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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 jubileum/carnavalsjaar achter de rug, onder aanvoering van onze
jubileum Hoogheid Quarante Quatre en zijn gevolg. Namens alle Lichtstadnarren bedankt.
Onze Residentie (gelukkig konden we blijven) heeft een nieuwe eigenaar en heet voortaan CULTURA.
Ons eerste weekend hebben we achter de rug en het was allemaal goed geregeld dus we gaan met
vertrouwen het nieuwe carnavalsseizoen in.
Onze grote Garde Senioren 2 waren het afgelopen jaar de beste groep uit Eindhoven op het Lampegats
Dansmarietjes Toernooi en mochten tijdens het Federatiebal dan ook optreden voor de aftredende
Stadsprins Diezain. Meiden proficiat en ga zo door.
En toen was het weer zover, zaterdag 22 november 2008 het afscheid van Prins Quarante Quatre, zijn
Adjudanten L’Ami & Le Frère en niet te vergeten onze Jeugdprinses La Fille en haar Hofdame La Niece.
Na geweldig te zijn toegezongen op vrijdagavond door de Raad van 11, was het de bedoeling om af te gaan
rond 22.15 uur. Helaas liep het een en andere wat uit, maar na lang wachten werd er een fantastisch decor
gebouwd met als ingang een Hemelpoort, waaruit na enig gewissel van kleding, 2 prachtige engeltjes en
3 nog mooiere duivels kwamen. Dames ik vond de act fantastisch.
Met de nodige vertraging konden we toen toch beginnen met de installatie van onze nieuwe prins of
prinses. Na enige liedjes kwam dan toch onze nieuwe Hoogheid door het papier het podium op en daar
stonden ze dan. Anja en Alice, dus toch een Prinses met de prachtige naam Reflection en haar Hofdame
Mirror. Zij gaan er ook 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 en zondag Satisfy, maandag komen er enkele
blaaskapellen en zanger Roy Raymonds en op dinsdag de zanger Mike.
Zoals ieder jaar begint het 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:

”van ’t een kumt ‘t ander”
De voorzitter,
Rinus van de Graaf.
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WUYTS B.V. - Eindhoven
Tegels
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Tegelwerken

Sanitair

MEER DAN 30 JAAR
EEN BEGRIP IN
EINDHOVEN EN
VERRE OMGEVING!
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Tarasconweg 9
5627 GB Eindhoven
Telefoon: 040 - 242 32 32 / 241 34 75
Fax: 040 - 242 10 59 www.wuytsbv.nl
De onderwijzer vraagt: “Wie kan mij zeggen hoeveel longblaasjes een mens heeft?”
Henkie steekt zijn vinger op. “Twee meester” zegt hij.
“Hoe kom je daarbij, Henk? “ vraagt de meester.
“Dat heb ik gezien meester. Ik sta altijd stiekem te kijken als mijn zuster in het bad zit.”

* Onderscheidingen
* Bekers
Weg op Bree 103

3670 Meeuwe Gruitrode

Tel: +32(0)11 61 18 71
Fax: +32(0)11 61 18 72
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* Medailles
* Pins
België

website: www.medallux.be
e-mail:
info@medallux.be
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Het woord is aan
de ere - voorzitter
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Beste Lichtstadnarren, leden van het Tragisch Fielharmonisch
Orkest, donateurs en promotieclubleden, vrienden van de
Lichtstadnarren en allen die deze krant zullen lezen:

S A L A A I, S A L A A I
Vijftien jaar lang werd mij, als voorzitter van CV De Lichtstadnarren, de eerste pagina van de Lichtstadnarren Carnavalskrant gegund. Met veel plezier vertrouwde ik mijn gedachten op die eerste pagina aan het
papier toe. Ik ben dan ook blij dat mij dit jaar deze eer wordt gegund. Misschien niet op de eerste pagina
maar dan toch elders in deze geweldige Carnavalskrant.
De vereniging is gezond en al vele jaren een club waar niemand binnen het Lampegats Carnaval om heen
kan. De Raad van Elf, de Ereleden, de Ex-Prinsen, de Dansmarietjes, de Dames van de Lichtstadnarren,
De Donateurs en Promotieclubleden, het Tragisch Fielharmonisch Orkest, allemaal zijn ze super gemotiveerd het 45e jaar ingegaan en zo hoort het ook. De schouders er onder en zorgen voor de leut en de gein,
dan viert CV De Lichtstadnarren in de toekomst haar 55 jarig bestaan zonder enige moeite.
Een speciaal dankwoord wil ik uitspreken richting onze ex-prins Quarante Quatre, zijn beide Adjudanten
Le Frère en L’ Ami en de Jeugdprinses La Fille met haar Hofdame La Niece. Een groot compliment zoals
jullie met in je kielzog alle leden het afgelopen gedenkwaardige jaar van het 44 jarig bestaan verzorgd
hebben.
Nu staan alle ogen gericht op onze nieuwe scepter zwaaister. Ik steek mijn duim omhoog voor haar en zeg:
“Toi Toi en Veel Succes en Plezier”. Prinses Reflection en Hofdame Mirror, maak er iets van, het is jullie
toevertrouwd.
Tot slot het volgende.
Het Lampegats Carnaval kent de grote onderscheiding “Beste Mensch van het Lampegat”.
Vanwege de vele diensten voor het Lampegats Carnaval wordt op dinsdag 24 februari 2009 deze hoge
onderscheiding uitgereikt aan onze Lichtstadnarrenvriend Bertus van Eembergen. Woorden schieten ons
te kort maar wij zijn blij en trots. Wie kent Bertus niet, iedereen gunt het hem toch van harte!!!! Laten wij er
een feest van maken die dinsdag van de carnaval, Bertus verdient het.
Om 14.00 uur zal de ad-interim voorzitter van de Federatie Eindhovens Carnaval
de onderscheiding in de tent op de Markt bij Bertus ophangen.
En zoals ik altijd eindigde:
Ik wens iedereen heel veel leut en gein met carnavalvieren
bij- en samen met De Lichtstadnarren.
De Erevoorzitter,
Gé Wonink
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PROCLAMATIE
Wij, Reflection
Bij de gratie van alle Lichtstadnarren en –narrinnen,
Prinses der Lichtstadnarren 2008-2009
Beschermvrouwe van alle gespiegelde medemensen
Barones van Lijmbeek
Grootmeesteres in het koken van soepen
Meesteres in het kweken en verpakken van groenten
en fruit
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Bijgestaan door Hofdame Mirror en de Nar

dat

Proclameren

1e Spiegelbeeld en spiegel horen bij elkaar, net als Reflection en Mirror dit jaar.
2e In dit carnavalsseizoen, het is geen gein, Feestje Bouwen ons lijflied zal zijn.
3e Toeteren en blazen kunnen wij heel goed, dat zit ons beiden in het bloed.
4e Aan alcohol bij de Zatte Harries is er geen gebrek, maar pas op voor zatte hundjes
anders breek je je nek.
5e De raad van 11 ons zal ondersteunen en niet aan de bar staat te leunen.
6e Totaly Freaking Out TFO zal zijn, bij het klinken van hun deuntje zullen wij er zijn.
7e We van de dansgardes nog veel zullen horen, want als zij lachen zullen ze scoren
8e Iedereen die carnaval viert niet hoeft te lijnen, veel hossen doet de kilo’s vanzelf
verdwijnen.
9e Bij Cultura vieren wij een grandioos feest, zo één is er nog nooit geweest.
10e Iedereen die zich inzet voor een geweldig seizoen, een pluim verdient en een dikke zoen.
11e We een fijn carnaval wensen aan alle Lichtstadnarren en –narrinnen,
dus laat het feestgedruis maar beginnen.
Dit alles geschiedt onder het motto ‘van ’t een kumt ’t ander’

Aldus opgemaakt in het Lampegat en bevestigd in de Residentie
der Lichtstadnarren op 22 november 2008 ten elfder uren des avonds

Reflection
Prinses der Lichtstadnarren
67
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Bruna Postkantoor Meijer
Boeken, Wenskaarten,
Tijdschriften & Kantoorartikelen
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Leenderweg 64
Kruisstraat 165
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5615 AB Eindhoven
5612 CH Eindhoven

040-2122009
040-2436774

Freddie en Gert-jan in gesprek op en feestje.
“In vertrouwen gezegd,” zegt Gert-jan , “die blonde dame daar is mijn vrouw en die
dame met het zwarte haar die er naast zit, is mijn minnares.”
“Dat is ook toevallig,” antwoordt Freddie. “Bij mij is het net andersom.”

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

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

‘s woensdags gesloten

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
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Opkomst
Prinses Reflection
en Hofdame Mirror
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Zaterdag 22 november 2008 was het dan de lang
verwachte dag. De zaal was volgestroomd met tien
verenigingen en vele vrienden en bekenden.
Even dreigde er paniek doordat PSV uitgevoetbald
was en er een drukte van jewelste ontstond op straat.
Maar er moest toch naar Cultura gegaan worden.
Gelukkig liep het programma iets uit en was het stel
toch op tijd aanwezig. Na nog even wachten ging dan
het licht uit en begon de uitgekozen muziek.
Een mix van De Bongo Song – Hey Baby – L’Amour
Toejour – Liberté – Proosten – Brabant en The Secret.
Hierna op saxofoon en blokfluit het nummer Sierra
Madré en het TFO valt in. Het aftellen begint en daar
staan ze. Verwondering alom, want we hebben weer
een Prinses. Anja, de vrouw van onze nar als Prinses
Reflection en Alice van het TFO als Hofdame Mirror.
Nadat Stadsprins de Gruune de ambtsketen en de scepter heeft overhandigd kan het feest verder in de
zaal worden gevierd. Natuurlijk eerst naar de eigen familie en daarna komt de grote Lichtstadnarrenfamilie om hen een groots jaar toe te wensen.
Hoogheid Reflection en Hofdame Mirror:
VEEL SUCCES.
Een fan.
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Klaas van Hoof, Keurslager
Winkelcentrum Vaartbroek
Wijngaardplein 49
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5632 MC Eindhoven

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
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Telefoon 040-2489632
verstand van lekker vlees

De Stek
Hengelsport-artikelen
Bredalaan 57
5652 JB EINDHOVEN
tel: 040-2525977
www.de-stek.nl
“Ik heb gisteravond een hele leuke vent ontmoet en ik ben met hem naar zijn huis
gegaan,” vertelt Debbie haar moeder.
Gerrie valt bijna flauw van de schrik. Ze stamelt: “Bedoel je dat je alleen in de woning
van de man bent geweest, kind?”
“Nee hoor mams, stelt Debbie haar moeder gerust. “Hij was er ook de hele tijd.”

