzaal weer overvol zal zijn.
Wij, prins, jeudprinses en gevolg u een geweldig jubileumjaar toe wensen.
Dit alles zal gebeuren onder het motto: "Lampegat de gekste"

Aldus opgemaakt in het Lampegat en bevestigd in de Residentie
der Lichtstadnarren op 17 november 2007,

Quarante Quatre,  Prins der Lichtstadnarren
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Café “DE KOENS”
Voor een neut of een bakkie leut

Voor een glaske fris of bier
Bij “de Koens” tappen ze met plezier

En wat dacht u van onze DRIE biljarts!

Is de kantine gesloten,

zijn wij open.

Alle dagen van

13.00 - 02.00 uur,

behalve ‘s woensdags

Tot ziens bij John en Marian
Zaal beschikbaar

Tonnaerstraat 14 - Eindhoven
tel. (040) 243 69 03
fax (040) 23718 08
‘s woensdags gesloten

MAZELAND AUTO SERVICE

De grootste universeel autoservice specialist van Eindhoven

alle merken auto’s  ook bedrijfswagens
BRUSSELLAAN 7     -     5628 TA EINDHOVEN      -     TEL 040-2568944

AUTOSERVICE@MAZELAND.NL    -    WWW.MAZELAND.NL

D´n Opkomst
 Bruna Postkantoor Meijer

Boeken, Wenskaarten,
Tijdschriften & Kantoorartikelen

Leenderweg 64 5615 AB  Eindhoven 040-2122009
Kruisstraat 165 5612 CH  Eindhoven 040-2436774

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

Een man gaat naar een helderziende. De vrouw kijkt hem een poosje strak aan met
haar ondoorgrondelijke ogen en zegt dan: ‘U heet Jan Smit en u hebt zes kinderen.’
Maar Jan, die zeer sceptisch staat tegenover helderziendheid antwoordt triomfantelijk:
‘U zit er lelijk naast. Ik heb er maar vijf.’ Waarop de vrouw aandachtig in haar bol tuurt
en zegt: ‘ja, dat denkt u.’
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Opkomst  Prins Quarante Quatre
Adjudanten Le Frère & L'Ami
Jeugdprinses La Fille  jeugdhofdame La Niece

Nadat de zaal met bezoekende verenigingen
is aangevuld met de Stadsprins en gevolg,
binnengeblazen door stadshofkapel de
Eendracht, kan de onthulling van de nieuwe
hoogheid starten.

De lichten worden gedoofd en de spanning
wordt opgevoerd. Uit de boxen klinkt “the
eye of the tiger” van Survivor. En dan; Licht;
Knallen, Serpentines, Wit, 5 personen,
Verbazing, Verrassing; het staat er.

En Wie? Eigenlijk kan het niemand anders
zijn dan Ronny van de Graaf. Maar wat staat
daar allemaal omheen? Rinus zijn broer, Jan
zijn vriend, Patricia zijn dochter en Debbie

zijn nichtje. Allemaal in schitterende ivoorwitte kleding, met veel goud en accenten van de verenigingskleuren
rood, geel en groen.

Gevraagd naar de rolverdeling geeft onze nieuwe Hoogheid eerst zijn naam: Quarante Quatre. Hij heeft als
adjudanten Le Frère en L’Ami meegenomen. En de vereniging heeft een jeugdprinses La Fille met
jeugdhofdame La Niece.

Aan de stadsprins van het Lampegat Diezain de taak om onze hoogheid te voorzien
van zijn tekenen van waardigheid; de Steek, de Ambtsketen en de Scepter. Daarna
worden de anderen geïnstalleerd en barst een reuze gezellig feest los. Natuurlijk
staan de echte familieleden voorop om de Hoogheid te feliciteren als hij het podium
verlaat, maar daar (symbolisch) achter staat de grote Lichtstadnarren familie, die
allemaal staan te trappelen om met dit gezelschap het jubileum tot een groot
succes te maken.

Hoogheid Quarante Quatre & Gevolg; Veel Succes!
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* Onderscheidingen * Medailles
* Bekers * Pins

Weg op Bree 103  3670 Meeuwe Gruitrode  België

website: www.medallux.be
e-mail: info@medallux.be

Tel:  +32(0)11 61 18 71
Fax: +32(0)11 61 18 72

WUYTS B.V.  -  Eindhoven
Tegels      Tegelwerken      Sanitair

Tarasconweg 9  5627 GB Eindhoven
www.wuytsbv.nl

Telefoon
040 - 242 32 32
040 - 241 34 75

Fax
040 - 242 10 59

‘Uw raad heeft niet geholpen, dokter, zegt Matty, ‘mijn vrouw en ik zijn vier weken op
vakantie naar Fuengirola geweest en nu is zij nog steeds niet in verwachting.’
‘Geen wonder,’ zegt de arts. ‘Ik had toch gezegd dat zij alleen moest gaan.’
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Afscheid Carpe Diem
Veel bevriende verenigingen hebben
zich aan de deur van de residentie
gemeld om de prinsenwisseling van
c.v. De Lichtstadnarren mee te mogen
maken.

Het Boerenbruidspaar, De Leute,
De Strûivenwêners, De Geinrapers,
De Mulders, De Kolderstralen, PSV
Carnaval, De Erpelrooiers en De
Scheerkwasten werden door de
terugtredende Hoogheid Carpe Diem
ontvangen.

In de gezellig gevulde zaal werd na
de officiële plichtplegingen vervolgens
op een ludieke manier afscheid geno-
men van Carpe Diem en gevolg.
Onder de tonen van Jan Smit werd het
gezelschap door de dames van De
Lichtstadnarren omgetoverd tot een
kalender van de vier seizoenen.

Zo kwam een geweldig jaar ten einde
en bedankt de vereniging Henk en
Chantal, Gert-jan en Marjo en Freddie
en Mirjam voor hun geweldige inzet.

Gouden Nar
Tijdens het gezellige interne afscheid
op vrijdag was er ook de gelegenheid
om enkele verdienstelijke leden van

c.v. De Lichtstadnarren in het zonnetje te zetten. In dit
geval waren het Wim Noordzij en Gé Wonink die door
hun 22 jarige lidmaatschap en inzet de gouden nar
verdient hadden.

Wim Noordzij is ex-prins Nauticus uit 1989-1990 en hij
is nog steeds lid van de vereniging. Wim is zoveel
mogelijk aanwezig, maar gezien zijn woonplaats Strijen
is dit minder dan de rest. Tijdens de uitreiking maakt
Wim nog een gewaagde zet door tussen twee echte PSV-
fans te laten zien dat hij voor een andere voetbalclub is,
maar dat werd door Gé en Rinus carnavalesk opgepakt.

En Gé Wonink? Tja wie kent Gé niet? Zijn verdiensten
liggen in het recente verleden en hebben al geleid tot
een ere-voorzitterschap. Hoewel hij beloofde rustiger aan
te gaan doen, kom je hem nog overal tegen; presenteren
en organiseren zit deze man toch in het bloed.
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Patricia wil met haar vriendinnen een avondje op stap.
Ronnie zegt: ‘En denk erom dat je om elf uur thuis bent, en geen minuut later.’
‘Poe, ik ben geen kind meer,’ protesteert Patricia.
‘Daarom juist.’ Is het antwoord van Ronnie.
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Ex-Prinsen

Ex-Carpe Diem

Beste Lichtstadnarren,
Mij is ook gevraagd een stukje te schrijven voor deze uitgave van de
Carnavalskrant. Ik ben inmiddels al 41 jaar lid van De Lichtstadnarren en er is in
al die jaren wel heel veel veranderd bij de club.
Ik ben begonnen als nar toen onze residentie nog bij Limburgia was en mijn
vrouw Corrie was in die tijd dansmarietje. Sindsdien zijn we met de vereniging
een aantal keren verhuisd, o.a. naar Motel Eindhoven, waar we met complete
gezinnen bleven slapen tijdens Carnaval.

Na 5 jaar ben ik naar de Technische Commissie gegaan. Eén van de hoogtepunten was dat ik in 1982
prins werd van De Lichtstadnarren en ik de eerste Prins was die hofdames had. Ons Corrie heeft toen het
ontwerp gemaakt voor de pakken en Rinus van Weele, mijn adjudant, maakte de pakken van de hofdames
en de adjudant. Dit was een fantastisch jaar. Naderhand ben ik in het bestuur gegaan en in de
prinsenkeuzecommissie. Ook zat ik in de organisatie van de kindermiddag waar ik ook de Grote Meneer
Kaktus Show deed. In die tijd kreeg ik de onderscheiding ridder FEC.
In 1997 werd ik voor de tweede keer prins en hoewel dit ook hartstikke leuk was, was het toch anders dan
de eerste keer. Ik had toen twee adjudanten. Corrie Krijnen heeft toen voor het eerst als coupeuse voor
mij als Prins van De Lichtstad-narren een complete outfit samengesteld.
In de jaren daarna ben ik nog actief bezig geweest in het bestuur, tot ik in 2002 daar
mijn taken neerlegde.  Ik werd toen verkozen tot Erelid van De Lichtstadnarren.
Ik ben dus geen actief lid meer, maar er wordt toch regelmatig een beroep op me
gedaan. Het is tijd dat de jeugd het overneemt….
Ik wens de vereniging een heel fijn jubileumjaar toe en hoop nog jaren lid te blijven
van deze leuke club.

Groeten Peer Derhaag, alias Plafonneur, alias Festa Nariz

Enige tijd geleden werd mij gevraagd een dankwoord te schrijven.
Wat moet ik nu nog na zo’n jaar zeggen. Dat het allemaal mooi en geweldig
was? Nee, het was meer dan geweldig en meer dan mooi.
Wat ik van dit jaar vond is niet te beschrijven, daar zijn geen woorden
voor. Alleen dat ik er ontzettend trots op ben dat ik een jaar De Prins
van De Lichtstadnarren heb mogen zijn.
Want wat is het prachtig om met zo’n grote club ergens te mogen
binnentrekken of met zo’n groep mee te mogen in de optocht.
Daarom dank ik nogmaals iedereen en dan ook iedereen voor dit
fantastische jaar. Tevens wens ik onze nieuwe Hoogheid Quarante
Quatre en zijn gevolg net zo’n geweldig jaar toe als dat wij gehad hebben,
maar dat zal zeker wel lukken.

