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Voorwoord  voorzitter
Beste lichtstadnarren, prinsen gevolg, raad van elf, dansgarde’s,
dames, donateurs, promotieclubleden, adverteerders,
vrienden van de lichtstadnarren en een ieder die dit leest.

Salaai

Zaterdag 20 november beginnen wij weer aan onze jaarlijkse prinsen-
wisseling waarbij wij natuurlijk vooraf op vrijdag avond weer op
gepaste wijze intern afscheid hebben genomen van onze prins en zijn
gevolg van het afgelopen jaar. Ton, Roy, Patricia en Tamara
hartelijk dank voor jullie geweldige inzet van het afgelopen jaar
waarbij wij natuurlijk volop genoten hebben van jullie tijdens de
vele uitbals en onze eigen activiteiten.
Het is zaterdagavond omstreeks 23:00 uur en de spannin-
gen lopen steeds hoger op want beter als andere jaren is het
nu toch goed geheim gebleven. Wie oh wie komt er nu toch tevoorschijn uit die zwarte tunnel en dan na
het aftellen zijn ze daar dan Patricia, Romy en helemaal een verassing een jeugdprinses, het nichtje van
onze prinses, Naomi de Wit.  Meiden ontzettend veel succes en plezier het aankomende carnaval.
Ja, en dan krijg je 4 dagen na de prinsenwisseling een bericht waar niemand op zit te wachten de
uitbater van Cultura is failliet en we moeten na 15 jaar gaan zoeken naar een andere zaal.
Dit was natuurlijk een hele grote uitdaging voor de vereniging om binnen een aantal weken ons
dansgardetoernooi en onze zittingsavonden ergens onder te brengen, maar uiteindelijk is het ons
allemaal gelukt en hebben we enorm van deze twee evenementen kunnen genieten. Zaal Verspaandonk
en Unitas bedankt voor jullie geweldige medewerking. Na lang zoeken en veel vergaderen, omdat wij
graag in Woensel wilden blijven, hebben wij uiteindelijk bij Unitas ons nieuwe onderkomen gevonden.
Wij hopen er het komend jaar net zo’n feest van te maken als alle andere jaren.
Vier dagen carnaval met onze nieuwe DJ Soundwave Productions en de zangers Mike uit Amsterdam
en Danny Canters uit Eindhoven hopen wij er weer een feest van te maken als nooit van te voren.
Ook tijdens de optocht van Eindhoven zijn wij zeker weer te vinden. Ergens vooraan in de rij zoals wij
dit al jaren doen misschien wel weer met nummer 7. Ook onze kindermiddag blijft bestaan met al die
geweldige attracties en de chips, popcorn, limonade, etcetera, zal zeker bij onze bezoekende kinderen
en hun ouders weer goed in de smaak vallen. Tevens vergeten wij niet om op maandagmiddag onze
stad Eindhoven weer te verheugen met een bezoek aan verschillende café’s ons traditioneel repen met
voorop toeterij eNVee die ons dit jaar met een vrolijke noot langs alle café’s in het Lampegat zal leiden.

Rest mij nog eenieder te bedanken voor een geweldige inzet en een ontzettend fijn carnaval toe te
wensen en allen die De Lichtstadnarren een warm hart toedragen, te mogen begroeten in onze
nieuwe residentie.

De voorzitter
Ronny v.d. Graaf
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Prinses Dancing Star, Hofdame Starlight en
Jeugdprinses Turnstar zullen ons voorgaan

tijdens de dolle carnavalsdagen!
5
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PROCLAMATIE

dat

Aldus opgemaakt in het Lampegat en bevestigd in de

Residentie der Lichtstadnarren op 20 november 2010

Dancing Star
Prinses der Lichtstadnarren

Wij,  Dancing Star
Bij de gratie van alle Lichtstadnarren en

                                                –narrinnen,

Prinses der Lichtstadnarren 2010-2011

Barones van Jagershoef

Gravin van Woensel

Meesteres in het dansen bij de dansmarietjes

Bijgestaan door Hofdame Starlight en

                               Jeugdprinses Turnstar

 1
e D ancing Star onze naam zal zijn en dat Hofdame Starlight ons bij zal staan.

 2
e A ls een eenheid met iedereen Carnaval zal worden gevierd.

 3
e N aomi ons Jeugdprinsesje is en met Carnaval haar naam Turnstar zal zijn.

 4
e C arnaval 2011 op 5 maart geopend zal worden in ons Lichtstadnarren paleis.

 5
e I edereen dan ook zeker welkom is.

 6
e N iet vergeten mag worden het bekende motto: Glaasje op, laat je rijden!

 7
e G ezelligheid en Sfeer bij ons geen woorden zijn maar werkelijkheid.

 8
e S amen met de Raad, Dames, Dansgardes en u allen we veel plezier hebben.

 9
e T rots zullen wij zijn op onze gardes, zij zullen zeker hun beste beentje voorzetten.

10
e A llen die dit gezellig met ons vieren zullen we erg dankbaar zijn.

11
e R egelmatig ons lijflied La Bamba te horen zal zijn,

                                                         doe dan gezellig met ons mee.
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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

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

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

Boeken, Wenskaarten,
Tijdschriften & Kantoorartikelen

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

 Bruna Postkantoor Meijer

Een zakenman ligt in het ziekenhuis en krijgt te horen dat zijn einde nadert.
Hij fluistert naar zijn secretaresse: “Schrijf een brief aan Miranda en laat haar weten dat
ik van haar heb gehouden en dat mijn laatste gedachten bij haar zijn geweest. En stuur
een kopie van deze brief aan Bianca, Evelien, Patricia, Gerrie en Marloes.
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Op zaterdag 20 november 2010 was het dan zover,
een volle zaal bij C.V. De Lichtstadnarren. We heb-
ben zojuist prins Daimond en zijn adjudant Saffier bij
het oud papier gezet en de weg is vrij voor de
opkomst van onze nieuwe prins (of prinses, want dat
weet bijna geen mens).
Samen met stadsprins Maquinarius en een aantal
bevriende carnavalsverenigingen is het wachten.
Opeens wordt het donkerder, de muziek verandert
en een zwarte slang komt binnen en gaat het podium
op. Vlotte disco muziek klinkt en tijdens La Bamba en
met een enorme mistbank (vandaar de wat wazige
foto’s) komen drie dames uit het zwarte gevaarte.
Ze zien er schitterend uit in hun rose met zwart
afgezette jurken.
We hebben dus een prinses, maar wie?
Tijdens de officiële installatie door onze stadsprins
blijkt dat de kleinste van de drie Naomi is en we
hebben dit jaar een jeugdprinses, Prinses Turnstar.
Romy is de hofdame, Starlight en Patricia gaat ons
dit jaar aanvoeren als Prinses Dancing Star.
Patricia en Romy zijn geen onbekenden voor onze
vereniging want beide komen zij voort uit onze dans-
garde waar zij al heel wat jaartjes hun beste beentjes
hebben voorgezet, dus deze ervaring komt hen nu
goed van pas. We zullen veel gespring en gedans op
het podium tegemoet kunnen zien.
Dit enthousiaste drietal gaat het zeker goed doen
tijdens het komende carnaval.