Verzekeringen - Hypotheken - Fiscaal advies

ASSUCURA
ASSURANTIËN
Tel.: 040 - 242 03 57
Rinus v.d. Graaf
Ronny v.d. Graaf
Artoislaan 1 - 5627 JB EINDHOVEN - E-mail: assucura@chello.nl
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Afscheid Quarante Quatre
Het begon al op vrijdag 21 november
2008. In eigen kring werd intern
afscheid genomen van onze prins
Quarante Quatre, zijn adjudanten
Le Frère en L’Ami en natuurlijk niet te
vergeten onze lieftallige jeugdprinses
La Fille en haar al even charmante
hofdame La Niece. Dit Quintet heeft het
fantastisch gedaan en zij hebben er
in grote mate aan bijgedragen dat ons
44-jarig jubileum een geweldig succes
geworden is.
In het Lampegat zal nog lang over dit
fantastische jaar nagepraat worden.
Op deze druk bezochte en zeer gezellige avond werden eerst door onze dansgardes speciaal voor deze avond ingestudeerde afscheidsdansjes
uitgevoerd. Alle lof meiden, jullie hebben het zeer goed gedaan.
Daarna zong de raad op hilarische wijze het klutslied: “Aan het strand stil en verlaten” en even later ontpopten onze dames zich (bijna) als volleerde stripteuses, toen afstand gedaan werd van hun, speciaal voor
het jubileumjaar gecreëerde outfit.
Onze prins en zijn gevolg had voor ieder een passend aandenken aan hun prinsenjaar. Met muziek van
ons Tragisch Fielharmonisch Orkest en van onze huisdisco Estaloca werd dit gezellige feest tot in de late
uurtjes voortgezet.
Toen kwam de zaterdag. 10 verenigingen hadden zich opgegeven
om de prinswisseling van de Lichtstadnarren bij te wonen. Voeg
daar bij de vrienden en kennissen en aanhang van de vereniging
en de zaal was weer zeer goed gevuld. Nadat de plichtplegingen
waren volbracht, werden ex-Qarante Quatre, ex-Le Frère, ex-L’Ami,
ex-La Fille en ex-La Niece door de dames van de Lichtstadnarren
door een hemelpoort gevoerd en kwamen zij terug als 2 engeltjes
en 3 duivels.
Hiermee kwam er een einde aan een geweldig jaar en niet te vergeten aan het 44 jarig jubileum. Daarom bedankt de vereniging
Ronny – Rinus – Jan – Patricia en Debby voor hun fantastische
inzet.
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J&F
auto- en bandenservice
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* Specialist in motorbanden
* APK - Keuringsstation
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lid "De Blauwe Bocht"

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

Restaurant - Pizzeria - Afhaalcentrum

ITALIAANS HUIS

Drankengroothandel DE GIT B.V.
Slijterij & Wijnhandel WILRI
Tongelresestraat 375
5642 NC Eindhoven
T +31(0)40-2908389
F +31(0)40-2817525

W.C. Woensel 372, 5625 AG Eindhoven
Geopend dinsdag t/m zondag van 15.00 - 22.00 uur

info@wilri-degit.nl
www.wilr i-degit.nl

Dinsdag Pastadag € 6,50 Woensdag Pizzadag € 6,50

Richard gaat naar de slaapkamer. Harriët ligt al in bed. In zijn ene hand heeft Richard
een glas water en in zijn andere hand een aspirientje. “Waar is dat aspirientje voor?”
vraagt Harriët. “Je hebt toch hoofdpijn?” zegt Richard. “Helemaal niet,” antwoordt Harriët.
“Mooi,” besluit Richard, “dan gaan we nu lekker vrijen.”

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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Ex - Prins Quarante Quatre
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Lieve Lichtstadnarrenfamilie,
Zaterdag 22 november was het zover.
Er is een dag van komen en een dag van gaan. Je weet vanaf het eerste jawoord
van de prins keuze commissie dat deze dag komen gaat. Dat het snel gaat weten
alle ex-prinsen inmiddels allemaal. Het is om voordat je het weet. Als ik er op terug
kijk weet ik dat wij een geweldig jubileum jaar gehad hebben. Vanaf de opkomst tot
de afgang!!!! Wij hebben geweldig genoten van alle feestjes en aandacht door het
jaar heen. De afgang was heel goed bedacht door de dames die dit tot een leuke en
originele act hebben gemaakt. Als laatste wil ik iedereen bedanken die het samen
met ons tot een geslaagd jubileum jaar hebben gemaakt.
Natuurlijk wens ik ook ons nieuwe koppel prinses Reflection en hofdame Mirror een
fantastisch en leuk jaar toe.
Groetjes ex prins Quarante Quatre

Ex - Jeugdprinses La Fille
Beste carnavalsvrienden,
Ik vond het erg leuk dat ik langs mijn vader mocht staan als jeugdprinses van de Lichtstadnarren. Vooral omdat het een speciaal jaar
was. Voor het eerst in de geschiedenis een jeugdprinses en wel met
het 44 jarige bestaan. Daar was ik natuurlijk erg trots op. Hofdame
La Nice was mijn steun en toeverlaat. Zonder haar was het mij niet
gelukt. Ik wil iedereen, ook namens mijn nu ex-hofdame bedanken
dat ze ons overal zo leuk bij betrokken. Daardoor werd het voor ons
een groot feest. Vooral het middagje repen in Tilburg met ons eigen
TFO. Ook de dansmarietjes, waar ik erg trots op ben, hebben ons het hele jaar gesteund. Wel jammer, te
weinig gedanst met onze heren van de Raad van Elf. Maar toch bedankt dat jullie telkens met veel leden
ons naar binnen brachten. Met het afscheidsbal waren de dames ons niet vergeten. Als echte engeltjes
mochten wij het podium verlaten. Wij werden ook nog uitgenodigd door de ex-prinsen, voor de gezellige
brunch. Dus al met al een grandioos jaar om nooit te vergeten.
Dit wens ik ook prinses Reflection en hofdame Mirror toe.
Heel veel liefs,
Patricia en Debbie
ex- jeugdprinses La Fille en ex-jeugdhofdame La Niece
12
13

Carnaval

2009

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

Mieke koopt voor de verjaardag van Appie een zeewaardig jacht.
“Wilt u de boot goed inpakken?” vraagt ze aan de directeur van de scheepswerf.
Ik wil hem namelijk laten raden wat er in het pak zit.

Sport, recreatie en evenementen. Keuze uit ruim 120 activiteiten.
Gezellige en betaalbare groepsuitjes.

Thuisbasis van 50 sportverenigingen,
20 sport- en horecaondernemers en
diverse scholen.

Sportcopmplex Eindhoven-Noord
Vijfkamplaan 12, 5624 EB Eindhoven.Tel (040) 238 88 00
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Even voorstellen

Prinses Reflection
Eindelijk was het dan 22 november en mochten we het podium betreden.
Na zeven maanden van voorbereiding, wat een geweldige tijd was, was
het lange wachten voorbij.
In het kort wil ik even het een en ander uitleggen over de voorbereiding.
Begin April kwam de prinskeuzecommissie op bezoek met de
geweldige mededeling, dat ik dit seizoen de scepter mag dragen
van de Lichtstadnarren.
Eindelijk konden we na die dag echt beginnen met de voorbereidingen. Met we bedoel ik natuurlijk Alice en ik, die ik al
enkele maanden daarvoor serieus had benaderd. Zij was ook
helemaal enthousiast, alleen had ik één minpuntje. Ze mocht
vader Arie niets vertellen van ons avontuur.
Het ontwerpen van de onderscheiding was in eerste instantie niet moeilijk. Het moest iets te maken hebben
met groenten en fruit, want dat is mijn werk, (ik werk in een groothandel in Groenten en Fruit) en hobby
(ik heb een moestuin). Daarbij komt dat veel Lichtstadnarren al eens een bezoek hebben gebracht bij ons
thuis en een lekker bakkie soep hebben gegeten. Vandaar de pan en soeplepel.
Een naam bedenken was wat moeilijker. Wat hoort nu echt bij mij. Na veel gepuzzel kwam er eigenlijk een
heel eenvoudige oplossing.
Sommigen van jullie weten, dat ik mijn organen gespiegeld in mijn lichaam heb. Dit is niet alledaags,
dus hoort dit echt bij mij. Zo ontstond de naam Reflection, wat Engels is voor spiegeling en spiegelbeeld.
Dus als ik tegenover u sta, ben ik uw spiegelbeeld in bijvoorbeeld hart, lever, mild, blinde darm.
Als ik dus het spiegelbeeld ben, moet er iemand naast mij staan die de spiegel is,
Hofdame Mirror.
De kleding werd ontworpen en gemaakt, de kleuren waren meteen duidelijk.
Zilver, Zwart en IJsblauw.
Al met al ben ik heel tevreden met het eindresultaat van alle voorbereidingen en
kunnen we samen met iedereen die van carnaval houdt, onder het mom van ons
lijflied Feestje Bouwen, er keihard tegenaan.
Ik wil iedereen bedanken, ook namens Hofdame Mirror, voor het enthousiaste
onthaal en wij gaan ons best doen er een mooi feestje van te maken.
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Prinses Reflection

Feestje bouwen
Refrein:
He, he, he, he,
He, we gaan een feestje bouwen
Kom op en doe mee
Stoere mannen, mooie vrouwen
De stemming is oké
We gaan lekker uit ons bol
He, we gaan een feestje bouwen
Kom op en doe mee
We zijn bijna niet te houden
En roepen holé,
Ja we zijn hier voor de lol
Gooi die glazen nog eens vol

Gebroeders Ko

Door de weeks is er niet zoveel aan
Een chagerijn van je baas
Maar het weekend dat komt er
weer aan
Dan doen we lekker dwaas
Trek je beste pakkie aan
Dan gaan we er tegenaan

Refrein:
En nu gaan we lekker lallen
La, la la enz..