Ex prins Carpe Diem
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Waalstraat 134  -  5626 AV Eindhoven
Tel./Fax 040 262 08 37

Gsm. Zilvester 06 41 46 82 25
Gsm. Gonnie   06 24 49 25 12

De Stek
Hengelsport-artikelen

Bredalaan 57
5652 JB EINDHOVEN

tel: 040-2525977
www.de-stek.nl

Verzekeringen - Hypotheken - Fiscaal advies

Rinus v.d. Graaf
Ronny v.d. Graaf

Artoislaan 1  -  5627 JB  EINDHOVEN  -  E-mail: assucura@chello.nl

ASSUCURA
ASSURANTIËN

Tel.: 040 - 242 03 57

 Klaas van Hoof, Keurslager

Winkelcentrum Vaartbroek

Wijngaardplein 49

5632 MC  Eindhoven

Telefoon 040-2489632

verstand van lekker vlees

‘Ik moet je wat opbiechten, Gerard’, zegt José. ‘Ik ben je ontrouw geweest met Toon.’
‘Ik ben ook weleens mijn boekje te buiten gegaan,’ bekent Gerard. ‘Met Pandora.’
‘Met Pandora? Die ken ik helemaal niet.’ zegt José.
Waarop Gerard zegt: ‘Je kent die dameszangvereniging uit Netersel toch wel.’
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Even voorstellen:

Prins Quarante Quatre

Maak me Gek; Gerard Joling

Je vraagt, zal jij me vergeten,
Maar je danst in mn hoofd.
Je zou al lang moeten weten,
Dat ik door jou ben verdoofd.
Vanavond gaat het gebeuren,
Nee dit kan niet kapot.
Sluit alle ramen en deuren,
Vanavond gaat de sleutel in het slot.

Maak me gek, maak me gek met je mond,
Maak me gek, ja de vonken die vliegen in het rond.
Je maakt me gek, maakt me gek van verlangen,
Als jij naar me lacht.
Maak me gek, met je vingers je zoen,
Deze avond wil ik nog heel vaak over doen.
Je maakt me gek, van bezonnen bezeten,
Kom bij me vannacht.

Vanavond zal je voor mij staan,
En dan lach ik je toe.
We weten wat er gaat komen,
Maar alleen nog niet hoe.
Je laat mn bloed sneller stromen,
Sinds ik jou tegen kwam.
Dit had ik nooit durven dromen,
Voor jou staat heel mn hart in vuur en vlam.

Maak me gek, maak me gek met je mond,
Maak me gek, ja de vonken die vliegen in het rond.
Je maakt me gek, maakt me gek van verlangen,
Als jij naar me lacht.
Maak me gek, met je vingers je zoen,
Deze avond wil ik nog heel vaak over doen.
Je maakt me gek, van bezonnen bezeten,
Kom bij me vannacht.

Maak me gek, maak me gek met je mond,
Maak me gek, ja de vonken die vliegen in het rond.
Je maakt me gek, maakt me gek van verlangen,
Als jij naar me lacht.
Maak me gek, met je vingers je zoen,
Deze avond wil ik nog heel vaak over doen.
Je maakt me gek, van bezonnen bezeten,

Kom bij me vannacht.

Lieve Lichtstadnarren famillie,

Wat een opkomst wat een leuke reacties. Het was nog mooier dan
waar wij 11 maanden over gedroomd hebben. Het is geweldig om
daar te staan met je dochter als jeugdprinses, je nichtje als hofdame,
je broer als adjudant en natuurlijk, ook als adjudant, onze Jan die ik
nu al zo’n 20 jaar ken.
Het is voor ons een grote eer om jullie voor te mogen gaan in ons
jubileum jaar.
Na zo’n ontvangst kan ons jaar al niet meer kapot en wij hopen dat
van jullie ook niet.

Als ik dit schrijf is ons jubileumfeest al achter de rug.
Ja, wat moet je er van zeggen de zaterdag een prachtig feest met veel leden oud leden en dansmarietjes
en iedereen die De Lichtstadnarren een warm hart toedraagt?

Zondagmorgen de brunch fantastisch om met zovelen gezamenlijk te eten en na te praten
over de avond ervoor. Daarna ’s middags de receptie keurig strak geregeld door De
Lichtstadnarren. Een zaal voor het officiële gedeelte en in de andere zaal een geweldig
feest waar het dak eraf ging.

Lichtstadnarren ik heb er geen woorden voor, ik wil daarom iedereen bedanken voor het
mooie weekend en de grootse inzet van jullie allemaal. Wij wensen u allen vier geweldige
dagen met aankomend carnaval waar wij ons allen eens goed kunnen laten gaan.

Met carnavaleske groet,

Prins Quarante Quatre, jeugdprinses La Fille, en gevolg

La
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Uw auto in één dag weer als nieuw!

AUTO TOTAAL CLEANING
Rooyakkersstraat 12  -  5652 BB Eindhoven

Bel voor een afspraak:

06 - 12 87 93 22

J & F
auto- en bandenservice

* Specialist in motorbanden
* APK - Keuringsstation

lid "De Blauwe Bocht" Rooyakkersstraat 12  -  5652 BB Eindhoven
Tel. 040 - 251 17 33  -  Fax 040 - 255 52 36

Hondsruglaan 89a     Eindhoven     tel. 040 - 241 43 04

Peter Geurds  Assurantiën B.V.
Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - Pensioenadvies

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

St. Catharinastraat 73,  5611 JB Eindhoven
Nulveertigtuuuuttweeviervieréénviervijfnul
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Jeugdprinses La Fille en Jeugdhofdame La Niece

Beste Lichtstadnarren

Wij zijn Patricia en Debby en zijn 14 en 15 jaar oud.
Wij zijn bij de dansmarietjes sinds 1999.
Wij waren erg verrast  dat we gevraagd zijn om jeugdprinses en hofdame te worden.
We vonden het fijn dat we zelf mochten kiezen hoe de jurken werden en wie er jeugdprinses
zou worden. Het was erg spannend en gezellig om de kleren te passen.
Elke dinsdag was het weer moeilijk om het geheim te houden voor de dansgarde.
Maar we zijn trots dat de dans kei goed gaat!
We hebben erg veel plezier gehad met de opkomst en we waren blij met de leuke reactie.
We hopen dat we er met zijn allen een gezellig jubileumjaar van kunnen maken.

Groetjes jeugdprinses La Fille &  hofdame La Niece
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vvvvvoorooroorooroor ::::: SierSierSierSierSierpleisterspleisterspleisterspleisterspleisters

ReparatiesReparatiesReparatiesReparatiesReparaties

OnderhoudOnderhoudOnderhoudOnderhoudOnderhoud

NieuwbouwNieuwbouwNieuwbouwNieuwbouwNieuwbouw

VVVVVerbouwerbouwerbouwerbouwerbouw

Gibo-scheidingsGibo-scheidingsGibo-scheidingsGibo-scheidingsGibo-scheidingswwwwwandenandenandenandenanden

OrnamentenOrnamentenOrnamentenOrnamentenOrnamenten

SierlijstenSierlijstenSierlijstenSierlijstenSierlijsten

BuitengeBuitengeBuitengeBuitengeBuitengevvvvvelisolatieelisolatieelisolatieelisolatieelisolatie

B.V. STUCADOORSBEDRIJF W. DERHAAG
Van Kanstraat 7a, 5652 GA Eindhoven
tel. 040 - 2522071, e-mail admin@derhaag.nl

DERHAAG
STUCADOORS



44444444 4444

Carnaval 2008

D
e

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

4444444444

17

Nadia HobéMandy Hendrikx Anouk Schoonhoven Cyanne VliegenMarlijn Schoonhoven Maxime van der Wardt

Bep Smit Jolanda van de Ven Monique de Wit

En dit allemaal onder
de bezielende leiding
van:

Met trots stellen wij  aan u voor :
de Dansgardes van

CV De Lichtstadnarren

Bovenste rij

Dansgarde
Junioren

Rechts

Dansgarde
Senioren 1

Patricia van de GraafDebby van de Graaf Quinty van de Graaf Marinka de Greef

Laura Hobé Angèl Vliegen Dominique van der Wardt

Kelly van de Dungen Patricia de WitEvelien Rovers Romy Smit

Rechts

Dansgarde
Senioren 2
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SMIKKEN

SMAKKEN

SMULLEN

Opa zal jullie maagjes
                           wel vullen

En daarna beste narren

Vlug naar achteren karren

En vat bij Rooie Robbie
                    ‘n lekkere neut

Want dan ben de zeker van
                     nog meer leut!

Opa’s Braadworst
Café De Rooie
Stratumseind 39a

Eindhoven

Bakkerij

HARTOGS
Het beste brood koopt u
bij uw warme bakker

Kleine Berg 74a, 5611 JW Eindhoven
Tel.: 040-2449388, Fax: 040-2365883

Ambachtelijke Slagerij Patrick van Poppel
Generaal Coenderslaan 39   -    Eindhoven

Telefoon 040 - 244 26 98

Ambachtelijke Slagerij

Patrick
     van Poppel

Verkoop automobielen

Reparatie van alle merken

Uitdeuken en spuiten

Brandstoffen

Oliën

Frankrijkstraat 7  -  5622 AD  Eindhoven
Tel (040) 2440727

AVIA
brandstoffen

Ralph en Monique zijn op vakantie
in Parijs en zitten in de Metro.
Opeens valt de stroom uit. Als het
licht eindelijk weer brandt en de trein
verder rijdt, fluistert Ralph Monique

in het oor: ‘Als ik geweten had dat het zo lang
zou duren, had ik mijn tijd beter gebruikt.’ Roept
Monique met een gil: ‘O, was jij dat dan niet?’
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Wat is de promotieclub van c.v. de Lichtstadnarren?
Dit is een club van leden, die tot doel heeft om het carnaval in Eindhoven en in het bijzonder dat van c.v.
De Lichtstadnarren, te promoten. Deze club is een geweldige steun voor de vereniging en niet meer weg
te denken. Jaarlijks steunt zij met ong. 40% van haar inkomsten de vereniging, als dit tenminste nodig is.
De andere 60% wordt gereserveerd. Een groot gedeelte van deze reserves zal gaan naar het volgende
jubileum. Daarom, als u c.v. De Lichtstadnarren een warm hart toe draagt, wordt u lid van de Promotieclub.

