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Het is weer 
Carnaval!
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Voorwoord van de Voorzitter

Beste Lichtstadnarren, prinses en hofdames, de dames, dansgarde, 
raad van elf, donateurs, adverteerders, promotieclubleden, vrienden 
van de Lichtstadnarren en een ieder die dit leest.

Carnaval 2015 staat weer voor de deur, velen leven al weken naar 
deze kolderieke dagen toe. Al maanden voorafgaand aan deze dagen 
wordt gedacht aan  een nieuw kostuum, aan leuke accessoires, het 
plannen van de oppas of aan het sparen van de Eurie’s ook niet on-
belangrijk, voor dit bijzondere feest.

Met veel genoegen kijk ik even terug naar het afgelopen jaar.In het bijzonder naar onze Ex Prins 
Fortissimo en zijn gevolg die op geheel eigen wijze het carnaval binnen onze muren hebben 
weten te promoten, bedankt voor jullie inzet. En natuurlijk alle Lichtstadnarren, alle donateurs, 
promotieclubleden, vrienden van CV de Lichtstadnarren en een ieder die de Lichtstadnarren een 
warm hart toedragen.

Bedankt voor jullie bijdrage en inzet!!

Ook dit jaar belooft het weer een “Geweldige editie” te worden onder leiding van
 

Prinses Candy en The Lollipops

Het zal één groot feestend en zeker een dansend carnaval worden. Dit drietal heeft de juiste in-
grediënten in huis voor een geslaagd carnaval.

Het feest voor iedereen en toont ût schônste van het Lampegat. Carnaval vieren is vier dagen 
relativeren, is de waan van de dag even laten voor wat het is en gewoon onbekommerd genieten.

Ik wens U allen geweldige mooie carnavalsdagen toe en natuurlijk zien wij elkaar op onze 
Lichtstadnarrenbals.

Henri Frijters
Voorzitter C.V. De Lichtstadnarren.
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Koopt u ook bij onze adverteerders?
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Prinses Candy & the Lollipops

Lollipop Patricia   Prinses Candy   Lollipop Romy

onze snoepjes voor 2015!!!
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Wij, Candy

Bij de gratie van alle Lichtstadnarren- en narrinnen,
Prinses der Lichtstadnarren 2014-2015,
Barones van Achtse Barrier,
Gravin van Woensel,
Jonkvrouw in het inboeken van administraties en samenstellen van jaarrekeningen,

Bijgestaan door hofdames Patricia en Romy oftwel The Lollipops

Proclameren dat 

Ten 1e   Wij bij deze de officiële aftrap geven, zodat u een geweldig carnavalsjaar 2014- 
  2015 kunt gaan beleven 

Ten 2e  Candy mijn naam zal zijn en ik bij wordt gestaan door mijn gevolg genaamd 
  The Lollipops

Ten 3e     Wij als eenheid carnaval zullen vieren

Ten 4e  Gezelligheid en sfeer geen woorden zijn maar werkelijkheid

Ten 5e Wij uitsluitend naar vrolijke en goedlachse gezichten willen kijken

Ten 6e Dat dit carnavalsseizoen lekker zoet zal zijn met snoepgoed en kiespijn

Ten 7e Dat één ieder meedanst op ons lijflied: Dansen tot ‘s morgens vroeg!

Ten 8e De raad van 11 ons zal steunen en niet de hele avond aan de bar staat te   
       leunen

Ten 9e Geheel Lampegat zal trillen van de feestvreugde

Ten 10e    Één ieder na afloop geheel op eigen benen huiswaarts moet kunnen gaan,   
       glaasje teveel op, zorg dan voor een BOB!

Ten 11e     Wij, Candy en The Lollipops u een geweldig jaar toewensen, dit alles                   
  onder het motto: Het is geen feest als wij nog niet op de dansvloer zijn geweest!

Aldus opgemaakt in het Lampegat en bevestigd in de 
residentie der Lichtstadnarren op 25 oktober 2014.

Candy
Prinses der Lichtstadnarren

Proclamatie Prinses Candy
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Opkomst Prinses Candy en de Lollipops

Op 25 oktober moest onze scheidende Prins Fortissimo eerst zo’n 9 verenigingen en enkele 
delegaties binnenhalen. Daarna kon Prins Fortissimo en zijn gevolg ontheven worden uit hun 
functies. 

Zij werden door de dames van de vereniging op muzikale wijze uitgezwaaid. En dan komt daar 
weer het grote moment. Het doek van het podium gaat dicht en is het wachten. We zien alleen 
maar een paar grote cirkels. 

Maar dan komen er ineens 3 dames tevoorschijn in ongeveer vol ornaat. Het zijn twee bekende, 
die al eens op het podium hebben gestaan en een bij de dames zeker ook bekende. 

Onze voorzitter gaat ze dan installeren als Prinses Candy en de Lollipops. 

Prinses Candy (Tamara Linssen) is de dochter van de vrouw van onze voorzitter Henri. De twee 
Lollipops zijn: Patricia de Wit (ex-prinses Dancing Star) en Romy Smit (ex-hofdame Starlight). 

Eindelijk kunnen ze dan de zaal in en gaan feesten met ieder-
een die aanwezig is. Ze zien er weer geweldig uit, zoals wij wel 
gewent zijn. Zij zullen ons het seizoen 2014-2015 voorgaan in 
hun eigentijdse kleding.

Wij wensen hen een mooi seizoen toe en natuurlijk veel (snoep)
plezier.
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2 violen en een trommel en een fluit,
We hebben van jullie genoten maar nu is het echt uit.
Dat jullie muzikaal waren hebben we wel gezien,
En enthousiast waren jullie ook nog bovendien,
Ieder uitbal opnieuw paraat,
En blijven dansen en springen totdat iedereen gaat.
2 violen en een trommel en een fluit,
Nog 1 nummertje springen en dan is het uit.
Het prinsenjaar is over, de herinnering niet voorbij,
Want we zien je weer terug in de prinsengalerij.
Die foto blijft daar voor altijd hangen,
Omdat geen ander dit gezelschap kan vervangen.
2 violen en een trommel en een fluit,
Nog 1 coupletje en dan is het uit.
We willen jullie bedanken voor dit gezellige jaar,
Uren zullen jullie nog door kunnen gaan maar nu is het echt klaar.
De dames maken nog een laatste erehaag,
Loop daar maar door naar buiten, langzaam maar gestaag.
2 violen en een trommel en een fluit,
Met vlaggetjes zwaaien wij jullie nu uit.

De Dames

Afscheid
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Beste lezers,

Afgelopen jaar hebben we als een muzikale groep een geweldige tijd 
gehad. Alle bals was het volle bak en hebben we een geweldig  mooi 
feest gemaakt. Met als hoogte punt natuurlijk carnaval. 

