CARNAVAL 2016

Wij verkopen de
strijkapplicatie
“ LAMPEGAT”

Koopt u ook bij onze
adverteerders?
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Voorwoord van de Voorzitter
Beste Lichtstadnarren, prinses en gevolg,
de dames, dansgarde, raad van elf, donateurs,
adverteerders, promotieclubleden, vrienden van
de Lichtstadnarren en een ieder die dit leest.
Hoe vaak hebben we dit al gehoord?
En hoe graag hoor en lees ik deze woorden.
Deze woorden geven aan dat het weer tijd is:

“Tijd om te feesten”
Een tijd waar gezellige contacten voorop staan,
elkaar treffen, samen een biertje drinken,
wat babbelen en natuurlijk veel lachen.
We hebben 4 lange dagen de tijd voor elkaar
en 4 lange dagen de tijd voor onszelf
om weer even te “resetten”.
Om even afstand te nemen van onze dagelijkse
bezigheden.
Met trots kijk ik even terug op het afgelopen seizoen.
Een geweldige carnaval in onze nieuwe residentie Heidehonk,
onder leiding van onze Prinses Candy (Tamara) en
The Lollipops (Patricia en Romy).
Bedankt voor jullie super inzet.
Ook dit jaar gaan we een geweldige carnaval tegemoet
onder leiding van Prinses Xanthia, Secvantaro en
natuurlijk onze Jeugdprins Golerio en zijn Adjudant Passo
Een geweldige enthousiaste club, die de grondvesten van het Lichtstadpaleis laten schudden!
En dat alles onder het motto:

“Laat het Lampegat stralen”

Salaai
Henri Frijters
Voorzitter C.V. De Lichtstadnarren
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Proclamatie Prinses Xanthia
Wij, Xanthia
Bij de gratie van alle lichtstadnarren en - narrinnen,
Prinses der Lichtstadnarren 2015 - 2016
Barones van de oude Gracht
Gravin van wijn en plezier
Jonkvrouw van de thuiszorg
Wakend oog over prins Golerio
En adjudant Passo
Bijgestaan door Secvantaro
Proclameren dat :
1 wij de aftrap geven voor een geweldig seizoen
2 meer plezier dan blessures beleven .
3 de dansgarde voorgaat in de polonaise .
4 de raad en dames hen hierin volgt .
5 met een glaasje op hebben wij onze eigen bobs.

7 confetti ons handelsmerk zal zijn
8 de jeugdprins ons af en toe zal vergezellen .

10 wij alle lichtstadnarren en - narrinnen een gezellig carnavals seizoen toewensen .
11 dit alles onder het motto:
“LAAT LAMPEGAT STRALEN”
alles opgemaakt in het lampegat en bevestigd in de residentie der Lichtstadnarren
op 31 oktober 2015
Xanthia prinses der Lichtstadnarren
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Hoogheid 2016: Prinses Xanthia
en Secvantaro

Adjudant Roy

Adjudant Ralf

Prinses Xanthia

Hofdame Marisca

Hofdame Marjan
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2016: weer een
Prinses bij CV de
Lichtstadnarren

6

ik zal
“Xanthia”
heten
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Opkomst Prinses Xanthia en Secvantaro
Opkomst prinses Xanthia en gevolg.
Het was weer de avond van de prinswisseling. Prinses Candy en de Lollipops mochten nog even 8
verenigingen binnenhalen, waardoor het behoorlijk druk was in het Heidehonk. Maar toen was het toch
echt gedaan voor hen. Zij werden uit hun functies ontheven en door de dames van de vereniging als
snoepgoed afgevoerd.
Dan wordt er vanuit de rokerstent een pad afgeschermd
tot op het podium. Na even wachten worden de schermen weggehaald en met een goed stuk muziek zien we
7 man op het podium staan.
Het zijn vijf grote en twee kleine. Dus hebben we dit jaar
weer eens een jeugdprins.
Het gezelschap wordt geinstalleerd als:
Prinses XANTHIA en SECVANTARO
Jeugdprins GOLERIO en jeugdadjudant PASSO.
Prinses Xanthia is Monique de Wit. Secvantaro wil zeggen: gevolg. En dit zijn de hofdames Marjan en
Marisca en de adjudanten Ralf en Roy.
Jeugdprins Golerio is Rowin, de zoon van Monique. De jeugdadjudant is Keandro, de zoon van Marisca
en Roy. Ze zien er weer schitterend uit. Zij worden direct getrakteerd op de nieuwe showdans van onze
dansgarde. Dan kunnen ze van het podium af en de aanwezigen begroeten. Zij zullen ons het seizoen
Wij wensen hen een geweldig seizoen en veel plezier.
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Samen op de foto of samen een pilsje? Of allebei?
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Afscheid Candy door de Dames

