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Denk ook eens aan onze sponsors als U koopt !

Vanaf 2 Februari t/m 25 Februari dagelijks geopend
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Voorwoord van de Voorzitter

Beste Lichtstadnarren, prins jeugdprins en adjudanten, hofdames, nar, 
dames,  dansgarde, raad van elf, donateurs, adverteerders, 
promotieclubleden, vrienden  van de lichtstadnarren en eenieder die 
dit leest.

Salaai

Nu ik aan dit voorwoord begin zitten we al weer in ons 56e jaar, maar wat een jubileum jaar hebben wij 
achter de rug in een woord fantastisch een geweldig jubileum weekend met veel oud leden en een 
fantastische prins, jeugdprins en hun gevolg. Jullie hebben het er goed vanaf gebracht, en ik denk wel 
dat de hele vereniging erg trots op jullie is, wat een energie kwam daaruit. Op vrijdag 25 oktober zijn 
jullie nog in het zonnetje gezet om daarna op zaterdag 26 oktober weer plaats te maken voor de 
volgende. Roy, Keandro, Ralf, Ronny, Rowin, Celina, Mariska, Petry en Sylvia hartelijk dank voor jullie 
inzet.

Op zaterdag komt daar de nieuwe tevoorschijn, eerst word iedereen nog aan het lijntje gehouden door 
twee jonge dames die daar als knabbel en babbel rond lopen te springen. Maar dan bij het volgende 
nummer komen ze er dan toch echt aan Rinus als prins Asegurador en ik als adjudant Ronny erg gaaf zo 
samen met je broer daar weer ten tonele te verschijnen. Heel veel succes aankomend jaar en heel veel 
plezier.

Omdat we met zijn alle vorig jaar weer zo’n plezier hebben gehad aan de lampengatse optocht is er 
besloten om er dit jaar weer aan mee te doen. Het is te leuk op zo’n grote kar met snoepjes te gooien en 
naar alle mensen te zwaaien. Zaterdag avond hebben we weer continu muziek door het orkest dat de 
naam draagt het ‘T ORKESJE deze ervaren muzikanten gaan ons weer vermaken met covers en oude 
carnavals muziek van weleer. Op Zondag onze vertrouwde kindermiddag met alles erop en eraan wat 
jullie van ons gewend zijn, de kinderen zullen wederom niets te kort komen. Maandagmiddag gaan we 
de binnenstad weer onveilig maken met onze traditionele reepmiddag, ook dit jaar worden wij weer 
bijgestaan door kapel Veullewait uit Eindhoven. Op Dinsdag middag gaat de raad weer repen deze keer 
gaan we eens buiten Eindhoven kijken en gaan we naar Zeelst eens kijken wat dan ons dat gaat brengen 
aankomend jaar.

Dus je hoort het wel we zijn weer volop in beweging en bezig onze residentie ‘t Trefpunt op zijn 
grondvesten te laten trillen. Mede dankzij hun bestuur en vele vrijwilligers kunnen wij nog steeds 4 
dagen carnaval vieren daarvoor is onze dank zeer groot.

Rest mijn nog eenieder te bedanken voor hun geweldige inzet (zeker de mensen die op dinsdagavond 
door weer en wind voor ons klaar staan) en u een fijne carnaval toe te wensen en iedereen die de 
Lichtstadnarren een warm hart toedraagt te mogen begroeten in onze residentie ‘t Trefpunt.

D.n Voorzitter Ronny v.d. Graaf
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Proclamatie Prins Asegurador

Wij PRINS ASEGURADOR
Bij de gratie van alle Lichtstadnarren en narinnen
Prins der Lichtstadnarren 2019-2020
Graaf van de Woenselse Heide
Grootmeester in verzekeringen en hypotheken

Bijgestaan door Adjudant Ronny

PROCLAMEREN dat

Ten 1ste: Wij bij deze de officiële aftrap geven, zodat u een geweldig carnavalsjaar      
2019-2020 kunt gaan beleven

Ten 2de; De raad van 11 ons zal ondersteunen en niet aan de bar staat te 
leunen

Ten 3de: De kindermiddag als vanouds weer een groot feest gaat worden

Ten 4de: Trots zullen wij zijn op onze dansgardes, zij zullen zeker hun beste beentjes 
voor zetten

Ten 5de: Is er een polonaise met prins en adjudant blijft er niemand meer aan de kant

Ten 6de: Iedereen die carnaval viert niet hoeft te lijnen, veel hossen doet de kilo’s  
vanzelf verdwijnen

Ten 7de: Zoals altijd telt: drink, rij en vrij veilig

Ten 8de: Wel geldt” borreltje op bel een bob”

Ten 9de: Wij zullen proberen de tap van onze residentie binnen de kortste keren droog 
te leggen

Ten 10de: Gezelligheid en sfeer bij ons geen woorden zijn maar werkelijkheid

Ten 11de: Dat wij bestuur, raad van elf, dames, dansgardes, donateurs, 
promotieclubleden, leden, ereleden en alle andere carnavalsvierders en 
verenigingen een spetterend carnaval toewensen

Aldus opgemaakt in het Lampegat en  Bevestigd op 26 oktober 2019
In de residentie der Lichtstadnarren

ASEGURADOR

Prins der Lichtstadnarren
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Opkomst Prins Asegurador

Op zaterdag 26-10-2019 was onze prinswisseling. Prins Techador en jeugdprins 
Jugador en hun gevolg mochten nog een keer het podium betreden om alle 
bezoekende verenigingen binnen te halen maar daarna moest toch echt de 
scepter worden ingeleverd want er stond alweer iemand te popelen om naar 
binnen te mogen. 