U ontvangt dan: - Een grote PC (promotieclub) onderscheiding. Deze is uitgevoerd als
zilveren geldbuidel met daarin een gouden nar. Tevens zit hieraan een
jaarplaatje van het lopende jaar.
Ieder volgend jaar krijgt u dan weer een jaarplaatje van dat jaar.

- De mogelijkheid om kaarten te bestellen voor LSN evenementen, zoals
de zittingsavonden, het federatiebal en de kindermiddag met carnaval.

- Toezending van actuele informatie over de vereniging d.m.v. een
nieuwsbrief die drie maal per jaar verschijnt.

- Inzage in de in- en uitgaven van de promotieclub.
- De geweldige carnavals krant van c.v. De Lichtstadnarren.

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

Jack Verschuren Jan van Lierop Gerard van der Elsen
Nar + voorzitter PC secretaris PC penningmeester PC
Lijmbeekstraat 209 Sallandlaan 36 Nicolaas Beetslaan 8
5612 ND  Eindhoven 5628 AM  Eindhoven 5531 TH  Bladel
tel. 040-2443920 tel. 040-2414792 tel. 0497-382759

Of bezoek onze website: www. cvdelichtstadnarren.nl

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

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Mede door uw bijdrage is

het 44 jarig jubileumfeest

van CV De Lichtstadnarren

een  geweldig feest geworden!

Promotieclub
Carnavalsvereniging
De Lichtstadnarren
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Kapperij

Wijngaardplein 54
5632 MC Eindhoven

040 - 2410117
www.ZoWeZo.nl

Elke dinsdag en donderdag

Pizzadag
Alle pizza’s € 5.50

Elke woensdag en vrijdag

Pastadag
Alle pasta’s € 6.50

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

Een tandprotheticus is uw specialist
in het: aanmeten

repareren
opnieuw aanpassen en
controleren van een kunstgebit

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT
De tandprotheticus maakt de prothese zelf in nauw overleg met de prothesedrager.

Voor een goede nazorg, gratis advies en reparaties zijn klaar terwijl u wacht

Lid Org. Ned. Tandprothetici

Tandprothetische praktijk

Luijten

GRILLROOM - SHOARMA
BETHLEHEM

KRUISSTRAAT 104
5612 CL  EINDHOVEN

TEL: 040 - 243 46 18

Houtse BazarHoutse BazarHoutse BazarHoutse BazarHoutse Bazar
Feestartikelen - CarnavalsartikelenFeestartikelen - CarnavalsartikelenFeestartikelen - CarnavalsartikelenFeestartikelen - CarnavalsartikelenFeestartikelen - Carnavalsartikelen
Vuurwerk en vele andere artikelenVuurwerk en vele andere artikelenVuurwerk en vele andere artikelenVuurwerk en vele andere artikelenVuurwerk en vele andere artikelen

De allergrootste
De allergrootste
De allergrootste
De allergrootste
De allergrootste

collectie  Carnavals-
collectie  Carnavals-
collectie  Carnavals-
collectie  Carnavals-
collectie  Carnavals-

kleding en accessoires!
kleding en accessoires!
kleding en accessoires!
kleding en accessoires!
kleding en accessoires!

Nu nog groterNu nog groterNu nog groterNu nog groterNu nog groter
Hoofdstraat 182 - Helmond  ‘t Hout

Tel. 0492 - 536605
Vanuit Eindhoven tweede stoplicht rechts,

dan over het spoor meteen links

UW GASTHEER
RAMSIS DERIAS

RESTAURANT - PIZZERIA
IL GIARDINO

KRUISSTRAAT 87
5612 CD  EINDHOVEN

TEL: 040 - 2465280

BETHLEHEM DÉ ENIGE ECHTE!!!
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44 jaar c.v. De Lichtstadnarren
statiefoto 1968: Prins Bacardi en gevolg

jeugdprins François 1978 vorst Chris Baats 1970 dansgarde 1998

Deze foto’s komen uit oude carnavalskranten, vandaar dat de
kwaliteit wat minder is. Wij wilden ze u toch laten zien, er
staan zeker bekenden tussen. (redactie carnavalskrant)

technische commissie 1982

hoge raad 1969

prins Gerard en Adjudant Louis 1994
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DE plaats voor:
   Darten
   Biljarten
   Poolen
   Kaarten

Het café met de vele biersoorten.
Zalen beschikbaar voor gezelschappen
van 20 tot 250 personen.

Voor inlichtingen:

CAFÉ ”DE OUDE ST. JORIS”
PASTOOR DIJKMANSSTRAAT 25
EINDHOVEN TEL: 040-2114636

Frituur & Catering
Heesterakker

Florencelaan 48b - 5632 PT  Eindhoven
Tel. 040 - 2413406

Een begrip in

Eindhoven en

verre omgeving!

van de Mortel BV
Papier- en metaalhandel

Voor een verantwoorde recycling
van oud papier en oude metalen

Kanaaldijk Noord 107
5642 JA Eindhoven

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

Henk gaat met dochter Mandy met de bus naar de stad. Op een gegeven moment komt
een vrouw met een baby de bus binnen. Henk staat op en zegt beleefd: ‘Mevrouw gaat
u hier maar zitten.’ ‘Meneer u bent een gentleman.’ zegt de vrouw, en neemt plaats.
De volgende dag op school vraagt de juffrouw: ‘Wie weet wat een gentleman is?’
Waarop Mandy roept:  ‘Dat is een man die een vrouw met een kind laat zitten.’
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K I N D E R M I D D A GK I N D E R M I D D A GK I N D E R M I D D A GK I N D E R M I D D A GK I N D E R M I D D A G
Zaal open 13.00         Aanvang 14.11

Zondag 3 februari 2008

Programma Kindercarnaval

Op Zondagmiddag 3 Februari wordt het weer een
SUPERFEEST voor de kinderen. Papa’s, Mama’s,
Oma’s en Opa’s van de vloer want deze middag zorgen
de leden van De Lichtstadnarren voor de kinderen, en
dat doen ze met veel plezier. Deze middag is weer
SUPER met als speciale gasten,  Mr. DAIMONT en de
BALLONNENTWISTER.

Ook is de indeling weer super, in de kleine zaal is het
feest voor de grootste kinderen met o.a. de rodeostier,
wervelwind, bottenvangen en spijkerbroekhangen.

In de grote zaal hebben we een speciale hoek voor de
allerkleinste met hobbelfiguren en super soft lego
blokken, en verder niet te vergeten de draaimolen en
vele leuke Spelletjes. Ook zal hier een echte ijscokar
staan voor koele traktatie.

Verder hebben we een speciale SMIKKELHOEK in ons BRUIN CAFE met popcorn, suikerspin, limonade
en chips.

Dit wordt weer een SUPER KINDERMIDDAG onder leiding van onze Jeugdprinses La Fille en haar Hofdame
La Niece. Natuurlijk zullen ook Prins Quarante Quatre en zijn gevolg acte de presence geven.

Bij het naar huis gaan ontvang je nog een lekkere snoepzak.

1 zaal rookvrij

Entree € 4,-
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* Sleutels * Graveren

* Lederwaren * Wax kleding

* Stikwerk * Slijpwerk

* Onderhoudsmiddelen

Schoenmakerij
HANS BONNEMA

Geldropseweg 92
Tel. 040 - 211 45 90

M. van ROOY & ZN
TENTEN- en PODIAVERHUUR

Pieter Breughelstraat 22
5613 KB  Eindhoven

tel. 040 - 24363 18
www.vanrooijtenten.nl

Flexibele kleinschaligeFlexibele kleinschaligeFlexibele kleinschaligeFlexibele kleinschaligeFlexibele kleinschalige
Kinderopvang in huislijke kringKinderopvang in huislijke kringKinderopvang in huislijke kringKinderopvang in huislijke kringKinderopvang in huislijke kring

Door een ervaren gastouderDoor een ervaren gastouderDoor een ervaren gastouderDoor een ervaren gastouderDoor een ervaren gastouder.....

Chantal HendrikxChantal HendrikxChantal HendrikxChantal HendrikxChantal Hendrikx
Franchise-gastouderFranchise-gastouderFranchise-gastouderFranchise-gastouderFranchise-gastouder

TTTTTel: 06-52073537el: 06-52073537el: 06-52073537el: 06-52073537el: 06-52073537
E-mail:c.hendrikx1@chello.nlE-mail:c.hendrikx1@chello.nlE-mail:c.hendrikx1@chello.nlE-mail:c.hendrikx1@chello.nlE-mail:c.hendrikx1@chello.nl

Kinderopvang
LunaLunaLunaLunaLuna

Voor fabrieksprijzen

Helmond Houtse Parallelweg 83 0492-547023
Asten Mgr. den Dubbeldenstraat 47 0493-691316
Venlo Martinusstraat 92-94 077-3541312

STOFFEN
GORDIJNEN

DEELEN'S

textielhallen

Bloemsierkunst

”ACCA - VANDA”

Gen. Coenderslaan 45
Eindhoven

Tel. 040 - 243 90 60

Henri tegen Francois: ‘Ik heb twee vriendinnen.
De een is tandartsassistente en de ander is
onderwijzeres. Ik kan niet kiezen, wat zou jij
doen?’ Francois: ‘Die onderwijzeres natuurlijk.
‘Waarom?’ vraagt Henri. ‘Een tandartsassistente

zegt altijd: ‘De volgende.’ Maar een onderwijzeres zegt:
‘En nu nog een keer van voren af aan!
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Grote Federatie Onderscheiding

Federatie Eindhovens
Carnaval
Ieder jaar weer vooraan bij het Lampegatse Carnaval, De Licht-
stadnarren, een gezonde (carnavals)geest in een gezond lichaam.
Wij als Federatie Eindhovens Carnaval zijn blij om De Lichtstadnarren,
als een van de “founding fathers” binnen onze organisatie te hebben.

De Federatie kan alleen maar bestaan als er een
aantal gezonde verenigingen hun schouders
onder zetten en vanuit deze verenigingen velen
bereid zijn om ook in commissies hun beste beentje voor te zetten. Zo’n vereniging
is De Lichtstadnarren, overal kom je hun leden tegen, is het al niet in georganiseerd
verband dan zijn zij nooit te flauw om de helpende hand toe te steken.
Dat is Federatief gedacht en zo hoort het. Een Federatie kan anders geen bestaans-
recht hebben.