We hebben alle dagen veel plezier gehad en het repen onder begelei-
ding van toeterij eNVee was geweldig! Maar zoals met alles is er een 
tijd van komen en een tijd van gaan en in het laatste weekend van 
oktober was de tijd van gaan toch echt gekomen. 

Na alle verenigingen te hebben binnen gehaald sloten de gordijnen 
en was het feestje voor ons toch echt klaar. Toen de gordijnen open 
gingen stond daar geen prinsengroep meer, maar een dirigent, twee 
violen, een trommel en een fluit. Na de mooie woorden van de dames, ging voor ons toch echt 
het LEMPKE uit. Bedankt dames voor dit mooie afscheid

Tot slot willen we Prinses Candy en The Lollipops een grandioos jaar toe wensen!

Met muzikale groet 
    SALAAI

EX-prins Fortissimo en Adjudant Forzando en Hofdames Fieramente, Grazioso en Volante

Ex-Prins Fortissmo
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Raad van 11

Hallo Carnavalsvrienden

Al 18 jaar ben ik Richard van Rooy raadslid en de afgelopen 2 jaar leider van 
de Raad. Het is leuk om alle vergaderingen die we met de raad hebben te 
leiden; alle punten met zorgvuldigheid bespreken; het iedereen naar de zin 
maken; de taken goed verdelen; zorgen dat iedereen is voorzien van de juiste 
kleding.

Met de uitbals is het fluitje erg belangrijk, want fluiten betekent binnentrekken.
Eerst de Dansgarde, daarna de Dames, dan de Raad en als laatste de Hoogheid met gevolg. 
Gelukkig hebben we veel raadsleden, zodat het niet erg is als er iemand een keer niet aan-
wezig is.  Mocht het zo zijn dat iemand niet kan, dan meldt hij zich af bij mij. We proberen al-
tijd met zoveel mogelijk aanwezig te zijn, want als de Lichtstadnarren er niet zouden wezen, 
dan was het saai, salaai, salaai.

Gelukkig vinden veel jeugdigen het leuk om zich bij ons aan te sluiten. Zo blijven we toch een 
behoorlijke vereniging en wij als ouderen blijven er jong bij. Natuurlijk is het ook van groot 
belang dat de sfeer goed is, maar daar mogen we ons gelukkig prijzen, want de sfeer is op-
perbest.

Mijn verhaal komt hiermee tot een einde, maar het Carnaval vieren zeker niet. Ik hoop dan 
ook dat eenieder die dit leest samen met ons weer een supermooi Carnaval gaat vieren.

Dus beste Carnavalsvrienden: Tot Ziens!!

Leider van de Raad der Lichtstadnarren, Richard van Rooy

De Raad gaat 
netjes gekleed ?!?

De Raad gaat 
netjes geschoren ?!?

De Raad 
is klaar 
voor regen 
en nattig-
heid?!?
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Ook adverteren? Neem contact op over de mogelijkheden:

info@cvdelichtstadnarren.nl
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Voorstellen Prinses Candy

Mijn naam is Tamara Linssen, 22 jaar en in het 
dagelijkse leven ben ik assistent accountant. Ik loop 
al een aantal jaren mee binnen het carnavals ge-
beuren. Ik ben van kleins af aan meegesleurd in de 
carnavalsgekte en kan dus eigenlijk zeggen, Car-
naval zit in mijn bloed!

Ik ben twee keer jeugdprinses geweest bij carnavalsve-
reniging de Harlekino’s. Deze vereniging is inmiddels 
opgehouden met bestaan. 

C.V. de Lichtstadnarren heb ik van kleins af aan altjd 
een leuke vereniging gevonden, omdat zij de mooiste 
groep dansmarietjes hadden. In mijn vroegere jaren 
heb ik Patricia leren kennen toen wij beide jeugd-
prinses waren. Via haar ben ik nu, 10 jaar later, zelf 
lid van carnavalsvereniging de Lichtstadnarren.   

Sinds enkele jaren ben ik lid van C.V. De Lichtstadnarren. Eerst alleen als dona-
teur (2011/2012) en later (2012/2013) ben ik aangesloten bij de dames van de 
raad/vereniging.

Nu, 2 jaar later, is het zover. Ik ben door de prinskeuze commissie verkozen om het 
komende carnavalsjaar de scepter te dragen van C.V. De Lichtstadnarren. 

Het komende carnavalsjaar wordt ik bijgestaan door twee fantastische meiden, 
Patricia de Wit en Romy Smit. De keuze voor mijn gevolg /hofdames was snel ge-
maakt. Beide meiden ken ik al voor langere tijd. Tijdens de carnavalsavonden, 
met name de uitbals naar andere verenigingen, kunnen wij altijd ontzettend veel 
met elkaar lachen maar vooral veel plezier maken en feesten. Ons motto: Het is 
geen feest als wij de dansvloer nog niet op zijn geweest!! Dus op de vraag of zij mijn 
hofdames wilden zijn gedurende het carnavalsjaar zeiden ze beide volmondig ja. 
De voorbereidingen konden nu beginnen. 

Het thema was vanaf de eerste minuut duidelijk: CANDY! Het moest zoet, kleur-
rijk en een tikkeltje ondeugend zijn, maar toch elegant. Ook onze kleding moest 
dit thema uitstralen. En de kleuren die het beste bij deze zoete bedoeling matchte 
waren fuchsia, roze en blauw. Marjolein Hockers heeft haar uiterste best gedaan 
om ervoor te zorgen dat wij een fantastisch maar vooral een stralend jaar 
tegemoet gaan. 

De onderscheidingen heb ik zelf ontworpen en zijn dus passend bij het thema. Het 
resultaat mag er dan ook zeker zijn!  Samen met mijn twee geweldige hofdames 
hopen wij er een knallend carnavalsjaar van te maken.

Carnavalsvrienden - en vriendinnen, Lampegatters- en Lampegatterinnekes 
samen maken we er één groot feest van! Iedereen een geweldige carnaval gewenst, 
mijn jaar kan niet meer stuk! 

Salaai, Prinses Candy
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AKROPOLIS
Grieks specialiteiten restaurant

Stationsweg 21
6023 AD Budel-Schoot

telefoon 0495-496311

info@akropolis-budel.nl

WWW.AKROPOLIS-BUDEL.NL

Peter Geurds Assurantiën

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

Email:               Info@petergeurds.nl

www.advieskeuze.nl

Elke dag bal bij CV de Lichtstadnarren !!!