Refrein:

Refrein:

Hey jij meisje blijf daar niet zo staan
Doe gezellig doe mee
Gooi je haar los en laat je gaan
Dans mee in het cafe
Heel de tent die zit vol
Lang leve, lang leve de lol

He, we gaan een feestje bouwen
Kom op en doe mee
We zijn bijna niet de te houden
En roepen holé
Ja we zijn hier voor de lol
Gooi die glazen nog eens vol.
14
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STUCADOORS

voor
pleisters
oor:: Sier
Sierpleisters
Reparaties
Onderhoud
Nieuwbouw
Verbouw
Gibo-scheidings
wanden
Gibo-scheidingsw
Ornamenten
Sierlijsten
Buitenge
Buitengevvelisolatie
B.V. STUCADOORSBEDRIJF W. DERHAAG
Van Kanstraat 7a, 5652 GA Eindhoven
tel. 040 - 2522071, e-mail admin@derhaag.nl
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Hofdame Mirror
Beste Lichtstadnarren en Narinnen,
Mij naam is Alice Roos en ik ben sinds 2000 lid van De Lichtstadnarren.
Eerst heb ik 3 jaar bij de Dansgarde gezeten en daarna ben ik lid
geworden bij het TFO. In de tijd dat ik bij de Dansgarde zat heb ik
ook al mee gedaan bij het TFO.
Een paar jaar geleden heb ik geroepen dat ik graag eens hofdame zou
willen worden. Dus toen Anja mij vroeg om haar hofdame te worden
heb ik geen moment getwijfeld en meteen ja gezegd.
Het kwam wel als een verrassing dat Anja mij vroeg om haar
hofdame te worden. Daardoor duurde het ook even voordat ik
het door kon laten dringen.
Begin april kregen we te horen dat wij het zouden worden. Vanaf die tijd zijn we er tegen aan gegaan met
alle voorbereidingen en dingen te regelen, zodat we er een super jaar van kunnen maken.
Verder ben ik in het dagelijks leven Administratief medewerker bij Lankelma Geotechniek Zuid B.V..
Dit is een Ingenieursbureau voor grond onderzoeken.
Mijn grootste hobby is saxofoon spelen. Verder ga ik ook graag skeeleren.
Ik hoop dat we er met z’n allen een fantastisch carnavalsjaar van zullen maken.
Onder het motto: Van ’t één kumt ’t ander.
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Alaaaf,
Hofdame Mirror

Ex-Prinsen
Beste lezers en lezeressen
Ook dit jaar is er aan een Ex - Prins gevraagd om een stukje te schrijven
voor de carnavalskrant.
In een bijna drie uur durende vergadering waren er diverse aanmeldingen
voor dit stukje en door een loting heb ik uiteindelijk gewonnen. Als ik eenmaal begin te schrijven dan wordt dit zeker twee kantjes vol, maar ik heb
weer de pech dat hier geen ruimte voor is dus hou ik het maar kort.
Om bij de soos van Ex Prinsen - Ex Prinses te komen moet men eerst een
jaar hard werken als Prins - Prinses bij de vereniging en dat is afzien, maar
gelukkig is er een raad van elf die je daar bij helpt.
Na dat jaar komen de Ex Prinsen - Ex Prinses weer bij elkaar voor een vergadering of de nieuwe hoogheid
wel toegelaten wordt, door het stemmen duurt dit ook weer twee uur.
Dan wordt er Zondag’s na de afgang een feestje gegeven bij Café de Koens, hier wordt dan de Ex prinsenonderscheiding overhandigd aan de nieuwe Ex Prins - Prinses.
De Ex Prins - Prinses heeft dan nog drie taken. Het eerste jaar het regelen van de brunch, op Zondagmiddag bij Café de Koens, het tweede jaar het regelen van een feestavond.
Het derde en wat mindere is het betalen van de contributie.
Heeft u na het lezen van dit stukje ook zin om bij dit clubje te komen geeft u zich
dan eerst op bij de Prins Keuze Comissie. Helaas moet ik nu stoppen omdat de
ruimte in dit boekje vol is.
Uw Ex - Prins Consolidarius, Richard van Rooy
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U VIERT TOCH OOK
CARNAVAL MET
DE LICHTSTADNARREN!
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DANSSCHOOL CULTURA
PIETERSBERGWEG 33
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brandstoffen

Verkoop automobielen
Reparatie van alle merken
Uitdeuken en spuiten
Brandstoffen
Oliën
Frankrijkstraat 7 - 5622 AD Eindhoven
Tel (040) 2440727

Peter Geurds
Assurantiën B.V.
Verzekeringen
Hypotheken
Financieringen
Pensioenadvies
Hondsruglaan 89a Eindhoven
tel. 040 - 241 43 04

Mandy stapt de apotheek binnenen vraagt doodleuk om de pil.
De apotheker is natuurlijk stomverbaasd en hij vraagt dan ook: “Maar kleine meid, waar
heb jij in vredesnaam de pil voor nodig.”
Mandy antwoordt dapper: “Ik heb al zeven poppen en dat vind ik genoeg.”

Café ’t Bar-Biertje
Nederlandplein 110 - 5628 AJ Eindhoven
Telefoon: 040 -242 69 00
dinsdag t/m zondag geopend van 12.00 - 02.00 uur

Biljart & Darts

Café ’t Bar-Biertje wenst alle
carnavalsvierders veel plezier!
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Dansgardes C.V. De Lichtstadnarren
Hallo allemaal.
Mogen wij ons even voorstellen, wij zijn Marisca en Annemarie en wij zijn de
nieuwe trainsters van de dansgarde’s junioren en senioren 2. Marisca is
getrouwd met raadslid Roy en Annemarie is nog iets minder bekend maar
zij is het nichtje van Roy en zij is getrouwd met Benjamin. Sinds april van dit
jaar trainen wij de dansgarde’s en wij hebben het ontzettend naar onze zin.
We hebben twee hele leuke gezellige groepen. Bij de junioren dansen acht
Annemarie Rozema
Mariska Damen
meisjes en bij de senioren 2 zijn er zeven. Helaas gaan wij met carnaval afscheid nemen van twee van hen
en wij willen dan ook Nadia en Laura hartelijk bedanken voor hun grote inzet de afgelopen jaren en wensen
hen veel succes met wat ze verder gaan doen.
Mochten er meiden zijn die zich op willen geven bij een van de dansgardes dan kan dat bij Marisca,
Annemarie of bij Ronnie v/d Graaf, onze contactpersoon in het bestuur.
Wij wensen iedereen een ontzettend gezellig, fijn en vrolijk carnaval toe.
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Groetjes van Marisca en Annemarie

Mandy Hendrikx

Fenna Walraven

Michelle de Wit

Nadia Hobé

Cyanne Vliegen

Anouk Schoonhoven

Marlijn Schoonhoven

Maxime van der Wardt

Angèl Vliegen

Debby van de Graaf

Patricia van de Graaf

Quinty van de Graaf

Susan Kivits

Daisy Smit

Kelly van de Dungen

Evelien Rovers

Romy Smit

Patricia de Wit

Dansgarde Junioren

Dominique van der Wardt

Laura Hobé

Dansgarde Senioren 2

Bep Smit

Bep Strijb

Dansgarde Senioren 1
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Een tandprotheticus is uw specialist
in het:
aanmeten
repareren
opnieuw aanpassen en
controleren van een kunstgebit

D
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Tandprothetische praktijk

Luijten
Lid Org. Ned. Tandprothetici

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

Kapperij

Houtse Bazar
Feestartikelen - Carnavalsartikelen
Vuurwerk en vele andere artikelen