Lieve prinses Candy en de Lollipops,
Nog 1x komen jullie in de picture te staan,
Want na vanavond zal dat niet meer vanzelf gaan.
Facebook zal niet meer roze en blauw zijn,
En dat doet vast een beetje pijn.
Maar om die pijn een beetje te verzachten,
Brengen we jullie nu nog even op andere gedachten.
We hebben met jullie een geweldig jaar mee gemaakt,
Niet 1x zijn jullie eerder afgehaakt.
Altijd fris en fruitig weer present,
En veel mensen met een lolly verwent.
Nooit klagen, altijd vrolijk en samen veel plezier,
Zo zorgden jullie steeds voor veel vertier.
Dat het een zoet jaar zou worden had iedereen wel in de
gaten,
Maarja waar moet je al die zoetigheid toch laten,
Daar hebben wij iets op verzonnen,
En zijn aan nieuwe kledingstukken begonnen.
Zo blijven jullie nog 1 avond lekker zoet,
Voordat je morgen je zwarte jas weer aandoet.
Tot slot willen wij jullie bedanken voor jullie inzet het afgelopen jaar,
Daarom staan de fotografen al in een rij voor jullie klaar.
Om nog eenmaal in de picture te kunnen staan,
Nog veel plezier vanavond, jullie kunnen nu naar jullie fotohoek gaan.
De dames.
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Raad van 11
Hallo luitjes,
6 jaar geleden ben ik (Damian van der Heijden) begonnen bij “CV de Lichtstadnarren” als
raadslid. Inmiddels loop ik sinds dit seizoen mee als Leider van de Raad.
Bij de raad van 11 is het altijd 1 groot feest. Samen met de Hoogheid en ’t Gevolg, de
voor de raadsleden om zich gereed te maken voor het binnentrekken.

Handschoenen aan, steek goed, jas dicht en gaan met die banaan.
Daarna kan het feestgedruis beginnen, want de Lichtstadnarren zijn
binnen. Samen met familie en vrienden, want ja, bij de Lichtstadnarren voelt het als 1 grote familie. Drinken we, dansen we, kletsen we,
zwetsen we.
Tot ziens bij CV de Lichtstadnarren, de vereniging waar je jezelf thuis
voelt !
Salaai, Damian van der Heijden.

Ex-Prinses Candy & the Lollipops
Beste Lezers,
Wij hebben het afgelopen jaar een fantastisch jaar gehad samen met alle Lichtstadnarren- en narinnen, alle lampegatters en lampegatterinnekes maar natuurlijk ook met de prinsenkoppels van de andere carnavalsverenigingen.
Het hoogtepunt was natuurlijk de vier dagen carnaval. We hebben in onze
nieuwe residentie een paar geweldige dagen gehad, veel plezier gemaakt maar
vooral genoten van het feestgedruis.
Helaas komt aan alles een eind en dus ook aan ons jaar. Het was gaaf, roze,
zoet, geweldig en in één woord fantastisch. We hadden dit voor geen goud willen missen. Het was een jaar om nooit te vergeten en een jaar vol herinneringen
die wij ons hele leven bij ons zullen dragen.
De dames van de raad hadden ook dit jaar weer
de afgang geregeld. Als drie heerlijke snoepjes,
gekleed in het roze met bijpassende hoofdband
met spek, was het tijd voor ons vertrek. Bedankt
dames voor dit leuke afscheid.
Tot slot willen wij onze nieuwe hoogheid een
haar gevolg nog een geweldig mooi jaar toewensen. Geniet ervan, want voor je het weet is
het alweer voorbij.
Salaaaai Ex Prinses Candy & The Lollipops
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Ook adverteren? Neem contact op over de mogelijkheden:
info@cvdelichtstadnarren.nl
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Voorstellen Prinses Xanthia
Hallo beste carnavalsvrienden,
Mag ik mijzelf even voorstellen. Ik ben Monique de Wit.
Geboren en getogen in Eindhoven (woensel) om precies te
zijn.
Maar dit carnavals seizoen mag ik door het leven als Prinses Xanthia der Lichtstadnarren. Samen met mijn gevolg
Secvantaro en jeugdprins Golerio met zijn adjudant Passo
maken we er een geweldig jaar van.
Zelf ben ik begonnen bij de dansmariekes van de Lichtstadnarren toen ik 13 jaar oud was. Daarna mocht ik de
dansgarde gaan trainen, samen met mijn eigen zus.
Tot ik de trotse moeder werd van Rowin de Wit (jeugdprins
Golerio). En nu staan we daar dan, 7 carnavals gekken.
Met maar 1 doel: FEESTVIEREN ! Dus alle glazen in de
lucht, laat de confetti maar knallen want wij gaan er tegenaan met z’n allen.
Prinses Xanthia en Secvantaro.

Voorstellen Jeugdprins Golerio en Adjudant Passo
Hallo,
Ik ben Rowin de Wit, 2016 ga ik voorop als jullie jeugdprins Golerio.
Mijn hobby’s zijn: voetbal, zwemmen en ik speel graag spelletjes op de
PlayStation 4.
Ik wilde graag jeugdprins worden omdat ik heel erg van carnaval hou. Ik
vind het erg leuk om samen met mijn vriend Keandro Damen, adjudant
Passo, het hele seizoen te mogen dansen op het podium.
Groetjes, Rowin de Wit.
Hallo,
Ik ben jeugdadjudant Passo, oftewel Keandro
Damen. Ik ben 10 jaar, zit in groep 7 en mijn
hobby’s zijn voetballen en gamen.
Toen mijn vriendje Rowin vroeg of ik zijn adjudant wilde worden, zei ik meteen ja want ik
heb heel veel zin om samen met hem en jullie
carnaval te vieren.
Wij hebben gekozen voor de kleuren rood-wit
omdat wij allebei voetballen bij Unitas, die ook
rood-wit zijn en we zijn allebei fan van PSV,
Groetjes van Passo
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Peter Geurds Assurantiën
Bezoekadres:
Tel. nr.
Fax nr.