CARNAVAL 2015

15

Geen Stempel - Dansen tot ‘s morgens vroeg 
 
Het was op avond, ‘t was al lekker druk 
Ineens stond je naast me, mijn god wat een stuk 
Ik liep naar de bar, toen je aan me vroeg 
Ken jij nog een dansje, nou die ken ik genoeg 
Dus ik kroop op de bar en zei tegen jou 
Dans, spring, zing, feest 
Doe maar met me mee 
 
Wieg je heupen op en neer 
En zak dan naar beneden 
Dan fluit je op je vingers  
En dit doen wij met twee 
Zwaai je handen dan naar links 
Zwaai je handen dan naar rechts  
We draaien in het rondt 
Gooi die handen op je kont 
Zo dansen we dan door tot ’s morgens vroeg 
 
De volgende avond, zo rond half twee 
Stond ik aan de bar, al m’n vrienden mee 
Toen viel het me op, overal om me heen 
Hetzelfde dansje maar dan door iedereen 
Dus ik klom op de bar en zei tegen jou: 
Dans, spring, zing, feest 
Doe maar met me mee 
 
Wieg je heupen op en neer  
En zak dan naar beneden 
Dan fluit je op je vingers  
En dit doen wij met twee 
Zwaai je handen dan naar links 
Zwaai je handen dan naar rechts  
We draaien in het rondt 
Gooi die handen op je kont 
Zo dansen we dan door tot ’s morgens vroeg  (2x) 
 
Lala, lalalalala 
Lala, lalalalala 
Lala, lalalalala 
Lala, lalalalala 
Lalala, lalala 
 
Wieg je heupen op en neer  
En zak dan naar beneden 
Dan fluit je op je vingers  
En dit doen wij met twee 
Zwaai je handen dan naar links 
Zwaai je handen dan naar rechts  
We draaien in het rondt 
Gooi die handen op je kont 
Zo dansen we dan door tot ’s morgens vroeg  (2x) 

Lijflied Candy & the Lollipops

CANDY

&
THE LOLLIPOPS
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Uit d’n 
oude doos
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Dansmarietjes

Ik ben JAYLEE en ik ben 7 jaar jong.

En ik doe voor de eerste keer mee met de dannsmarietjes.

Naar veel trainen en zweten hebben wij op het afscheid van de 
prins voor de eerste keer mogen op treden.

Ik ben blij dat ik dans en plezier heb als dansmarietje van de 
Lichtstadnarren.

Wij met zijn zevenen hebben veel lol en plezier samen.

En ik hoop dat ik nog vele jaren mee mag dansen bij de 
Lichtstadnarren als dansmarietje. 
 
Groetjes JAYLEE DE RON.

Nr 1CANDYmini dans toernooi
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Op zondag 14-12-2014 was het weer zover, tijd voor het jaarlijkse volleybal-
toernooi. Ons er niet van bewust dat het dit jaar ineens een uur later begon 
meldden de meeste van ons zich om 8.30 bij de sporthal. 

Beetje vreemd want alles was nog dicht. Toen we dan later binnen mochten 
in het cafe Hoog en Droog hoorden we dat het dit jaar om 10.00 uur zou 
beginnen. Dat kwam op zich goed uit want na het jubileumfeest van de 
Deurzetters waren enkele spelers nog niet present.

Om 10.00 uur gingen we van start. We konden wederom 2 teams samen-
stellen wat weer resulteerde in een serieus team en een pretteam. Na een 
paar spannende wedstrijden eindigde het pretteam op een 6e plaats. 

Dat klinkt natuurlijk heel geweldig maar er deden maar 8 teams mee, maar toch alles behalve laat-
ste is natuurlijk erg leuk en het gaat niet om het winnen maar om de lol en die hebben we zeker 
gehad. Het was wel erg jammer dat er zo weinig teams waren want in het cafe was het een stuk 
minder druk en een stuk minder gezellig. 

Toch mocht dat de pret niet drukken want onder elkaar hebben we weer een geweldige dag ge-
had. De Leute hebben beloofd volgend jaar eerst te kijken of psv niet moet voetballen zodat er 
waarschijnlijk weer meerdere verenigingen mee gaan doen.

Dat het serieuze team het ook echt serieus meende bleek wel uit het feit dat ze het dit jaar 
eindelijk tot de finale hebben weten te schoppen. En het werd ook een zinderende gelijkwaardige 
finale tegen de Bolhoedjes. Na 2 sets stond er 1-1 op het scorebord dus daar kwam de beslis-
sende laatste set. Die ging gelijk op tot 14-14 maar toen bleken de Bolhoedjes tot een tikkeltje 
sterker en maakte er 14-16 van. 

Helaas niet de eerste plaats maar een geweldige 2e plaats en dat terwijl er in het team alleen 
maar spelers zaten die nooit volleyballen tegenover de Bolhoedjes met 3 professionele spelers 
dus ik zeg petje af, een fantastische prestatie. 

Na deze sportieve dag ging iedereen nog op weg naar Toon om daar traditioneel eieren te eten. 
Het was weer gezellig druk daar en we hebben heerlijk gegeten waarvoor we Toon hartelijk willen 
bedanken. 
We komen dus steeds een stukje dichterbij, dus zal het volgend jaar dan lukken om met deze 
inzet de eerste plaats binnen te slepen. We zullen het gaan zien.

Een volleyballer.

Volleyballen

2
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Nar der 
Lichtstadnarren

Geen Lichtstadnarren 
zonder NAR ?

 
Hier enkele van onze NARREN: 

Jan, Mark, Roy, 
Jack, Mike, 

Gidy

DEZE PAGINA WORDT U AANGEBODEN DOOR:

Soeterings dakbedekkingen

JEROEN SOETERINGS

Fransebaan 123
5627 JR  EINDHOVEN
T: 06-23 68 86 29
sdakbedekkingen@gmail.com
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De Dames van de Lichtstadnarren

Ex-Prinssen

Als je ooit prins of prinses bij de Lichtstadnarren bent geweest heb je de 
mogelijkheid om toe te treden tot de ex-prinsen. Dit is een gezellige club 
van mensen die in het verleden prins(es) zijn geweest. 

Op de jaarlijkse ex-prinsenbrunch treedt de prins die af is gegaan toe 
tot deze club. Deze middag wordt door vele ex-en en aanhang vaak uit-
geroepen tot gezelligste middag van het jaar. Onder het genot van een glas 
champagne krijgt de nieuwste ex-prins zijn ex-prinsen ketting omgehangen 
en is dan ook lid van de club. Daarna kan iedereen genieten van een heer-
lijke brunch die door de een na laatste ex-prins is verzorgd. De overgebleven champagne 
wordt daarbij natuurlijk niet verspild. 

Eens per jaar hebben de ex-en  een gezellig uitje waaraan hun hofhouding ook altijd deel 
mag nemen. De laatste jaren voert dat uitje ons altijd naar de Vresselse hut waar we eerst 
met de hele club gaan barbecuen om vervolgens een potje te gaan kegelen. Een ex-prins is 
te herkennen aan een boerenjas met zijn/haar eigen logo, een boerenpet en een pul om zijn/
haar nek.

Wil je ook deelnemen aan deze gezellige club, geef je dan op als prins voor volgend seizoen 
en wie weet zien we je een jaar later bij de brunch.