Het was even werk om deze 9 mensen om te kleden maar de dames hadden 
weer erg hun best gedaan om er iets van te maken. Toen het doek naar beneden 
ging stonden daar “Roy” termen zoals Netflix, chips, ijsthee en een lekkere stoel. 
Ook aan Jugador was gedacht met een playstation, controllers en spelletjes. Nog 
eenmaal de lijfliederen en dan plaats maken voor de nieuwe.

Op het lied Kind van de duivel komen er 2 eekhoorns de 
zaal binnen. En er volgt direct al een hoop geroezemoes, 
zie je wel het is Patricia v.d. Graaf. Nadat het tweetal is 
uitgedanst en op het podium staat ontdoet Damian ze van 
hun hoofden. Het blijken inderdaad Patricia en Debby te 
zijn. 

Maar schijn bedriegt, Damian vraagt hoe het zit en Patricia zegt: als jullie goed 
hebben geluisterd zijn wij HET KIND van de duivel.

Daarna gaan zij het podium af en 
komt ineens onze eigen Rinus met 
zijn broer Ronny de zaal in als prins 
Asegurador en adjudant Ronny. 

Geweldig om Rinus eindelijk in een 
prinsenpak te zien. 

Wij wensen prins Asegurador en 
adjudant ontzettend veel plezier het 
komend seizoen.
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Ellertsveldstraat 7  5628 CN  Eindhoven - E-mail: assucura@chello.nl

Grote Clubactie 2019:

Proficiat meiden 
van de junior 
dansmarietjes 

jullie hebben voor 
de club een mooi 

bedrag binnen 
gebracht.
Dit kan weer voor 

iets leuks gebruikt worden voor de vereniging.
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Afscheidswoord prins Techador

Op zaterdag 26-10-2019 was het zover, onze laatste 
avond maar wat hebben we een geweldig jaar 
gehad. Verschillende uitbals, 
dansmarietjestoernooien, volleybaltoernooi, 
zittingsavond, Kronehoef en natuurlijk als hoogtepunt 
het jubileumweekend, alles was even gezellig.

Ik had geen beter gevolg kunnen hebben, het was 
altijd dikke pret en wat er ook te doen was we wisten 
er altijd weer een feestje van te maken. Ik heb echt 
enorm genoten en had het voor geen goud willen 
missen. Daarom Ralf, Sylvia, Ronny, Petry en Marisca 
harstikke bedankt dat jullie het hele jaar voor mij 
hebben klaar gestaan. Zonder jullie was het niet 
gelukt.

Het trotst ben ik natuurlijk op mijn zoon prins Jugador en zijn gevolg. Wat hebben zij het ook 
geweldig gedaan. Ook zij wisten er altijd weer een feest van te maken en toverden steeds weer 
een glimlach op hun gezicht. Keandro, Rowin en Celina ook jullie super bedankt het was een 
geweldig jaar.

Ik wil prins Asegurador en adjudant Ronny 
heel veel succes en plezier wensen maar met 
wat ik tot nu toe heb gezien komt dat wel 
goed.

Carnavaleske groet van Ex-prins Techador.
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Sfeer van Carnaval 2019
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Voorstellen Prins Asegurador

Hoi Iedereen

Ik ben Rinus van de Graaf dit jaar bekend als 
Prins Asegurador.

Sinds 1991 gehuwd met mijn lieve vrouwtje Gerry 
samen hebben wij twee prachtige kinderen, 
dochter Debby en zoon Robbie.

Nu 21 jaar bij de vereniging eerst als overig lid en 
daarna, een jaar later, als lid van de Raad van 11 
in deze tijd heb ik vaker op het podium gestaan 
een keer als adjudant Le Frere bij Prins Quarant 
Quatre in het jubileum jaar (44 jaar bestaan) en 
vier jaar als voorzitter van de Lichtstadnarren.

Toen ik hoorde dat er geen aanmeldingen waren 
binnen gekomen bij de prins keuze commissie 
voor dit jaar heb ik na enige aarzeling en wat 
pushen van de voorzitter, helaas voor hem moest 
hij zoals twaalf jaar geleden beloofd dan wel mijn 
adjudant worden, besloten om er voor te gaan en 
tot nu toe zeker geen spijt integendeel het is echt 
super, geweldig.

Mijn adjudant Ronny heeft verder geen introductie 
nodig want heel carnaval vierend Eindhoven kent 
Ronny en andersom kent Ronny heel carnaval 
vieren Eindhoven, het is de beste adjudant die je 
kunt wensen want samen met Petry is zowat alles 
voor mij geregeld, zelfs Corrie Krijnen (naaister) is 
weer van stal gehaald.

De opkomst was fantastisch, op zaterdagmorgen 
nog besloten om onze dochters als Knabbel en 
Babbel op te laten komen, voor ons waren de 
pakken aan de krappe kant en eigenlijk het 
belangrijkste veel te warm, konden we onder een 
gezellig lied de zaal in lopen en ons op het podium 
begeven waarna de installatie aanving.

Ik zal voorop gaan en met jullie hulp zal heel 
Eindhoven op zijn kop staan.

Alaaf

Prins Asegurador en Adjudant Ronny
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Ook adverteren? Neem contact op over de mogelijkheden:  

info@cvdelichtstadnarren.nl
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Voorstellen: Adjudant van Asegurador

Hallo allemaal,

Op een dag komt er een vraag binnen van de redactie van deze carnavalskrant, zou u uw eigen 
voor kunnen stellen als adjudant. Nou dacht ik ben Ronny v.d. Graaf en doe de roadrunner na 
meep. meep. 

Maar vooruit voor degene die me nog niet kennen ik ben dit jaar adjudant Ronny eigenlijk het 
zelfde als vorig jaar maar dan in een ander kleedje. Ben getrouwd met Petry heb twee kinderen 
Peter en Patricia.