Hondsruglaan 83 A
5628 DB Eindhoven
040-2414304
084-7316790

Email:

Info@petergeurds.nl

www.advieskeuze.nl

AKROPOLIS

Grieks specialiteiten restaurant
Stationsweg 21
6023 AD Budel-Schoot
telefoon 0495-496311
info@akropolis-budel.nl
WWW.AKROPOLIS-BUDEL.NL

Elke dag feest bij CV de Lichtstadnarren !!!
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Jeugdprins Golerio met Adjudant Passo

Wij zien jullie graag
Kindermiddag 7 februari 2016
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Volleyballen
Op zondag 13 december 2015 was wederom
het traditionele Volleybal toernooi van Lampegatse carnavalsverenigingen in sporthal de
Coevering in Geldrop. Nadat de Lichtstadnarren
de twee teams van de fotos hadden gevormd,
werd begonnen aan de eerste serie van totaal
drie competitieronden. Dit jaar waren er helaas
wat weinig teams, mogelijk doordat PSV weer
eens thuis een voetbalwedstrijd had.

Een andere traditie op dit toernooi werd ook in ere gehouden, de Lichtstadnarren bereikten weer niet de eerste plaats. Dan maar naar Toon.
werden er wederom in diverse uitvoeringen eitjes op bestelling gebakken
voor de vermoeide sporters. Aan alle deelnemers en supporters bedankt!
De Lichtstadnarren waren er weer bij !!

Ex-Prinssen
Op vrijdag bij het afscheidsfeestje van onze hoogheid dan zie je ze, de exxen.
Herkenbaar aan hun blauwe tenue, veelal met de onderscheiding van hun jaar op
de rug geborduurd en een platte zwarte pet. Maar niet onbelangrijk: De Pul Het
bedankje van de vereniging voor een jaar Hoogheid zijn, wat later die avond gevult
gaat worden door de “aanstaande ex” bij de ceremoniele foto-ophanging.
En wat doen die Exxen nu nog meer? Eens per jaar hebben de Exxen een gezamenlijk uitje. In 2015 was dit naar Boerderij ‘t Dommeltje in Boxtel. Tijdens een gezellige
avond werd de “Bonte Koewiz” gespeeld, onder het genot van een hapje en een
Jongens tegen de Meisjes”. Dezelfde verdeling werd deze avond gemaakt tussen de
Ex-prinsen en hun partners. Als afsluiter mochten we nog even het boerderij gedeelte bezoeken.
Ook vormen drie van hen de PrinsKeuzeCommissie. Hier kunnen mensen die erover
denken om “het “ook eens te doen zich melden of informeren hoe je hoogheid van
de Lichtstadnarren wordt. Heb je interesse / wil je iets weten over het prinsenschap,
moet het geheim blijven? Meld je dan bij de PKC-commissie, deze mensen gaan
vertrouwelijk met jou informatie om.
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DEZE PAGINA WORDT U AANGEBODEN DOOR:
JEROEN SOETERINGS

Carnaval 2015

Soeterings dakbedekkingen

Fransebaan 123
5627 JR EINDHOVEN
T: 06-23 68 86 29
sdakbedekkingen@gmail.com

Gewoon
Sjaan
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Woordje van het Heidehonk
In het begin van het afgelopen jaar werd het Heidehonk benaderd of zij tijd
en ruimte vrij hadden om gezamenlijk met carnavalsvereniging “De Lichtstadnarren” het feest van carnaval te organiseren.
Na goede afspraken gemaakt te hebben tussen de beide besturen zijn wij dit
avontuur aangegaan.
Alles is wennen en zeker de planning, over wat er ingekocht moest worden
en hoe de taakverdeling moest zijn tussen het Heidehonk en de carnavalsvereniging. Evenals de bezetting (hoeveel mensen er nodig moeten zijn om
iedereen van een drankje te voorzien).
Aangezien wij niet de ervaring hadden om zulks soort evenementen te organiseren, was het een probeersel dat enorm goed uitpakte. De carnavalsvereniging heeft de zalen versierd en dat hebben zij tot onze
grote tevredenheid gedaan. Professioneel en met veel accuratesse heeft de werkgroep , die dit moest
verzorgen, zich van haar taak gekweten.
De deurwachten (mensen die de gang van zaken rondom het feest in goede banen moesten leiden) hebben hun taak tot volle tevredenheid verricht. Wanklanken zijn vanuit de buurt niet of nauwelijks geconstateerd.
De Prinses met haar Hofdames hebben op een goede carnavaleske manier leiding gegeven aan het hele
gebeuren. Al met al was het een mooi feest dat 4 dagen duurde en waar wij met zijn allen veel plezier aan
beleefd hebben.
Wij hopen dat voor het seizoen 2016 er weer op dezelfde manier gefeest kan worden. Het is zeker een
aanwinst voor de wijk, dat we er weer een activiteit bij hebben dat zich mag laten zien.
Bedankt Bestuur en Vereniging, dat we dit nog tot in lengte van jaren mogen en kunnen
organiseren.
Alaaf, salaai en op naar het carnaval
2016 waar we met smacht op zitten te
wachten.
Peter Vervest sr.
Voorzitter Stichting Heidehonk.
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Ben jij dit jaar
het mooiste
verkleed?
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Programma Kindercarnaval 2016