Opkomst Prinses Dancing Star
en haar gevolg
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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

Peter loopt het kantoor van zijn chef binnen en vraagt: ‘Zou ik vanmiddag vrij kunnen krijgen,
meneer. Mijn vrouw moet een baby krijgen.
“Natuurlijk,” is het vanzelfsprekende antwoord.
De dag daarop vraagt de chef: “En? Wat is het geworden? Een jongen of een meisje?”
Antwoordt Peter blozend: “Dat weten we over negen maanden pas meneer.”
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Afscheid  Prins Daimond
In een gezellige, goed gevulde zaal werd op
zaterdag 20 november afscheid genomen van onze
hoogheid prins Daimond, adjudant Saffier en de
hofdames Bling en Bling. Zoals bij de Lichtstadnarren
gebruikelijk is, hadden onze dames de afscheids-
ceremonie geregeld. Prins Daimond werd, nadat hij
door de voorzitter van zijn officiële attributen was
ontdaan, in een oud-papier pak gehesen, evenals zijn
adjudant Saffier. Bling en Bling werkten aan hun
kleding te zien ineens bij Cure en Ton en Roy werden
in de oud-papier wagen gekieperd en na wat ere-
rondjes door de zaal afgevoerd.
De dames hadden voor dit thema gekozen omdat
Ton en Roy de bedenkers zijn van het wekelijkse oud
papier ophalen in enkele Eindhovense wijken. Dit was
hard nodig omdat door het wegvallen van de jeugd
disco de vereniging wel wat extra geld kon gebrui-
ken. Door hen en natuurlijk nog enkele enthousiaste
raadsleden, die elke week het papier ophalen, heeft
de vereniging nu wat meer financiële armslag.
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J & F
auto- en bandenservice

* Specialist in motorbanden
* APK - Keuringsstation

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

lid "De Blauwe Bocht"

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

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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Er is een tijd van komen en gaan en dit moment is nu ook voor mij gekomen. Ik heb een super leuk jaar
achter de rug, waar ik ook zeker met veel plezier op kan terug kijken. Ik heb er erg van genoten, het
jammere er van is dat het zo snel om is! Zo ben je met de voorbereidingen bezig, dan sta je er en dan is het
alweer voorbij. Zonder mijn gevolg was dit zeker niet gelukt, ik wil ze hier toch nog even voor bedanken, ze
waren geweldig! Ik heb een super jaar met hen gehad, we waren een geweldig kwartet.

Ook de rest van De Lichtstadnarren hartelijk bedankt voor het fijne jaar, geweldig dat we toch altijd weer
met een grote groep overal naar toe gingen. Ook de leuke complimenten die we gehad hebben op ons
afscheid doen ons goed, ze hebben ons goed geraakt. Bedankt allemaal!
Ik wil prinses Dancing Star, hofdame Starlight en jeugdprinses Turnstar  een super fijn jaar toe wensen en
ga er zeker van genieten want het jaar is zo om! Ik wens ze veel succes, maar dat gaat zeker goed komen!

Salaai, ex-prins Daimond, Ton Smits

Onze carnavalsvereniging heeft onderdelen. Groepen zoals de hoog-
heid met gevolg, de raad van elf en de dansmarietjes, maar ook de
Ex-prinsen.
Die Ex-prinsen zie je maar twee keer per jaar in hun tenue. Op vrijdag
op de afscheidsavond van de regerende hoogheid en op dinsdag met
Carnaval.  Maar dat wil niet zeggen dat deze groep verder niets doet.
Een week na het bekend worden van de nieuwe hoogheid is er een
brunch, waarbij de nieuwe Ex mag toetreden. Tijdens een gezellig sa-
menzijn wordt de Ambtsketen der Exxen omgehangen en met cham-
pagne geklonken op alweer een mooi afgesloten carnavalsjaar.
En de Exxen streven ernaar om in oktober een avondje uit te gaan. Meestal wordt dit kegelen en eten op
een bekend adres, maar dat doet er niet toe. Het samenzijn is dan belangrijker als de inhoud. Nog eens
lekker herinneringen ophalen aan het prinsenjaar van de een of de ander.
Veel Exxen blijven jaren verbonden aan de vereniging. Of ze treden terug in de raad, of ze nemen een
bestuursfunctie op zich. En ook zie je ze soms een nieuwe hoogheid assisteren als adjudant.
En  er is maar èèn manier om er bij te komen; Wordt een keer Prins of Prinses van de Lichtstadnarren. De
ballotagecommissie voor een nieuwe Hoogheid bestaat daarom ook uit Ex-prinsen.
Een belangrijke groep in de vereniging dus; kennis en ervaring op Carnavalsgebied
te over. Maar ook een lollige groep. Hoewel de laatste jaren wat rustiger, zijn de
Exxen normaliter wel in voor een geintje.  En de nieuwe is dan meestal het
slachtoffer. Meest recente voorbeeld is dat de Prinsenstaf gevuld werd met lood.
De nieuwe hoogheid heeft die eerste avond wel een dikke pols gehad van het
zwaaien met dat ding.
En hoe herken je nu zo’n Ex? Kijk maar eens tussen de onderscheidingen.
Daar hoort een ronde plak te zitten. Want als je die niet om hebt: dan mag je de
andere Exxen een biertje spenderen.

Ex-Prinsen

Ex-Prins Daimond
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WUYTS B.V.  -  Eindhoven
Tegels      Tegelwerken      Sanitair

Tarasconweg 9      5627 GB Eindhoven
Telefoon: 040 - 242 32 32   /   241 34 75
Fax: 040 - 242 10 59    www.wuytsbv.nl

MEER DAN 30 JAAR
EEN BEGRIP IN
EINDHOVEN EN
VERRE OMGEVING!

* 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

Annet is met een buurjongetje aan het kibbelen. “Meiden zijn stom,” zegt het ventje,
“En ik heb iets wat jij niet hebt.” Vol trots laat hij zijn broekje zakken.
Tot haar grote ergenis ziet Annet dat hij een klein onderdeeltje méér heeft.
Toch heeft ze het laatste woord: “ Poeh, als ik later groot ben, krijg ik er zo veel als ik wil!”
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Even voorstellen

Prinses Dancing Star
Hoi, vele hebben mij vorig jaar al gezien als
hofdame Bling, maar ik vond het wel eens tijd voor
iets anders en tekende nog een jaar bij!
Mijn naam is Patricia en ik ben 21 jaar jong, Ik heb 2
hele lieve zoontjes Dylano(3) & Marciano (1) waar ik
natuurlijk nog veel mee bezig ben.
Mijn hobby is dansen, vandaar ook de naam
Dancing Star. Toen ik 5 jaar oud was ben ik begonnen
als dansmarietje bij cv De Pintenvegers, in 2001 ben ik
daar ook jeugdprinses geworden.
Toen ik 13 jaar oud was kwam ik gezellig bij
De Lichtstadnarren als dansmarietje dansen en ben
hier nooit meer weg geweest
Hier bij de dansgarde danste ook Romy, we zijn altijd
goede vrienden geweest dus ik twijfelde er ook zeker
niet aan om haar als hofdame te vragen.
Toen ik haar belde om te vragen of ze, als ik prinses
zou worden, hofdame wilde worden belde ze na
5 minuten al meteen terug dat ze het deed!
Met zijn tweetjes vonden we het minder leuk dus na
veel denken waren we er uit, het werd een jeugd-
prinses! Een keer iets anders!
De oudste dochter van mijn broer John, Naomi !
Na mijn broer & schoonzus opgebeld te hebben en
hebben overlegd mocht ons Naomi mijn jeugdprinses
worden. Dus Naomi werd geroepen en gevraagd en
haar antwoord was meteen: jaaa!!!!
Toen begonnen de voorbereidingen, welke kleuren
gaan het worden? Wat word het ontwerp van onze kleding?
En dan nog de onderscheiding, een werk maar hartstikke leuk en
het resultaat mag er dan ook zeker zijn! We zijn een jong stel en dat mag ook gezien worden.
We gaan er een groot feest van maken met zijn allen.
We wensen iedereen dan ook een super carnaval toe.

Graag wil ik Ton, Roy en Tamara bedanken voor het super geweldig jaar dat wij afgelopen jaar gehad
hebben. Ik kijk er met een glimlach op terug en mijn jaar begint nu.
Ik hoop op net zo’n geweldig jaar, maar daar ben ik niet bang voor, het  is al geweldig begonnen!

Salaai, Prinses Dancing Star.
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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

Twee jongens praten over hun toekomst. Zegt de een: “Ik droom ervan, net als mijn
vader, elk jaar een miljoen euro te verdienen.”
“Wat! Verdient jouw vader een miljoen euro per jaar?” roept zijn vriend verbaasd uit.
“Nee, hij droomt er ook van.”