Een ex-prins

Eerst die mannen 
helpen aankleden

En dan lekker 
feesten!
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Programma Kindercarnaval 2015

Kindermiddag
Zondag 15 februari 2015

Zaal open 13.30 uur   
Aanvang 14.11 uur.

We maken de vloer vrij om de kleinste een onvergetelijke middag te bezorgen. 
We krijgen een bezoek van een ballonnen clown. En ook een optreden van onze dansgarde.

Natuurlijk ook een polonaise met prinses CANDY en haar gevolg de LOLLIPOP’S.
Er zijn weer leuke spelletjes en een groot springkussen en niet te vergeten een draaimolen.

Er is ook voor veel lekkers gezorgd met je kaartje krijg je een suikerspin, chips en drinken en als 
je naar huis gaat nog een snoepzak.

De kaartjes kosten 4 euro je kan ze reserveren via:
Roy.damen@versatel.nl
Maar je kunt ze ook zondag aan de zaal HEIDEHONK kopen.

Namens de kindercommissie heel veel plezier en tot carnaval !!!! 
Uw entree is een bijdrage aan al het 
kindervermaak zoals chips, popcorn, 
limonade, draaimolen, springkussen 

en de snoepzak.

ER MAG IN HET GEHELE GEBOUW 
NIET GEROOKT WORDEN!! 

ER ZIJN ROOKVOORZIENINGEN. 

KOOP TIJDIG UW KINDERMIDDAGKAARTEN: VOL = VOL
SECRETARIS@CVDELICHTSTADNARREN.NL
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Zaterdag 14 februari
Lichtstadnarrenbal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:11

Programma 2015

Zondag 15 februari
Kindermiddag

Zaal open 13:30 Aanvang 14:11

Zondag 15 februari
Residentiebal 

Zaal open 19:30 Aanvang 20:41
Deze avond met: DJ - Soundwave & Mark Elbers

Kindercarnaval met veel vertier  [zie bladzijde 23 ]

Aftrap van Carnaval met: DJ -Soundwave & Geen Stempel

 Contactgegevens CV de LSN op bladzijde 37 of via onze website
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Maandag 16 februari
Blauwe Maandagbal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:41

Maandag 16 februari
Repen in Lampegat

Verzamelen om 11:45  Start 12:00 The Movies

Dinsdag 17 februari
Boerenkielenbal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:30 

Vrijdag 20 februari
Haringhappen

Aanvang 21:00 Matje of Pluimpje ? 

Deze avond met: DJ -Soundwave & bezoekende Kapellen

Deze avond met:  DJ -Soundwave & Jack Kunkels

** alle aankondigingen onder voorbehoud
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Residentie 2015 = zaal Heidehonk
Noordzeelaan 35
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snoepen van carnaval met 
Prinses Candy & the Lollipops

DEZE PAGINA WORDT U AANGEBODEN DOOR:

RICHARD VAN ROOY

Kruburg 92
5632 PJ  EINDHOVEN
GSM: 06-222 10 273
hrooij10@vodafonevast.nl
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CARNAVAL 2015: JE ONTMOET ELKAAR BIJ DE LICHTSTADNARREN!
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Cafe
NEW TAVEERNE

Stratumseind 43
EINDHOVEN

Dinsdag ook dweilen 
met de Lichtstadnarren?
dan hier gratis Haring!

I W
A

N
T 

C
A

N
D

Y 
!!!
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EINDHOVEN - De onderscheiding voor het Lampegats Goei Vrouwke wordt jaarlijks uitgereikt 
aan een dame die haar sporen in het Lampegats carnaval maar ook daarbuiten heeft verdiend. 
De titel ging eerder naar o.a. Els van den Berg, Fransje van Kollenburg en, vorig jaar, Karin 
Hemerik. Dit jaar gaat de onderscheiding naar Ellen Schoumacher.

Op voordracht van de ex-Goei Vrouwkes en CV de Lichtstadnarren, 
CV de Kletsmeiers en CV de Leute wordt Ellen Schoumacher dit jaar 
tot Lampegats Goei Vrouwke uitgeroepen. Zij heeft deze titel verdiend 
omdat zij al jaren op haar geheel eigen wijze invulling geeft aan het 
vieren van het carnaval in het Lampegat.
Op zaterdag 5 april zal Stadsprins Robert d’n Urste tijdens het Geza-
menlijk Halfvastenbal van de drie verenigingen de oorkonde en onder-
scheiding behorende bij de titel Lampegats Goei Vrouwke uitreiken. Dit 
gebeurt in wijkcentrum D’n Tref (Mimosalaan 28a), de residentie van 
de Leute. 

Ellen noemt zichzelf een echt Lampegatterinneke en is tijdens carnaval te 
vinden bij diverse activiteiten in het Lampegatse centrum. Ze werd bekend 
als Prinses El van het Lampegat. Vanaf 1998 vormde zij met haar Royal 
Dora’s een positieve roze vlek in het carnavalsgedruis. Het leverde haar de 
onderscheiding Ridder van de FEC (Federatie Eindhovens Carnaval) op in 
2009. Dit was voor haar het moment om af te treden als Prinses en voor-
taan als Elluh Zellluf verder te feesten.

Bijzonder om te vermelden is het feit dat Ellen, in 
een tijd dat de social media nog niet zo’n algemeen goed waren, zij ‘s 
nachts ervoor zorgde dat de dag erop iedereen deelgenoot was van al 
haar carnavalsavonturen, door alle foto’s op haar website te plaatsen. 
Als blogger voor diverse media bleef zij ook de jaren daarna het Lampe-
gats carnaval promoten. 

Sinds 2013 is Ellen bestuurslid van CV 
d’Haone en heeft zij er met haar nieuwe 
medebestuurders voor gezorgd dat d’Haone 
weer een bloeiende vereniging is geworden, 
met een nieuwsbrief voor haar leden, 
maandborrels enz. Verder heeft zij veel vri-
jwilligerswerk gedaan in Eindhoven en heeft 
zij allerlei ideeën ontplooid. De laatste tijd is 
Ellen, bij alle projecten die ze aanpakt, zeer 
begaan met de bevolkingsgroep met een 
heel krappe beurs. 

Bovendien werd zij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. gekozen als raadslid 
voor de PvdA in Eindhoven.

Lampegats Goei Vrouwke
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December 2010: CV De Lichtstadnarren staan op straat door een onverwachte sluting van dans-
school Cultura [voorheen Hennessen]  Na een uitgebreide zoektocht en het afwegen van de 
alternatieven valt de keuze op Unitas. We worden begin 2011 verwelkomt door de toenmalige 
beheerder Sissie Hommersom. De Lichtstadnarren voelen zich al snel thuis. Prinses Dancing Star 
beleeft er een goed carnavalsjaar.