Kindermiddag
Zondag 07 februari 2016
Zaal open 13.30 uur
Aanvang 14.11 uur.
Terwijl ik dit schrijf is carnaval 2015 net achter de rug. Wij zijn weer bij elkaar om de kindercarnaval 2016
te regelen zodat het net zo gezellig wordt als afgelopen jaar 2015.
En natuurlijk is dat weer gelukt:
De ballonnenclown is weer paraat . De dansgarde is zoals altijd weer aanwezig en gaat een schitterde
dans laten zien. Ook zijn er veel leuke spelletjes, maar je kunt je ook laten schminken door de dames van
de Lichtstadnarren
De prijs voor de entree kaartjes bedraagt € 4,00 hiervoor krijg je naast al dat vermaak ook nog:
Chips
Drinken
Suikerspin
En als je naar een leuke middag weer naar huis gaat een goed gevulde snoepzak.
Kaarten kun je reserveren via: roy.damen@versatel.nl of bij binnenkomst in onze residentie het Heidehonk.
Veel plezier en leut, Alaaf !!
De kindercommissie.

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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Programma 2016
Zaterdag 06 februari
Lichtstadnarrenbal
Zaal open 19:30 Aanvang 20:11
Aftrap van Carnaval met:

DJ -Soundwave
en
Zanger Martino Kluitmans

Zondag 07 februari
Kindermiddag
Zaal open 13:30 Aanvang 14:11
Kindercarnaval met veel vertier [zie bladzijde 21 ]

Zondag 07 februari
Residentiebal
Zaal open 19:30 Aanvang 20:41
Deze avond met:

DJ - Soundwave
en
Eindhovense zanger
Roykuh
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Contactgegevens CV de LSN op bladzijde 35 of via onze website
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Residentie 2016 = zaal Heidehonk
Maandag 08 februari
Repen in Lampegat
Verzamelen om 11:45 Start 12:00 The Movies

Maandag 08 februari
Blauwe Maandagbal
Zaal open 19:30 Aanvang 20:41
Deze avond met:

DJ -Soundwave & bezoekende Kapellen

Dinsdag 09 februari
Boerenkielenbal
Zaal open 19:30 Aanvang 20:30
Deze avond met: DJ -Soundwave

Actuele informatie ? Bekijk ook onze web-site: www.cvdelichtstadnarren.nl

Noordzeelaan 35

Vrijdag 12 februari
Haringhappen
Aanvang 21:00 Matje of Pluimpje ?
** alle aankondigingen onder voorbehoud
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Café Biljart

De Tempelier
Voor een hapje of
goed glas bier
Zit je goed bij
De Tempelier

Maar ook voor een
borrel of goed glas wijn
Kun je terecht bij
Henny & Tijn.

Maandag & Dinsdag
gesloten

Café “De Tempelier” Antwerpenlaan 20
5628 XJ Eindhoven
Tel.: 040 - 24 24 869
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Dansgarde
Hallo allemaal
ik ben silina klaassen en ik zit bij de dansmarietjes.
ik ben 7 jaar oud en dit is mijn 2e jaar dat ik bij de dansmarietjes zit.
mijn opa en oma zitten ook bij de vereniging , daarom leek het mijn wel leuk
om bij de dansmarietjes te gaan.
ik vindt het heel leuk om allemaal nieuwe danspasjes te leren, en om in ons
pakje te dansen.
Iedere dinsdag doen we trainen op onze pasjes en de dans, sinds dit jaar hebben we ook een
showdans. dat vind ik ook heel leuk, de toernooitjes vind ik het leukst en met de carnaval want
dan krijgen we altijd leuke cadeautjes en een beker.
ik heb er heel veel zin in om met elkaar te dansen, en heb er ook veel plezier in.
ik weet niet meer wat ik moet vertellen en hoop iedereen met het dansen weer te zien.
groetjes Silina

Meiden waar de Lichtstadnarren
trots op mogen zijn!

Lisanne v.d. Ven
Celina v.d. Ven

Lisa Verhaar

Selin Sevindi
Amber v.d. Palen

Silina Klaassen

Djanaya Smits
Meike van Tilburg

Jaylee de Ron
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2016: Feesten maar!

Cafe
NEW TAVEERNE
Stratumseind 43
EINDHOVEN

Wil jij er ook één?
26

Dinsdag ook dweilen
met de Lichtstadnarren?
dan hier gratis Haring!
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De Dames
Ik heb het idee dat de groep steeds groter wordt.
Maar dat is alleen maar goed en als ze dan ook nog lid of donateur worden,
steunen ze ook nog de club en niet alleen de dames.
Ze zijn altijd nadrukkelijk aanwezig met al hun dansjes op de vloer, waar ik
altijd met bewondering naar kijk, want dat lukt mij niet. Ik gooi al die pasjes
door elkaar.
En dan al die foto’s die gemaakt worden de dag daarop kun je precies
volgen wat er is gebeurd. Op F.B. weet iedereen wanneer wij bal hebben
dankzij hun, hartstikke goed.
Al met al een leuke groep dames die er altijd zijn en veel plezier hebben, en
ook nog van alles doen voor de club.
Zodat de oudjes, Sjaan en ik het wat rustiger aan kunnen doen.