rootste
De allerg navalsar
collectie C essoires !
acc
kl eding en

Nu nog groter

Wijngaardplein 54
5632 MC Eindhoven
040 - 2410117
www.ZoWeZo.nl

Hoofdstraat 182 - Helmond ‘t Hout
Tel. 0492 - 536605

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

UW GASTHEER
RAMSIS DERIAS

Elke dinsdag en donderdag

Pizzadag

Alle pizza’s € 5.50
RESTAURANT - PIZZERIA
IL GIARDINO
KRUISSTRAAT 87
5612 CD EINDHOVEN
TEL: 040 - 2465280

Elke woensdag en vrijdag

Pastadag

Alle pasta’s € 6.50

BETHLEHEM DÉ ENIGE ECHTE!!!
GRILLROOM - SHOARMA
BETHLEHEM
KRUISSTRAAT 104
5612 CL EINDHOVEN
TEL: 040 - 243 46 18
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D’n Beste Mensch 2009
Binnen het Lampegats Carnaval is Bertus van Eembergen een bekende en bijzonder geliefde persoonlijkheid. Carnaval zit Bertus in het bloed. Ondanks dat zijn maatje Tiny hem ontviel bleef Bertus het Lampegats
Carnaval trouw. Op nagenoeg de meeste evenementen is de altijd goedgemutste Bertus aanwezig.
Een grote vriendenschaar zoekt dan met graagte het contact met Bertus.
Meer dan 50 jaar is Bertus actief binnen het Lampegats Carnaval. Altijd was en is hij nog in voor een geintje.
Zo werd ons een exemplaar van het “Woensels Belang”, de toenmalige wijkkrant van Woensel, aangereikt.
Dit exemplaar dateerde van 13 februari 1958. Op de voorpagina een foto van Bertus en de bijbehorende
kop luidde: “Prins Carnaval van Woensel”. Bertus werd Prins Figaro Kwikbil d’n Urste en over hem schreven
ze dat de eerste Prins van Woensel van wanten wist omdat hij in het Eindhovens Carnaval al zoveel
ervaring had opgedaan. Natuurlijk was de Prins van Woensel een geintje van Bertus met de carnavalsvereniging De Tunnel uit Woensel.
In 1963 werd Bertus lid van CV. De Lichtstadnarren. Hij ontpopte zich daar al snel tot een zeer actief lid.
14 jaar lang was Bertus de afgevaardigde van De Lichtstadnarren bij de Federatie. Ook bij de Federatie
Eindhovens Carnaval (FEC) bekleedde hij diverse functies. Zo was hij zeven jaar lid van de Prinskeuzecommissie van de FEC. Bij voorkeur werden de vergaderingen van deze keuzecommissie gehouden in de
carnavaleske bar van Bertus onder het pand van de kapsalon aan de Kruisstraat. Menigmaal stelde Bertus
deze ruimte beschikbaar voor Federatieve Commissies, waar hij al dan niet deel van uitmaakte.
Bertus heeft ook aan de wieg gestaan van de Boerenbruiloft. Hij was de eerste boer en trouwde toen in de
onecht met Mia van Pelt. Bertus is en blijft een echte “boer”. Zijn zoons en dochters betrok hij bij de organisatie. Omdat hij de kneepjes kende maakte men hem nogmaals boer en trouwde hij toen met Mieke Dijk.
Tot op de dag van vandaag blijft Bertus de Boerenbruiloft trouw.
Zijn carnavaleske verkleedpartijen staan nog bij velen in het geheugen. Hij is en blijft een carnavalesk dier.
Waar duikt hij niet op. Concert Carnavalesk, Zwetsavond, Federatiebal, Club 111, Binnenhalen Stadsprins
en vele andere gebeurtenissen, Bertus is aanwezig.
Ook nieuwe evenementen worden door Bertus ondersteund. Vanaf de start stelde Bertus de grote wisselbeker beschikbaar voor het minidansmarietjestoernooi en bewaakte hij de doelstelling van dit toernooi:
“voor de kleine meisjes van de Federatieve Verenigingen”. Vrienden van Bertus zitten overal en vrienden
moet je steunen zegt hij altijd. De Harde Jongens kunnen er over meespreken. Een nieuw evenement waar
Bertus gelijk sympathie voor had. Vriend van de Eendracht noemt hij zichzelf.
Kortom redenen genoeg om Bertus dit jaar de eretitel van “d’n beste mensch” te verlenen.
Wij als Lichtstadnarren zijn er trots op om wederom een van onze leden in deze eregalerij van het
Lampegat te zien. Hij verkeert hier in goed gezelschap, want in 1988 werd deze eretitel reeds verleend aan
Chris Baats en in 2002 aan ons zeer gewaardeerd lid Appie Dijk
Bertus, namens alle Lichtstadnarren: VAN HARTE GEFELICITEERD!
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van de Mortel BV
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Papier- en metaalhandel
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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

José verveelt zich gruwelijk in haar huwelijk. Geen romantiek meer, geen avontuurtjes
meer. Ten einde raad geeft ze een advertentie op onder nummer, waarin ze een vriend
zoekt om samen op een prettige en gezellige manier de vrije tijd door te brengen.
De advertentie wordt een groot succes met wel over de honderd reacties.
“Zoveel liefhebbers?” vraagt Sjaan stomverbaasd. “Ja, en stel je voor, er zat een brief
bij van mijn eigen man en ook nog een van mijn bloedeigen vader.”

Ee
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ve nd gr
rre ho ip
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Frituur & Catering
Heesterakker
Florencelaan 48b - 5632 PT Eindhoven
Tel. 040 - 2413406
22

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
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Programma Kindercarnaval
Zondag 22 februari 2009
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KINDERMIDDAG
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Zaal open 13.00 uur
Aanvang 14.00 uur

Op zondag 22 februari 2009 vieren wij weer
het kindercarnaval bij De Lichtstadnarren.
De kindercommissie heeft weer geprobeerd
om een leuke en gezellige middag voor de
kinderen in elkaar te zetten, met natuurlijk
weer onze rodeo stier, de draaimolen en vele
andere spelletjes.
Ook worden de kinderen verwend met chips,
drinken, pop-corn, suikerspin en niet te vergeten een ijsje.
Als speciale gast hebben we deze middag
MR. DIAMOND die op het podium zijn kunsten
zal vertonen.
En als de kinderen naar huis gaan krijgen ze
allemaal nog een lekkere snoepzak mee.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten, want
voor dit alles is de toegangsprijs slechts
€ 4,- per kind.
Heel veel plezier deze middag toegewenst
door onze hoogheid Prinses Reflection en
haar Hofdame Mirror.
Groetjes , De kindermidagcommissie.…..

ER MAG IN DE ZALEN NIET GEROOKT WORDEN.
APARTE ROOKRUIMTE AANWEZIG!
ER IS PLAATS VOOR 500 KINDEREN
EN HUN OUDERS. VOL = VOL
VOORVERKOOP ZIE PAG 30-31
22
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Schoenmakerij
HANS BONNEMA
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* Sleutels * Graveren

Bloemsierkunst

* Lederwaren * Wax kleding
* Stikwerk * Slijpwerk

”ACCA - VANDA”

* Onderhoudsmiddelen
Geldropseweg 115
Eindhoven
Tel. 040 - 211 45 90

Gen. Coenderslaan 45
Eindhoven
Tel. 040 - 243 90 60

M. van ROOY & ZN
TENTEN- en PODIAVERHUUR
Pieter Breughelstraat 22
5613 KB Eindhoven
tel. 040 - 24363 18
www.vanrooijtenten.nl

Opa’s Braadworst
Stratumseind 39a Eindhoven
24

Carnaval

2009

Federatie Eindhovens
Carnaval

Carnavalsvereniging de Lichtstadnarren is een van de verenigingen waar
de Federatie zeer blij mee is. Een van de verenigingen welke in de wijk
een zeer prominente rol vervullen tijdens het carnavalsseizoen.
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Een bruisende vereniging met vele vrijwilligers welke zich inzetten voor
de Lichtstadnarren alsook voor vele commissies en activiteiten voor het
carnaval buiten de vereniging om. Deze grote schare enthousiastelingen
zijn een van de pijlers waar een vereniging op leunt en waardoor ook elk
carnavalsevenement verandert in een waar feest, iets wat de Lichtstadnarren al jaren borg voor staan!
Wij wensen alle Lichtstadnarrinnekes en alle Lichtstadnarren een geweldig, sfeervol
en plezierig carnavalsseizoen toe en hopen erop elkaar veel te mogen begroeten.
Salaai,
Harry van Hout, voorzitter a.i. Federatie Eindhovens Carnaval

Ridder F.E.C.
De Federatie Eindhovens Carnaval is het overkoepelend
orgaan van de meeste carnavalsverenigingen uit het
Lampegat. Natuurlijk is c.v. De Lichtstadnarren als grootste
vereniging van Eindhoven ook lid.
Elk jaar mag elke vereniging iemand voordragen voor een speciale zeer bijzondere onderscheiding: Ridder F.E.C.
Natuurlijk is dat niet zo maar de eerst de beste, maar moet deze
persoon wel iets bijzonders voor de vereniging gedaan hebben.
Onze vereniging heeft het afgelopen jaar voorgedragen:
José van der Elsen
José is al ruim 40 jaar lid van onze vereniging en u kent haar zeker. Zonder haar kunt u in onze
residentie niets drinken, want zij verkoopt de consumtiepenningen. Ook assisteert zij haar man, onze
penningmeester Gerard, bij zijn zeer drukke werkzaamheden voor onze vereniging en stuurt zij alle jarigen
(en dat zijn er ruim 400) altijd een verjaardagskaart.
José, gefeliciteerd en bedankt voor je inzet. Wij hopen dat je nog lang bij onze vereniging blijft.
Hieronder de reactie van José.
Lichtstadnarren maar vooral het bestuur bedankt voor mijn voordracht bij de F. E.C. als ridder
Ik vond het een eer en heel erg leuk om die dit seizoen te ontvangen.
Ik kwam in 1968 met mijn vader mee. Hij als PRINS BACARDI en ik als dansmarietje.
Van dansmarietje werd ik begeleidster van de garde. Daarna heb ik jaren samen met
Mieke Brok de kindermiddag geregeld en als laatste werd ik vertegenwoordigster van de
dames bij het bestuur.
Ik hoop nog vele jaren door te gaan met de dingen die ik voor de club doe (muntverkoop en
verjaardagskaarten versturen). Dan worden wij samen oud.
Voorlopig proberen wij door te gaan tot het 55-jarig bestaan.
BEDANKT, Jose van der Elsen (Ridder FEC)
24
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Voor al uw stucadoorsen texwerkzaamheden
Goede service & kwaliteit

Robert Baats
Averbodelaan 5
5628 TS Eindhoven
tel. 06 - 45 19 17 07
r.baats@chello.nl
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Promotieclub
Carnavalsvereniging
De Lichtstadnarren
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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
2005
die drie maal per jaar verschijnt.
- Inzage in de in- en uitgaven van de promotieclub.
2006
- De geweldige carnavalskrant van c.v. De Lichtstadnarren.
2007

2008
2009

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

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

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

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

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

GEZOCHT
Carnavalsvrienden, Wie kan mij helpen?
Ik heb mijn verzameling onderscheidingen bijna compleet. Ik mis :
van de Lichtstadnarren:
van de Stadsprinsen:
Prins Antonio
63-64
Vanaf 1954 t/m. 1968 Alle Prinsen
Prins Theodorus I 64-65
Prins Nicodemus 78-79
Prins Theodorus II 65-66
Prins Atmosferius 79-80
Als je een of meerder van deze onderscheidingen kunt missen, houd
ik me aanbevolen, zodat ik mijn verzameling compleet kan maken.
Je kan mij bellen: 0497-382759 of mailen : g.elsen@kpnplanet.nl
Alvast hartelijk bedankt. José van der Elsen.
26
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Copyservice tot A0 formaat
Full color copieën
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Sneldrukwerk A4 / A3
Handelsdrukwerk / verenigingsdrukwerk
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Hoog volume digitaal printen / copiëren
Digitaal scannen
Printservice
Totale afwerking en plastificeren
Afhaal- en brengservice, alleen voor
bedrijven en verenigingen

Boschdijk 738 - 5624 CL Eindhoven
tel. 040 - 2434553 - fax 040 2455916
E-mail: eindhoven@copy-co.nl
w w w . c o p y - c o . n l

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

Bakkerij

HARTOGS
Het beste brood koopt u
bij uw warme bakker
Kleine Berg 74a, 5611 JW Eindhoven
Tel.: 040-2449388, Fax: 040-2365883

Mieke en Gerard
zitten op de bank
te vrijen.
De telefoon gaat.
Mieke neemt de hoorn op en
voert een kort gesprek.
“Wie was dat!” vraagt Gerard.
“Mijn man,” antwoordt Mieke.
“Hij zei dat hij wat later naar huis
komt omdat hij met jou aan het
biljarten is.”