Na een eerste seizoen zien de Lichtstadnarren kans om zich  “te nestelen”  Er worden kleine aan-
passingen aangebracht in verband met de scheiding rokers & niet-rokers, de versieringen worden 
aangepast aan de nieuwe residentie en er wordt gepast en gemeten om voor de kindermiddag 
zoveel mogelijk vermaak in de zaal te proppen. Ook weet het personeel van Unitas weer wat het 
is om voor een zaal stevige drinkers aan te pakken.

De volgende carnavalsjaren worden een spetterende feesten. Afspraken worden steeds beter op 
elkaar afgestemd, de zaal wordt nog mooier versierd en de ondersteuning van het personeel loopt 
gesmeerd. Carnaval 2012 met Prins Cerevisia en 2013 met Prinses Sensation waren geweldige 
evenementen. 

Eind 2013 wordt het beheer van zaal Unitas van Sissy overgedragen naar Jaqueline van Heumen. 
Ook deze nieuwe beheerder wordt door de Lichtstadnarren als een prettige samenwerkingspart-
ner ervaren. Ze is dol enthousiast over de feesten en doet zelfs wel eens mee.

In haar eerste jaar nemen we afscheid van Prinses Sensation en beleven de opkomst en het 
carnaval  van Prins Fortissimo. Ook de opkomst van Prinses Candy is een feest wat Jaqueline en 
haar crew met verve ondersteund.

Nu aan het begin 2015 blijkt als we terugkijken op Carnaval 2014 dat de Lichtstadnarren ook last 
hebben van de crisus. Hoewel we er alles aan doen [een groep harder werkers haalt elke week 
papier op] moeten we voor aankomend jaar toch uitwijken naar een nieuwe residentie. 

Ondanks een grote aanhang, vallen er op maandag of dinsdag 
wel eens gaten in de zaal. Een bekend probleem in de Lampegat-
se Carnaval. De belangrijkste reden voor verhuizen is dus sfeer-
behoud in de zaal. Vier gezellige avonden voor iedereen !!

Daarom kunnen de Lichstadnarren met prettige gevoe-
lens terugkijken op onze tijd in Unitas en bedankt de 
vereniging  het personeel van Lumensgroep voor hun 
inzet. En de toekomst? Wie weet?  

Dankwoordje voor Unitas
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Promotieclub

Wat is de promotieclub van CV de Lichtstadnarren?

Dit is een club van leden die tot doel heeft om het carnaval in Eindhoven, en C.V. de 
Lichtstadnarren in het byzonder te promoten. Deze club is een byzondere steun aan de 
vereniging. Zij steunt de vereniging elk jaar met ca 40% van haar inkomsten, terwijl de rest 
wordt gereserveerd, met name voor jubileumjaren. Daarom, als u C.V. de Lichtstadnarren 
een warm hart toedraagt, wordt lid van de promotieclub.

U ontvangt dan:
1. De grote promotieclub draagspeld. Een zilveren geldbuidel met gouden nar. Elk opvol-
gende jaar van uw lidmaatschap ontvangt u het bijbehorende jaarplaatje.
2. Een preferente optie op het bestellen van kaarten voor de zittingsavond
3. Inzage in de in- en uitgaven van de promotieclub.
4. De nieuwsbrieven en deze carnavalskrant van C.V. De LIchtstadnarren

Ook steunen? De bijdrage is ongelimiteerd, echter minimaal € 50,- per jaar.

Contactpersonen:
Jan van Lierop  of Gerard van der Elsen
Sallandlaan 36   Nicolaas Beetslaan 8
5628 AM  EINDHOVEN  5531 TH  Bladel
040-2414792    tel. 0497-382759

Zij geven u graag een aanmeldingsformulier en na betaling via NL62 RABO 0122 714997 
of contant, en ontvangt u zo spoedig mogelijk de bijbehorende versierselen.

Mee naar 
het HEIDEHONK; 

Mee met 
CV DE 

LICHTSTADNARREN!!!

Verhuisbericht

Op het allerlaatste moment, half januari 2015, heeft de vereniging er voor gekozen om een nieuwe 
residentie te betrekken. Met enige spijt nemen we voor onze carnavalsavonden afscheid van zaal 
Unitas waar we altijd prima zijn verzorgt en ondersteunt.

Na een prettig gesprek met de beheerders van Heidehonk, hebben we toch de knoop doorgehakt 
en wagen de stap: Wij verwelkomen u graag CARNAVAL 2015 in zaal HEIDEHONK 
aan de Noordzeelaan 35 in Eindhoven; 4 avonden Carnaval en een gezellige kindermiddag!!
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Wil jij ook Dansmarietje worden? 
Elke week een keertje lekker sporten 

samen met vriendinnen?
stuur een e-mail: 

dansgarde@cvdelichtstadnarren.nl
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Eigenlijk was de afspraak vanaf 12.30 uur, maar enkele enthousiastelingen waren al eerder aan-
wezig. Maar ook zij konden op zondag 21-12-2014 gewoon bij Unitas binnen. Even later was 
boven de kleedkamer ingericht. Nadat het programma was opgehangen en de muziek door John 
was opgesteld, kon onze presentator Henri op tijd beginnen met het voorstellen van de jury. 

Dit zijn de prinsen en prinsessen van de deelnemende verenigingen. Zij kregen weer een moeili-
jke middag met een zware jurering. Voor de pauze liepen we wat in op het tijdschema en hierdoor 
konden we wat langer pauzeren. 

In deze pauze kwam het FEC weer de gebruikelijke chips brengen en uitdelen. Na de pauze kon 
het tijdschema beter worden aangehouden en dus waren we op tijd klaar met de dansen. Maar 
dan kwam het jury beraad. Het bleek dat er maar weinig verschil zat tussen de diverse verenigin-
gen. En dan de prijsuitreiking. Het was moeilijk wachten op de uitslag want Henri begon eerst met 
het bedanken van de leidsters en het uitdelen van een aandenken aan deze dag met een snoep-
zak. 

En dan kwam dan toch de uitslag. Na enkele 2e prijzen werd de eerste prijs bekendgemaakt. 
Ze geloofden het zelf niet, maar de dansgarde van de Lichtstadnarren was de grote winnaar. Zij 
ontvingen de beker van de 1e prijs en de Lichtstadnarren wisselbeker. Wij zijn allemaal zeer trots 
op onze meisjes. Tot slot moeten we nog het team van Unitas bedanken, want het was ditmaal wel 
goed verzorgd. En natuurlijk alle aanwezigen bedankt voor deze gezellige middag.  

Prinses Candy mini-danstoernooi

Donderdag voor de carnaval was het weer zo ver! 

Carnaval voor de bewoners van verzorgingstehuis  Kronehoef. Onder begeleiding van Toe-
terij eNVee trokken we binnen en werden letterlijk en figuurlijk WARM onthaald. 
Het enthousiasme van de bewoners spatte er vanaf en het is geweldig om de dankbaarheid 
van de bewoners te zien. 