Samen met mijn broer Rinus die dit jaar prins Asegurador is. Dit is zo’n 12 jaar geleden geboren. 
Als ik ooit prins word dan alleen samen met jou en warempel na 12 jaar hier staan we dan en 
hoe. Gezellig met zijn tweeën wat een hele aparte ervaring is. De voorgaande keren waren we 
altijd met meerdere personen achter de prins maar nu ben ik alleen. Opzicht niet verkeerd beetje 
terug naar vroegere tijden want toen was dat heel normaal. 

Je moet wel wat harder werken maar het samen zijn maakt het wel veel makkelijker. We hebben 
al verschillende bals achter de rug en we genieten er met volle teugen van.

Het is echt gaaf om daar met 
je eigen broer door dat 
carnavals vierend Eindhoven 
heen te denderen. Het gaat 
supersnel voorbij dus we 
gaan er zeker van genieten. 
Samen met de dansgarde de 
raad en de dames en niet te 
vergeten onze nar Jack gaan 
we er een gezellig en mooi 
jaar van maken. 

Salaai,

Adjudant Ronny
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Prins Asegurador Danstoernooi

Maar liefst 27 optredens door 7 verenigingen / dansgroepen maakten van zondag 15 
december één groot feest.  Een gezellige middag voor de dansers, maar zeker ook voor de 
papa’s, mama’s, familie  en vrienden die kwamen aanmoedigen. 

Achtereenvolgens waren er optredens van mini’s, junioren en senioren van:  De Kletsmeiers 
[Eindhoven] De Babbellaarsjes [Wintelre] De Pintewippers [Dommelen] De Buurlanders
[Eersel] De Nachtegaal [Eindhoven] De Oolderkes [Eindhoven] en onze eigen Lichtstadnarren 
gardes.

De meeste dansen werden twee keer uitgevoerd, zodat als er een klein misstapje was, je het 
de tweede ronde kon laten zien datje de techniek wel degelijk onder de knie had. En dat 
hadden ze. We werden deze middag verwend met dansen van de allerkleinste, tot de grote 
meiden die de presentator recht kon aankijken. Het niveau lag hoog, er was duidelijk hard 
getraind!

Zoals gebruikelijk zou de Federatie Eindhovens Carnaval in de pauze ons allemaal verwennen 
met een zakje chips, maar hier was toch iets misgelopen. Dat heeft wel een belofte 
opgeleverd voor een dubbele portie in 2020! 

Na alle mooie dansen moest er door de jury [de hoogheden van de verenigingen] nog even 
een kort jury overleg moment zijn om de verwerking van de scores te controleren. Ook werd 
daar de aanmoedigingsprijs gekozen.

En iedereen had prijs, alle deelnemers kregen naast een mooi aandenken van onze 
Hoogheid ook nog een lekkere snoepzak mee naar huis.
De Babbellaarsjes [senioren] , de Kletsmeiers [junioren] en de Pintenwippers [mini’s] 
kwamen daarbij als eersten uit de bus. 
De mini’s van de Buurlanders in hun kleurige 
pakjes kregen voor hun showdans de 
aanmoedigingsprijs.
De toernooiwinnaar, ontvanger van de
grote wisselbeker, werden de nr.1 van 
de mini’s van de Pintenwippers uit Dommelen. 

Allemaal van Harte gefeliciteerd met jullie 
prijzen, en graag tot december 2020!
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Woordje van de Kasteelheer

Activiteiten in ‘t Trefpunt zijn mogelijk mede dankzij:

Beste carnavalsvrienden,

De feestdagen zijn weer achter de rug en het nieuwe jaar is weer ruimschoots
aangevangen. Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen. Ja dat is nu net 
koffiedik kijken. We weten het niet. Menig wenkbrauw zal weer gefronst 
worden. Neem maar de onrust betreffende de pensioenen, stikstof, PSV, etc. 
etc. Ik stop maar om maar niet te depressief over te komen. U kunt beter het 
lijstje zelf samenstellen.

Blijf optimistisch zeggen ze en dat doen wij in ‘t Trefpunt maar al te graag. 
Zo langzamerhand voor elk wat wils en alles met een lach maar ook met een
traan. De ene dag gevuld met muziek, de andere dagen gevuld met projecten 
voor ouderen, projecten voor Taalles/Taal café, hulpverlening middels Wij 

Eindhoven, tafeltennis, yoga, ballet en niet te vergeten genealogie. Natuurlijk is er nog veel meer en een 
overzicht van alle activiteiten staat in het wijkbulletin De Tempel, verkrijgbaar in ‘t Trefpunt.

Natuurlijk doen wij ook aan Leut, gein en in hoge mate plezier. De vrijwilligers van ‘t Trefpunt zijn allemaal 
blij dat wij met de carnaval uit onze bol kunnen gaan. Was ‘t Trefpunt vroeger een super middelpunt van de 
carnaval met de Pintenvegers, nu zoeken wij het bij CV. De Lichtstadnarren. Deze vereniging, met een zeer 
kleurrijk verleden heeft ‘t Trefpunt al weer drie jaar in gebruik als Residentie. 55 jaar bestaat deze 
vereniging en dat hebben wij samen uitbundig gevierd.

Het is toch prachtig dat er iets in de buurt georganiseerd wordt waarbij je even uit je dak kunt gaan. Alle 
zware hedendaagse beslommeringen aan de kant gooien en op weg gaan naar De Lichtstadnarren. 
Zaterdagavond veel gein en leut met het schitterende orkest ‘T ORKESJE en een DJ. Niet voor niets de 
leus: “CONTINU MUZIEK VIND JE BIJ CV DE LICHTSTADNARREN”. Je kunt dansen, springen huppelen 
of lekker met een consumptie aan de kant staan en alles in de gaten te houden.