15

Carnaval 2011

D
e

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

Hallo carnavals vrienden en vriendinnen
Mijn naam is Naomi de Wit ,
In februari van 2011 bereik ik de leeftijd van het canavaleskse getal 11!
Ik zit op basisschool De Ontmoeting in groep 7.
En sinds november van 2010 sta ik samen met mijn tante en haar
vriendin op het podium als Jeugdprinses Turnstar!
Waarom Turnstar?
Omdat ik sinds mijn 3 jaar al turn bij Ars, en naast feestvieren
met de carnaval is dit een van mijn grootste passies.
Ik moet natuurlijk ook behoorlijk veel trainen en wedstrijden
turnen, maar ook dat doe ik met veel plezier! Ik ben alleen tijdens
alle geturnde wedstrijden nog nooit zo zenuwachtig geweest als
tijdens onze OPKOMST….. Maar gelukkig had ik veel hulp van
mijn tante prinses Dancing Star en haar hofdame Starlight.
Ik ben dan ook heel trots dat ik met hen dit jaar op het
podium te vinden zal zijn!
Toen ik eenmaal op het podium stond wilde ik alleen nog
maar feest maken, helaas kon ik niet helemaal tot het einde
blijven omdat ik de volgende dag een turnwedstrijd had ,
waar ik 2de ben geworden . daarna mochten we weer meteen
naar het feest  “de Prinsessenbruch” waar we heel erg
verwend werden ! Iedereen bedankt !
Ik hoop verder natuurlijk dat we een hele gave carnaval gaan
beleven dit jaar! Maar dat zal vast wel goed komen…..net
zoals alle voorgaande jaartjes zal de kindercarnaval ook heel
gaaf worden.
Ik ga jullie nu allemaal een super elastisch carnavalsjaar
toewensen,met vooral heel veel feestplezier!!!
Hopelijk komen we elkaar tegen!

Salaai,
Jeugdprinses Turnstar.

Jeugdprinses Turnstar
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Dansgardes  C.V. De Lichtstadnarren

Dansgarde Junioren A
Foto rechts staand: Mandy Hendrikx en Fenna Walraven
geknield: Celina van de Ven en Lisa Verhaar

De trots van carnavalsvereniging De Lichtstadnarren:
Onze dansmarietjes, samen met hun trainsters
Annemarie Rozema (links) en Marisca Damen (rechts)
en met Prinses Dancing Star en Hofdame Starlight
op de foto.
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Hallo allemaal,

Ik ben Debby van de Graaf en dans vanaf mijn 7de bij de
dansmarietjes.
Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. Ik heb altijd bij mijn
2 nichtjes in de groep gezeten. Ook erg leuk!
We doen elk jaar weer mee aan een spannend toernooi en
we gaan natuurlijk met veel uitbals mee waar we onze dans
dan showen.
Ik heb op de trainingen veel gelachen waardoor het trainen
soms wat minder werd. Zeker het laatste jaar. Erg gezellig!
Na 11 jaar een leuke tijd gehad te hebben, met veel
verschillende leuke dansen en een aantal verschillende
pakjes, stop ik er na dit jaar mee.
Bij deze wil ik m’n dansmaatjes en de leidsters van alle jaren
bedanken voor de gezellige tijd.

Groetjes, Debby

Dansgarde Junioren B
Foto rechts staand: Cyanne Vliegen
geknield: Marlijn Schoonhoven en
Anouk Schoonhoven
Niet op de foto: Maxime van der Wardt

Dansgarde Senioren
Foto links staand: Patricia van de Graaf,
Susan  Kivits en Angele Vliegen
geknield: Debby van de Graaf en
Evelien Rovers
Niet op de foto:
Quinty van de Graaf en
Dominique van der Wardt
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DEZE PAGINA WORDT U AANGEBODEN DOOR:

Kindercarnaval 2010

B.V. STUCADOORSBEDRIJF W. DERHAAG DERHAAG
STUCADOORS

Van Kanstraat 7a,  5652 GA  Eindhoven
tel. 040 - 2522071   e-mail admin@derhaag.nl
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Kapperij

Wijngaardplein 54
5632 MC Eindhoven

040 - 2410117
www.ZoWeZo.nl

GRILLROOM - SHOARMA
BETHLEHEM

KRUISSTRAAT 104
5612 CL  EINDHOVEN

TEL: 040 - 243 46 18

BETHLEHEM DÉ ENIGE ECHTE!!!

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!
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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

Frituur & Catering
Heesterakker

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

Een begrip in

Eindhoven en

verre omgeving!

‘t Drankurgel
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
" 7,50 KORTING PER FLES

OP DE GEHELE
MALT WHISKY COLLECTIE

Niet voorradige whisky’s worden besteld.

‘t Drankurgel
Tongelresestraat 32-34

5611 VK Eindhoven
tel. 040 - 211 25 92

gratis parkeren voor de deur

De russische partijleider Poetin vraagt aan een Poolse arbeider of hij bereid is om voor
niets voor zijn vaderland, voor Rusland of voor Amerika te werken en voor hoe lang.
De arbeider antwoord: “Voor Polen wil ik wel een dag voor niets werken, voor Amerika een
week en voor Rusland wil ik wel een jaar zonder betaling werken.”
Poetin is zeer tevreden, geeft hem een schouderklopje en vraagt: “Wat is je beroep
kameraad?” Waarop de Pool antwoordt: “ Ik ben doodgraver, meneer Poetin.”
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Op zondagmiddag 6 Maart 2011 is het
carnavalsvierders. Wij maken de vloer vrij om
onze kleinsten een onvergetelijke middag te
bezorgen. Dit jaar hebben we een andere
opzet. We vieren met de kleintjes feest van
14.00 uur tot 17.00 uur, maar de bar blijft
GEOPEND. Dus als je nog niet naar huis wil
gaan, kun je gewoon blijven!!!!!!!!
Wat is het  programma voor deze middag ?
We krijgen bezoek van Ron Ballon, hij zal voor
jullie mooie figuren maken van fel gekleurde
ballonnen.
Ook  hebben we weer onze vertouwde spel-
letjes, zoals spijkerbroek hangen, wervelwind,
hobbel figuren & soft lego en de draaimolen,
voor de allerkleinsten.
Voor onze grote, stoere carnavalsvierders is
er natuurlijk onze beroemde STIER.
Ook zorgen we weer dat jullie veel lekkers
krijgen, zoals limonade, chips popcorn en
zeker niet te vergeten de Snoepzak.
Nu we langer doorgaan met de kindermiddag
en we niet weten wanneer  jullie  naar huis
gaan, hebben we bedacht om de snoepzak
op jullie bon te zetten, zo kan je tijdens de
middag al lekker snoepen.
Wij hopen jullie te zien op zondagmiddag
6 maart en we wensen jullie veel plezier
samen met onze hoogheid prinses Dancing
Star, haar gevolg en alle lichtstadnarren.
Groetjes De Kindercommissie

LET OP!
de spelletjes stoppen om 17.00 UUR. MAAR
DE BAR BLIJFT OPEN, U HOEFT DUS NIET
NAAR HUIS .

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
Zondag 6 maart 2011

Programma Kindercarnaval

Zaal open 13.00 uur
Aanvang 14.00 uur

ER MAG IN HET HELE GEBOUW NIET GEROOKT WORDEN.
APARTE ROOKTENT AANWEZIG!

ER IS PLAATS VOOR 250 KINDEREN
EN HUN OUDERS. VOL = VOL

VOORVERKOOP ZIE PAG 26-27
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Opa’s Braadworst
Stratumseind 39a  Eindhoven

M. van ROOY & ZN
TENTEN- en PODIAVERHUUR

Pieter Breughelstraat 22
5613 KB  Eindhoven

tel. 040 - 24363 18
www.vanrooijtenten.nl

Peter Geurds
Assurantiën B.V.