Onder leiding van Prins Fortissimo en gevolg werden er enkele polonaises 
gelopen en ook de meiden van de dansgarde waren van de partij. Deze  deden 
hun beurt weer een hele mooie dans.  De DJ draaide een aantal echte gouwe 
ouwe carnavals krakers waarop er nog een aantal polonaises werden gelopen. 
Na een muzikaal intermezzo van Toeterij eNVee was het tijd voor de verloting 
van een aantal leuke en lekkere prijzen en de verkiezing van de mooist 
verkleden. De avond werd aan elkaar gepraat door Jack en het disco-duo.

Dit jaar weer op 12 februari 2015!

Carnaval in Kronehoef - De Horsten

Onze 
meiden 
nr. 1 !
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Speciale Promotieclubleden

Op zaterdagavond 25 oktober 2014 hebben we tijdens onze prinsenwisseling 2 jubilarissen, die 25 
jaar lid zijn van de promotieclub, in het zonnetje gezet.
Dit zijn namelijk Kees Hoosemans en Louis van Doren.
Wij willen Kees en Louis bedanken voor hun steun aan onze club.
Ze hebben beide een oorkonde en een fles van hun lievelingsdrank ontvangen.
 
Helaas was Louis door ziekte niet aanwezig, gelukkig was zijn zus Marlies er wel om de geschen-
ken in ontvangst te nemen. Ook ontvingen de partners uit handen van onze voorzitter Henri Fri-
jters, een bos bloemen.

Nogmaals hartelijke bedankt!

Op zaterdag 25 oktober kregen wij Louis van Doren en Kees 
Hoosemans een mooie oorkonde en een lekker drankje als 
blijk van waardering voor ons 25 jarige lidmaatschap van de 
promotieclub. Ook al vieren we nu geen karnaval meer, we 
hebben deze bijdrage de afgelopen jaren graag gedaan. 

De promotieclub is op gericht in het seizoen 1989/1990 met 
als doel een financiële steun voor de Lichtstadnarren en spe-
ciale doeleinden zoals jubilea, nieuwe pakjes voor de dans-
marietjes. We hebben al vele mooie en gezellige feesten gehad 
waar we dan ook met veel plezier op terug kijken. Op deze 
feesten kom je veel oude bekenden tegen en dat levert dan 
ook weer veel leuke herinneringen op. 

Lichtstadnarren bedankt voor deze waardering, 
we hebben het zeker op prijs gesteld. Ook wensen 
wij jullie een gezellige karnaval toe.

Ingezonden 
reactie:
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Ophalen van een Hoogheid

Het ophalen van de prins voor de brunch

Op zaterdag middag van de carnaval was ik aan het wachten om te 
zien hoe we dit jaar opgehaald zouden worden. van ver hoorde ik de 
vereniging met luide muziek al aan komen. Het was een ware trailer die 
door iedereen was omgetoverd tot een echte feest trailer! Ralf wist het 
gevaarte netjes achteruit de straat in te manoeuvreren en daar was de 
complete vereniging inclusief mijn gevolg! Na een stukje muziek en wat 
te drinken vertrokken we. Met goede muziek en een heerlijk natje gingen 
we al feestend, springend en dansend naar onze residentie waar een 
heerlijke brunch stond te wachten. Ralf en Damian en iedereen die heeft 
mee geholpen om dit mogelijk te maken BEDANKT HET WAS SUPER!
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Zittingsavond 2015 - Top -Tonpraters bij de LSN

Dit jaar werd zaterdag 3 januari onze zittingsavond gehouden. 

Het was de dertiende keer dat wij dit evenement organiseerden. En het was 
weer een geweldig succes. De zaal zag er goed uit, het geluid was weer prima 
en de bediening was uitstekend. Dus alles was aanwezig voor een gezellige 
avond en dat werd het ook.  Nadat onze presentator Henri de vereniging met 
Prinses Candy en haar Lollipops binnen had laten trekken op de tonen van 
Toeterij eNVee, werd het Lichtstadnarrenlied gezongen door onze hofzanger 
Jack. Dan was het de beurt aan de artiesten. 

Als eerste konden we genieten van Berry Knapen als “Harrie de camping beheerder”. Het eerste 
optreden op zo’n avond is altijd moeilijk, maar Berry weet daar wel raad mee. Hij had het met zijn 
camping Zeezicht in de Hurk wel druk gehad. Door de vogelgriep moest hij zijn Kip caravans bin-
nen zetten en dan weer buiten. Verder vertelde hij zijn verhaal over het leven op de camping. Ook 
wist hij te vertellen hoe de toiletten schoon gehouden moesten worden. 

Daarna was het de beurt aan Jasper van Gerwen. Hij was “Opa Max” die 50 jaar getrouwd was. 
Hij wist een verhaal te brengen over het leven met zijn Iet en de kleinkinderen. Ook konden we 
horen hoe het er aan toe ging in het bejaarden tehuis. Max en Iet hadden als cadeau van de klein-
kinderen een busreis gekregen. En wel naar Waalre. Ook daar kwam natuurlijk een verhaal over. 

Toen zaten we te wachten op Rob Schepers, die te laat was. Dus kwam Frans Bevers maar in 
zijn plaats. Frans kwam op als “Ciske de luizenbol”. Hij was eigenaar van dieren speciaalzaak De 
Langharige Tekkel. Hij vertelde dat hij in Eindhoven ook een dierenwinkel wil beginnen. En ver-
der had hij een verhaal over wat hij allemaal meemaakte in zijn winkel. De kapel werd meerdere 
malen op de hak genomen.  

Inmiddels was Rob Schepers ook gearriveerd en kon hij zijn creatie van “Bakker Frits” ten ge-
hore brengen. Hij werkte in een ambachtelijke bakkerij van moederkoeken. Maar hij had het daar 
helemaal niet naar zijn zin. Wel had hij er plezier in om Henri voor de gek te houden. Dan werd 
het druk op de toiletten en in de rokerstent want het was pauze. Toeterij eNVee wist die goed op te 
vullen met hun muziek. 

Na de pauze kregen we de enige dame van de avond  in de persoon van Kitty Goverde. Zij was 
de “Tulpen Trut”. Zij begon over haar borsten en het liften daarvan. Ze had een verhaal over haar 
chef van een promotieteam, waarvoor zij overal kaas en tulpen moest uitdelen. Vervolgens was 
het de beurt aan de Brabants kampioen van afgelopen jaar. En dat was Ad Vermeulen als “Lijst-
trekker” van de carnavals partij. Alles bij hem thuis was politiek en hij had een heel politiek verhaal 
voor carnaval. Diverse partijpunten werden aangehaald en wij waren zijn partijgenoten. 