Patrick
van Poppel
Ambachtelijke Slagerij

Ambachtelijke Slagerij Patrick van Poppel
Generaal Coenderslaan 39 - Eindhoven
Telefoon 040 - 244 26 98

VIER DAGEN GRADIOOS CARNAVAL BIJ C.V. DE LICHTSTADNARREN
DANSSCHOOL CULTURA PIETERSBERGWEG 33 EINDHOVEN
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De dames van De Lichtstadnarren.
D
e
L
i
c
h
t
s
t
a
d
n
a
r
r
e
n

The Golden Girls
De dames waren dit jaar niet in de bekende zwarte jas, maar ter ere van het 44 jaar bestaan in het goud.
Het heeft wel een paar vergaderingen gekost om alles geregeld te krijgen vooral de kleur en het model
waren belangrijk. Maar met deze blouse was iedereen happy, nu nog een boa er op want is het wel erg kaal
en saai. Onze leidster Petry mocht alles regelen en bestellen, een klein beetje gestoord is zij er wel van
geworden want voordat je voor 25 dames alles op een rijtje hebt, ben je zo weer een week verder.
Maar het resultaat mocht dan ook wel zijn.
En verrassing, wij pasten prima bij de Prins, maar dat kwam door Petry, want onze Prins is haar man.
Alles bij elkaar Prins, 2 adjudanten, jeugdprinses jeugdhofdame en de dames kwam er wel een hoop goud
de zaal in. Maar dat mag ook wel bij zo’n prachtig jubileumfeest en zeer druk bezochte receptie waar de
dames weer allerlei hand- en spandiensten verleenden.
Wat de dames dit jaar nog meer gedaan hebben mogen wij zeer zeker wel vermelden.
Wij hadden op ons clublied een dansje geleerd dat ging goed.
Maar toen het volgende probleem: wij in dansmarietjespak. “Dat dacht ik niet”, maar wat dan.
Weer vergaderen en ja wij er uit rock en roll rokken in rood groen geel.
Petry weer maten opnemen en bestellen, heel slim heeft zij aangeklopt bij de PROMOTIECLUB voor een
bijdrage aan onze kleding. Promotieclub bedankt en Petry ook bedankt.
Het oefenen van het dansje ging best wel serieus want wij wilden dan ook niet afgaan.
Het optreden op de feestavond ging zo goed dat iedereen vond dat wij eigenlijk wel aan het
dansmarietjestoernooi mee moesten doen. Dus zo gezegd zo gedaan, ingeschreven als Supersenioren in
de categorie showdans. De Stadsprins en het publiek wisten niet wat zij zagen, zo”n grote groep van 23
danseressen. En natuurlijk de eerste prijs gewonnen.
Nu komt de tijd van afscheid nemen, het jubileumjaar is voorbij.
Onze Prins Quarante Quatre en gevolg zijn al weg. Bedankt het was helemaal te gek.
Petry, onze leidster/aanvoerster heeft ook al afscheid genomen. Petry bedankt vooral je geregel, zorg en
leuke ideën.
Henriëtte is nu onze nieuwe leidster. Aanvoerster succes met zo’n stelletje ongeregeld.
De Dames hopen dat iedereen een leuke carnaval heeft en er gezellige dagen van maakt.
Proost, de Dames.
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Jeugdisco
verdere gegevens zie pagina 51

Za
ter
da
g 21 ffe
ebr
uari
Zater
terda
dag
bruari
's middags: Grote Carnavalsoptocht
in het CENTRUM van EINDHOVEN

Lichtstadnarrenbal
Live muziek door

Zaal open

19.30 uur
Aanvang

20.11 uur

afgewisseld met muziek van
ESTA LOCA en het TFO

Zaal open
Zonda
g 22 ffe
ebr
uari 13.00
Zondag
bruari
uur
KINDERMIDDAG Aanvang artiest

Zonda
g 22 ffe
ebr
uari
Zondag
bruari

14.11 uur

Residentiebal
Live muziek door

Zaal open

19.30 uur
Aanvang

20.41 uur

afgewisseld met muziek van
ESTA LOCA en het TFO

Voorverkoop kaarten aan de zaal:

16 t/m 19 februari 14.0

Wij verwelkomen u graag in onze residentie: Dans
30

Carnaval

09

2009

met CV De Lichtstadnarren
Maanda
g 23 ffe
ebr
uari
Maandag
bruari
verzamelen vanaf 12.15 uur
vertrek 13.00 uur

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

laatste café 16.30 uur

Blauwe Maandagbal
Optreden van

R oy R
Raaymonds

Zaal open

19.30 uur

T.F.O - Coest
Blusswerruk

Aanvang

20.41 uur
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afgewisseld met muziek van
ESTA LOCA

Dinsda
g 24 ffe
ebr
uari
Dinsdag
bruari

Boerenkielenbal
Optreden van

Zaal open

19.30 uur
Aanvang

20.41 uur

Aanvang
21.00 uur
(vrij entree)

Mik
Mikee
en

T.F.O

afgewisseld met muziek van
ESTA LOCA

Vrijda
g 27 ffe
ebr
uari
rijdag
bruari

Haringhappen

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

sschool Cultura, Pietersbergweg 33, Eindhoven
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Marks Wachters Notarissen
Ten Hagestraat 9
T (040) 244 88 55
Postbus 180
F (040) 245 57 80
5600 AD Eindhoven E info@markswachters.nl
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Na een jaar van vergaderen en voorbereiden was
het dan zover. Onze altijd gezellige kindermiddag
stond weer voor de deur. En dit keer toch wel
een speciale want we vierden natuurlijk ook ons
44-jarig jubileum. Daarom vonden wij dat we toch
iets extra’s moesten doen en dat hebben we
gedaan in de vorm van een ijscokar. Zo konden
er ijsjes uitgedeeld worden aan de kinderen. Een
heel goed idee bleek achteraf want het werd door
iedereen zeer goed ontvangen. Verder hebben
we nog wat veranderingen doorgevoerd.
Het leek ons voor de kinderen prettiger om
even een rustmomentje te hebben waarin ze wat
konden eten of drinken. Vandaar dat wij al het
eten en drinken naar het café hebben verplaatst
zodat ze daar even rustig konden bijkomen
onder het genot van een zakje chips, beker
popcorn, suikerspin of wat drinken.
Verder hebben we voor de allerkleinsten een
speciale hoek gemaakt die is afgezet waar zij
rustig kunnen spelen zonder dat ze onder de voet
gelopen worden. Die hoek hebben we ingedeeld
met wat softplay figuren, grote soft bouwblokken
en een glijbaantje en de peuters hebben daar
heerlijk kunnen spelen.
Het is dan ook weer een geweldige, gezellige
middag geweest met optredens van onze eigen
junioren dansgarde en mister Diamond.
Wij hopen dan ook iedereen dit jaar weer terug
te zien op onze geweldige kindermiddag.
De kindermiddagcommissie.
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OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m Donderdag
Vrijdag
Zaterdag:
Woensdag:

9.00 tot 18.00 uur
9.00 tot 18.30 uur
9.00 tot 17.00 uur
Gesloten

Viswinkel Aris-Zwarthoed
Raadhuisstraat 12 a - 5582 JD Aalst-Waalre
Tel. 040 - 2215089 - Fax 040-2230038
Chantal zit met negen kinderen in haar auto en rijdt door een rood verkeerslicht.
Een jong agentje roept haar na: “U moet tijdig stoppen mevrouw!”
“Dat gaat je geen bliksem aan, snotneus!” roept Chantal nijdig terug en terwijl ze
een blik op al die kindertjes werpt, voegt ze daar nog aan toe:
“Bovendien zijn ze niet allemaal van mij.”

Schildersbedrijf

VOOR KWALITEITSPRODUCTEN
EN SCHILDERWERK
Zoals:

* Sigma Verven
* Sikkens Verven
* Wijzonol Verven
* Glas
* Arte Behang
* Eyffinger Behang
* Alabastine
* Auto-Spray
Tongelresestraat 434
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5642 NH Eindhoven

Tel 040 - 2811344
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Lampegatse Optocht
2 februari 2008
Carnavalszaterdag. Traditiegetrouw doen De Lichtstadnarren mee met
de Lampegatse carnavalsoptocht. Maar dat niet alleen. Eerst ’s morgens
vroeg al in optocht, de hele raad met aanhang en natuurlijk ons eigen
TFO, naar het huis van de prins. Elk jaar weer anders. Enkele raadsleden
organiseren altijd een ludieke manier van vervoer. Ooit was er een
bierfiets, dan steppen en ook eens een echte engelse dubbeldekkerbus.
Roy Damen en Ton Smits hadden dit jaar wel voor zeer bijzonder vervoer
gezorgd. Bij het verzamelpunt waren zij al volop bezig 2 ellenlange
treinen te monteren. Hardstikke mooi maar wel met een nadeel:
Je moest zelf trappen. En dat met deze weersomstandigheden.
Maar goed, op naar de prins. Dit jaar wel anders dan anders, want we
hebben in dit jubileumjaar niet alleen een prins met gevolg maar ook
een jeugdprinses, bijgestaan door een jeugdhofdame.
TFO met veel muziek voorop en daar gingen de treinen. Na koffie en
broodjes op naar de stad. Weer zelf trappen. Gelukkig was het zonnetje
gaan schijnen en had Gerard Klaassen voor de inwendige mens gezorgd
voor onderweg.
In de stad aangekomen wachtte ons een geweldige verrassing.
Een enorme, fantstisch mooie prinsenwagen stond al klaar. Appie Dijk
en zijn mensen hadden voor de grootste prinsenwagen gezorgd,
die De Lichtstadnarren ooit gehad hadden. Dit bleek onderweg wel,
onze wagen kon niet door de uitgestippelde route en moest gedeeltelijk
gesloopt worden.Na een minuut of twintig konden we weer verder.
Snoep uitgooien en de felbegeerde Lichtstadnarrenonderscheidingen,
waar de raadsleden een heel jaar aan zitten te schilderen uitdelen.
Wederom wonnen De Lichtstadnarren met de prinsenwagen (echt een
44-jarig jubileum waardig) de eerst prijs en ik ben nu al nieuwschierig
wat Appie volgend jaar uit zijn hoge hoed tovert en natuurlijk ook wat
voor vervoer regelen Ton en Roy dan.
Na het gebruikelijke overheerlijke bakkie soep en natuurlijk ook wat
anders bij Anja (onze huidige prinses Reflection) en Jack thuis, toog
iedereen voldaan huiswaarts om zich gereed te maken voor vier drukke
gezellige carnavalsavonden en natuurlijk ook nog de nodige activiteiten
overdag, zoals de kindermiddag, gezellig dweilen, enz.
AvV
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Gordijnen
Deelen
aanbieding Stoffen & Gordijnen