Hondsruglaan 89a     Eindhoven
 tel. 040 - 241 43 04

Verzekeringen
Hypotheken

Financieringen
Pensioenadvies

����� Zelf gordijnen maken
����� Band en haken

GRATIS!
����� Snelle maakservice

Stoffen & Gordijnen

Bezoek onze winkels:
Helmond Houtse Parallelweg 83

tel. 0492 - 547023
Weert Maaspoort 58

tel.0495 - 533552

(2 a 3 weken)
�����Deskundig advies
����� 1000en meters

op voorraad

www.deelenstoffen.nl

Gordijnen
aanbieding

! 5,- en

! 8,95
per meter

140 cm breed

Deelen
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Zondag  12 december 9.00 uur. Wat een tijdstip
voor een carnavalsvierder. Dat zijn toch
meestal avond- en nachtmensen. Maar één
keer per jaar niet. Dan komen de sportievelingen
van de Lichtstadnarren bij elkaar om deel te
nemen aan het Lampegats Volleybal Toernooi in Geldrop.
‘s Morgens vroeg rollen eerst de deelnemers met
enkele partners binnen in café Hoog & Droog.
Lisa Verhaar (dansmarietje) heeft gebak bij zich
want ze is deze dag jarig. Dus eerst een lekker
kopje koffie met gebak. Uiteraard wordt Lisa
door iedereen even gefeliciteerd;  6 Jaar!
Dan worden de shirts uitgedeeld en de teams
bekendgemaakt.
Rond 10.00 uur is de koffie al vervangen door de eerste doping
en is de eerste gewonnen wedstrijd van team 1 al achter de rug.
Team 2 staat inmiddels in het veld en doet zijn uiterste best om de schade beperkt te houden.
Gedurende de ochtend blijkt dat team 1 dit jaar goede kansen maakt om ver te komen, terwijl team
2 ondanks haar inspanningen de volgende ronde niet zal halen. Maar het motto is dan ook “as-ge-mar-
leut-het”.  De tafels waar de Lichtstadnarren zich traditioneel vestigen liggen al weer vol met mandarijn-
tjes en knabbels en later komen daar ook worstjes en kaasjes bij. Het is een gezellige boel.
Bij andere verenigingen komen ook oliebollen, hapjes en zelfs stiekem een borreltje uit de tassen.
De voorronden zijn om 13.00 uur afgesloten en team 1 gaat door. Hiervoor moest wel de administratie
van de juryleden even gecorrigeerd worden, maar geheel verdiend spelen ze de volgende ronde.  Onder-
tussen zijn er meerdere verenigingsleden die spontaan zijn komen kijken en de spelers aanmoedigen.
Uiteindelijk blijkt ook dit jaar de finale niet haalbaar. Ondanks een aantal prachtige punten, is in de halve
finale de tegenstander te sterk.
Aan het eind van de volleybalmiddag is er ook dit jaar weer een gebakken eitje met een kopje koffie te
verkrijgen bij Toon & Astrid. Tijdens een gezellig uurtje nuttigen de vermoeide spelers geheel naar
eigen wens bereide eitjes.  Dit jaar waren dat achtendertig stuks…..
En zo komt er weer een einde aan een gezellige dag met de Lichtstadnarrenfamilie.

Volleybaltoernooi
2010
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Carnaval 2010

DEZE PAGINA WORDT U AANGEBODEN DOOR:
FINANCIEEL ADVIESBURO DE MUL b.v.

Esp 308  5633 AE Eindhoven
Mercuriuslaan 1c  5632 EE Eindhoven

Postbus 1763  5602 BT Eindhoven
Tel. 040-2645810  Fax 040-2645811

info@adviesburodemul.nl
www.adviesburodemul.nl

VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN
PENSIOENEN - FINANCIËLE DIENSTEN

FINANCIEEL ADVIESBURO

b.v.
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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.

Promotieclub
Carnavalsvereniging
De Lichtstadnarren

2007
2008
2009
2010
2011

Gouden Nar
Dit seizoen werd de gouden nar, voor 22 jarig lidmaatschap,
uitgereikt aan Jos Derksen. Jos heeft in die 22 jaar diverse
functies binnen de vereniging uitgeoefend.
Zo heeft hij 3 jaar in het bestuur gezeten. En is hij in het
seizoen 1995/1996 prins der Lichtstadnarren geweest onder
de naam Locodorius.
Verder heeft hij ook nog 4 jaar deel uit gemaakt van
Aventurado. Hij is ook nog 6 jaar promotieclub lid geweest
en 7 jaar donateur. En natuurlijk is hij nog altijd lid van de
raad van elf. Dus best een lijst van verdienste en terecht
de gouden nar verdient.
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- 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.

Promotieclub
Carnavalsvereniging
De Lichtstadnarren

2007
2008
2009
2010
2011

Gouden Nar
Dit seizoen werd de gouden nar, voor 22 jarig lidmaatschap,
uitgereikt aan Jos Derksen. Jos heeft in die 22 jaar diverse
functies binnen de vereniging uitgeoefend.
Zo heeft hij 3 jaar in het bestuur gezeten. En is hij in het
seizoen 1995/1996 prins der Lichtstadnarren geweest onder
de naam Locodorius.
Verder heeft hij ook nog 4 jaar deel uit gemaakt van
Aventurado. Hij is ook nog 6 jaar promotieclub lid geweest
en 7 jaar donateur. En natuurlijk is hij nog altijd lid van de
raad van elf. Dus best een lijst van verdienste en terecht
de gouden nar verdient.
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Blauwe
Maandagbal

Haringhappen

Grote Carnavalsoptocht in het
CENTRUM van EINDHOVEN

ZaZaZaZaZaterterterterterdadadadadag 5 maarg 5 maarg 5 maarg 5 maarg 5 maarttttt

Voorverkoop kindercarnaval aan de zaal:  woensdag 2 maart van 13.00 uur -1700 uur en vrijdag 4 maart van 10.00 - 15.00 uur. Entreeprijs ! 4.00 pp

Repen en Dweilen
In het CENTRUM van EINDHOVEN
met toeterij eNVee
Vertrek  vanaf Stationsrestauratie

verzamelen vanaf 12.15 uur

vertrek 13.00 uur

laatste café 16.30 uur

MaandaMaandaMaandaMaandaMaandag 7 maarg 7 maarg 7 maarg 7 maarg 7 maarttttt

VVVVVrijdarijdarijdarijdarijdag 11 maarg 11 maarg 11 maarg 11 maarg 11 maarttttt

Wij verwelkomen u graag in onze residentie: Trefcentrum Unitas, Vlokhovenseweg 49,  Eindhoven

PrPrPrPrProgogogogogrrrrramma Camma Camma Camma Camma CARNARNARNARNARNAAAAAVVVVVAL              meAL              meAL              meAL              meAL              met C.Vt C.Vt C.Vt C.Vt C.V. De Lic. De Lic. De Lic. De Lic. De Lichtshtshtshtshtstttttadnaradnaradnaradnaradnarrrrrrenenenenen2011

OpOpOpOpOptrtrtrtrtreden veden veden veden veden van zangan zangan zangan zangan zanger Danner Danner Danner Danner Dannyyyyy

Zaal open

13.00 uur

KINDERMIDDAGKINDERMIDDAGKINDERMIDDAGKINDERMIDDAGKINDERMIDDAG
ZondaZondaZondaZondaZondag 6 maarg 6 maarg 6 maarg 6 maarg 6 maarttttt

Aanvang

20.41 uur

Residentiebal
ZondaZondaZondaZondaZondag 6 maarg 6 maarg 6 maarg 6 maarg 6 maarttttt

verdere gegevens zie pagina 21

27

muziek van

Aanvang artiest

14.11 uur

Aanvang

20.11 uur
Zaal open

19.30 uur

muziek van

Zaal open

20.00 uur

muziek van

muziek van

OpOpOpOpOptrtrtrtrtreden veden veden veden veden van zangan zangan zangan zangan zanger Miker Miker Miker Miker Mikeeeee

Zaal open

20.00 uur
Aanvang

20.41 uur

Gezellig nababbelen over het afgelopen carnaval
Aanvang 21.00 uur (vrij entree)

Lichtstadnarrenbal

DinsdaDinsdaDinsdaDinsdaDinsdag 8 maarg 8 maarg 8 maarg 8 maarg 8 maarttttt

Boerenkielenbal
muziek van

Zaal open

20.00 uur
Aanvang

20.41 uur
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auto poets bedrijf

PROFILE TYRECENTER DASSEN B.V.