‘s Zondags met de carnaval staat natuurlijk in het teken van de kinderen uit het gezin. Prachtige 
kindermiddag met veel vermaak voor de kinderen. Maar de ouders worden niet vergeten. Kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de bar in de foyer van ‘t Trefpunt. Deze happening “kindermiddag” beveel ik van harte aan. 
Kom op tijd voor de kaarten……………

Mijn relaas moet u al een beetje in de richting van de Residentie der Lichtstadnarren brengen. U zult er 
geen spijt van hebben. Ik wens u alle dus heel veel plezier met de carnaval in ‘t Trefpunt. Het is toch mooi, 
alles gratis entree voor de volwassen. Voor de kinderen wordt een kleine tegemoetkoming gevraagd. Zij 
krijgen er van alles voor en dus wat wil je nog meer!!

SALAAI en wij zien jullie graag komen.

Ge Wonink.

Kasteelheer der Residentie CV De Lichtstadnarren.
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ZAAL 1: Speelzaal met lekkernijen,  
draaimolen Spelletjes, schmincken,  

Ballonnenclown

KINDER - KNIPKAART

Gratis Popcorn,  
Suikerspin  

Chips
pakje Drinken  
SNOEPZAK
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Programma Kindercarnaval 2020

Kindermiddag
Zondag 23-Februari-2020

Zaal open 13.00 uur  
Aanvang 13.30 uur.

Hallo lieve kindjes, en alle ouders/verzorgers.

Wij gaan vol trots zeggen dat er weer een kindermiddag georganiseerd is. Deze middag is speciaal voor de kinderen 
zodat zij ook een groot feest kunnen vieren tijdens carnaval.

Met als start onze junioren, zij gaan de middag openen met hun geweldige dansmarietjesdans.
Na deze geweldige dans waar zij veel energie in steken door middel van vele trainingen en thuis oefenen, gaan we 
met z'n alle achter onze hoogheid en zijn adjudant en onze dansmarietjes aan om de polonaise te doen.

Hierna kun je rond gaan dwalen in verschillende zalen waar van alle soorten kinderattracties en vermaak is, voor de 
allerkleinste is er een aparte speelruimte speciaal voor kinderen tot 4 jaar ingericht en voor de oudere kinderen is er 
ook heel veel te doen zoals verschillende attracties en leuke spellen.

Natuurlijk mag iets lekkers niet ontbreken: er zijn heerlijke suikerspinnen, popcorn, chips en wat te drinken. Ook kun je 
spekhappen.

Zijn jullie klaar en uitgeput van dit geweldig groot feest dan krijg je als afsluiting bij de uitgang ook nog eens iets 
lekkers mee naar huis, om lekker na te genieten.

Tot ziens bij DE kindermiddag van Eindhoven. bij CV de Lichtstadnarren  ’t 
Trefpunt aan het Belgiëplein te Eindhoven.

Deze kindermiddag word mede mogelijk gemaakt door:  
CV de Lichtstadnarren, ’t Trefpunt,
Monuta (A. v.d. Voort), Jumbo Winkelcentrum Woensel.

ER MAG IN HET GEHELE GEBOUW  
NIET GEROOKT WORDEN!!

ER ZIJN ROOKVOORZIENINGEN.
KOOP TIJDIG UW KINDERMIDDAGKAARTEN: VOL = VOL

Koop ze bij ‘t Trefpunt of via SECRETARIS@CVDELICHTSTADNARREN.NL
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minicreche happyniz
Jolanda van de Ven

van der Hartstraat 37  
5622 GK Eindhoven

0614622994
minicrechehappyniz@gmail.com 
facebook minicreche happyniz

ALLE WEDSTRIJDEN VAN PSV  
LIVE OP GROOT SCHERM!

Café de Tempelier  
Antwerpenlaan 20
5628 XE Eindhoven
040 242 48 69
06 295 615 44

dinsdag t/m zondag
vanaf 12 uur geopend.

op maandag gesloten (m.u.v. feestdagen)
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Dansgardes Junioren A en Senioren

1

Dansgarde A: 
Angelina Brouwer  
Selina Brouwer  
Isabella van Dommelen  
Gielliania vd Heijden  
Lisanne van de Ven

Dansgarde Senioren: 
Nikita van der Ende  
Cyranna Klokgieters  
Amber v.d. Palen  
Meike van Tilburg  
Celina v.d. Ven
Lisa Verhaar
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Zaterdag 22 Februari
Lichtstadnarrenbal
Zaal open 19:30 Aanvang 20:11

Programma 2020

Contactgegevens CV de LSN op bladzijde 35 of via onze website

Rocking Carnaval met

Muziek door ‘t Orkesje

samen met:
DJ -Soundwave

Zondag 23 Februari 
Kindermiddag

Zaal open 13:00 Aanvang 13:30

Kindercarnaval met veel vertier  [zie bladzijde 18+19 ]

Zondag 23 Februari
Residentiebal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:41

Deze avond komt de Stadsprins

Deze avond met:
DJ - Soundwave
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Vrijdag 28 Februari 
Haringhappen

Aanvang 21:00 Matje of Pluimpje ?

Maandag 24 Februari 
Blauwe Maandagbal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:41

Deze avond met: DJ -Soundwave

Dinsdag 25 Februai
Boerenkielenbal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:30

Deze avond met: DJ -Soundwave

** alle aankondigingen onder voorbehoud
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Residentie 2020 = wijkcentrum ‘t Trefpunt
Belgiëplein 20 5628 XJ Eindhoven

Maandag 24 Februari
Repen in Lampegat
Verzamelen om 11:45 Start 12:00  Café “At 

the Movies”

Met Kapel “Veullewait”
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Exxen-brunch 2019

Dit is een middag speciaal voor alle ex-prinsen en hun 
partners. Op  deze middag wordt altijd de nieuwe ex-
prins officieel tot ex benoemd  en ontvangt dan de 
daarbij behorende onderscheiding. Voor een hapje  
wordt ook altijd gezorgd, meestal door de laatst 
bijgekomen ex-prins.