€ 5,€ 8,95

D
e

en

per meter
140 cm breed

(2 a 3 weken)

Deskundig advies
1000en meters op voorraad

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

De bloem en groen Stylist
voor zakelijk en
persoonlijk bloemwerk

www.bloembinderijclemens.nl

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

Zelf gordijnen maken
Band en haken GRATIS!
Snelle maakservice

www.deelenstoffen.nl
FINANCIEEL ADVIESBURO

b.v.
VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN
PENSIOENEN - FINANCIËLE DIENSTEN
Esp 308 5633 AE Eindhoven
Postbus 1763 5602 BT Eindhoven
Tel. 040-2645810 Fax 040-2645811
info@adviesburodemul.nl
www.adviesburodemul.nl

SUPERAANBIEDING !!!
DESIGNST
OEL MET GASLIFT
DESIGNSTOEL

€ 160,-

36

witte kuip en verchroomde voet
(ook in transparant leverbaar)

BeterStoel

Willemstraat 23
5611 HB Eindhoven
www
.beterstoel.nl
www.beterstoel.nl
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Na hun debuut in 2007 is de groep Satisfy dit jaar
wederom terug bij de Lichtstadnarren. Een groep met
een repertoire dat constant in beweging is. Het
allround karakter wordt gecompleteerd 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 samenzang tot stevige rocknummers, of u kunt
meezingen met het Nederlandse lied.

Tragisch Fielharmonisch Orkest
Onze eigen hofkapel, kortweg TFO
zal alle carnavalsavonden gezellige carnavalsmuziek ten gehore
brengen. Op zaterdag en zondag
afwisselend met het orkest en op
maandag krijgen zij assistentie van
nog twee kapellen, n.l. Blusswerruk
en Coest. Ook op de kindermiddag
zullen zij hun muzikale kunstjes
vertonen.
Roy Raymonds
Zo’n vier jaar geleden, na
optredens in diverse TV
programma’s kwam de
doorbraak van Roy
Raymonds als zanger van
het nederlandse levenslied. Zijn optredens zorgen
altijd voor een fijne sfeer.
Wij zijn dan ook blij dat wij
hem voor u hebben contracteren.

Mike
Wie herinnert zich niet hoe
zanger Mike vorig jaar de
zaal op sleeptouw nam en
de stemming er goed in
bracht.
Hij voelt zich inmiddels
helemaal thuis bij De
Lichtstadnarren! Dus ook
hier is een goede klank
verzekerd!

Estaloca
Deze banden zangers 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.
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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

Een politieman ziet hoe Sjaan in zwaar beschonken toestand waggelend op haar auto toeloopt
en met haar sleuteltje het portier probeert open te maken. “U bent toch zeker niet van plan om
nog te gaan rijden.” vraagt de agent. “Nou moet je eens goed naar me luisteren beste kerel,”
antwoordt Sjaan.” Je denkt toch zeker niet dat ik in deze toestand dat hele eind nog ga lopen?”

Timmer- en Bouwservice

FRANK SANDERS B.V.
VOOR AL UW
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE
Haringvliet 15
5626 CK Eindhoven/Acht
Tel. 040 - 26 22 484
www.franksandersbouw.nl
38

Wijnhuis Eindhoven
Uitgeroepen tot Slijter van het Jaar
Uw specialist in wijnen,
(buitenlands)bier,
gedistilleerd en tapverhuur.
Tevens wijn- en whiskyproeverijen.
GRATIS parkeren voor de deur
Vlokhovenseweg 46 - Eindhoven
tel. 040 206 55 60
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Kronehoef
Uiteraard zullen De Lichtstadnarren
ook dit jaar weer met veel plezier
een bezoek brengen aan onze
vrienden in de Horst en Kronehoef.
Dit is ook voor velen van ons een
bijzondere happening. Bijgaand wat
foto’s van ons bezoek van vorig jaar.

Eindhovens Goei Vrouwke
in voorgaande jaren
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Elske van den Berg
Anneke van Alphen
Heleen Kristel
Lies Kiggen
Mia Klijs
Ria Kreemers
Nel Saes
Gerrie van Gerwen
Anja Broeders
Fransje van Kollenburg

2008

Marianne Brugmans
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De Lichtstadnarren organiseren in samenwerking met
De Kletsmeiers en De Leute, op zaterdag 28 maart a.s.

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

C.V. DE KLETSMEIERS
Zalencentrum De Hagekamp
Maria van Bourgondiëlaan 6
Eindhoven

Vorig jaar was ik gewoon gedurende een minuutje of 5 binnen bij de bakker. Toen ik
buiten kwam stond meneer agent doodleuk een parkeerboete uit te schrijven!
Ik ging naar hem toe, en zei: “Ik was maar 5 minuten binnen, kunt u het niet gewoon
vergeten?” Hij negeerde mij en schreef rustig verder. Ik noemde hem een irritante
klootzak en hij begon een bekeuring te schrijven omdat de banden versleten waren.
Dat liet ik niet zomaar gebeuren en begon hem pas écht goed uit te schelden.
“Vuile spoelplank, snor, impotente vlerk, analfabeet, verdwaalde woestijnscheet,
uitgegroeide aambei,... !! (Hier kwam mijn uitgebreide woordenschat goed van pas.)
Dit ging nog zo’n klein kwartiertje verder en zonder een kick te geven schreef hij
elke minuut een nieuwe bon uit. Op den duur was er geen plaats meer onder de
ruitenwissers! Ik zag dat het toch niets uithaalde en gaf het op... Ik liep naar mijn
eigen auto, die twee straten verder geparkeerd stond en reed weg.
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HIPHAPPERS
CAFETARIA
JAGERSHOEF
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Theo en Hugo

Ook voor uw koude
en warme buffetten

Elckerlyclaan 87a
5625 EP Eindhoven
tel./fax 040 - 241 43 37
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag
van 12.00 t/m 21.00 uur
www.cafetaria-jagershoef.nl
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carnaval toe !!!!!

VAN ‘T EEN KUMT ‘T ANDER
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Totally Freaking Out, ofwel Tragisch Fielharmonisch Orkest, ofwel voor de meesten gewoon TFO, heeft ook
weer een druk, maar gezellig jaar achter de rug.
Carnaval was weer als vanouds, met natuurlijk een super
dinsdagmidag in Tilburg, samen met onze jeugdprinses en hofdame.
Het was wat minder druk dan verwacht, maar in het laatste café
hebben we toch zeker laten horen wat we met elkaar in onze mars
hebben. Of we zeker volgend jaar weer terug willen komen, was de
Tilburgse reactie.
Naast de vele optredens met
de Lichtstadnarren hebben
we nog een eigen programma. Zo hebben we opgetreden op het federatiebal,
de koninginnemarkt in Hapert, het krankorum-festival in
Eersel en op het grootste kapellenfestival van Nederland in Bemmel.
Super optredens gehad met veel enthousiast publiek.
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Tevens was dit ons 33 jarig
jubileumjaar. En dat moet natuurlijk uitgebreid gevierd
worden. Dat hebben we dan
ook gedaan met een junglenight thema avond.Lekker eten, lekker drinken en er moest ook nog
gepresteerd worden (zie foto).
Helaas hebben twee trouwe muzikanten besloten TFO te
verlaten, namelijk Peggy en Saskia. Dat was voor velen een grote
teleurstelling. Tijdens de jaarlijkse TFO-BBQ hebben we gepast afscheid genomen. Peggy en Saskia, nogmaal bedankt voor die super
tijd met jullie. Maar volgens mij zien we jullie nog wel regelmatig ;-)
En nu op naar carnaval 2009! Zal weer een leuke, maar zware
periode worden, zeker nu we een saxophonist moeten
missen. Qua rondjes van de hofhouding zullen we dit jaar wel goed
zitten, maar hopelijk brengt ze ook af en toe haar toeter gewoon
mee!
Wij gaan er in ieder geval weer helemaal voor. Ben benieuwd welke
kledingstukken deze carnaval weer geruild zullen worden………
WIJ GAAN EEN FEESSIE BOUWEN!
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Donateurs
Waarom zou u donateur worden van c.v. De Lichtstadnarren?
Dit heeft wel enkele voordelen. U blijft op de hoogte van de activiteiten

D
e

van c.v. De Lichtstadnarren. Dit door middel van een enkele keren per
jaar verschijnende nieuwsbrief.
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Ook bent u welkom op alle bals van de vereniging bij dansschool Cultura
en bij de uitbals, waar de vereniging naar toe gaat. Uiteraard zonder entree

DONATEUR

2004
2005
2006

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:

2007
2008

Jan van Lierop
Sallandlaan 36

Gerard van der Elsen
Nicolaas Beetslaan 8

2009

5628 AM Eindhoven 5531 TH Bladel
tel. 040-2414792
tel. 0497-382759

Jack Verschuren
Lijmbeekstraat 209
5612 ND Eindhoven
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.

Dartstoernooi
Zoals de meeste carnavalsvrienden wel weten, organiseren de Leute ieder
jaar een carnavalesk dartstoernooi.
Aan mij de eer er een stukje over te schrijven.
Voor het vierde jaar op rij deden we mee met dit evenement.
Wat zullen we dit jaar weer eens aantrekken, om die prijs van meest
carnavalesk gekleed koppel in de wacht te slepen. Na de kast geïnspecteerd te hebben, kwamen we tot de ontdekking dat we nog wel een hele
goeie creatie in petto hadden. Zo traden we binnen bij de Tref als Baron en
Barones van Lijmbeek (zie de proclamaties van ex-Prins Narderlicht en Prinses Reflection).
Dit jaar waren er wat meer Lichtstadnarren die kwamen om het darten en
jawel, we loten tegen elkaar. Voor ons geweldig leuk, want we wonnen ook
nog van hun. Als bonus kwamen we door de voorronde in de kwartfinale. Dit
was ons in die vier jaar nog niet gelukt, dus wij helemaal happy. We verloren
kansloos in de kwartfinale, maar ons doel was weer geslaagd voor de avond.
Wij gingen er weer met de prijs vandoor van meest carnavalesk gekleed
koppel.
Barones Van Lijmbeek
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U en uw auto
veilig thuis met:
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Feest maar raak,
en maak maar lol,
zelfs met onze kleding,
ga je uit je bol.