“Vooral doorgaan” zou een bekende Nederlander zeggen.
José

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 opvolgende 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
Sallandlaan 36
5628 AM EINDHOVEN
040-2414792

of

Gerard van der Elsen
Nicolaas Beetslaan 8
5531 TH Bladel
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.
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Prinses Xanthia mini-danstoernooi
Vanwege de terugloop van deelneemsters aan ons toernooi was de starttijd
een half uur later. Iedereen kon nu vanaf 13.00 uur binnen en zouden we om
14.00 uur beginnen. Zouden we, want we moesten nog even wachten op de
Ballenkoning (Prins van de Kletsmeiers).
Maar gelukkig duurde dat niet al te lang en begonnen we met een nieuwe presentator (Toon) en een nieuwe voorzitter van de jury (Roy).
Het programma werd op het laatste moment nog even aangepast omdat Blue Motion een extra
solo-optreden in petto had voor het publiek. Nadat de Prinsen van de deelnemende verenigingen
waren voorgesteld als juryleden, konden de juryformulieren uitgedeeld worden en konden we
starten met het toernooi.
Het tijdschema werd goed strak aangehouden en in de pauze kwamen de vertegenwoordigers van
de FEC voor het uitdelen van de traditionele chips.
Hierna kregen we de tweede ronde van de wedstrijd. Onze dansgarde moest zich na hun
gardedans snel omkleden voor het slotnummer: Hun showdans. Meiden bedankt voor deze mooie
dans, zeker weer terug te zien op de kindermiddag?
Na al die dansen beginnen de spannende minuten. De jury in beraad, de punten moesten worden
geteld. Gelukkig heeft dit niet al te lang geduurd en kon de presentator beginnen met de uitslag.
Voor het uitreiken van de prijzen, werden ook de deelneemsters buiten mededinging bedankt.
Ook zij kregen een aandenken en een snoepzak. En de leidsters die het hele jaar sleutelen en
coachen kregen een doosje met bonbons.
En dan was het eindelijk zover. Na alle tweede prijzen, was de
eerste prijs deze keer voor

De Garde van de Geinrapers.
Dames van harte gefeliciteerd namens cv de Lichtstadnarren.
De twee dames ontvingen de beker voor de eerste prijs en de
Lichtstadnarren wisselbeker. Iedereen werd nog door de presentator bedankt, maar hij vergat de DJ en zichzelf.
Maar Toon ook jij bedankt voor de presentatie en Johnny bedankt
voor het draaien van de muziek.
En iedereen die aanwezig was, bedankt voor deze gezellige middag.
De organisatie.
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Afscheidsavond Vrijdag 30 oktober 2015
De afscheidsavond op 30 oktober begon, na
het binnentrekken, met een nieuwe dans van de
vernieuwde dansgarde.
Onze garde wilde na deze dans graag Peter
Vervest bedanken voor de goede zorgen tijdens
de trainingen die zij bij het Heidehonk hebben.

Pulletje voor
de Exxen

Uiteraard werd de dansgarde bedankt door onze
scheidende hoogheid Candy.
De gewoonlijke plichtplegingen konden toen
plaatsvinden. Jammer dat de donateur van het
jaar niet aanwezig was. Dan maar de verenigingsonderscheidingen uitdelen. Er waren er dit
jaar 6 stuks die 1 jaar bij de vereniging waren.
Ook kwamen de ex-prinsen natuurlijk aan de
beurt. Zij gingen samen met Prinses Candy en
de Lollipops de foto ophangen in de ex-prinsen
galerij. Natuurlijk ging dit weer niet goed, want
er was iets niet goed met de haakjes en de
oogjes. Maar dit werd al snel opgelost met de
nodige drank.
Dan was het afscheid nemen aangebroken.
Het bestuur voorop en iedereen daar achteraan
na op zijn eigen wijze afscheid van dit trio. En
we ontvingen allemaal een beker met daarin
natuurlijk snoep. Hierna konden we nog enige
tijd blijven hangen, maar was de avond voorbij.
Prinses Candy en de Lollipops bedankt voor
weer een geweldig jaar.
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Prins (es)
Xanthia
Candy
Fortissimo
Sensation
Cerevisia
Dancing Star
Daimond

Periode
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010

Naam
Monique de Wit
Tamara Linssen
Maikel van Bokhoven
Jolanda van de Ven
Johnny Kweens
Patricia de Wit
Ton Smits

Quarante Quatre
Carpe Diem
Narderlicht
Destilador
Dionysos
Tropicana
Consolidarius
Purplestar
Motorista
Plaisier
Demolition
Festinariz
Locodorius
Pintium
Gerard
Equestrian
Equestrian
Rob
Nauticus
Financius
Unix
Frits den Urste
Cuirius
Perce-Bois
Jan d’n Urste
Videlio
Plafonneur
Amuserius
Heubolius

2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
1997/1998
1996/1997
1995/1996
1994/1995
1993/1994
1992/1993
1991/1992
1990/1991
1989/1990
1988/1989
1987/1988
1986/1987
1985/1986
1984/1985
1983/1984
1982/1983
1981/1982
1980/1981
1979/1980