EINDHOVEN@PROFILE.NL    -    WWWPROFILETYRECENTER.NL

THORVALDSENLAAN 16
5623 BN EINDHOVEN

Tel.: 040 - 243 43 58
Fax 040 - 243 07 71

Slimme Ton wordt van een inbraak verdacht en aangehouden.
“Alle bewijzen zijn tegen u,” constateert een rechercheur. “Zelfs ‘t gereedschap waarmee
ingebroken is hebt u nog bij u.”
Ton blijft doodkalm: “Noemt u dat bewijs? Dan kunt u me ook van overspel beschuldigen!
Het gereedschap daarvoor heb ik ook altijd bij me.”

29

Carnaval 2011

D
e

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

De dames van De Lichtstadnarren.

Hallo luitjes

Ten eerste zal ik me even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Henriëtte v. Rooy en ik ben een van de
dames van de Raad van Elf. Het leuke om bij de Lichtstadnarren als Dame van een Raad van Elf lid te
zijn is dat wij als éérste met een uitbal naar binnen mogen trekken! Mee mogen helpen met de Kinder-
middag! Een gezellige surprise avond van Sinterklaas mee mogen beleven! Dan ook nog de Tupperware
en de Mylene Party’s bij mogen wonen! We onszelf kostelijk mogen vermaken tijdens het Carnaval!
En we mogen het aftreden van de Prins/Prinses bedenken en uitvoeren!
Dus jullie kunnen wel zien dat, als je een Dame van de Raad van Elf bent, je jezelf nooit vervelen  kunt!

Henriëtte v. Rooy.
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Voor al uw stucadoors- en texwerkzaamheden
Goede service & kwaliteit

Averbodelaan 5   -   5628 TS Eindhoven
tel. 06 - 45 19 17 07   -   r.baats@chello.nl

www.stucadoorbaats.nl

Robert Baats

SUPERAANBIEDING !!!SUPERAANBIEDING !!!SUPERAANBIEDING !!!SUPERAANBIEDING !!!SUPERAANBIEDING !!!
DESIGNSTDESIGNSTDESIGNSTDESIGNSTDESIGNSTOEL MET GASLIFTOEL MET GASLIFTOEL MET GASLIFTOEL MET GASLIFTOEL MET GASLIFT

" 160,- 160,- 160,- 160,- 160,- witte kuip en verchroomde voetwitte kuip en verchroomde voetwitte kuip en verchroomde voetwitte kuip en verchroomde voetwitte kuip en verchroomde voet
(ook in transparant leverbaar)(ook in transparant leverbaar)(ook in transparant leverbaar)(ook in transparant leverbaar)(ook in transparant leverbaar)

Willemstraat 23Willemstraat 23Willemstraat 23Willemstraat 23Willemstraat 23
5611 HB Eindhoven5611 HB Eindhoven5611 HB Eindhoven5611 HB Eindhoven5611 HB Eindhoven
wwwwwwwwwwwwwww.beterstoel.nl.beterstoel.nl.beterstoel.nl.beterstoel.nl.beterstoel.nlBeterStoelBeterStoelBeterStoelBeterStoelBeterStoel
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Dweilen met de Lichtstadnarren

DEZE PAGINA WORDT U AANGEBODEN DOOR:

De Koppele 571 - 5632 LR Eindhoven - Tel.: 06 53 73 83 71
info@soundwaveproductions.eu



Carnaval 2011

D
e

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

30

Voor al uw stucadoors- en texwerkzaamheden
Goede service & kwaliteit

Averbodelaan 5   -   5628 TS Eindhoven
tel. 06 - 45 19 17 07   -   r.baats@chello.nl

www.stucadoorbaats.nl

Robert Baats

SUPERAANBIEDING !!!SUPERAANBIEDING !!!SUPERAANBIEDING !!!SUPERAANBIEDING !!!SUPERAANBIEDING !!!
DESIGNSTDESIGNSTDESIGNSTDESIGNSTDESIGNSTOEL MET GASLIFTOEL MET GASLIFTOEL MET GASLIFTOEL MET GASLIFTOEL MET GASLIFT

" 160,- 160,- 160,- 160,- 160,- witte kuip en verchroomde voetwitte kuip en verchroomde voetwitte kuip en verchroomde voetwitte kuip en verchroomde voetwitte kuip en verchroomde voet
(ook in transparant leverbaar)(ook in transparant leverbaar)(ook in transparant leverbaar)(ook in transparant leverbaar)(ook in transparant leverbaar)

Willemstraat 23Willemstraat 23Willemstraat 23Willemstraat 23Willemstraat 23
5611 HB Eindhoven5611 HB Eindhoven5611 HB Eindhoven5611 HB Eindhoven5611 HB Eindhoven
wwwwwwwwwwwwwww.beterstoel.nl.beterstoel.nl.beterstoel.nl.beterstoel.nl.beterstoel.nlBeterStoelBeterStoelBeterStoelBeterStoelBeterStoel

31

Carnaval 2011

D
e

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

Dweilen met de Lichtstadnarren

DEZE PAGINA WORDT U AANGEBODEN DOOR:

De Koppele 571 - 5632 LR Eindhoven - Tel.: 06 53 73 83 71
info@soundwaveproductions.eu



Carnaval 2011

D
e

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

32

Aris-Zwarthoed

OPENINGSTIJDEN:

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

Tel. 040 - 2215089 - Fax 040-2230038

Woensdag en Donderdag 9.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 9.00 tot 18.30 uur
Zaterdag: 9.00 tot 17.00 uur
Maandag en Dinsdag Gesloten

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

£�Verkoop automobielen
£�Reparatie van alle merken
£�Uitdeuken en spuiten
£�Brandstoffen
£�Oliën

Frankrijkstraat 7  -  5622 AD  Eindhoven
Tel (040) 2440727

AVIA
brandstoffen

Wim komt veel vroeger naar huis dan hij gezegd heeft. Zijn vrouw Jopie ligt al in bed.
Naast haar op het nachtkastje ligt in een asbak een sigaar te smeulen.
“Nu moet je me toch eens vertellen waar dat vandaan komt!” brult Wim dol van woede
terwijl hij op de asbak wijst. Jopie slaat de schrik om het hart. Dan klinkt er een stem uit
de kleerkast: “Uit Havanna, meneer.”
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Het begon als een vroege dag voor ons.
Om tien uur kwamen De Lichtstadnarren bij ons de
straat in gereden met een grote prins Daimond bus.
Wat was dit gaaf!
Na een hapje en een drankje de bus in, richting de
stad. Wat een geweldige wagen stond er voor ons
klaar. We konden niet wachten om er op te gaan.
Al die mensen daar beneden. Ja, want wij stonden
hoog en dan het snoep dat gestrooid mocht worden.
Echt geweldig, we hebben het grandioos gehad!
Na de optocht een lekker bakje soep bij Beb en Luud,
het was lekker.
Allen bedankt die aan deze dag hebben meegewerkt.
ex-prins Daimond, Ton Smits.

Lampegatse Optocht 2010
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Spaarpot 103 - 5667 KW Geldrop
Tel: 040-2857241 - Mobiel: 06 51840529 - 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

®

®

BEST BUSINESS
HERENMODE

Sinds 1984
Door eigen import uit Italië en Frankrijk

100% design
voor de laagst mogelijke prijs

Lichtstadnarren opgelet! Speciaal voor u:
Luxe smoking voor " 140

jjjjj Lagerfeld
jjjjj Pierre Cardin
jjjjj Louis G.
jjjjj Falabella

jjjjj Mc Gregor
jjjjj Daniel Hechter
jjjjj Campione
jjjjj Carter & Davis

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

www.best business.nl

Wist u dat!!Wist u dat!!Wist u dat!!Wist u dat!!Wist u dat!!

Wij voor u boeketten samenstellen terwijl u wacht.

Wij elke bloemenwens kunnen vervullen van groot tot klein.

Wij uw bestelling bezorgen, ook op zaterdag.

Wij van maandag tot vrijdag geopend zijn van 9.00 tot 17.00 uur

Bruidswerk, bloemstukken, boeketten, decoratiemateriaal en
rouwarrangementen tot ons assortiment behoren

Wij deze maand 3 jaar met deze unieke showroom
gevestigd zijn aan het Mastbos 3 te Bladel

Wij volgend jaar het 40 jarig jubileum vieren.