Wij wensen De Lichtstadnarren veel succes met het komende carnaval, wij hopen nog veel bij jullie op
bezoek te kunnen komen. Een welgemeend Lampegats Salaai,

Wim Martens, voorzitter Federatie Eindhovens Carnaval

Voor de Grote Federatie Onderscheiding,
kan door het bestuur van de carnavals-
verenigingen een voordracht worden gedaan
aan de FEC. Afgelopen seizoen heeft c.v.
De Lichtstadnarren voorgedragen:

Gerard van der Elsen

Gerard is bijna zijn hele leven een Lichtstadnar. Hij is in 1967 bij
de vereniging gekomen als lid van de technische commissie.
Zijn vrouw José leerde hij ook bij de vereniging kennen. Zij was
dansmarietje. In 1970 trad hij toe tot de raad van elf, waar hij
nog steeds lid van is. In 1986 ging hij het bestuur versterken als

tweede penningmeester. Daarna werd hij in 1991 eerste penningmeester, welke functie hij tot op heden
nog steeds vervult, ondanks het feit dat hij er wel eens op wordt aangekeken dat hij te zuinig is. Maar een
goede penningmeester moet zuinig omgaan met de centen van de vereniging.

Verder is Gerard ook al jaren donateur en is hij penningmeester van onze promotieclub.  Dan was hij ook
nog in het seizoen ’88 – ’89 adjudant en werd hij in het seizoen ’93 – ’94 Prins der Lichtstadnarren. Kortom,
Gerard is binnen De Lichtstadnarren moeilijk weg te denken.

Daarom heeft het bestuur van c.v. De Lichtstadnarren besloten om Gerard bij de
FEC voor te dragen voor de Grote Federatie Onderscheiding. Deze voordracht is
door de FEC gehonoreerd.
Dus werd Gerard van der Elsen op maandagavond met carnaval door Stadsprins
Diezain geëerd met de Grote Federatie Onderscheiding. Ook kreeg hij van Stadsprins
Diezain de bijbehorende oorkonde.
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Enkele impressies van ons

Enkele dames uit de actieve groep in

hun prachtige jubileum-outfit.

Wat maakte de meeste indruk?

Het cadeau of prinses Vorina
van de Pintenvegers

De dames als dansgarde “ietsje meer”met een speciaal voor het jubileum
ingestudeerde dans

Het waren zware tijden voor de raads-leden, van tijd tot tijd moest er hard
gewerkt worden zoals u ziet.

Toen Effe Anders aan de beurt was ging

het efkes anders. Of er ook gekust is, is

helaas niet bekend.

De jeugd was actiever dan de raad.

Onder hun toezicht zet hier de prins van

de Leute zijn handtekening.

De directeur van Medallux uit België, onze
hofleverancier, gaf ook acte de presence

en hij kwam niet met lege handen.

Gé Wonink, de trotse ere-voorzitter vanc.v. De Lichtstadnarren werd ook
overladen met geschenken.

Onze trouwe leden Anton en Jos

ontbraken natuurlijk niet. Zij zijn dan ook

niet voor niets donateurs van het jaar.

Ook de allerkleinsten vermaakten zich best.

Lisa en Celina, dochtertjes van Toon en

Ronald hebben er duidelijk schik in.

Kind zijn met de kinderen gaat onzehoogheid goed af, maar dat pak moetnog wel een tijdje mee hoor!

De dans van de dames was zospectaculair dat we u graag nog een fotolaten zien. De vloer heeft het gehouden.
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grandioos jubileumfeest!!

De dames Geenen en Baats, leden van

het eerste uur, waren ook van de partij.

Op deze leden zijn wij supertrots.

Prins Quarante Quatre neemt de

felicitaties in ontvangst van onze
stadsprins Diezain

De familie Krijnen, de makers van dekleding van onze prins en zijn gevolg.Geweldig, chapeau!

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan!
Jeugdhofdame La Niece (Debby) samen

met haar collega dansmarietjes.

Prins Quarante  Quatre was duidelijkonder de indruk van de prestaties vanzijn nieuwe senioren+ dansgarde.

Onze vrienden uit België waren er ook
met een toepasselijk geschenk:
”Brugse zot” een heerlijk biertje.

Dit komt niet vaak voor. Hoffotograaf

Jan de Jonge, samen met zijn vrouw
José op de foto.

Richard, Roy en Gerard hebbenkennelijk veel plezier in datgene wat erzich voor hun neus afspeelt.

Opper Animal Dingue en zijn adjudant

Meester Hilare Design feliciteren namens
de Mulders.

Een speciaal optreden van onze eigen”Barbara Streisand”, gewoon Sjaan, kon
natuurlijk niet uitblijven.

Het Tragisch Filharmonisch Orkest kwam

tot ieders verrassing in schitterend

nieuwe kleding de zaal binnen.

Natuurlijk mocht een dans van onzesenioren 1 dansgarde niet ontbreken.
Goed gedaan meiden!
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Drukwerkservice
Boschdijk 738 - 5624 CL Eindhoven
tel. 040 - 2434553 - fax 040 2455916
E-mail: eindhoven@copy-co.nl
w w w . c o p y - c o . n l

Copyservice tot A0 formaat
Full color copieën
Sneldrukwerk A4 / A3
Handelsdrukwerk / verenigingsdrukwerk
Hoog volume digitaal printen / copiëren
Digitaal scannen
Printservice
Totale afwerking en plastificeren
Afhaal- en brengservice, alleen voor
bedrijven en verenigingen

‘Mam,’ zegt Mike,
‘Ik mag niet meer
in het zwembad
komen.’

‘Waarom niet?’ vraagt Chantal.’
‘Ik heb in het zwembad geplast.’
is het antwoord.
‘Dit vind ik te gek, elk kind doet
dat wel eens een keer.’
‘Ja,’ zegt Mike, ‘maar niet van
de hoge duikplank.’

Feestmakerij ”De Galliërs”
uw feest, onze zorg

Gertix & Erix
Dorpshoofd & Druïde

Loirelaan 10  -  5691 RD Son
06-48253588 / 06-24657093

Voor feesten en barbecues bij u thuis.

feestmakerij@degalliers.nl
www.feestmakerij-de-galliers.nl

Cafetaria Jagershoef

Theo en Hugo

Ook voor uw koude en warme buffetten

Elckerlyclaan 87a
5625 EP  Eindhoven

tel./fax  040 - 241 43 37
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Hoe het zo gekomen is.

De Dames zijn nu fanatiek en opvallend aanwezig en trekken ook altijd met de club mee binnen als wij
ergens op bezoek zijn, als groep zien wij er geweldig uit. Maar dat is niet altijd zo geweest.
Vroeger (ik ben lid geworden in 66/67) was carnaval een echte mannenwereld, de dames telden toen
niet mee, wel op de feestjes, maar in het bestuur en zelfs als lid, mochten de dames niet meepraten.
Alleen als Dansmarietje, waren de dames (meisjes) lid. Maar daar is gelukkig verandering in gekomen,
het heeft lang geduurd, er is veel gepraat maar het is uiteindelijk gelukt, dames in het bestuur.
Daarom probeerden ze vroeger door middel van kleding op te vallen. In de beginjaren bij Limburgia op
de Markt, haalden ze wel eens wat uit, bijvoorbeeld : jurken met een letter erop. Omdat ze nooit op tijd
aanwezig waren, was de naam Lichtstadnar,  “LCTARN” niet uit te spreken.
Bij Motel Eindhoven, begonnen ze met kielen. Omdat niet iedereen van Bloemetjes, Streepjes, of de
kleuren hield, lukte het toen niet om een eenheid te krijgen. Dit kwam vooral door het leeftijdsverschil,
dus had je steeds groepjes met dezelfde kleding.
Toen we bezig waren met een liedje te leren voor het 22-jarig bestaan, was het idee geboren om een
zwarte of rode colbert met op de achterkant een geborduurde of geschilderde LICHTSTADNAR aan te
trekken, dit paste bij elke leeftijd. Dat heeft nog heel wat avondjes vergaderen gekost, voordat we daar
uit waren. Totdat Corry en Anja een nar lieten zien van kraaltjes en lovertjes, prachtig dus gingen de
dames aan het werk, uren, dagen, weken heeft dit gekost, maar het resultaat mocht er zijn.
Bij het Koetsiertje op de Kleine Berg, hadden wij eindelijk na jaren allemaal hetzelfde aan.
In het jaar 2001 hadden wij een Prinses, toen is het idee geboren, om een t-shirt in de kleur van haar
jurk aan te doen, en dat is nu nog steeds zo. Elk jaar ’n nieuw shirt in de  kleur van de Prins.
De afgelopen 20-jaar, hebben wij Dames meer bereikt dan alleen maar de kleding. Wij hebben zelfs een
afgevaardigde bij het bestuur, dat was 44-jaar geleden onmogelijk. Onze dames mogen mee
denken en ideeën naar voren brengen, om carnaval leuker te maken. Zo regelen wij, sinds
het jaar van onze Prinses, ook het afscheid van de Prins, want wij vonden dat de Raad haar
niet uit haar functie mocht zetten., dat deden wij liever zelf. En zo veranderde Prinses
Purplestar in Assepoester. Dus proberen wij elk jaar, het afscheid van de Prins op ’n
speciale leuke manier te regelen. Ook verlenen de Dames, hand en spandiensten overal
waar dit nodig is, Optocht, Kindermiddag, versieren van de zaal enz…, niks is ons te gek.
Alles bij elkaar is het gewoon ’n stel leuke meiden, die ook buiten het carnavalseizoen,
overal aan meedoen, Volleybal, Koningschieten, Sinterklaas en diverse Party-avondjes.
We zijn zes maanden fanatiek aan het oefenen geweest voor het  44-jarig jubileum en
het Dansmarietjes-toernooi. Dat was lachen, gieren, brullen en af en toe serieus oefenen.
Zo gaan we door naar het 55-jarig bestaan, en wensen wij iedereen kei gezellige carnaval.