Dit jaar was de traditionele ex-prinsenbrunch op 
zondag 3-11-2019. In het bijzijn van een groot aantal 
ex-prinsen werd ex-prins Techador welkom geheten bij 
de ex-prinsen.

Omdat het een beetje vreemd is om als president van de ex-en jezelf welkom te 
heten deed Monique voor de gelegenheid het woord. Hierna kreeg Roy zijn Ex-
prinsenonderscheiding met een schitterend glimmend nieuw plaatje eronder.

De dames van het gevolg kregen een mooie bos 
bloemen en daarna konden we een toast uitbrengen 
met een heerlijk glas champagne. Er was weer voor 
een mooi buffet gezorgd door Monique, waar we ons 
allemaal tegoed aan deden. Voor de liefhebbers ging 
er ook nog een fotoalbum rond met foto’s van 
vroeger.

Al met al weer een hele gezellige middag.
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De Dames
Een van de gezelligste clubjes binnen onze vereniging is toch 
wel de  club der dames. Altijd zijn ze paraat in hun prachtige 
rode jassen. Ieder jaar wordt de club der dames ook wel 
groter, we blijven groeien. Mylene en Tupperware party’s 
horen nu toch wel bij het verleden maar waar we aan blijven 
vasthouden is de surpriseavond. Al jaren wordt deze 
gezellige avond georganiseerd en er komen ieder jaar weer 
de mooiste creaties voorbij. Zo ook dit jaar. Eens per jaar 
vergaderen we en bedenken dan een leuke afgang voor de 
prins(es) en de surpriseavond wordt besproken.

De afgang wordt op deze avond bedacht en later komen we 
bij  elkaar om alles in elkaar te zetten en benodigdheden te 
knutselen.  Er wordt ook altijd een passend gedicht bij 
gemaakt wat op de avond  van de afgang wordt voorgelezen. 
Altijd weten we wel een leuke  afgang in elkaar te zetten. 

De surpriseavond werd deze keer georganiseerd door Carina 
en hebben we weer genoten. Na de koffie met een heerlijk 
stuk pepernotentaart kon de avond beginnen. Iedereen had 
weer ontzettend haar best gedaan, er kwamen o.a. 
parfumflesjes, hondjes, een kaptafel, een bed en een bak 
popcorn voorbij. We zijn weer geweldig verwend. Na het 
uitpakken nog even gezellig na borrelen en zo kwam er een 
eind aan deze altijd gezellige traditionele surpriseavond van 
de dames.

Carina ontzettend bedankt voor de gastvrijheid en de hapjes 
en de drankjes.

Groetjes van de Dames
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Prins (es) Periode Naam Prins (es) Periode Naam
Equestrian 1991/1992 Michiel Brok

Asegurador 2019/2020 Rinus van de Graaf Rob 1990/1991 Rob Sonnenschein
Techador 2018/2019 Roy Damen Nauticus 1989/1990 Wim Noordzij
La Madré 2017/2018 Bep Smit van Rooijen Financius 1988/1989 Rob Sonnenschein
Legend 2016/2017 Damian van der Heijden Unix 1987/1988 Rinus van Weele
Xanthia 2015/2016 Monique de Wit Frits den Urste 1986/1987 Frits Wassenberg
Candy 2014/2015 Tamara Linssen Cuirius 1985/1986 Hans van der Heijden
Fortissimo 2013/2014 Maikel van Bokhoven Perce-Bois 1984/1985 Twan van Eembergen
Sensation 2012/2013 Jolanda van de Ven Jan d’n Urste 1983/1984 Jan Gruyters
Cerevisia 2011/2012 Johnny Kweens Videlio 1982/1983 Henk Scheurleer
Dancing Star 2010/2011 Patricia de Wit Plafonneur 1981/1982 Peer Derhaag
Daimond 2009/2010 Ton Smits Amuserius 1980/1981 Gerard de Laat
Reflection 2008/2009 Anja Kramer Heubolius 1979/1980 Jan van den Heuvel
Quarante Quatre 2007/2008 Ronny van de Graaf Graficus 1978/1979 Henk van de Hurk
Carpe Diem 2006/2007 Henk Hendrikx d’n Kittel 1977/1978 n.v.t.
Narderlicht 2005/2006 Jack Verschuren d’n Kittel 1976/1977 n.v.t.
Destilador 2004/2005 Roy Damen Figaro 1975/1976 Bertus van Eembergen
Dionysos 2003/2004 Toon Verhaar Achemure 1974/1975 Stadsprins
Tropicana 2002/2003 Francois van Eembergen Akkwanillus 1973/1974 Stadsprins
Consolidarius 2001/2002 Richard van Rooij Tolerantius 1972/1973 Stadsprins
Purplestar 2000/2001 Petry van de Graaf Gerstejanus 1971/1972 Stadsprins
Motorista 1999/2000 Jos van de Graaf Publicatius 1970/1971 Stadsprins
Plaisier 1998/1999 Henri Frijters Teharkianus 1969/1970 Stadsprins
Demolition 1997/1998 Ronny van de Graaf Platerius 1968/1969 Theo Staals (stadsprins)
Festinariz 1996/1997 Peer Derhaag Bacardi 1967/1968 Marinus Sengers
Locodorius 1995/1996 Jos Derksen Bacardi 1966/1967 Marinus Sengers
Pintium 1994/1995 Hubke Nauts Theodoor den 2e 1965/1966 Theo Staals
Gerard 1993/1994 Gerard van der Elsen Theodorus 1964/1965 Theo Staals
Equestrian 1992/1993 Michiel Brok Toon den Urste 1963/1964 Antoon Acquoij