U van harte welkom bent om vrijblijvend
een bezoek te brengen aan het

Mastbos 3 te Bladel

Henk is loodgieter en staat aan de hemelpoort van het hiernamaals. “Waarom hebt u
me eigenlijk zo jong laten sterven?” vraagt hij aan Petrus.
Petrus neemt het dikke hiernamaalsboek ter hand, bladert er wat in en zegt: “Hoezo,
jong? Volgens de uren die u uw klanten hebt berekend moet u nu al 96 jaar zijn.”
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De Lichtstadnarren organiseren in samenwerking met
De Kletsmeiers en De Leute, op zaterdag 9 april 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 LICHTSTADNARREN
Trefcentrum UNITAS
Vlokhovenseweg 49

Eindhoven

De Raad .....
Besjte Ligsjtadnarre
Besjte Kanafalsfriende,

Alsj je nieuw bent in de Raat van Elluv ben je altijt de pineut,
het sjchrijfen van een sjtukje in de karant.

Alsj ik did zit te sjchrijfen sjit het eersjte bal er al wer op. We sjijn
het sjeisjoen begonne met het koningsjchiete waar Sjonnie
koning wert gekroond na een eerfolle wedsjtreid. Ook heeft we al
eenige vergaderinge agter de rug, sjodat jullie alsj lede gerusjt
kunnen sjijn op de kwalitijd van de oganisjatie omtrend  de kanafal.
Ik moed wel sjéchen dat ik er naar uitkijkt, naar het kanafal 2011
ook al isj het druk. We moete sjcheinbar de sjaal opbauwe, een
wage bauwen vor in de optogt, ondersjchijdinge sjchildere voor de optogt en de kindermiddag, en
sjo noch feel mer. Maar ik find het wel leuk. Het isj noch altijd goetgekommen zeche sje, dus ok dit
jar sjal het weer goet kommen.

Liefe Ligtsjtadnarre, liefe kanafalsfriende, hebt gerusjt fertrauwe in de Raat van Elluv want het
komt allemal goet. Foorgegean door onsje Dorsjtlusjtige Hoogheid Prinsjes Dancing Star, Hovdame
Starlighten jeugdprinses Turnstar wensje wei julie alle een sjwingent en cheweldig kanafal en
laten we alle leet en sjorgen mar efen fergeten.

Enasj ge op woensdagmorge gin kopijn het hedde nie genoeg gefist.

Feul  plesjier
GIELTJE

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
2008 Marianne Brugmans
2009 Sonny  Vromans

2010 Corry Krijnen
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Spaarpot 103 - 5667 KW Geldrop
Tel: 040-2857241 - Mobiel: 06 51840529 - 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

®

®

BEST BUSINESS
HERENMODE

Sinds 1984
Door eigen import uit Italië en Frankrijk

100% design
voor de laagst mogelijke prijs

Lichtstadnarren opgelet! Speciaal voor u:
Luxe smoking voor " 140

jjjjj Lagerfeld
jjjjj Pierre Cardin
jjjjj Louis G.
jjjjj Falabella

jjjjj Mc Gregor
jjjjj Daniel Hechter
jjjjj Campione
jjjjj Carter & Davis

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

www.best business.nl

Wist u dat!!Wist u dat!!Wist u dat!!Wist u dat!!Wist u dat!!

Wij voor u boeketten samenstellen terwijl u wacht.

Wij elke bloemenwens kunnen vervullen van groot tot klein.

Wij uw bestelling bezorgen, ook op zaterdag.

Wij van maandag tot vrijdag geopend zijn van 9.00 tot 17.00 uur

Bruidswerk, bloemstukken, boeketten, decoratiemateriaal en
rouwarrangementen tot ons assortiment behoren

Wij deze maand 3 jaar met deze unieke showroom
gevestigd zijn aan het Mastbos 3 te Bladel

Wij volgend jaar het 40 jarig jubileum vieren.

U van harte welkom bent om vrijblijvend
een bezoek te brengen aan het

Mastbos 3 te Bladel

Henk is loodgieter en staat aan de hemelpoort van het hiernamaals. “Waarom hebt u
me eigenlijk zo jong laten sterven?” vraagt hij aan Petrus.
Petrus neemt het dikke hiernamaalsboek ter hand, bladert er wat in en zegt: “Hoezo,
jong? Volgens de uren die u uw klanten hebt berekend moet u nu al 96 jaar zijn.”
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De Lichtstadnarren organiseren in samenwerking met
De Kletsmeiers en De Leute, op zaterdag 9 april 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 LICHTSTADNARREN
Trefcentrum UNITAS
Vlokhovenseweg 49

Eindhoven

De Raad .....
Besjte Ligsjtadnarre
Besjte Kanafalsfriende,

Alsj je nieuw bent in de Raat van Elluv ben je altijt de pineut,
het sjchrijfen van een sjtukje in de karant.

Alsj ik did zit te sjchrijfen sjit het eersjte bal er al wer op. We sjijn
het sjeisjoen begonne met het koningsjchiete waar Sjonnie
koning wert gekroond na een eerfolle wedsjtreid. Ook heeft we al
eenige vergaderinge agter de rug, sjodat jullie alsj lede gerusjt
kunnen sjijn op de kwalitijd van de oganisjatie omtrend  de kanafal.
Ik moed wel sjéchen dat ik er naar uitkijkt, naar het kanafal 2011
ook al isj het druk. We moete sjcheinbar de sjaal opbauwe, een
wage bauwen vor in de optogt, ondersjchijdinge sjchildere voor de optogt en de kindermiddag, en
sjo noch feel mer. Maar ik find het wel leuk. Het isj noch altijd goetgekommen zeche sje, dus ok dit
jar sjal het weer goet kommen.

Liefe Ligtsjtadnarre, liefe kanafalsfriende, hebt gerusjt fertrauwe in de Raat van Elluv want het
komt allemal goet. Foorgegean door onsje Dorsjtlusjtige Hoogheid Prinsjes Dancing Star, Hovdame
Starlighten jeugdprinses Turnstar wensje wei julie alle een sjwingent en cheweldig kanafal en
laten we alle leet en sjorgen mar efen fergeten.

Enasj ge op woensdagmorge gin kopijn het hedde nie genoeg gefist.

Feul  plesjier
GIELTJE

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
2008 Marianne Brugmans
2009 Sonny  Vromans

2010 Corry Krijnen



Carnaval 2011

D
e

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

36

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

U en uw auto
veilig thuis met:

0900-7873726
0900-SUPERBOB
www.superbob.nl

Een Nederlandse Shell medewerker  staat op de kraamafdeling van een ziekenhuis in
Koeweit door een glazen wand naar zijn pasgeboren dochtertje te kijken. Naast hem staat
een oliesjeik. Vraagt de Hollander aan de Arabier: “Welke baby is van u?”
De sjeik maakt een ruim gebaar met zijn hand en antwoordt: “De eerste vijf rijen.”
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Carnaval in de Kronehoef
Een niet weg te denken onderdeel van het Carnavalsprogramma van C.V. De Lichtstadnarren is het bezoek
aan De Kronehoef aan de Kloosterdreef. Elk jaar op donderdagavond voor carnaval gaat onze hoogheid
met zijn/haar gevolg met veel plezier er naar toe. Niet alleen om de ouderen van De Kronehoef en De Horst
een plezierige carnavalsavond te bezorgen maar ook omdat ze er zelf veel plezier aan beleven.
Onderstaande foto’s spreken voor zich.

Goei Vrouwke 2010
In 1997 weigerde de Federatie Eindhovens Carnaval de voordracht
om de onderscheiding “Beste Mensch” aan een vrouw toe te kennen.
Carnaval was een mannenwereld.
Vier Lampegatse carnavalsverenigingen, De Lichtstadnarren,
De Kletsmeiers, De Blauwbuiken en De Bowlingers onderkenden wel
hoe belangrijk vrouwen in het verenigingsleven zijn en namen toen het
initiatief jaarlijks een Lampegats vrouwke in het zonnetje te zetten en
haar uit te roepen tot “Goei Eindhovens Vrouwke”.
In 2010 viel de keuze op ons trouw lid

Corry Krijnen
Corry heeft al heel wat prinsen in het Lampegat en in het bijzonder
van De Lichtstadnarren van schitterende kleding voorzien.