Kusjes, de Dames

De Dames van De Lichtstadnarren.
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Live muziek door

afgewisseld met muziek van
ESTA LOCA en het TFO

Live muziek door

afgewisseld met muziek van
ESTA LOCA en het TFO

's middags: Grote Carnavalsoptocht
in het CENTRUM van EINDHOVEN

Zaal open

19.30 uur
Aanvang

20.11 uur

Lichtstadnarrenbal

ZaZaZaZaZaterterterterterdadadadadag 2 fg 2 fg 2 fg 2 fg 2 feeeeebrbrbrbrbruariuariuariuariuari

Voorverkoop kaarten aan de zaal:  28 t/m 31 januari 14.0

Zaal open

13.00 uur
Aanvang artiest

14.11 uur

Zaal open

19.30 uur
Aanvang

20.41 uur

KINDERMIDDAGKINDERMIDDAGKINDERMIDDAGKINDERMIDDAGKINDERMIDDAG

Residentiebal

ZondaZondaZondaZondaZondag 3 fg 3 fg 3 fg 3 fg 3 feeeeebrbrbrbrbruariuariuariuariuari

Programma CARNAVAL 200

Wij verwelkomen u graag in onze residentie: Dansc

ZondaZondaZondaZondaZondag 3 fg 3 fg 3 fg 3 fg 3 feeeeebrbrbrbrbruariuariuariuariuari
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Haringhappen

Een optreden van
Mike

afgewisseld met muziek van
ESTA LOCA en het TFO

Live muziek

afgewisseld met muziek van
ESTA LOCA en het TFO

DinsdaDinsdaDinsdaDinsdaDinsdag 5 fg 5 fg 5 fg 5 fg 5 feeeeebrbrbrbrbruariuariuariuariuari

Zaal open

19.30 uur
Aanvang

20.41 uur

Boerenkielenbal

00 uur -18.00 uur. Entreeprijs € 4.00 pp  (prijs discozaal € 5.00 pp)

Repen en Dweilen
In het CENTRUM van EINDHOVEN
met het Tragisch Fielharmonisch Orkest
Vertrek  vanaf Stationsrestauratie

Verzamelen vanaf 12.15 uur
Vertrek 13.00 uur

laatste café 16.30 uur

MaandaMaandaMaandaMaandaMaandag 4 fg 4 fg 4 fg 4 fg 4 feeeeebrbrbrbrbruariuariuariuariuari

Blauwe Maandagbal
Zaal open

19.30 uur
Aanvang

20.41 uur

VVVVVrijdarijdarijdarijdarijdag 8 fg 8 fg 8 fg 8 fg 8 feeeeebrbrbrbrbruariuariuariuariuari
Aanvang
21.00 uur

(vrij entree)

08 met CV De Lichtstadnarren

centrum Hennesen, Pietersbergweg 33,  Eindhoven
31



444444 444444

Carnaval 2008

D
e

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

32

4444444444



44444444 4444

Carnaval 2008

D
e

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

4444444444

33

De Commissie Kindermiddag
Dit jaar zijn we heel vroeg begonnen, de

vakantie is nog maar net achter de rug en de

eerste vergadering voor de kindermiddag

staat voor de deur, maar dat moet ook wel

want het is dit jaar carnaval voor dat je er erg

in hebt. Maar de commissie weet zeker dat

de kindermiddag dit jaar nog veel beter en

spectaculairder wordt als voor gaande jaren.

Natuurlijk kan dat niet anders in een jubileum-

jaar. Kom zelf maar eens kijken, dan zul je

het zien en je ogen uitkijken!!!

Tot ziens bij De Lichtstadnarren in residentie

Hennesen op 3 februari 2008!

De commissie kindermiddag.
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Zoals: * Sigma Verven

* Sikkens Verven

* Wijzonol Verven

* Glas

* Arte Behang

* Eyffinger Behang

* Alabastine

* Auto-Spray

Tongelresestraat 434    5642 NH Eindhoven    Tel 040 - 2811344

VOOR KWALITEITSPRODUCTEN

EN SCHILDERWERK

Schildersbedrijf

Aris-Zwarthoed

OPENINGSTIJDEN:

Viswinkel Aris-Zwarthoed
Raadhuisstraat 12 a  -  5582 JD Aalst-Waalre

Tel. 040 - 2215089 - Fax 040-2230038

Maandag t/m Donderdag   9.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 9.00 tot 18.30 uur
Zaterdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: Gesloten

autorijschool

A. VAN TIL

Klokkengieterstraat 11
5735 EH Aarle-Rixtel

tel.: 0492 - 528411
mobiel: 06 - 21270690

E-mail: advantil@zonnet.nl

Rinus: ‘Mijn huwelijk is net de Nederlandse Staat. Mijn vrouw Gerrie is de minister van
financiën, mijn schoonmoeder is minister van defensie en mijn dochter Debbie speelt
minister van buitenlandse zaken.’ ‘En dan ben jij zeker de minister-president?’ vraagt Jos.
Rinus: ‘Nee, ik ben het volk dat alles moet betalen.’
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Lampegatse Optocht

Elk jaar in de optocht:
Originele

Handgeschilderde
Lichtstadnarren

Onderscheidingen

Zaterdag 17 februari 2007

Na een gezellig avondje uit is het weer vroeg dag als om half negen de
wekker gaat. Maar er staat vandaag dan ook heel wat te gebeuren; de
Lampegatse Optocht.

Wij zelf, Henk en ik, hebben nog nooit meegelopen in de optocht met
De Lichstadnarren.
Henk zelf heeft nog nooit meegelopen omdat hij, sinds hij bij de vereniging
is samen met anderen het ophalen van de prins regelt. Meestal moeten
dan de spullen die gebruikt worden bij het ophalen teruggebracht worden
als de prins en zijn gevolg op de plaats van bestemming is, dus is hij er
met de optocht zelf niet bij en ik heb nog nooit meegelopen omdat dat er
eigenlijk nog nooit van is gekomen .
Een ding weet ik zeker, dat dit vanaf dit jaar wel zal veranderen.
Ik zal voortaan proberen ieder volgend jaar mee te lopen, want wat is
dit gezellig!

Rond half elf is het dan zover. Henk staat voor in de tuin en wij, Mirjam,
Marjo en ik hebben besloten om vanaf het balkon toe te kijken.
Eerst horen we de klanken van T.F.O. en vervolgens zien we een echte
Engelse bus de straat in komen gereden.

Na de nodige koffie, broodjes, eieren en een pilsje gaan we met zijn allen
de bus in naar de stad.
Gelukkig zijn er een paar dames die achterblijven om er voor te zorgen
dat alles er vanavond opgeruimd uitziet  voor als we weer thuis komen.
Dank je wel hiervoor.

Eenmaal in de stad aangekomen, zien we onze wagen. Prachtig!
Henk, Gert Jan en Freddie mogen helemaal bovenin en wij komen onder
dit drietal te staan. Overigens niet zonder gevaar want af en toe denken
we dat alles naar beneden zal komen als ons drietal boven ons staat te
springen.

De optocht is in een woord GEWELDIG!
We hebben dan ook prachtig weer waardoor het gezellig druk is in de
stad. Voor je het weet is het alweer voorbij, maar of we dit ooit zullen
vergeten, ik denk van niet, want wat een belevenis is dit geweest.

Groeten  Ex- hofdame Chantal.

De Lichtstadnarren

Carpe Diem en gevolg

Ik kan het niet alleen!
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Ekkersrijt 2005

5692 BB SON

Tel: 0499 - 496066

Fax 0499 - 464159

Bij KOOP

zit u goed!

GROTE OPRUIMING OP = OP !!
SUPERACTIE: BUREAUSTOELEN

KORTING TOT 70%

KANTOORMEUBELEN
EINDHOVEN

KOOP

Bij KOOP

zit u beter!

De bloem en groen Stylist

voor zakelijk en
persoonlijk bloemwerk
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VAN DEN OETELAAR SERVICE
VOOR AL UW FEESTEN
GROOT OF KLEIN verhuur van:

partytenten
feestverlichting

karaoke
mobiele tap

discolicht
barkrukken en stapelstoelen

hangtafels
springkussens

fusten bier
Bel:
06 - 51 122 718

Esp 308  5633 AE Eindhoven
Postbus 1763  5602 BT Eindhoven
Tel. 040-2645810  Fax 040-2645811

info@adviesburodemul.nl
www.adviesburodemul.nl

VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN
PENSIOENEN - FINANCIËLE DIENSTEN

b.v.

FINANCIEEL ADVIESBURO
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Muziek

Satisfy
Na hun debuut in 2007 is de groep Satisfy dit jaar terug bij
de Lichtstadnarren. Een groep met een repertoire dat
constant in beweging is. Het allround karakter wordt gecom-
pleteerd door de hits van toen en nu. Steeds aangepast
aan de huidige trends en altijd spelend wat u wilt horen.

Het muzikale programma varieert van swingende dance
classics tot hedendaagse pop en van harmonieuze samen-
zang tot stevige rocknummers, of u kunt meezingen met
het Nederlandse lied.

Mike
Op de dinsdagavond weder-
om een vocaal talent. We
hebben na het succes van
2007 de zanger Mike weer
weten te contracteren. Wie
herrinnert zich niet hoe Mike
vorig jaar de zaal op sleep-
touw nam en de stemming er
goed in bracht. Hij voelt zich
inmiddels helemaal thuis bij
De Lichtstadnarren! Dus ook
hier is een goede klank ver-
zekerd!

Estaloca
Deze bands en zanger worden mede
afgewisseld door DJ Estaloca. Onze huis-
DJ die in beide zalen met lekkere muziek
de boel in een leuke Carnavalssfeer weet
te brengen. Ook "flitst" deze DJ het publiek
wat de volgende dag een run op foto's op
de Estaloca site veroorzaakt.

Met hits en veel medleys van bekende lekkere oude en nieuwe dance classics brengt OOT het Feest der
Herkenning: dé garantie voor een volledig geslaagd feest! Dat Out of Time een geweldige partyband is
moet u horen, of beter nog, beleven en dat kan dit jaar bij de Lichtstadnarren. De Bezetting: Christien van
de Nieuwenhof  - Vocals, Linda van Helden - Vocals, Gerard de Louweren – Gitaar, Guus van de Griendt -
Toetsen / Vocals, Peter-Paul Brans – Drums, Johan de Louweren - Bass / Vocals

Out of Time
Een allround partyband bestaande uit een
strakke basis van Drums en Bas, aangevuld
met toetsen en gitaar en twee spontane
zangeressen. Alle zes professionals, die hun
sporen in de showbizz ruimschoots hebben
verdiend. Het repertoire is zeer divers en up
to date, zodat het feilloos aan de hoogste
verwachtingen voldoet.
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Altijd streven naar het hoogste. Dat doet hij niet alleen in zijn vrije
tijd, maar ook in zijn werk als belastingadviseur. Om u van topadvies
te kunnen dienen bereidt hij zich optimaal voor.