Hierna was het de beurt aan Rob van Elst als “Beveiliger”. Hij had een heel verhaal over beveili-
gen. En hij had natuurlijk van alles meegemaakt. En tot slot zagen we Frank Schrijen als “Super 
Kneus” binnenkomen. Hij wist van allerhande verhaaltjes te vertellen over hoe kneuzerig hij en zijn 
familie is. Ook wist hij van alles over de buurt waar hij woont. En zo hadden we weer voldoende 
onze lachspieren kunnen trainen en kwam er een einde aan een geweldige avond. Alle artiesten 
bedankt hiervoor. En op naar volgend jaar.  
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Redaktie L.S.N. Carnavalskrant 2015
* Teksten: Jan van Lierop, Henri Frijters, 
diverse actieve leden. 

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

* Opmaak: Toon Verhaar

Hoe vindt u C.V. de Lichtstadnarren?

C.V. de Lichtstadnarren
p/a Marisca Damen
Nederlandplein 10
5628 AD Eindhoven
tel. 040-7508332
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De Movies was dit jaar het verzamelpunt voor de Lichtstadnarren om te starten met hun reepmid-
dag. Al vroeg waren de eerste Lichtstadnarren aanwezig. Nadat Toeterij eNVee hun muzikale 
intermezzo hadden afgerond gaf Ronny het startsein.

Met onze Prins Fortissimo en zijn gevolg voorop gingen we richting de Heuvelgalerie, waar na de 
nodige muzikale noten en danspasjes van onze Prins en zijn gevolg bij La Place, de route werd 
voortgezet richting het Stratumseind. Onderweg sloten er zich verschillende oud-leden en dona-
teurs aan.

Met deze grote imposante bonte stoet gingen we naar Tipsy Duck. Gelukkig bleef het redelijk 
droog waardoor er velen op het Stratumseind hun feestje buiten maakten. Natuurlijk stond ook 
Cafe Sante op ons programma. Hier werden we zoals altijd “warm” onthaald. Dit jaar hadden we 
voor een kortere route gekozen was Cafe Costa ons eindpunt. Ik kan wel zeggen dat de sfeer 
weer TOP was en eenieder zich weer voortreffelijk heeft vermaakt.

Tot slot, wellicht is dit jullie niet ontgaan dat Leon 
Bakx niet aanwezig was. Na 18 jaar heeft Leon 
besloten ermee te stoppen. Leon, namens alle Li-
chtstadnarren, bedankt voor al die jaren. 

Mede dankzij jou is deze middag uitgegroeid tot een 
geweldige happening waar vele Lichtstadnarren naar 
uitkijken.

Reepcommissie
Henri – Jolande - Ronny

Repen in het Lampegat
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Onderscheiding Ridder FEC.
 
Afgelopen seizoen hebben wij de onderscheiding “Ridder FEC” aan-
gevraagd voor Mirjam de Greef. Mirjam is in 1994 donateur van onze 
vereniging geworden. Daarnaast is zij in 2002 ook nog lid geworden van 
de promotieclub. In 2006/2007 hoorde zij bij het gevolg van onze hoog-
heid Carpe Diem. Al jaren is Mirjam lid van de kindermiddagcommissie 
waar zij met veel vreugde en plezier ieder jaar weer haar beste beentje 
voorzet om de kinderen een onvergetelijke middag te bezorgen. Sinds 3 
jaar heeft zij de leiding over de kindermiddagcommissie en ook dit doet 
zij altijd met een grote lach op haar gezicht. Ten tijde dat het dansmari-
etjestoernooi nog in de Genderbeemd plaatsvond konden wij na afloop 
van het toernooi bij Mirjam terecht voor een kopje soep en een broodje. 
Dit regelde zij altijd belangeloos voor de hele vereniging. Als er iets 
moet gebeuren, maakt eigenlijk niet uit wat, ramen schilderen, aan de 
kassa voor de voorverkoop, versieren, rijden of wat dan ook, dan klop 
maar bij Mirjam aan want zij zal je nooit teleurstellen. Daarom vindt het 
bestuur van c.v. de Lichtstadnarren dat een pluim in de vorm van Ridder 
FEC wel op zijn plaats is. 

Mirjam ontving de onderscheiding eveneens op zondag 2 maart 2014

Federatie Eindhovens Carnaval

De grote federatie onderscheiding is het afgelopen seizoen aangevraagd 
voor Henri Frijters.
 
Henri is bij de Lichtstadnarren begonnen als lid in 1995. In 1996 is hij 
een jaar bij Aventurado geweest om daarna toe te treden tot de raad van 
11. In 1998 is hij hoogheid geweest en is hij ons als prins Plaisier een 
jaar lang voorgegaan. Daarna werd hij in 1999 bruidegom Gradje van het 
boerenbruidspaar. Van 2003 tot 2006 is hij bestuurslid geweest, daarna 
weer 2 jaar in de raad om in 2008 terug te komen in het bestuur als vice-
voorzitter. Ook al is hij al jaren lid, toch is hij in 2001 ook nog eens lid 
geworden van de promotieclub om onze vereniging financieel te onder-
steunen.
Vanaf 2001 zie je Henri ook altijd als spreekstalmeester, een functie die 
hem op het lijf is geschreven. Kortom zonder Henri zijn de Lichtstadnar-
ren niet compleet.
 
Henri heeft de onderscheiding op zondag 2-maart-2014 ontvangen.

Grote Federatie Onderscheiding

Ridder van de Federatie
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Koningsschieten

Hallo Carnavalsvrienden

Na vele jaren is het dan zover
Ik ben de nieuwe koningin van het koningsschieten.
Ze zeggen weleens “jong geleerd, oud gedaan” 
Nou dat klopt bij mij dan ook.
Met heel veel geluk en een nieuwe bril is het eindelijk gelukt.
De wisselbeker staat netjes op de secretaire te pronken.
Het was weer een gezellige middag, waarbij het zonnetje niet ontbrak.
En de barbeque heerlijk smaakte.
Volgend jaar ga ik een poging doen om mijn kroontje te behouden.
Of dat gaat lukken zien we dan wel weer.

Was getekend: Henriette van Rooy
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In Memoriam : Jos van de Graaf / Motorista

Ook een Carnavalsvereniging moet wel eens afscheid nemen. Helaas hebben wij recent afscheid 
moeten nemen van een ex-lid en ex-prins Jos van de Graaf.

Jos heeft vele functies vervult binnen onze vereniging; hij was onder andere actief raadslid, lid van 
de technische commissie, lid van de prinskeuzecommissie, aanspreekpunt voor artiesten, mede- 
organisator van de tonpratersavonden en in 1999-2000 samen met zijn vriend Jan Koppelmans de 
37e Hoogheid van de Lichtstadnaren onder de naam MOTORISTA.