Tijdens het gezamelijk halfvastenbal van De Lichtstadnarren, De Leute
en De Kletsmeiers werd door stadsprins Maquinarius de oorkonde
uitgereikt en haar de bijbehorende onderscheiding omgehangen.

Wij zijn er trots op dat zij deze titel heeft gekregen.
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FANTASTISCH

GE HET UT OF GE HET UT NIE

carnaval toe !!!!!

WIJ STAAN VOOR KWALITATIEF
HOOGWAARDIGE FRITES EN
SNACKS, MET ELKE MAAND
GEWELDIGE NIEUWE
AANBIEDINGEN.

OOK VOOR CATERING KUNT U
NATUURLIJK BIJ ONS TERECHT,
VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR DE
MOGELIJKHEDEN.

Plaza Jagershoef
Elckerlyclaan 87a

5625 EP  Eindhoven
tel. 040 - 241 43 37

food for all
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Prinses-DancingStar-mini-dansgarde-toernooi
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Donateurs
Wat is donateur zijn van cv De Lichtstadnarren?

Doordat u donateur bent, steunt u C.V. De Lichtstadnarren. Maar dat
niet alleen. U bent welkom op alle bals die de vereniging organiseert bij
Trefcentrum Unitas, dit met uitzondering van de zittingsavonden en de
kindermiddag met carnaval.
U hoeft dus geen kaarten te kopen voor de carnavalsavonden. Ook bent
u welkom bij de uitbals waar de vereniging naar toe gaat, dit zonder
entree te betalen.
Verder wordt u door middel van een nieuwsbrief, die drie maal per jaar
verschijnt, op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging.
De kosten van het donateurschap zijn 13 euro per persoon. En voor dit
bedrag krijgt u een prachtige donateurspeld en een jaarplaatje.
Elk volgende jaar dat u weer betaalt komt er een nieuw jaarplaatje bij.

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 op I.N.G. rekening 54.05.791, bent
u donateur van c.v. De Lichtstadnarren.

Donateur van het Jaar

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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:

Marijke der Kinderen

Zij komt al jaren en jaren carnaval vieren bij C.V. De
Lichtstadnarren. En zij is ook al die jaren al donateur
van onze vereniging. Zelfs kwam ze al toen we nog op
de Kleine Berg waren gehuisvest. Daarom is het wel
terecht dat de keuze dit jaar gevallen is op Marijke.
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Natuurlijk!

De juiste sfeer in Café Santé

Daar is het genieten voor twee!

Stratumseind 40
Eindhoven

Verkoop / APK / Onderhoud / Reparatie

Tarasconweg 17  -  5627 GB Eindhoven
Tel. 040 - 262 42 89  -  Mobiel 06 14 89 15 70  -  Fax 040 - 262 39 73

peter@vlashuizen.nl  -  www.vlashuizen.nl

Richard en Henriëtte hebben nieuwe buren gekregen.
“Aan hem kan jij  een voorbeeld nemen,” zegt Henriëtte jaloers, “als hij ‘s ochtends naar
zijn werk gaat kust hij haar en als hij ‘s avonds thuiskomt, kust hij haar weer. Waarom
doe jij dat niet?” Richard: “Dat komt nog wel als ik met haar kennis gemaakt heb.
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Zittingsavonden 2011
ZITTINGSAVONDEN 2011, WEDEROM EEN GEWELDIG  SPEKTAKEL

De Nieuwjaarszittingsavonden van CV De Lichtstadnarren  weer terug op de eerste vrij-
dag en zaterdag van het nieuwe jaar”. Twee avonden tot de nok toe vol in zaal Unitas.
De verandering van zaal was wel even wennen maar het ging allemaal perfect.
Een compliment aan het bestuur van CV. De Lichtstadnarren en alle leden.
Het programma puilde uit aan kwaliteit. Duo Vreemd deed de aftrap.  Geen gemakkelijke
taak maar Fred en Ronald kregen de zaal heerlijk warm. Vervolgens kregen wij te maken
met een debutant op de zittingsavonden. Rob Kemps uit Best als PIO (Paus in opleiding)
deed hij iedereen versteld staan met zijn act. Actualiteit genoeg en Rob leefde zich dus
helemaal uit. Klasse Rob!!! en wij zien jou volgend jaar zeker terug. Berry Knapen was de
volgende. Wat een verschijning bij binnenkomst. Daarmee had hij het publiek al voor zich
gewonnen. Geweldige act “de ouwe van Deurzen”. Het publiek wist het wel, Berry gaat naar
Valkenswaard en komt morgen met de beker terug op de tweede zittingsavond. Geweldig,
want aldus geschiedde. Berry de koning te rijk en CV. De Lichtstadnarren hadden als eerste
“De Brabants Kampioen 2011 ”in hun midden. Sfeer en spektakel en Berry scoorde voor-
treffelijk. Plotseling stond hij in de ingang van de zaal, vriend Rob van Elst uit Groesbeek.
Gewapend met een “lekker” naar benzine ruikende bladzuiger kwam  Rob het podium op.
Daar kwamen in geuren en kleuren de anekdotes van “de onmondige straatveger” aan de
orde. Heerlijke buut waar iedereen van genoot.
Vervolgens de pauze. Het nieuwe huisorkest van CV. De Lichtstadnarren “Toeterij eNVee”
blies er heerlijk op los. De hele avond begeleidden ze het programma op perfecte wijze.
Het applaus wat hen regelmatig ten deel viel maakte duidelijk  dat ze “super” waren.
Iedereen genoot van de muziek van “Toeterij eNVee”.
Na de pauze De Velt Op met een leuke muzikale act. Op de tweede avond  werden ze zelfs
bijgestaan door de Raad van Elf. Als  koor scoorde “De Raad” een dikke voldoende met het
lied “DU”. Na de muzikale act kwam  Robert van Lamoen de planken op. Was natuurlijk weer
lachen met  “Annie uit de Helmondse Binnenstad”. Ondanks dat Annie het zichtbaar koud
had draaide ze op volle toeren. Ook tussendoor lekker “contacten” met mensen uit het
publiek, laat dat maar aan Robert over.
Na Robert kwam er iemand op het podium met lange zwarte haren en grote oren. Ja, natuur-
lijk “Frutje Frot” als …..     In een tijd van Voice, Dancingstar en andere talentenjachten op TV
kwam Frutje de ervaringen van zijn deelname vertellen. Eindelijk kregen wij inzicht in wat
zich daar allemaal afspeelde. Lachen natuurlijk en daar houden wij van.
Tot slot Jan Strik en wat was hij op dreef. Als de professor kwam hij uitleg geven. Van de ene
logica naar de andere, kortom alles is logisch.”Ik ben nu 11 jaar geweest en dat is toch
eigenlijk wel genoeg”: riep Jan halverwege de buut. “Goed Jan, STILLUS, we zullen wel
zien!!!”: antwoordde de spreekstalmeester.  De buut was afgelopen en een langdurige staande
ovatie voor de nestor uit Brabant ZO. Bij het verlaten van het podium gaf Jan de spreek-
stalmeester de hand en zei: “Ik kom volgend jaar toch maar weer terug als het mag”. “Ja Jan,
voor de twaalfde keer “Sneeu……. En we zien jou in 2012” want zonder jou gaat het niet”..
Met een compliment aan het adres van de Toeterij eNVee, Prinses Dancing Star  en Hofdame
Starlight (wat een schatjes nietwaar!!!!!), De mensen van de geluidsinstallatie en Spreek-
stalmeester Gé Wonink.  “t Was weer geweldig en tot ziens volgend jaar!!
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Natuurlijk!