Onder meer via de opleiding en permanente educatie van het
College Belastingadviseurs, waarin ruim 1800 belasting-adviseurs
verenigd zijn. Dat is ook uw winst vóór belasting. Interesse? Bel ons
voor meer informatie.

BMC Ratio BV
Belastingadviseurs
VELAKKER 19
5672 PE NUENEN
Telefoon : (040) 2842882
of: (040) 2216211
Telefax: (040) 2834263

Wijnhuis Eindhoven
Uitgeroepen tot Slijter van het Jaar

Vlokhovenseweg 46  -  Eindhoven
tel. 040 206 55 60

Uw specialist in wijnen,

(buitenlands)bier,

gedistilleerd en tapverhuur.

Tevens wijn- en whiskyproeverijen.

GRATIS parkeren voor de deur

Timmer- en Bouwservice

FRANK SANDERS B.V.

Haringvliet 15
5626 CK  Eindhoven/Acht

Tel. 040 - 26 22 484
www.franksandersbouw.nl

VOOR AL UW

 NIEUWBOUW
 VERBOUW
 ONDERHOUD
 RENOVATIE

Sjaan stormt woedend de kamer binnen en roept: ‘ Jan, ik heb op de achterbank
van onze auto een mosgroen behaatje gevonden. Is die van jou secretaresse?’
‘Onzin,’ bromt Jan, ‘in die twee jaar dat zij mijn secretaresse is, heb ik haar nog
nooit een mosgroen behaatje zien dragen.’
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Kronehoef
In 2007 gold
in Kronehoef-
de Horsten:

"Alles op
zunne kop"

In 2008 geldt
in Kronehoef-
de Horsten:

"Lampegat de
gekste"

C.V. De Lichtstadnarren
brengt elk jaar een bezoek

aan woon-zorgcentrum
Kronehoef-de Horsten

Carnaval kent geen leeftijd;
Met veel plezier treden onze

dansmarietjes op en
deelt onze hoogheid
onderscheidingen uit.

Onze hoffotograaf
De Lichtstadnarren doen al jaren
hun best om u als publiek leuk vast
te leggen op de gevoelige plaat.
Nadat achtereenvolgens Antoinette
Willems en Toon Verhaar dit ge-
daan hebben, heeft Jan de Jonge
de rol van LSN-hoffotograaf op zich
genomen.
Nu heeft Jan aangegeven dat dit
zijn laatste seizoen zal zijn. Reden
genoeg om hem zelf eens in de
schijnwerpers te zetten.
Jan; mede namens de redactie be-
dankt voor de leuke foto's van de
afgelopen jaren!
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Eindhovens Goei Vrouwke

in voorgaande jaren

1998 Elske van den Berg

1999 Anneke van Alphen

2000 Heleen Kristel

2001 Lies Kiggen

2002 Mia Klijs

2003 Ria Kreemers

2004 Nel Saes

2005 Gerrie van Gerwen

2006 Anja Broeders

2007 Fransje van Kollenburg

Op zaterdag 23 februari a.s. organiseren
De Lichtstadnarren in samenwerking met

De Bowlingers, De Kletsmeiers en De Leute

EEN GROOTS HALFVASTENBAL
Op deze avond wordt traditiegetrouw

‘t goei eindhovens vrouwke’
bekend gemaakt.

Dit jaar is deze grandioze avond
in de residentie van

C.V. DE LICHTSTADNARREN
Danscentrum Hennesen

Pietersbergweg 33 te Eindhoven

NIET VERGETEN DUS!
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Onze vorige prins, Carpe Diem, had als lijflied “ik kan het niet alleen” van De Dijk. Normaal gesproken blijft
zo’n lijflied maar een seizoen in ons repertoire maar deze willen we toch houden. Dus Henk, je zal je lied
nog vaker gaan horen dan alleen het afgelopen jaar. Het lijflied van onze jubileum prins hebben we al weer
geruime tijd gerepeteerd en gaan dit het komende jaar ook weer volop ten gehore brengen.

ielharmonisch rkestragisch

Eenieder een fijne carnaval toegewenst door het TFO, oftewel Totally Freaking Out.

Het is zover, we hebben weer een jubileumjaar. De Lichtstadnarren vieren dit jaar hun 44 jarig bestaan en
dat betekend ook dat het TFO bijna 33 jaar bestaat. In het jaar 2008 op 2 april om precies te zijn, viert het
TFO zijn verjaardag. Dit zal niet ongemerkt voorbij gaan maar het zal ook niet zo’n uitbundig feest worden
zoals bij de Lichtstadnarren.

In deze 33 jaar heeft het TFO niet alleen met de
carnaval muziek gemaakt in Eindhoven maar ook
daarbuiten. We zijn regelmatig te vinden bij kapellen-
festivals waar wij ons beste beentje voorzetten. Zo
hebben we dit jaar meegedaan aan het open
Achterhoeks dweilorkesten kampioenschap in
Groenlo.
Tevens zijn we naar Bemmel geweest voor de
Bemmelse dweildag. En hebben we meegedaan met
het blaasfestijn rond het havenplein in Helmond.

Het winnen van een festival zit er voor ons niet in
maar, dat is ook niet de bedoeling. En zoals een
reporter van het Eindhovens dagblad schreef is dat
wij met onze naam knipogen naar serieuzere muziek.
Uiteraard zijn er nog meer evenementen waar het
TFO muziek maakt. Zo is er de Marathon van
Eindhoven waar we dit jaar weer in een trailer,
geregeld door onze Dré, muziek gemaakt hebben
voor de vele lopers.

Ook tijdens de carnaval zijn we niet continu bij De
Lichstadnarren maar gaan we zo nu en dan onze
eigen weg. Zo zijn we al een keer naar Maastricht en
Den Bosch geweest. Dit jaar gaan we op de
carnavalsdinsdag naar Tilburg en gaan we zien hoe
het Tilburgse publiek op onze muziek zal reageren.
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Donateurs

Donateur van het jaar

Waarom zou u donateur worden van c.v. De Lichtstadnarren?
Dit heeft wel enkele voordelen. U blijft op de hoogte van de activiteiten van
c.v. De Lichtstadnarren. Dit door middel van een enkele keren per jaar verschijnende
nieuwsbrief.
Ook bent u welkom op alle bals van de vereniging bij dansschool Hennesen en bij de
uitbals, waar de vereniging naar toe gaat. Uiteraard zonder entree te betalen.
De enige uitzondering hierop is de kindermiddag op zondag met carnaval. Dus is het
ook niet nodig om kaarten in de voorverkoop te kopen voor de avonden met carnaval.
Voor het bedrag van 13 euro krijgt u een prachtige donateurspeld met een jaarplaatje
en elk volgend jaar weer een nieuw jaarplaatje.

Dus wordt donateur van c.v. De Lichtstadnarren en meldt u aan bij:
Jan van Lierop Gerard van der Elsen Jack Verschuren
Sallandlaan 36 Nicolaas Beetslaan 8 Lijmbeekstraat 209
5628 AM  Eindhoven 5531 TH  Bladel 5612 ND  Eindhoven
tel. 040-2414792 tel. 0497-382759 tel. 040-2443920

Zij geven u dan een aanmeldingsformulier en na betaling, contant of op Rabobank rekening
10.10.53.983 of  Giro rekening 54.05.791, bent u donateur van c.v. de Lichtstadnarren.

Elk jaar wordt er door c.v. De Lichtstadnarren aandacht besteed aan de donateurs.
Daarvoor is ook de titel donateur van het jaar in het leven geroepen.
Deze titel wordt meestal verleend aan iemand die al jaren donateur is van onze
vereniging of aan een markante donateur. Bij de titel hoort een oorkonde en de
“duim”. Deze versierselen worden elk jaar op de afscheidsavond van de scheidende
prins uitgereikt. Dit seizoen is de keuze gevallen op:

Anton van Geloven
en

Jos van Vugt

Zij kwamen eens bij ons kijken omdat de
vereniging waar zij bij waren opgehouden was
te bestaan. Blijkbaar beviel dit zo goed dat ze
maar meteen donateur zijn geworden en zelfs
later ook nog promotieclub lid.
Altijd blijven ze op de achtergrond genieten
van hetgeen zich in de zaal afspeelt.

Dus wordt ook donateur, misschien ben u wel
de volgende donateur van het jaar.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
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Drive-in shows
Verhuur van licht en geluid

Voor al uw: Bruiloften - Bedrijfsfeesten - Themafeesten - Evenementen
Tel. 06-52461665

E-mail: info@estaloca.nl
Internet: www.estaloca.nl

Esta Loca Licht & Geluid
Postbus 7
5660 AA Geldrop

Feest maar raak,
en maak maar lol,
zelfs met onze kleding,
ga je uit je bol.

Tot ziens bij:

Kruisstraat 119 - Eindhoven - Tel. 2431076

Damesmode

U en uw auto
veilig thuis met:

0900-7873726
0900-SUPERBOB
www.superbob.nl
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Koningsschieten
Zondag 2 september 2007;

Yes, het is weer zover, de opening van het carnavalsseizoen 2007-2008.
En natuurlijk beginnen we weer met de traditie koningschieten en BBQ.
Het was een mooie dag met af en toe een zonnetje. Jan maakt de groepen,
met als extra bijlage de ID nummers, Henk *Prins Carpe Diem* neemt het
woord en leest vervolgens de groepen op. Je moet wel je ID nummer
weten want hier begint hij mee (??)
Maar later is hij toch maar de namen gaan noemen, dit was wel zo makkelijk.
De eerste ronde kan beginnen, en ja hoor in één groep gaat het blok er vrij
snel af en wel door onze Jan(tje). Daarna volgen Peter, Karel, Marinka,
Freddie en Jolanda.
Nu op naar de finale; Je mag 5 keer proberen om het hoedje van het
stangetje te schieten. Wie de meeste hoedjes raakt is de winnaar, en mag
zich koning(in) van De Lichtstadnarren noemen, een heel jaar lang.
Wonder boven wonder is dit mij dit jaar gelukt. En ja daar sta je dan als
koningin van De Lichtstadnarren, dit is weer eens wat anders dan de
dansmarietjes!!
Bij de prijsuitreiking werd ik gekroond tot koningin en kreeg een gouden
medaille, een grote beker en als laatste een gouden kroontje op m’n hoofd.
Het was een kei gave dag! Hopelijk weer allemaal tot de 1e zondag van
september in 2008. Voor weer een gezellige middag met z’n allen!!!