Tot ziens bij:

0900-7873726
0900-SUPERBOB
www.superbob.nl

Damesmode
Kruisstraat 119 - Eindhoven - Tel. 2431076

Drive-in shows
Verhuur van licht en geluid
Voor al uw: Bruiloften - Bedrijfsfeesten - Themafeesten - Evenementen
Tel. 06-52461665
Esta Loca Licht & Geluid
E-mail: info@estaloca.nl
Postbus 7
Internet: www.estaloca.nl
5660 AA Geldrop
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Carnaval met De Lichtstadnarren
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HET adres voor al uw
tattoeages. Ook voor
uw eigen ontwerp kunt
u bij ons terecht.
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Tattoo Studio René
Kruburg 13 - 5632 PG Eindhoven

06 - 53 38 82 62

www.tattoo-rené-eindhoven.nl

Een verlegen jongmens gaat op bezoek bij een getrouwd stel. Hij treft de vrouw des
huizes alleen thuis. “Ik wil je even waarschuwen,”zegt ze na verloop van tijd,
“mijn man komt over een uur thuis.” “Maar,” stamelt de jongen blozend,
“ik doe toch niets verkeerds.” “Weet ik,” antwoordt zijn gastvrouw, “maar mocht je
nog wat van plan zijn, dan moet je wel opschieten.”

®

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

®

* ONDERHOUD
* REPARATIE
* A.P.K.-KEURING
* ROETMETING
Showroom en werkplaats: Kruburg 15/17 - 5632 PG Eindhoven
Tel: 040-2421780 - Fax: 040-2481970 - E-mail: j.hugers1@chello.nl
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Lichtstadnarren Op Stap
Opnieuw vormde de Stationsrestauratie het decor van slaperige Lichtstadnarren. En opnieuw waren de weergoden ons bij het vertrek goed gezind.
Geen regen…, wel veel wind. Dus we vertrouwden op een mooie opkomst.
Nadat de bonnen ingekocht waren konden wij het vertreksein geven. TFO
verzamelde zich en na wat “stem” geluiden kwam er al snel wat op gang.
Het is telkens een mooi gezicht om onze Hoogheid bovenaan de trap bij de
Stationsrestauratie te zien staan. Klaar om er een middag tegen aan te gaan.
Lichtstadnarren verzamelen zich en wij proberen de zaak bij elkaar te houden.
Ons eerste adres lag direct tegenover het Station. Bagatelle moest even wennen aan het hele gezelschap dat ineens binnenkwam. Tegenwoordig is het
een Brasserie met meer een restaurantfunctie dan een caféfunctie. Nadat de
eerste klanken van TFO gespeeld waren en de juiste mechanische muziek
gevonden was kwam de stemming er in.
Via de Heuvelgalerie waar ze weer een stukje muziek ten gehore brachten
kwamen we na een kleine wandeling weer terecht op de Wal bij ’t Mulderke.
Daar moest even ruimte gemaakt worden zodat we allemaal naar binnen konden. Vaak blijven er dan altijd nog wat mensen buiten staan. Hierna vertrokken we naar Café (re)Playerz op het Stratumseind. Playerz bood
de ruimte die we nodig hadden, en een goeie plek voor TFO om te spelen.
Aan het einde van de middag sloten we af bij Café Santé. Hier kon iedereen
zijn/haar bonnen opmaken.
Als we dit stukje schrijven is het begin december. De route voor februari volgend jaar is nog niet klaar maar nog deze maand gaan we op “onderzoek” uit.
Zoals vorig jaar beloofd gaan we er één adres bijnemen zodat het totaal van
te bezoeken cafés op 5 zal liggen. Daarbij zullen we dan wat korter op elk
adres blijven. Of dit lukt, zal ook afhangen van de locaties in de stad waar we
met ons clubje naar binnen moeten. De Kolderstralen dweilen ook ieder jaar
op carnavalsmaandag met een groep minstens zo groot als de onze. Dit jaar
hebben wij op voorhand hun programma ontvangen (zij waren daar al vroeg
mee begonnen). We zullen dus op 23 februari a.s. gaan proberen uit hun
vaarwater te blijven).
Dit jaar gaan we alles op alles zetten om jullie een leuk betaalbaar programma
aan te bieden op de carnavalsmaandagmiddag. Zoals gebruikelijk zullen we
vanaf zaterdagavond de gele flyers in de zaal verspreiden. Graag zien we
jullie dan weer terug bij de Reepmiddag. We verzamelen vanaf 12.30 uur in
de Stationsrestauratie aan de zuidzijde. We vertrekken om 13.00 uur!
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Léon Bakx
Arnold Jansen
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E. R. F. SERVICE
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service
RADIATEUREN
TURBOKOELERS
AIRCONDITIONING
TRANSPORTKOELING
STANDVERWARMING
OVERDRUKFILTERSYSTEMEN
BRANDSTOFTANKS
COMFORT ACCESSOIRES
Frankrijkstraat 97 - 5622 AE Eindhoven
Tel.: 040 - 243 60 30
Fax: 040 - 246 04 50
Internet: http://www.erf.nl
E-mail: info@erf.nl
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Zittingsavonden 2009
ZITTINGSAVONDEN VOL MET SFEER, GEIN EN LEUT!
Al acht jaar lang organiseert CV. De Lichtstadnarren een tweetal zittingsavonden tijdens het
eerste weekend van het nieuwe jaar. Wat met één avondje begon groeide gelijk uit naar een
tweede avond. Beide avonden zijn traditiegetrouw uitverkocht en voor 2010 zijn de eerste
aanvragen al weer binnen. Op beide avonden wordt hetzelfde programma gebracht.
400 gasten per avond amuseren zich dan volop in een goede sfeer met gein en leut.
De samenstelling van de artiesten wordt met de nodige zorgvuldigheid tot stand gebracht.
Zo zijn altijd aanwezig de Brabantse Kampioen Tonpraten, De Zuid-Nederlandse kampioen
Tonpraten en natuurlijk de kampioen van de Keienbijters uit Helmond.
Op 2 en 3 januari 2009 waren het er weer twee. De spits werd afgebeten door het duo
Um&Um uit Horst(L). Aan hen wel toevertrouwd, actuele teksten op bekende Hollandse
liedjes. Een prima trendsetter voor de verdere avond. Dit jaar voor de eerste keer bij ons in
het programma was de ouwe rot in het vak Mathie van Hoof uit Mierlo. Als Frutje Frot liet hij
de lachspieren werken toen hij vertelde over de belevenissen van hem en zijn vrouw in
Amerika. Frutje Frot zal er volgend jaar weer zijn want die heeft zoveel te vertellen dat wij met
smart zitten te wachten.
Als de atleet kwam vervolgens Ronnie Peskens in de ton. Ronnie de grote winnaar van
Helmond 2008 liet ons genieten van zijn sportieve leven. Afgesproken is dat hij in 2009
aanwezig zal zijn in de marathon van Eindhoven.
Voor de pauze kwam Rob Schepers uit Sterksel op het podium als Tatoe Tonnie.
Lachen, gieren en brullen, al was het alleen maar om het begeleidende lachje in zijn act.
“Die gaat hoge ogen gooien bij de Brabantse kampioenschappen”: werd al luid geroepen.
Een compliment voor zijn act.
Na de pauze genoten wij volop van De Noot van Vlierden. Een muzikale act die bolstond aan
kwaliteit. De vier op het podium hadden er zoveel zin in dat één van hen de slappe lach kreeg
tijdens de tweede avond. Komen zeker weer een keer terug bij De Lichtstadnarren.
Vervolgens was het lachen om Ton Brekelmans. Als de eeuwige vrijgezel kreeg hij al bij
binnenkomst iedereen op zijn hand. Een knappe goed uitziende jongeman die op zoek was
naar een schone dame. Ton bedankt voor de acht jaren, je was altijd geweldig!!!
En daar kwam hij, “De Brabantse- en Zuid-Nederlandse kampioen tonpraoten 2007 en 2008.
Berry Knapen met zijn act voor de kampioenschappen 2009 “Hendrik-Jan Botox”. Zijn buut
was zo goed dat hij het publiek al snel voor zich wist te winnen. Verwarring aan het eind
van zijn buut. De stellige verwachting dat Rob Scheepers met zijn buut wel kampioen zou
worden in Valkenswaard veranderde. Een groot deel van de zaal ging overstag en gokte
nu op Berry. Laten we zeggen 60% op Berry en 40% op Rob. Berry won een week later
de Brabantse kampioenschappen 2009 en driemaal achtereen betekent dat de zilveren
ton eeuwig op zijn schoorsteenmantel staat. Volgend jaar is Berry zeker van de partij bij
ons. Bijna aan het eind van de avond gekomen wachtte de zaal op de laatste tonpraoter.
Flauwekul, want al acht jaar zorgt onze grote vriend Jan Strik steevast voor de uitsmijter.
Dit jaar haalde hij de Hells angel van stal. Zijn bekende kwinkslagen “Stil es”, “verrekte Lu.”
en nog veel meer sloegen weer aan. “Nog drie jaar”: zei Jan na afloop: “Dan heb ik de elf vol”.
Wij hebben geen bezwaar!!!!!!!!!!!!
Na afloop toog een gedeelte van het publiek voldaan naar huis. Het andere gedeelte pakte er
nog eentje en babbelde gezellig na. Op naar volgend jaar, vrijdag 8 januari en zaterdag 9
januari 2010. Ook zin in een gezellige avond? Kaarten zijn te bestellen bij Jan van Lierop
telefoon 040-2414792 of via de e-mail j.lierop20@chello.nl .
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Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Dakkapellen
Enz.......
Modern in aanpak,
ouderwets in service
Wilco Hobé
Tel.: 0499 - 377590 - Mobiel: 06 - 53798984
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DISCOZAAL
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Voor een spetterende carnavalsdisco
ga je natuurlijk naar
C.V. De Lichtstadnarren in
Dansschool Cultura
Dit jaar ook op vrijdag 20 februari
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Muziek door een grandioze DJ met de meest
actuele muziek van jouw zangers en bands.
AANVANG DISCO:
EINDE DISCO:
ZAAL OPEN:

Elke avond om 20.00 uur
Vr, Za, Zo & Ma om 01.30 uur
Dinsdag om 01.00 uur
19.30 UUR

TOEGANG VAN 12 t/m 17 JAAR - ENTREE € 5,00
roken in de zaal is niet toegestaan (aparte rookruimte)

voorverkoop zie pagina 30-31

LET OP: LEGITIMA
TIE EN CARN
AVALESKE KLEDING VERPLICHT
LEGITIMATIE
CARNA
VERPLICHT..