De juiste sfeer in Café Santé

Daar is het genieten voor twee!
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zien!!!”: antwoordde de spreekstalmeester.  De buut was afgelopen en een langdurige staande
ovatie voor de nestor uit Brabant ZO. Bij het verlaten van het podium gaf Jan de spreek-
stalmeester de hand en zei: “Ik kom volgend jaar toch maar weer terug als het mag”. “Ja Jan,
voor de twaalfde keer “Sneeu……. En we zien jou in 2012” want zonder jou gaat het niet”..
Met een compliment aan het adres van de Toeterij eNVee, Prinses Dancing Star  en Hofdame
Starlight (wat een schatjes nietwaar!!!!!), De mensen van de geluidsinstallatie en Spreek-
stalmeester Gé Wonink.  “t Was weer geweldig en tot ziens volgend jaar!!
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Foto’s
Prinsenbal

Brunch

Bouwservice

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

Modern in aanpak,
ouderwets in service

Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Dakkapellen
Enz.......
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Koningschieten
Beste Carnavalsvrienden

Volgens de traditie zijn De Lichtstadnarren ook dit jaar
het seizoen weer begonnen met het koningschieten.
Het koningschieten viel dit jaar op 5 september.
we hadden het weer goed getroffen met het mooie weer
die dag, en zoals we gewend zijn was het weer reuze
gezellig, mede door de goede opkomst.
Nadat we de nodige schoten hadden gelost en een
aantal drankjes op hadden werd bekend gemaakt wie de
nieuwe koning is geworden, en mocht ik, John Kweens
de beker in ontvangst nemen.
Daarna was er natuurlijk weer de altijd goed verzorgde
bbq zodat we met z’n allen lekker konden eten en nog
wat drinken. Al met al was het weer een zeer geslaagde
dag. Ik hoop iedereen volgend jaar weer terug te zien.

Alaaaf
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secretariaat:
C.V. de Lichtstadnarren
Nederlandplein 10
5628 AD Eindhoven
tel.: 040 - 750 83 32

Fotogalerij carnavalsvereniging

Henri Frijters
commissaris

Marisca Damen
secretaris

Gerard van der Elsen
penningmeester

Gert-jan van de Graaf
commissaris

Appie Dijk
erelid/raadslid

Peer Derhaag
erelid/raadslid

Michel Heeren
raadslid

Damian Smits
raadslid

Gerard  Klaassen
raadslid

Ronny van de Graaf
voorzitter

Michel Brok
raadslid

Gé Wonink
erevoorzitter

Jos van de Graaf
raadslid

Bertus van Eembergen
erelid/raadslid

Roy Damen
raadslid

Jan Smit
raadslid

Ad van Vroenhoven
raadslid

Richard van Rooij
raadslid

Rinus van de Graaf
raadslid

François van Eembergen
raadslid

Foto’s
L.S.N. Carnavalskrant 2011

Antoinette Willemsen, Toon Verhaar,
Ad van Vroenhoven, Jan de Jonge.
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De Lichtstadnarren 2011

Toon Verhaar
raadslid

Ton Smits
raadslid

Jos Derksen
raadslid

Ludy Strijb
raadslid

Peter van de Graaf
raadslid

John Kweens
raadslid

Freddy de Greef
raadslid

Wim Noordzij
raadslid

Ronald van de Ven
raadslid

Ton van Haaren
raadslid

Gerard de Laat
raadslid

Mathy Smits
raadslid

Jack de Turck
raadslid

Jan van Lierop
raadslid

Jack Verschuren
hofnar

Gerard is al jaren lid van de Lichtstadnarren. Hij is begonnen in
1974 als lid van het TFO en van de technische commissie.
In 1987 trad hij toe tot de raad van elf, waarvan hij in 1991 leider
werd wat hij nu nog steeds is.
Al jaren is Gerard lid van de kindermiddagcommissie en zorgt
hij er altijd voor dat de kindermiddag perfect verloopt.
Ook bij het opbouwen en afbreken is hij altijd present.
In 1995 werd hij bekroont tot ridder FEC waar hij erg trots op is.
Kortom, Gerard is binnen de vereniging eigenlijk niet weg te
denken

Daarom ontving Gerard op carnavalsmaandag 2010 van de
stadsprins de Grote Federatie Onderscheiding.
Gerard van harte gefeliciteerd

Onderscheiding FEC
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Het Bestuur:
Ronny van de Graaf
Marisca Damen
Gerard van der Elsen
Gert-Jan van de Graaf
Henri Frijters

Ere-Leden:
Riet Baats
Kees Bakx
Peer Derhaag
Appie Dijk
Bertus van Eembergen
Jan van de Heuvel
Hans van der Heijden
Marinus Sengers
Miep Sonnenschein

Ere-Voorzitter:
Gé Wonink

De Raad :
Michel Brok
Jos Derksen
Roy Damen
Appie Dijk
François van Eembergen
Jos van de Graaf
Rinus van de Graaf
Peter van de Graaf
Freddie de Greef
Ton van Haaren
Michel Heeren
Gerard Klaassen
John Kweens
Gerard de Laat
Jan van Lierop
Richard van Rooij
Jan Smit
Damian Smits
Mathy Smits
Ton Smits
Ludy Strijb
Jack de Turck
Ronald van de Ven
Toon Verhaar
Ad van Vroenhoven

Nar:
Jack Verschuren

Prinses Dancing Star PatriciaSmits
Hofdame Starlight Romy Smit
Jeugdprinses Turnstar Naomi de Wit

Promotieclub:
Hr. Maikel Bax
Hr. Frans Bongers
De Blauwe Bocht
Hr. Roy Damen
Mevr. Corry Derhaag
Mevr. Petra Derksen
Hr. Appie Dijk
Mevr. Mieke Dijk
Hr. Louis van Doren
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. Jan de Jonge
Hr. Marc Klein Klouwenberg
Hr. John Kweens
Hr. Frans van de Laar
Mevr. Linneke de Laat
Hr. Gilbert de Laat
Hr. Benoit Monbauw
Hr. Jasper Overdijk
Mevr. Wilma Petersen
Hr. Karel  Rensen
Mevr. Henriëtte van Rooij
Hr. Richard van Rooij
Hr. Cees Schalk
Hr. Jan Smit
Hr. Damian Smits
Hr. Ton Smits
Hr. Luud Strijb
Hr. Pim van Stiphout
Mevr. Marie-Jeanne Valcke
Hr. Toon Verhaar
Hr. Jack Verschuren
Hr. John Verschuren
Hr. Jos van Vugt
Hr. Louis Wildenberg
Hr. Ruud Wildenberg
Mevr. Monique de Wit
Mevr. Mieke Wonink
Hr. Fred Wouters

Leiding Dansgardes:
Marisca Damen
Annemarie Rozema

Dansgarde Junioren A:
Mandy Hendrikx
Celina van de Ven
Lisa Verhaar
Fenna Walraven

Dansgarde Junioren B:
Anouk Schoonhoven
Marlijn Schoonhoven
Cyanne Vliegen
Maxime van der Wardt

Dansgarde Senioren
Debby van de Graaf
Patricia van de Graaf
Quinty van de Graaf
Susan Kievits
Evelien Rovers
Angel Vliegen
Dominique van der Wardt

Donateurs:
Helaas, alle namen past niet,
maar nieuwe donateurs zijn
nog steeds van harte welkom!
Allen dank voor uw bijdrage!

Ex-Prinsen:
Antoon  van 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
Ton Smits
Theo Staals
Rob Sonnenschein
Toon Verhaar
Anja Verschuren
Jack Verschuren
Frits Wassenberg
Rinus van Weele

Donateurs belangen:
Jan van Lierop

Afgevaardigde Dames:
Marisca Damen

Overige Leden:
(niet elders genoemd)
Leon Bakx
Jan van Heeswijk
Jan de Jonge
Jan Koppelmans
Marloes Smits

Afgevaardigden FEC:
Mathy Smits

2006
2007
2008
2009
2010
2011

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

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

Eindhoven    tel. 040-243 37 51

jaar

alweer
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TREFCENTRUM UNITAS
Vlokhovenseweg 49, 5625 WV Eindhoven, Tel.: 040 - 2419108

s.hommersom@lumensgroep.nl

O��O��O��O��O��vergaderingen
O��O��O��O��O��bijeenkomsten/lezingen
O��O��O��O��O��boeken lenen
O��O��O��O��O��pc ondersteuning
O��O��O��O��O��gewoon een krantje lezen

O��O��O��O��O��gezelligheid
O��O��O��O��O��biljarten
O��O��O��O��O��toneel
O��O��O��O��O��sporten
O��O��O��O��O��dansen

Het adres in Eindhoven voor