Prinsengalerij  der
Lichtstadnarren

Alle fotos en onderscheidingen  op
www.cvdelichtstadnarren.nl

CV de Lichtstadnarren
opgericht 05 oktober 1963
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Raad van 11

Ik ben Eric Pruim, man van Tamara en vader van 4 kinderen en woon in Sint Oedenrode.
Mijn beroep is fieldmachining ( onbekend voor velen) bij TEAM Inc. En over heel Europa 
inzetbaar.
Ik loop nu één seizoen mee met de Lichtstadnarren en heb het dat jaar heel goed naar mijn zin 
gehad van het koningsschieten tot de carnaval. 
Trots mag ik zeggen dat mijn oudste dochter Isabella van 10 met veel plezier deel neemt aan de 
junioren dansgaarde, en mijn jongste dochter Lynn van 2 al druk aan het oefenen is om over een 
paar jaar ook mee te mogen  doen met de “danserietjes” zoals ze dit zelf noemt.
Ons Gino is er eigenlijk ook altijd bij en ons Sem vind het niet eerlijk als hij niet mee mag met 
papa naar de carnaval. Ik hoop nog een hele leuke en gezellige tijd te kunnen beleven met dit 
clubje.
Voor nu zeg ik alaaf! En tot de volgende.

Groetjes Eric

Polonaise  
met de raad

Promotieclub

Promotieclub
Wilt U de vereniging financieel steunen, wordt dan lid van de promotieclub.
De promotieclub heeft tot doel om cv. de lichtstadnarren te steunen en om een spaarpot op te  
bouwen voor het komende jubileum.
Dus als U cv. de Lichtstadnarren een warm hart toedraagt, wordt dan lid van de promotieclub.

U ontvangt voor Uw lidmaatschap:
- Een draagspeld in de vorm van een zilveren buidel met gouden nar + jaarplaatje.
- Elk volgend jaar dat U betaalt krijgt U opnieuw een jaarplaatje.
- U krijgt voorrang bij het bestellen van kaarten voor de zittingsavond.
- Minimaal 3 keer per jaar een nieuwsbrief met alle activiteiten van de vereniging.
- Deze carnavalskrant thuis bezorgd
- En natuurlijk heeft U gratis toegang op alle bals van cv. de Lichtstadnarren  
(met uitzondering van de zittingsavond).

- U mag ook altijd met de vereniging mee naar de uitbals.

De bijdrage is ongelimiteerd maar minimaal 50 euro per jaar.

Contact personen:
Jos van Vugt Jan van Lierop Gerard van der Elsen
Nederlandplein 44 Sallandlaan 36 Nicolaas Beetslaan 8
5628  AE Eindhoven 5628 AM Eindhoven 5531 TH Bladel

tel. 040-2414792 tel. 0497-382759

Zij geven u graag een aanmeldingsformulier en na betaling via NL62 RABO 0122 7149 97 of  
contant, ontvangt U zo spoedig mogelijk de bijbehorende versierselen.
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Op carnavalszaterdag gingen we Prins Techador 
en Jeugdprins Jugador ophalen om deel te gaan 
nemen aan de optocht.

We gingen even terug in de tijd want het 
verzamelen was bij Cultura. De raad van elf kreeg 
allemaal hun nieuwe pet en daarna gingen we op 
de prachtig versierde platte kar naar de 
Sallandlaan waar de koffie en broodjes al 
klaarstonden. Nadat we allemaal wat gegeten en 
gedronken hadden gingen we met z’n allen de kar 
op om naar de stad te gaan. Al dansend, springend 
en hossend bouwden we ons eigen feestje 
waarmee we weer veel bekijks hadden.

Ophaalcommissie bedankt voor de mooie wagen!

Ophalen Prins Techador en Jeugdprins Jugador
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Goei Vrouwke 2019

Jaarlijks wordt door de Cv de Kletsmeiers, C.v. De Leute en CV de Lichtstadnarren
overgegaan tot de benoeming van ’t Goei Vrouwke. Met deze benoeming  wordt 
dank uitgesproken voor de vele en belangrijke verdiensten van betrokkenen voor 
het Lampegatse Carnaval in het bijzonder en Eindhoven in het algemeen. Door de 
drie verenigingen wordt bekend gemaakt dat voor het jaar 2019 deze 
onderscheiding is toegekend aan

mevrouw Sjaan van Lierop

Sjaan is eigenlijk niet gewoon Sjaan maar zij is een begrip
in het Lampegat. Zij is bij iedereen bekend, werkelijk iedereen 
van boven de 30 kent haar wel.

Het is allemaal begonnen bij de Blauwbuiken. Toen ze 51 jaar
geleden met Jan trouwde zijn ze samen carnaval gaan vieren bij 
de Blauwbuiken en zijn daar blijven hangen. Opa en oma 
pasten op in huis en Jan en Sjaan logeerden in het huis van opa en oma. En daar werd het al heel 
normaal om na een bal koffie te gaan drinken bij Sjaan. Dit werd een traditie die nooit meer is 
weggegaan. In 1995 zijn ze lid geworden van de Lichtstadnarren en daar ging het koffie drinken gewoon 
door. Dit werd nog uitgebreid met gesmeerde boterhammen en frikandellen. Iedereen was welkom, 
mensen van andere verenigingen, buurtgenoten en iedereen die maar wilde, er heeft zelfs ooit een 
vreemde binnen gezeten die gewoon was meegelopen, dat kon allemaal.

Voor de Lichtstadnarren heeft Sjaan in al die jaren ook veel betekend. Wat er ook te doen was, wat er 
ook moest gebeuren Sjaan hielp mee. Bij alle klussen voor Manus et Manus was ze van de partij om zo 
de clubkas te kunnen spekken. Heb je iets nodig, zoek je een logeeradres, goede raad nodig, ga maar 
naar Sjaan, die regelt het. Ze is echt onze clubmoeder.