Groetjes en een dikke kus Marinka de Greef.
Koningin 2007-2008

Darttoernooi
Op zondag 15 april was het weer zover. Voor de derde keer vond het Carnavalesk Darttoernooi - een
gezelligheidstoernooi voor alle Lampegatse carnavalsgeledingen - plaats in d’n Tref bij de organiserende
carnavalsvereniging De Leute.
Diverse omstandigheden (o.a. het extreem warme weer) zorgden voor een deelnemersveld van slechts 12
teams. Hier was niet echt op gerekend, maar met een aangepast wedstrijdschema ging het toernooi
gewoon van start.

Samen met raadsleden Wesley Trienekens en Rick v/d Voort
van c.v. De Leute hadden we ons dit jaar in piratenkledij gehesen.
Sportief gezien (darten dus!) bakten we er met z’n vieren helemaal
niets van, maar onze uitdossing was voldoende om voor de
tweede keer als meest carnavaleske koppel te worden uit-
geroepen. Omdat er voor beide koppel-leden een trofee was,
hebben we er een afgestaan aan onze
collega piraten. Zo zie je maar… als
piraten het niet op sportieve manier
kunnen winnen, kapen ze de prijzen wel
op een andere manier weg!

Jack en Anja Verschuren
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Showroom en werkplaats: Kruburg 15/17 - 5632 PG Eindhoven
Tel: 040-2421780 - Fax: 040-2481970 - E-mail: j.hugers1@chello.nl

Autocervice Hugers

* INKOOP EN VERKOOP ALLE MERKEN
NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

* ONDERHOUD

* REPARATIE

* A.P.K.-KEURING

* ROETMETING

®

®

François komt Henri tegen en vraagt hem: ‘En, ga je nog trouwen met die
onderwijzeres waar we het laatst nog over hadden?’ ‘Nee,’ zegt Henri, ‘ze heeft me
de bons gegeven. ‘Waarom?’ vraagt François nieuwsgierig.’ ‘Ik zei dat er rimpels in
haar panty zaten.’ zegt Henri. François: ‘Is dat alles, moet ze het daarom uitmaken!’
Antwoordt Henri: ‘Nee, maar het bleek dat ze helemaal geen panty aan had.’

- Koeriers
- AOG Service

Transport Service Eindhoven BV
Kruburg 13
5632 PG Eindhoven
tel.: 040 - 2486861
fax: 040 - 2566967
e-mail: info@tse-koeriers.nl
web: www.tse-koeriers.nl

7 dagen per week, 24 uur per dag
* Nationaal & Internationaal (snel)transport
* Hangend confectie transport
* Transport van aircraft parts (AOG Service)
* Waarde transporten
* Op- en Overslag

Ook voor al uw grote en speciale transporten
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Lichtstadnarren
dweiltour 2007

Vanaf een uur of 12 zie je de stations-
restauratie vollopen met Lichtstadnarren
waarvan sommigen nog niet helemaal
wakker zijn. Het weer werkt gelukkig mee
(er was geen regen) dus na de bonnen-
verkoop was het tijd om op stap te gaan.
TFO had zich reeds verzameld onderaan
de trap in de stationshal en bij het
betreden van de eerste treden kwam er
meteen een lekker stukske muziek op
gang.

Ieder jaar vraag ik mij af wat de argeloze treinreiziger uit Japan die op visite gaat bij familie in Eindhoven,
wel niet moet denken op het moment dat hij/zij de stationshal betreed.

Na het verlaten van de stationshal vetrokken we naar Bodega De Engel. Nu verwacht je wel dat op dat
tijdstip de kroeg helemaal leeg zou zijn, maar deze keer was het al aardig vol. Gelukkig konden we achter
in de zaak goed terecht.

Movies is zo’n beetje een vaste prik in
ons programma. Misschien komt dit
wel omdat de uitbater zelf zo actief is
en meestal al in november bij mij aan
de telefoon hangt om te informeren of
we met de komende carnaval opnieuw
komen.

Vanaf de Dommelstraat begaven we
ons door de Nieuwstraat (waar ik veel
mensen nog snel even een luikje zag
open trekken…) naar de kruising bij

V&D. Het ene jaar overdekt in de Heuvelgalerie het andere jaar weer in de open lucht. TFO speelde met
haar aubade het publiek naar ons toe. Je trekt daar toch altijd weer veel bekijks mee.
Na de klanken snel door naar het Stratumseind. Na eerst een bezoek aan café Santé trokken we naar Café
’t Lempke wat tevens ons eindpunt was.

Tijdens de afgelopen jaarvergadering heb ik goed geluisterd naar de opmerkingen over de reepmiddag.
We zullen in onze voorbereiding rekening houden met het verzoek om een extra “adres” in de route op te
nemen.  Als ik dit stukje schrijf is het begin oktober 2007, maar ik ben ervan overtuigd dat we weer een leuk
programma kunnen bieden op de carnavalsmaandagmiddag.

Graag zien we jullie dan
weer terug bij de Reep-
middag. We verzamelen
vanaf 12.15 uur in de
Stationsrestauratie aan de
zuidzijde.

Léon Bakx en
Arnold Jansen
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Frankrijkstraat 97  -  5622 AE  Eindhoven

Internet: http://www.erf.nl
E-mail: info@erf.nl

RADIATEUREN

TURBOKOELERS

AIRCONDITIONING

TRANSPORTKOELING

STANDVERWARMING

OVERDRUKFILTERSYSTEMEN

BRANDSTOFTANKS

COMFORT ACCESSOIRES

Eindhovense Radiateuren Fabriek b.v.

E. R. F. SERVICE

Tel.: 040 - 243 60 30
Fax: 040 - 246 04 50

service
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44 jaar c.v. De Lichtstadnarren
Hieronder de omslagen van de carnavalskranten door de jaren heen. Met 3 verschillende ontwerpen
hebben De Lichtstadnarren het al 44 jaar volgehouden. Het laatste ontwerp is ook al weer 12 jaar oud.

links: dansgarde 1973
Hoe zullen deze huidige
50-plussers er nu uit zien?

rechts: Prins Antonio
ontvangt in 1985 Heintje

Davids  als eregast. Zij zou
900 bejaarden een

onvergetelijke dag bezorgen,
georganiseerd door

De Lichtstadnarren in het
toenmalige Chicagotheater.

2 raadsleden uit 1969, links Frans van Pelt,
adverteerder van het eerste uur. Links zijn
advertentie uit de beginjaren, op pagina 6 de
advertentie van nu. Maar wie is toch die man
op de foto rechts?
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Bouwservice

Wilco Hobé
Tel.: 0499 - 377590 - Mobiel: 06 - 53798984

Modern in aanpak,
ouderwets in service

Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Dakkapellen
Enz.......
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Muziek door een grandioze DJ met de meest
actuele muziek van jouw zangers en bands.

 DISCOZAAL

TOEGANG VAN 12 t/m 17 JAAR - ENTREE € 5,00
voorverkoop zie pagina 30-31

Voor een spetterende carnavalsdisco
ga je natuurlijk naar

C.V. De  Lichtstadnarren in
Danscentrum Hennesen

LET OP:LET OP:LET OP:LET OP:LET OP: LEGITIMA LEGITIMA LEGITIMA LEGITIMA LEGITIMATIE EN CARNTIE EN CARNTIE EN CARNTIE EN CARNTIE EN CARNAAAAAVVVVVALESKE KLEDING ALESKE KLEDING ALESKE KLEDING ALESKE KLEDING ALESKE KLEDING VERPLICHTVERPLICHTVERPLICHTVERPLICHTVERPLICHT.....

     TTTTTOEZICHTHOUDERS  OEZICHTHOUDERS  OEZICHTHOUDERS  OEZICHTHOUDERS  OEZICHTHOUDERS  AANWEZIGAANWEZIGAANWEZIGAANWEZIGAANWEZIG
WWWWWAARAARAARAARAARVVVVVAN AN AN AN AN AANWIJZINGEN OPGEVAANWIJZINGEN OPGEVAANWIJZINGEN OPGEVAANWIJZINGEN OPGEVAANWIJZINGEN OPGEVOLOLOLOLOLGD DIENEN GD DIENEN GD DIENEN GD DIENEN GD DIENEN TE TE TE TE TE WWWWWORDENORDENORDENORDENORDEN.....

AANVANG DISCO: Elke avond om 20.00 uur
EINDE DISCO: Za, Zo & Ma om 01.30 uur

Dinsdag om 01.00 uur
ZAAL OPEN: 19.30 UUR

!! !!



444444 444444

Carnaval 2008

D
e

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

52

4444444444

Natuurlijk!

De juiste sfeer in Café Santé

Daar is het genieten voor twee!

Stratumseind 40
Eindhoven

Richard zit op een feestje tegenover een heel knap meisje. Op haar diep uitgesneden
decolleté draagt ze een kettinkje met een gouden vliegtuigje. Richard kan zijn ogen er
niet van af houden. Tenslotte zegt de jongedame: ‘Vind je het geen beeldig vliegtuigje?’
‘Om je de waarheid te zeggen,’ antwoordt Richard, ‘heb ik er nog niet naar gekeken.
Maar het vliegveld vind ik fantastisch.’
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Prins-Quarante-Quatre-mini-dansgarde-toernooi

Voor meer foto’s van dit mini-dansgardetoernooi: www.cvdelichtstadnarren.nl
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François v. EembergenMichel Brok Gerard v.d. Elsen Ralph de WitAppie Dijk Ad v. Vroenhoven

Peer DerhaagPeter van de Graaf Michel Heeren Gert-jan v.d. GraafJos v.d. Graaf Henk Hendrikx

Roy DamenTon van Haaren Jan v.d. Heuvel Arnold JansenJan de Jonge Gerard Klaassen

Fotogalerij carnavalsvereniging

en natuurlijk onze nar
Jack Verschuren

WWW.
De club: www.cvdelichtstadnarren.nl
De kapel: www.tfo.dse.nl
De percussie: www.aventurado.nl
De residentie: www.hennesen.nl
De D.J. : www.estaloca.nl

De federatie: www.federatie-eindhovens-carnaval.nl

Een willekeurige maandagavond. Enkele leden van de raad tijdens
het schilderen van de onderscheidingen waar Richard hiernaast over
heeft geschreven.
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Hallo  allemaal

Mijn naam is Richard v. Rooy en ik ben al 12 jaar actief lid van de raad.
Ik zeg expres de raad, want hoeveel het er zijn weet ik niet, in ieder geval
meer dan 11.
De raad neemt vele taken op zich, zoals het schilderen van onderscheidin-
gen, die dan uitgedeeld worden tijdens de optocht, kindercarnaval en tijdens
het repen. Om deze onderscheidingen te schilderen komen wij iedere
maandagavond bij elkaar in de ruimte van de FEC. Er wordt dan veel
gelachen om de nodige moppen die er getapt worden. Dat is wel het enige
wat er getapt wordt, want bier is niet aanwezig. Daarom heeft
iedereen dan ook een behoorlijke koffiebuik als we naar huis gaan.
Ook andere taken worden door ons verzorgd zoals bij iedere vereniging.
Zoals het opbouwen van de zalen voor de carnaval, de schotten die weer
netjes geschilderd op zijn plaats gezet moeten worden, en alle versieringen
aanbrengen.
Ik ben bijzonder blij dat ik van dat alles deel uit mag maken en ik hoop dat
nog vele jaren te mogen doen.
Mocht ik jullie nog tegen komen tijdens het carnaval alvast “salaai salaai”.