Helaas heeft Jos zijn 7 jaar lange strijd tegen kanker niet kunnen 
winnen. Wij zullen hem allen missen. Jos bedankt namens de 
Lichtstadnarren voor jouw belangeloze inzet!
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Donateurs

Donateur van het jaar

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om uit te roepen tot donateur van het jaar:

   Bart Wouters
Bart is al donateur bij ons sinds februari 1999 en is gestopt 
in 2005.

Schijnbaar kon hij ons toch niet missen want in 2008 is hij 
weer opnieuw donateur geworden en dat is hij nu nog.
Zelden zie je zo’n enthousiast persoon als Bart. 

Altijd in beweging, altijd lachen, altijd goede zin. Of het nu 
druk is of heel stil, maakt niet uit Bart vind je op de dans-
vloer. Als je hem kwijt bent kun je hem altijd vinden rechts 
voor het podium, wat zo ongeveer zijn stamplaats is.  
Wij zijn er trots op dat Bart onze verenig-
ing al zo lang een warm hart toedraagt. 

Daarom is Bart op 25 oktober uitgeroepen 
tot donateur van het jaar en ontving hij 
de bijbehorende oorkonde en een gloed-
nieuwe speld. 

Wat is donateur zijn van CV de Lichtstadnarren?

Doordat u donateur bent, steunt u C.V. de Lichtstadnarren, maar dat niet 
alleen. U bent gratis welkom op alle bals die de vereniging organiseert in de 
residentie. Dit met uitzondering van de zittingsavond en de kindermiddag 
met Carnaval. Ook bent u welkom op de uitbals waar de vereniging naar toe 
gaat. U toont uw steun en betrokkenheid bij de vereniging door het dragen 
van de prachtige draagspeld die u ontvangt, waar u elk jaar dat u weer 
betaald een nieuw jaarplaatje voor krijgt. De vereniging houdt u daarnaast 
regelmatig op de hoogte van nieuwtjes via haar nieuwsbrieven.

Dus bent u die echte Lichtstadnar? Wordt donateur! Meldt u aan bij:

Jan van Lierop  of Roy Damen
Sallandlaan 36   Nederlandplein 10
5628 AM  EINDHOVEN  5628 AD Eindhoven
040-2414792    tel. 040-7508332

Zij geven u graag een aanmeldingsformulier en na betaling via NL05 RABO 
0101 0539 83 of contant, hoort u tot de donateurs der Lichtstadnarren en 
ontvangt u zo spoedig mogelijk uw mooie draagspeld.
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Fotogalerij  CV de Lichtstadnarren

Henri Frijters  Marisca Damen Roy Damen  Freddy de Greef Gert-Jan vd Graaf
Voorzitter  Secretaris  Penningmeester Bestuurslid  Bestuurslid

Ronny vd Graaf Ton v. Haren   Michel Heeren Gerard Klaassen John Kweens
Raadslid  Raadslid  Raadslid  Ere-Lid  Raadslid

Damian Smits Jack de Turck Ronald vd Ven Toon Verhaar  Jack Verschuren
Raadslid  Raadslid  Raadslid  Raadslid  Raadslid

Even Lachen!
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Michel Brok          Maikel v.Bokhoven Ralf op den Buijs Gerard vd Elsen Rinus vd Graaf
Raadslid          Raadslid          Raadslid  Ere-Lid  Raadslid

Jan v. Lierop   Patrick v Namen Richard v. Rooij Jan Smit 
Raadslid  Raadslid  Raadslid  Raadslid

Fotogalerij  CV de Lichtstadnarren

Onze website: 
www.cvdelichtstadnarren.nl

maar natuurlijk 
ook op feestboek

agenda, wetenswaardigheden, fotos, 
ex-prinsen, dansmarietjes, historie

Kent u ze nog?

Motorista      Dionysos    Plaisier     Tropicana    Demolition    Consolidarius

A B C D E F

 1           2  3  4     5        6

A=...

B=...

C=...

D=...

E=...

F=...
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De vereniging:

Het Bestuur:
Marisca Damen
Roy Damen
Henri Frijters
Gert-Jan van de Graaf
Freddie de Greef

Ereleden:
Kees Bakx
Peer Derhaag
Appie Dijk
Gerard van der Elsen
Bertus van Eembergen
Hans van der Heijden
Gerard Klaassen

Ere-Voorzitter:
Gé Wonink

Ex-Prinsen-club:
Maikel van Bokhoven
Michel Brok
Roy Damen
Peer Derhaag
Jos Derksen
Gerard van der Elsen
Henri Frijters
Ronny van de Graaf
Petry van de Graaf
John Kweens
Hubke Nauts
Wim Noordzij
Richard van Rooij
Ton Smits
Jolanda van de Ven
Toon Verhaar
Jack Verschuren
Patricia de Wit

Afgevaardigde sFEC:
Toon Verhaar

Nar:
Gidy Kindt

Donateurs belangen:
Jan van Lierop

Afgevaardigde Dames:
Marisca Damen

Raad van Elf:
Maikel van Bokhoven
Michel Brok
Ralf op den Buijs
Roy Damen
Gerard van der Elsen
Henri Frijters
Ronny van de Graaf
Gert-jan van de Graaf
Rinus van de Graaf
Freddie de Greef
Ton van Haaren
Michel Heeren
Gerard Klaassen
John Kweens
Jan van Lierop
Patrick van Namen
Richard van Rooij  (VzRv11)
Jan Smit
Damian Smits
Jack de Turck
Ronald van de Ven
Toon Verhaar
Jack Verschuren

Dansgarde:
Shanaya Gregare
Silina Klaassen
Jaylee de Ron
Selin Sevindi
Celina v.d. Ven
Lisanne v.d. Ven
Lisa Verhaar

Leiding Dansgarde:
Marisca Damen
Annemarie Rozema

Overige Leden:
José van der Elsen
Huub Nauts
Wim Noordzij

Promotie Club:
Hr. Maikel van Bokhoven
Hr. Roy Damen
Hr. Gerard van der Elsen
Hr. Henri Frijters
Mw. Jolande Frijters
Hr. Anton v. Geloven
Mw. Petry van de Graaf
Hr. Rinus van de Graaf
Mw. Mirjam de Greef
Hr. Freddie de Greef
Hr. Ton van Haaren
Hr. Kees Hoosemans
Hr. Jan de Jonge
Hr. John Kweens
Hr. Jan van Lierop
Hr. Jasper Overdijk
Hr. Richard van Rooy
Hr. Jan Smit
Hr. Damian Smits
Hr. Toon Verhaar
Hr. Jos van Vugt

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

Prinses Candy:  Tamara Linssen
Lollipop Romy:  Romy Smit
Lollipop Patricia:  Patricia de Wit
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WIJKCENTRUM 
HEIDEHONK

Noordzeelaan 35
5628 KP Eindhoven
Telefoon:040 242 6268

ONZE RESIDENTIE MET CARNAVAL:

WIJKCENTRUM HEIDEHONK