Maar waar ze toch vooral om bekend staat is wel het 
verkopen van de 21 lotjes. Alle thuisbals liep ze met de 
lotjes rond 22 jaar heeft ze dit gedaan en ooit was het echt 
de opbrengst van die lotjes die net het verschil maakte 
tussen winst of verlies bij een evenement.

Na een gebroken knie en een gebroken rug moet Sjaan 
het noodgedwongen wat rustiger aandoen maar wij zijn 
onwijs blij met alles wat ze voor ons gedaan heeft.

Daarom vinden wij een pluim in de vorm van nominatie 
“Goei Vrouwke 2019” zeker op zijn plaats.

Dit alles is voor de drie verenigingen reden om haar te 
benoemen tot “”t Goei Vrouwke 2019”. Huldiging en 
uitreiking van de onderscheiding vond plaats op 
carnavalsdinsdag 05 maart 2019
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Kindermiddag 2019 bij de
Lichtstadnarren
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Zittingsavond en Middag 2020 - Tonpraters bij de LSN

Na de kerst en de jaarwisseling was het weer tijd voor onze zittingsavond en dit jaar 
voor het eerst ook een zittingsmiddag. De zaterdag was al heel snel uitverkocht en 
voor de zondag verliep de kaartverkoop wat stroever maar uiteindelijk werd de zaal 
toch redelijk gevuld. Het programma was voor beide zittingen precies hetzelfde.

We begonnen met de buut van Berry Knapen als                            
Dakdekker. Eerst vraagt hij zich af waarom we 
Eigenlijk allemaal een kerstboom zetten met 
Kerstmis omdat we dan de geboorte van Jezus
Vieren, hij heeft zelf een slinger in de kamer met

daarop hoera een jongen. Dan vertelt hij over zijn baan als dakdekker. Hij 
heeft een eigen bedrijf en werkt zelfs internationaal, zo heeft hij gewerkt aan 
een bekende kerk in Parijs. Hij heeft het vak geleerd van zijn vader die ook 
dakdekker was. Hij vertelt leuke anekdotes over zijn werk en zijn collega’s. 
Met die collega’s heeft hij ook een personeelsuitjes gehad, ze zijn gaan 
golfen waarover hij natuurlijk hilarische verhalen vertelt.

De volgende die in de ton stapte was Erik Mulder als opa van Epscheuten. Hij woont in een bejaardentehuis 
genaamd Huize Avondrood. Het is daar altijd erg warm dus hij heeft verschillende borrels nodig voor zijn droge 
keel. Ook zijn ze heel erg gierig in het tehuis want ze krijgen maar weinig te eten en het vlees moet hij zoeken 
onder zijn 2 spruitjes. Toch hebben ze veel plezier want er wordt van alles georganiseerd zoals een reünie voor 
oud bewoners maar helaas werd die niet druk bezocht. Verder komen er verschillende bewoners uit het tehuis 
aan bod en de activiteiten die ze doen.

Hierna is het de beurt aan Hans Keeris als Gerrit Zalm. Hij heeft last van wormen 
en kan het soms niet laten om te krabben. Hij excuseert zich ook alvast bij alle 
mensen die hij een hand heeft gegeven. Hij was minister bij het kabinet Harry 
Potter en toen dat kabinet gevallen is werd hij benaderd door de partij van de 
dieren. Daar is hij toch afgewezen na zijn column in de Fabeltjeskrant. Zijn 
wormen blijven de hele buut de rode draad.

Na de pauze is de beurt aan Jasper van Gerwen maar hij weet het allemaal niet
meer. Hij wil als eerste opnieuw binnen gehaald worden net als zijn neefje 
Michael die wat pijltjes gooit. Dit gebeurt en hij wordt opnieuw binnengehaald op 
de muziek van MvG en het hele publiek joelt mee. Hij uit zijn ongenoegen over 
de VAR die alles verpest bij het voetbal en ook bij de tonpraters is er altijd wel 
een VAR aanwezig in de persoon van Sophie die niet weet of ze er wel mee kan lachen. Hij vergelijkt vroeger 
en nu, vroeger kon alles, nu kan er niks meer. Je kan tegenwoordig helemaal niks meer zeggen dus hij weet 
het allemaal niet meer, sodemieter toch op. Hij zingt nog speciaal voor Gé het lied wat hij de allereerste keer 
bij ons zong, de echoput.

Hierna komt Boy Jansen als stewardess. Hij vertelt over zijn baan als stewardess en dat hij bij de grote baas 
op gesprek moest komen. Hij maakt vanavond zijn laatste vlucht want hij moet voortaan aan de grond blijven 
Wij mogen gelukkig nog met die vlucht mee. Daarna vertelt hij verhalen over de menopauze. Hierna volgen 
verschillende verhalen over de vluchten die hij heeft meegemaakt. Hij betrekt ook regelmatig iemand uit het 
publiek bij zijn grappen.

Als laatste is Dirk Kouwenberg aan de beurt als Roodkapje. Roodkapje moest van zijn vrienden in de ton 
een buut doen op zijn vrijgezelle dag omdat hij een hekel heeft aan tonpraters. Hij moet de hele dag al 
verschillende opdrachten doen en het tonpraten is de laatste opdracht dus komt hij even 15 minuten 
vollullen. Hij stelt ook zijn vriendengroep voor. Ze zijn de hele dag op pad geweest op een bierfiets en hij 
vertelt wat ze allemaal hebben meegemaakt. Hij heeft ook als verrassing een lapdance gehad van iemand 
uit het jaar 1950. Hij eindigt zijn verhaal met dat is dus de reden dat er een schoen in mijn mandje zit.