!!

TOEZICHTHOUDERS AANWEZIG

WAAR
VAN AANWIJZINGEN OPGEV
OL
GD DIENEN TE WORDEN
AARV
OPGEVOL
OLGD
ORDEN..

!!
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Natuurlijk!
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De juiste sfeer in Café Santé
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Daar is het genieten voor twee!

Stratumseind 40
Eindhoven
“Wie kan mij vertellen wat het woord “paniek” betekent?”, vraagt de onderwijzer aan
zijn leerlingen. Toon steekt meteen zijn vinger op. “Paniek is als er eens een kruisje
mist, meester.” “Dat moet je me toch even uitleggen, Toon.”
“Ik heb drie zussen, meester, en alle drie zetten ze elke maand een kruisje op de
kalender. Maar wat een paniek als er eens een kruisje ontbreekt.
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Koningschieten
Zondag 14 September was het weer zover, Koningsschieten
bij De Lichtstadnarren. De seizoensopening van het carnaval.
Er waren weer een behoorlijk aantal narren op de been om te
gaan strijden om de fel begeerde titel van koning of koningin.
Na het verdelen van de deelnemers over de diverse bomen,
werd er fanatiek op de houten klossen geschoten. Uiteindelijk
bleef er een winnaar over bij elke boom. Deze schutters moesten onderling uit gaan maken wie de titel in de wacht mocht
slepen. Na vele schoten bleven er twee man over, Ronald van
de Ven en ondergetekende. Wij moesten uit de vrije hand gaan
schieten op de dopjes aan het uiteinde van de boom. Ronald
was de eerste die niet raak schoot, zodat ik me kon laten kronen tot koning (Sjaan, bedankt nog voor de sponsoring van de
prachtige kroon). Ik heb de overwinning nog uitgebreid gevierd
met het nodige gerstenat en een hapje van de barbecue.
Deze barbecue smaakte wederom goed, waarvoor mijn
complimenten.
De groeten,
Marc Klein Klouwenberg, Raadslid
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De Raad .....

De krant komt er weer aan en het stukje van de RAAD moet
nog gemaakt worden Zo als altijd weer te laat ingeleverd die mannen
van de krant hebben het zwaar hoor .
Na dat ik al een tijdje mee sukkelde ben ik in 2002 maar bij de Raad
gegaan. De delegatie die onze Prins(es) bij staat tijdens de voor-, na-,
uit- en thuisbals.
Om ons beste beentje voor te zetten, zowel op de dansvloer als aan de
BAR. Ook het versieren van onze Residentie Cultura is een jaarlijks
terug kerend gebeuren, waar met veel lol en met plezier door mannen
en de vrouwen versierd wordt.
En ook tijdens het carnaval houden de mannen van de raad een oogje
in het zeil, b.v. deurwacht, kaartcontrole, bij de kindermiddag meewerken aan de spelletjes.
En ook nog het ophalen van de prins(es) en gevolg op carnavalszaterdag
hoort daarbij. Daarna gezellig de optocht meelopen.
Dat zijn o.a. de dingen die de raad verzorgt, en ik ben blij dat ik hier ook
een steentje aan kan bijdragen.
Dus weer op naar een gezellige en goed Carnaval.
Alaaf Gert-Jan v/d Graaf ©GjvdG
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Fotogalerij carnavalsvereniging
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Rinus van de Graaf

Jan van Lierop

Gerard van der Elsen

Ronny van de Graaf

Henri Frijters

Gé Wonink

Michel Brok

François van Eembergen

Peer Derhaag

Appie Dijk

Ad van Vroenhoven

Jos van de Graaf

Roy Damen

Gerard Klaassen

Henk Hendrikx

Jack Verschuren

Jan de Jonge

Arnold Jansen

Gert-jan van de Graaf

Jan van de Heuvel

WWW.
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De club:
De kapel:
De percussie:
De residentie:
De D.J. :
De federatie:

www.cvdelichtstadnarren.nl
www.tfo.dse.nl
www.aventurado.nl
www.dansschoolcultura.nl
www.estaloca.nl
www.federatie-eindhovens-carnaval.nl
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De Lichtstadnarren 2009
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Jack de Turck

Freddy de Greef

Toon Verhaar

Ludy Strijb

Richard van Rooij

Bertus van Eembergen

Jos Derksen

Gerard de Laat

Ronald van de Ven

Wim Noordzij

Marc Klein Klouwenberg

Fred Wouters

Jan Smit

Mathy Smits

Walter Vereggen

Michel Heeren

Ton van Haaren

Peter van de Graaf

Ton Smits

John Kweens

CONTACTADRES

Redaktie L.S.N. Carnavalskrant 2008

secretariaat:
C.V. de Lichtstadnarren
Sallandlaan 36
5628 AM Eindhoven
tel.: 040 - 241 47 92

Gerard v/d Elsen
Jan van Lierop
Ad van Vroenhoven
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foto’s: Jan de Jonge en Ad van Vroenhoven
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BEST BUSINESS
HERENMODE
Sinds 1984
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Door eigen import uit Italië en Frankrijk
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100% design
voor de laagst mogelijke prijs
Lagerfeld
Pierre Cardin
Louis G.
Joop

Mc Gregor
Daniel Hechter
Arma for Leather.

Demer 47
W.C. Woensel 89
Tongelresestraat 286

040 244 00 39
040 241 26 16
040 245 35 08

www.best business.nl

Lichtstadnarren opgelet! Speciaal voor u:
Luxe smoking voor € 140
Henry geraakt op een kruising met zijn auto in botsing met een andere weggebruiker.
De bestuurder van deze wagen loopt rusteloos heen en weer terwijl ze op de politie
wachten. Henry haalt met een royaal gebaar een flacon whisky uit zijn binnenzak en
biedt de man een slok aan om te kalmeren. Deze accepteert het aanbod gretig en
neemt een paar ferme slokken. Als hij de flacon teruggeeft, vraagt hij waarom Henry
ook niet wat drinkt. Zegt Henry: “Ik wacht liever tot de politie geweest is.”

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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Prinses-Reflection-mini-dansgarde-toernooi
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voor meer foto’s: www.cvdelichtstadnarren.nl
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Prinses
Reflection
Hofdame Mirror
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Het Bestuur:
Rinus van de Graaf
Jan van Lierop
Gerard van der Elsen
Ronny van de Graaf
Henri Frijters
Ere-Leden:
Riet Baats
Kees Bakx
Peer Derhaag
Appie Dijk
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
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De Raad :
Michel Brok
Roy Damen
Jos Derksen
Appie Dijk
François van Eembergen
Jos van de Graaf
Gert-Jan van de Graaf
Peter van de Graaf
Freddie de Greef
Ton van Haaren
Michel Heeren
Henk Hendrikx
Arnold Jansen
Gerard Klaassen
Marc Klein Kouwenberg
John Kweens
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
Fred Wouters

Anja Verschuren
Alice Roos
Leiding Dansgardes:
Marisca Damen
Annemarie Rozema
Bep Smit
Bep Strijb
Afgevaardigden FEC:
Walter Vereggen
Gé Wonink
Donateurs belangen:
Jan van Lierop
Afgevaardigde Dames:
Henriëtte van Rooij
Overige Leden:
(niet elders genoemd)
Leon Bakx
Jan van Heeswijk
Jan de Jonge
Jan Koppelmans
Mark Willems

Nar:
Jack Verschuren

Dansgarde Junioren:
Mandy Hendrikx
Nadia Hobé
Anouk Schoonhoven
Marlijn Schoonhoven
Cyanne Vliegen
Fenna Walraven
Maxime van der Wardt
Michelle de Wit

T.F.O.:
Andre v.d. Dungen
Melony v.d. Dungen
Truus v.d Dungen
Dennis van Gompel
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
Ellen Tielemans

Dansgarde Senioren 2:
Debby van de Graaf
Patricia van de Graaf
Quinty van de Graaf
Laura Hobé
Angel Vliegen
Susan Kivits
Dominique van der Wardt
Dansgarde Senioren 1:
Kelly van de Dungen
Evelien Rovers
Daisy Smit
Romy Smit
Patricia de Wit

2009
Donateurs:
Helaas, alle namen past niet,
maar dank voor uw bijdrage!

Promotieclub:
Hr. Maikel Bax M.B.M. Montage
Hr. Frans Bongers
De Blauwe Bocht
BP station Kennedylaan
Hr. Roy Damen
Rodam Twee
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
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. Jasper Overdijk
Mevr. Wilma Petersen
Hr. Dennis van Rensch
Dansschool Cultura
Hr. Karel Rensen
Hr. Ton Smits
Handelsonderneming A.Smits
Mevr. Henriëtte van Rooij
Hr. Richard van Rooij Rodam
Hr. Cees Schalk
Hr. Jan Smit
Mevr. Marie-Jeanne Valcke
Hr. Toon Verhaar
Hr. Jack Verschuren
Hr. John Verschuren
Mevr. Anneke van Vroenhoven
Hr. Jos van Vugt
Hr. Frans van der Wal
Mevr. Marga van der Wal
Hr. Louis Wildenberg
Hr. Ruud Wildenberg
Mevr. Monique de Wit
Mevr. Mieke Wonink
Zonnewijzer
Mevr. A. de Zwart
De Zwart Beheer B.V.
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Afbouwmaterialen b.v.
- Wand- & Vloertegels
- Sanitair
- Stukadoorsmaterialen
- Verf
info@ekc.nl www.ekc.nl
Kanaaldijk Noord 27A-29
Eindhoven tel. 040-243 37 51
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