En de vriendelijke carnavalsgroeten van Richard van Rooy

Jos DerksenWalter Vereggen Freddy de Greef Wim NoordzijLudy Strijb Richard v. Rooij

Bertus van EembergenHenri Frijters Mathy Smits Ton SmitsFred Wouters Marc Klein  Klouwenberg

Jack de TurckJan Smit Ronald van de Ven Toon VerhaarGerard de Laat Gé Wonink

De Lichtstadnarren 2008

De Raad .....

Hier heeft Jan van de Heuvel er voor gezorgd dat onze dansgarde op een schone vloer kan dansen.
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BEST BUSINESS
HERENMODE

Sinds 1984
Door eigen import uit Italië en Frankrijk

100% design
voor de laagst mogelijke prijs

Lichtstadnarren opgelet! Speciaal voor u:
Alle smokings vanaf € 125

 Jagerfeld
 Pierre Cardin
 Louis G.
 Joop

 Christian Dior
 Daniel Hechter
 Arma for Leather.
 Uki

Demer 47 040 244 00 39
W.C. Woensel 89 040 241 26 16
Tongelresestraat 286 040 245 35 08

www.best business.nl

POSTADRES:

C.V. de Lichtstadnarren
Sallandlaan 36
5628 AM Eindhoven

Redaktie L.S.N. Carnavalskrant 2008

Gerard v/d Elsen Jan van Lierop
Toon Verhaar Ad van Vroenhoven
          Hoffotograaf: Jan de Jonge

Autobedrijf
Van Gestel
in- en verkoop gebruikte auto’s

Boschdijk 1085  -  5626 AG Eindhoven
Telefoon: (040) 262 16 86  -  Mobiel: 06 53 99 28 98

Fax: (040) 261 98 51
E-mail: info@vangestel.nl

Internet: www.jvangestel.nl
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nogmaals ons jubileum....

Bertus en Appie, beiden 44 jaar lid, in het

zonnetje gezet door onze hoogheid

prins Quarante Quatre

Nogmaals TFO in hun schitterende

nieuwe kleding. Prachtig om te zien en

natuurlijk ook om hen te horen.

c.v. De Lichtstadnarren; iedereen, jong
en oud voelt er zich thuis.

Rietje en Ajan in in gezellig gesprekje.

Onze Hoogheid neemt een prachtig
antiek vaandel uit de beginjaren van

onze vereniging in ontvangst.

Bartje d’n Urste, prins der Kletsmeiers,wordt door onze hoogheid onderscheiden.

Princes Mystery feliciteerd namens
c.v. De Scheerkwasten prins

Quarante Quatre en adjudant Le Frère.

Matty Smits was voor deze gelegenheid

de spreekstalmeester. Met veel gevoel

voor humor breide hij de zaak aan elkaar.

Zij hebben nu al voorpret want het wordt

stilletjes aan tijd voor wat bankzaken!

c.v. De Blindgangers, de jongste
vereniging uit het Lampegat was ook op

ons jubileum aanwezig.

Wim Martens, voorzitter FEC, feliciteertDe Lichtstadnarren. Jan van Gorp enKarel Rensen luisteren aandachtig toe.

Ons Raadslid Michel Brok genoot

zichtbaar van het feest. Wij waren

bijzonder verheugd dat hij er was.

Quarante Quatre heeft waarschijnlijk eensanitaire stop maar adjudant L’Ami kijktof hij het ook niet lang meer droog houdt.
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Het Bestuur:
Gerard van der Elsen
Rinus van de Graaf
Ronny van de Graaf
Henk Hendrikx
Jan van Lierop

Ere-Leden:
Riet Baats
Kees Bakx
Peer Derhaag
Appie Dijk
An van Doren
Bertus van Eembergen
Toos Geenen
Hans van der Heijden
Marinus Sengers
Miep Sonnenschein

Ere-Voorzitter:
Gé Wonink

Ex-Prinsen:
Antoon Acquoij
Michel Brok
Roy Damen
Peer Derhaag
Jos Derksen
Bertus van Eembergen
Antoine van Eembergen
François van Eembergen
Gerard van der Elsen
Henri Frijters
Jos van de Graaf
Ronny van de Graaf
Petry van de Graaf
Jan Gruyters
Hans van der Heijden
Henk Hendrikx
Jan van de Heuvel
Henk van de Hurk
Gerard de Laat
Hubke Nauts
Wim Noordzij
Richard van Rooij
Henk Scheurleer
Marinus Sengers
Theo Staals
Rob Sonnenschein
Toon Verhaar
Jack Verschuren
Frits Wassenberg
Rinus van Weele

Prins Quarante Quatre Ronny van de Graaf
Adjudanten Le Frère Rinus van de Graaf

L'Ami Jan van Lierop
Jeugprinses La Fille Patricia van de Graaf
Jeugdhofdame La Niece Debbie van de Graaf

Promotieclub:
Hr. Frans Bongers
De Blauwe Bocht
BP station Kennedylaan
Hr. Roy  Damen
Mevr. Corry Derhaag
Mevr. Petra Derksen
Hr. Appie Dijk
Mevr. Mieke Dijk
Hr. Louis van Doren
Mevr. Brigitte van Eembergen
Hr. Bertus van Eembergen
Hr. Jacco Elders
Hr. Henri Frijters
Hr. Anton van Geloven
Mevr Petry van de Graaf
Hr. Rinus van de Graaf
Mevr. Mirjam de Greef
Hr. Ton van Haaren
HR. Henk Hendrikx
Mevr. José Hendriks
Hr. Jo van de Heuvel
Hr. Kees Hoosemans
Hr. Werner Jentjens
Hr. Jan de Jonge
Hr. Jan Koppelmans
Mevr. Truus de Kuster
Hr. Ger de Kuster
Hr. John Kweens
Hr. Frans van de Laar
Mevr. Linneke de Laat
Hr. Willem Baars N.B.F
Hr. Mark  Nijpels
Hr. Jasper Overdijk
Mvr, Wilma Petersen
Hr. Karel  Rensen
Mevr. Marion  Rensen
Hr. Ton Smits
                    De Graaf Montage
Hr.  Richard van Rooy
Mevr.. Henriëtte van Rooy
Hr. Ad van Til
Transport Service Eindhoven
TSE koeriers Eindhoven
Hr. Toon Verhaar
Hr. Jack Verschuren
Hr. John Verschuren
Mevr. Anneke van Vroenhoven
     Papyrette Drukwerkservice
Hr. Jos van Vugt
Hr. Frans van der Wal
Mevr. Marga van der Wal
Hr. Louis Wildenberg
Hr. Ruud Wildenberg
Mevr. Monique de Wit
Mvr. Mieke Wonink
                             Zonnewijzer

De Raad :
Michel Brok
Roy Damen
Jos Derksen
Appie Dijk
François van Eembergen
Henri Frijters
Freddie de Greef
Jos van de Graaf
Gert-Jan van de Graaf
Peter van de Graaf
Ton van Haaren
Michel Heeren
Arnold Jansen
Jan de Jonge
Gerard Klaassen
Marc Klein Kouwenberg
Gerard de Laat
Richard van Rooij
Jan Smit
Mathy Smits
Ton Smits
Ludy Strijb
Jack de Turck
Ronald van de Ven
Walter Vereggen
Toon Verhaar
Ad van Vroenhoven
Ralph de Wit
Fred Wouters

Nar:
Jack Verschuren

Dansgarde Junioren:
Mandy Hendrikx
Nadia Hobé
Anouk Schoonhoven
Marlijn Schoonhoven
Cyanne Vliegen
Maxime van der Wardt

Dansgarde Senioren 2:
Debby van de Graaf
Patricia van de Graaf
Quinty van de Graaf
Marinka de Greef
Laura Hobé
Angel Vliegen
Dominique van der Wardt

Dansgarde Senioren 1:
Kelly van de Dungen
Evelien Rovers
Romy Smit
Patricia de Wit

Leiding Dansgardes:
Jolanda van Rooy
Bep Smit
Monique de Wit

Afgevaardigden FEC:
Walter Vereggen
Gé Wonink

Donateurs belangen:
Jan van Lierop

Afgevaardigde Dames:
Petry van de Graaf

Overige Leden:
(niet elders genoemd)
Leon Bakx
Jan van Heeswijk
Jan Koppelmans
Mark Willems

T.F.O.:
Hans Coelen
Andre v.d. Dungen
Melony v.d. Dungen
Truus v.d Dungen
Rens v.d. Heuvel
Debby van Hien
Saskia van Hirtum
Peggy Kerkhof
Patrick Kik
Rob Lathouwers
Franny Neggers
Roland Oosterbosch
Roland Oosterbosch jr.
Bart van der Rijt
Arie Roos
Alice Roos
Regina Roos
Henry Smit
Jeroen Staarink

2008
Donateurs:

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



Afbouwmaterialen b.v.
-  Wand- & Vloertegels
-  Sanitair
-  Stukadoorsmaterialen
-  Verf

info@ekc.nl  www.ekc.nl
Kanaaldijk Noord 27A-29

Eindhoven    tel. 040-243 37 51