Ronny van de Graaf
Henk Hendrikx
Jack Verschuren
Roy Damen
Toon Verhaar
Francois van Eembergen
Richard van Rooij
Petry van de Graaf
Jos van de Graaf
Henri Frijters
Ronny van de Graaf
Peer Derhaag
Jos Derksen
Hubke Nauts
Gerard van der Elsen
Michiel Brok
Michiel Brok
Rob Sonnenschein
Wim Noordzij
Rob Sonnenschein
Rinus van Weele
Frits Wassenberg
Hans van der Heijden
Twan van Eembergen
Jan Gruyters
Henk Scheurleer
Peer Derhaag
Gerard de Laat
Jan van den Heuvel

d’n Kittel
d’n Kittel
Figaro
Achemure
Akkwanillus
Tolerantius
Gerstejanus
Publicatius
Teharkianus
Platerius
Bacardi
Bacardi
Theodoor den 2e
Theodorus
Toon den Urste

1977/1978
1976/1977
1975/1976
1974/1975
1973/1974
1972/1973
1971/1972
1970/1971
1969/1970
1968/1969
1967/1968
1966/1967
1965/1966
1964/1965
1963/1964

n.v.t.
n.v.t.
Bertus van Eembergen
Stadsprins
Stadsprins
Stadsprins
Stadsprins
Stadsprins
Stadsprins
Theo Staals (stadsprins)
Marinus Sengers
Marinus Sengers
Theo Staals
Theo Staals
Antoon Acquoij
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Ophalen van de Hoogheid in 2015
Het ophalen van de prinses voor de brunch.
Op zaterdagmiddag van de carnaval was ik in spanning aan het
wachten om te zien hoe ik door mijn hofdames zou worden opgehaald.
Van een afstandje hoorde ik de Lollipops al aankomen. Daar kwamen
ze aan in een ijsco kar met luide muziek. Deze ijsco kar was bedacht
en geregeld door Ralf en Damian. Mannen, nogmaals onwijs bedankt!
Na een gezellige middag, wat muziek en de nodige drank zijn we
feestend, lachend en springend in de ijsco kar vertrokken richting onze
residentie.
Daar hebben we met z’n allen genoten van een lekkere brunch. De
brunch was ook dit jaar weer geslaagd. Een dag om niet te vergeten!
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Carnaval in Kronehoef - De Horsten
Donderdagavond voor carnaval zijn we traditiegetrouw weer naar Kronehoef geweest om samen met de
bewoners een gezellige avond te vieren. Het was er erg warm, maar dat mocht de pret niet drukken. Het is
prachtig om te zien hoe de bewoners kunnen genieten van onze aanwezigheid.
Onder leiding van een stukje muziek verzorgd door toeterij enVee en de DJ hebben we een aantal polonaises gelopen. Hierna was het tijd voor een kleine verloting van een aantal leuke en lekkere prijzen en de
verkiezing van de mooist geklede.
Ik weet zeker dat de bewoners ook dit keer weer een geslaagde avond hebben gehad. Ikzelf vond het een
mooie ervaring. Ik zeg ga zo door Lichtstadnarren, want deze mensen verdienen die glimlach op het gezicht!
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Zittingsavond 2016 - Top -Tonpraters bij de LSN
Dit jaar werd onze zittingsavond voor de veertiende keer gehouden.
In een gezellig gevulde zaal van ‘t Trefpunt was het wederom lachen,
gieren brullen met de beste Tonpraters.
Onze presentator Henri liet de vereniging met Prinses Xanthia en
Secvantaro binnentrekken op de tonen van Toeterij eNVee, waarna
het Lichtstadnarren lied werd gezongen door onze hofzanger Jack.
En dan was het de beurt aan de artiesten.
Als eerste kwam naar voren Rob van Elst als Dik de Piccolo. Hij was
als piccolo begonnen in een klein hotel: Kanaalzicht. Hij vertelde over
zijn carrière als piccolo en wat hij zoal meegemaakt had in dat kleine
hotel. Alles was daar even klein. Tussendoor wist hij ons prinselijk
gezelschap nog even voor de gek te houden.
Als tweede kwam Ivo van Rossum als Bennie Zat aan bod. Zo te zien
had hij al het een en ander aan drank op. En nog steeds had hij een
heen. Verder wist hij nog verschillende verhaaltjes te vertellen. Maar
steeds bleken het verhaaltjes te zijn hoe en wat hij gedronken had.
hij wist verschillende verhaaltjes te vertellen over toertochten op de
zijn schoonfamilie had hij het een en ander meegemaakt.
De pauze werd opgevuld met enkele deuntjes van Toeterij eNVee.
Hierna kwam er een prins carnaval binnen in de naam Rien Bekkers
als prins Lolbroek. Hij wist verhaaltjes te vertellen over zijn leven als
prins carnaval.
Hierna was het de beurt aan Jasper van Gerwen als Wilbert van
Wijnhoven. Als eeuwige vrijgezel ging graag nog al eens op reis.
Hij vertelde dan ook verschillende verhaaltjes over zijn reizen naar
Griekenland.
Als laatste kwam Frans Bevers aan de beurt als Siske de Luizenbol.
Deze creatie kenden we nog van vorig jaar. Maar deze keer had hij
wel weer andere verhaaltjes over zijn leven in zijn winkel.
En zo kwam er weer een einde aan een zeer gezellige avond in ’t
Trefpunt. Rest ons nog om alle artiesten te bedanken en zeker ook
het personeel van ’t Trefpunt.
Ook zij hebben genoten van een geweldige avond.
En op naar volgend jaar.
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Winkel
Sniederslaan 51B – 5531 EH Bladel
Tel: 0497 38 22 13 of 0497-225022
www.clemensbloem.nl
Fleurop Bloemist
Maandag, dinsdag, woensdag donderdag van 9u tot 18u
Vrijdag van 9u tot 20u, zaterdag van 9u tot 17u, zondag
gesloten

Showroom werkruimte
Mastbos 3-5531MX Bladel
Tel 0497-382213 info@clemensbloem.nl
Geopend op afspraak.

CONTACTLENZEN
IDEAAL MET CARNAVAL
Uitproberen? We geven u een advies op maat!

Kleine Berg 29 Eindhoven T. 040-2466946 www.oogwereld.nl
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Repen in het Lampegat
Zoals vanouds was ook dit jaar weer het verzamelpunt De Movies.
Al vroeg waren de eerste lsn’ers aanwezig…..al dan niet helemaal wakker.
Nadat Toeterij eNVee hun muzikale intermezzo hadden afgerond gaf Ronny het startsein.
Met onze Prinses Candy en haar gevolg voorop gingen we richting de Heuvelgalerie, helaas konden we
daar nu niet terecht en zijn we vanuit de Heuvelgalerie teruggelopen via de Demer naar de hoek van de V
& D waar na de nodige muzikale noten en danspasjes van onze Prinses en haar gevolg de route door de
stad werd voortgezet richting het Stratumseind.
Onderweg sloten er zich verschillende oud-leden en donateurs aan. Met deze grote imposante bonte stoet
gingen we naar Tipsy Duck. Het was koud maar gelukkig bleef het redelijk droog waardoor er velen op het
Stratumseind hun feestje buiten maakten. Natuurlijk stond ook Cafe Sante op ons programma.
Wederom werden wij met ons allen daar weer warm onthaald. Cafe Costa was ons eindpunt en hebben
daar onze TOP reepmiddag gezellig afgesloten.
Het was weer een hele gezellig reepmiddag en zeer zeker weer voor herhaling vatbaar.
Ik kan wel zeggen dat de sfeer weer TOP was en eenieder zich weer voortreffelijk heeft vermaakt.
Reepcommissie: Henri – Jolande - Ronny

Hoe vindt u C.V. de Lichtstadnarren?
C.V. de Lichtstadnarren
p/a Marisca Damen
Nederlandplein 10
5628 AD Eindhoven
tel. 040-7508332

Redaktie L.S.N. Carnavalskrant 2016
* Teksten: Jan van Lierop, Henri Frijters,
diverse actieve leden.
* Foto’s: Antoinette Willems, Toon Verhaar, Facebook, diverse mobieltjes
* Opmaak: Toon Verhaar
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Federatie Eindhovens Carnaval
Ridder van de Federatie
Dit jaar heeft de Eindhovense Federatie tweemaal een “Ridder-FEC” uitgereikt
bij CV De Lichtstadnarren, een van deze onderscheidingen ging naar:
Marisca Damen
Uit handen van Stadsprins D’n Bakelaer en de burgemeester van Oud-Eindhoven mocht Marisca deze Ridder in ontvangst nemen.
De motivatie voor toekenning van deze ridder, was dat Marisca al jaren lang
als secretaris werkzaam is binnen onze vereniging. Daarnaast is Mariska elke
week te vinden bij onze dansgarde, als trainster.
Ook is Marisca het aanspreekpunt van onze dames en niet te vergeten dat zij
hand en span diensten verleent in de diverse commissies, kindermiddag enz.
enz.
Voor deze duizendpoot is een extra onderscheiding zeker op zijn plaats, als
erkenning voor het werk wat ze doet voor onze vereniging.

Ridder van de Federatie
Een tweede onderscheiding “Ridder FEC” werd toegekend aan:
Petry v.d. Graaf
Petry is in 1986 bij de Lichtstadnarren begonnen als lid van de technische
commissie. In seizoen 2000/2001 werd zij de 1e prinses bij onze vereniging en
ging ons voor als Prinses Purplestar.
Daarna is zij lid geworden van de promotieclub, waarvan ze nu nog lid is.
In seizoen 2002/2003 is zij hofdame geweest bij prins Tropicana.
Lange tijd is zij het aanspreekpunt van de dames geweest en zij heeft zich er
ook hard voor gemaakt dat de dames mee gingen tellen binnen onze vereniging.
Zij is nog steeds ons aanspreekpunt tijdens het versieren met carnaval, Petry
zorgt ervoor dat alles in goede banen geleid wordt en dat de zaal, en vooral de
buitenkant van de residentie er tiptop uitziet.
Als er iets is, kun je altijd een beroep op haar doen, kappen, schminken, rijden,
schilderen, knutselen, noem maar op, nooit is haar iets te veel.
Daarom vindt het bestuur van c.v. de Lichtstadnarren dat een pluim in de vorm
van Ridder FEC wel op zijn plaats is.
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Koningsschieten
Eindelijk weer de eerste zondag van september,
Iedereen die me een beetje kent weet dat ik altijd ga koningsschieten. Al een aantal
dit keer was het dan eindelijk zover.
Ik, Ronald

van de Ven, werd KONING!!!!!

Was ons Jolan effe blij, ligt ze toch nog een keer met een koning in bed. De middag
was erg gezellig en gelukkig was het ook nog lekker weer zodat we buiten aan een
tafeltje konden genieten van een glaasje en natuurlijk een speklap.
Voor de kinderen was het ook goed geregeld, knutselen, een spelletje doen of op het
springkussen. al met al een geslaagde middag
Groeten Ronald ven de Ven

Ere-Lid Ronnie van de Graaf
De leden en bestuur hebben unaniem besloten om
Dhr. Ronnie van de Graaf
te benoemen tot “ Ere Lid van CV de Lichtstadnarren
Ronnie die rond 1975 in aanraking kwam met cv de Lichtstadnarren ,heeft door zijn jarenlange inzet in verschillende functies een grote bijdrage geleverd aan de vereniging. Hij was o.a. Lid TC, Aventurado, Nar, Hoogheid (2x)
PKC, Voorzitter, Raadslid, Adjudant, etc etc
Voor deze inzet is de titel Ere-Lid zeker op zijn plaats....
Ronnie ....gefeliciteerd
namens alle leden en bestuur cv de lichtstadnarren
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En met de Kraai....
is het zoete leventje
van 4 dagen
Carnaval
afgelopen.
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Donateur van het jaar
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om uit te roepen tot donateurs van het jaar:
Dhr. H. van Goch en Mw. C. van Lierop
Dhr van Goch en mevrouw van Lierop zijn donateur bij ons sinds carnaval 2010 en zijn
overal met ons meegegaan. Bij Cultura waren zij te vinden, toen gingen we verhuizen
naar Unitas, ook daar kwamen ze weer gewoon alsof er niks veranderd was en toen we
terug gingen naar Woensel en onze residentie het Heidehonk werd waren ze gewoon weer present.
Als wij met carnaval op maandagmiddag gaan repen, sluiten ook zij gezellig bij ons aan en trekken met de
hele stoet mee de binnenstad door..
Wij zijn er trots op dat zij onze vereniging een warm hart toedragen. Daarom zijn zij op 30-10-2015 uitgeroepen tot donateur van het jaar en ontvangen zij de eerstvolgende gelegenheid de bijbehorende
oorkonde en een gloednieuwe speld “ Donateur van het Jaar” .

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 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

Sallandlaan 36
5628 AM EINDHOVEN
040-2414792

Roy Damen
Nederlandplein 10
5628 AD Eindhoven
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.

In Memoriam :
In Memoriam : Anton van Geloven: een trouwe donteur heeft ons verlaten
Anton en Jos werden in 2001 bij Henessen lid van de club, in het begin als donateur en in
2004 óók als lid van de Promotieclub. Op 16 november 2007 werden zij donateur van het
jaar. Helaas werd Anton ten tijde van onze verhuizing ziek en moesten vorig jaar afscheid
van hem nemen. We zullen hem missen en daarom in nagedachtenis aan jou in 2016
drinken we er een samen met Jos. Anton bedankt!

39

CARNAVAL 2016

Fotogalerij CV de Lichtstadnarren

En dat zijn nog niet alle dames!
Onze nar weet het:
Informatie, agenda, fotos,
ex-prinsen, dansmarietjes,
historie, alles vindt je op
onze website:
40
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Fotogalerij CV de Lichtstadnarren

Helaas nog
geen nieuwe
foto van deze
leden.
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De vereniging:
Prinses Xanthia:

Monique de Wit

Hofdames:
Adjudanten:

Marisca en Marjan
Ralf en Roy

Jeugd Adjudant Passo:

Keandro Damen

Jeugdprins Golerio:
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
Ronny van de Graaf
Hans van der Heijden
Gerard Klaassen
Ere-Voorzitter:
Gé Wonink
Raad van Elf:
Michel Brok
Ralf op den Buijs (VzRv11)
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
Damian van der Heijden
Peerke van der Heijden
Nikki van der Heijden
Gerard Klaassen
John Kweens
Jan van Lierop
Patrick van Namen
Jan Smit
Jack de Turck
Ronald van de Ven
Toon Verhaar
Jack Verschuren
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Rowin de Wit

Dansgarde:
Silina Klaassen
Amber v.d. Palen
Jaylee de Ron
Djanaya Smits
Selin Sevindi
Meike van Tilburg
Celina v.d. Ven
Lisanne v.d. Ven
Lisa Verhaar
Leiding Dansgarde:
Marisca Damen
Annemarie Rozema
Overige Leden:
Huub Nauts
Wim Noordzij
Richard van Rooij
Nar:
Gidy Kindt
Afgevaardigde sFEC:
Toon Verhaar
Donateurs belangen:
Jan van Lierop
Afgevaardigde Dames:
Marisca Damen
Promotie Club:
Mw. Annemarie Bell
Hr. Roy Damen
Hr. Gerard van der Elsen
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. Damian van der Heijden
Hr. Nikki van der Heijden

Hr. Peter van der Heijden
Hr. Jan de Jonge
Hr. John Kweens
Hr. Jan van Lierop
Hr. Jasper Overdijk
Hr. Richard van Rooy
Hr. Jan Smit
Hr. Toon Verhaar
Hr. Jos van Vugt
Donateurs:
Helaas, alle namen past
niet, maar dank voor uw
bijdrage!
Ex-Prinsen-club:
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
Jolanda van de Ven
Toon Verhaar
Jack Verschuren

Stukje Historie:

CARNAVAL 2016
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ONZE RESIDENTIE MET CARNAVAL:

WIJKCENTRUM HEIDEHONK

Stichting Wijkcentrum HEIDEHONK
Noordzeelaan 35
5628 KP Eindhoven
Telefoon:040 8427432
heidehonk@gmail.com
www.heidehonk.nl
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