Nadat alle tonpraters zijn geweest kunnen we nog gezellig na borrelen in het foyer. Het waren weer 2 
geslaagde zittingen, het hele publiek vond alle tonpraters goed dus zeker weer voor herhaling vatbaar.

31
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WEBSHOP: www.luxecarnavalsjassen.nl

Denk aan de adverteerders als U koopt !
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Kronehoef de Horsten 2019

Redaktie L.S.N. Carnavalskrant 2020
* Redaktie: John Kweens, Secretariaat en  
diverse actieve leden.

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

* Opmaak: Jos Derksen

Hoe vindt u C.V. de Lichtstadnarren?

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

Repen 2020

Ook dit jaar weer onder de muzikale  
klanken van Veullewait gaan we met  
veel leut en gein met z’n allen naar de  
stad. Wij hopen dat jullie er ook bij zijn .

We gaan met repen starten op maandag 2020 vanuit 
Eetcafe “At the Movies” Details van de route  wordt 
tijdens de Carnaval verspreid in de residentie. Of  kijk 
op de web-site voor actueel nieuws.

We zien u weer graag meegaan! Super gezellig!Altijd  
dol, volop lol !!! Let op de aankondigingen !!

Op 28-2-2019, traditioneel de donderdag voor de carnaval gingen  we weer op bezoek bij 
verzorgingshuis de Kronehoef.

Ook hier konden we zien dat de carnaval steeds wat minder  wordt want er zitten ieder jaar 
minder mensen binnen. De  mensen die er wel zijn zijn echter wel dolenthousiast en dossen  zich 
prachtig uit. De prijsuitreiking voor de best verklede was he- laas afgeschaft dus moesten we het 
doen met een loterij. Maakt  niet uit, de bewoners vinden het allemaal even leuk.

Ook vinden ze onze dansgardes geweldig en het verzoek was dan ook om beide dansgardes
2x te laten dansen. Die meiden vinden dat natuurlijk prima en voldeden dan ook graag aan dat
verzoek.

Ook de polonaise blijft favoriet daar en die hebben we 
dan ook  verschillende gelopen. Alle bewoners werden
beloond met een  onderscheiding en ze droegen die dan 
ook vol trots. Alle mensen  waren zo enthousiast dat we 
meteen weer werden uitgenodigd  voor volgend jaar en 
aan die uitnodiging gaan wij ook zeker weer  gehoor
geven.
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Federatie Eindhovens Carnaval

Afgelopen jaar hebben wij de onderscheiding “Ridder FEC” aangevraagd voor:

Rinus van de Graaf.

Rinus is bij ons begonnen als niet meewerkend lid in januari 1999. In 2002 is hij lid
geworden van de Raad van Elf waarvan hij nu nog lid is. In tussentijd is hij ook nog 4 jaar
voorzitter geweest en hij was adjudant Le Frere in ons 44 jarig jubileumjaar.

Vanaf 2002 tot heden is hij ook lid van de promotieclub ter ondersteuning van onze
vereniging.

In alle jaren dat Rinus lid was, was hij nooit te beroerd om mee te helpen waar nodig, opbouwen,
afbreken, versieren, boekjes rondbrengen, advertenties ophalen en zelfs papier lopen ging hij doen.

Nu doet hij het terecht wat rustiger aan maar dat betekent niet dat hij niets meer doet. Als onze
penningmeester op het podium staat, 2 jaar geleden als adjudant en nu als prins, neemt Rinus zijn taken
tijdens alle thuisbals over en dat doet hij met veel plezier. Kortom op Rinus kunnen we bouwen.

Daarom vindt het bestuur van C.V. de Lichtstadnarren dat een pluim in de vorm van Ridder FEC wel op
zijn plaats is.

Dit verzoek is gehonoreerd en Rinus ontving op carnavalszondag de bijbehorende onderscheiding en
oorkonde, uit handen van onze stadprins.
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Koningsschieten 2019

Hallo allemaal,

Ik ben Henriette van Rooy en ik heb het genoegen je te mogen vertellen 
dat ik voor de tweede keer koningin ben geworden bij het 
koningsschieten dit jaar.

Het was een gezellige maar o zo hete dag maar dat mocht de pret
niet drukken en onder de parasol hielden we het wel een beetje uit.

En toen er op het 2e blok geschoten werd had ik er niet zoveel zin
meer denk ik, want dat ging er per ongeluk in 1 keer af......(Ik duld
geen concurrentie??)

Na het schieten een heerlijke barbecue gehad en gezellig buurten 
met elkaar.

En dan mijn titel weer verdedigen in het volgende jaar. De 
wisselbeker en (nog belangrijker) de kroon hebben inmiddels een 
mooi plaatsjes gekregen.

Koningschieten: gezellige seizoensopening voor het hele gezin!!
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Lampegats Volleybal Toernooi 2019

Halfvastenbal 2020: Lampegats Sluitingsfist

Al 3 jaar op rij een groot succes dus ook dit jaar vindt dit feest weer  
plaats met dezelfde formule.
Even gezellig met z’n allen de carnaval afsluiten.
De organisatie is in handen van CV de Kletsmeiers, De Leute en CV de
Lichtstadnarren en ook de SFEC doet mee maar vele andere verenigin-
gen komen een bezoek brengen.
Wederom zal deze avond de Prinsenwaag plaatsvinden en er is ook aan-
dacht voor de Beste Mensch (Hans Bröcheler) en het Goei Vrouwke (Leni
Bröcheler-Kiggen)

Het 4e Lampegats Sluitingsfeest vindt plaats op zaterdag 21-3-2020 in
Zalencentrum Eindhoven, Hoogstraat 297a in Eindhoven

Op 8-12 was het weer zover, we gingen onze titel verdedigen. Ook dit jaar hadden 
we weer 3 teams, 1 jeugdteam en 2 volwassenen teams. Alle hoop was gevestigd op 
team Lichtstadnarren 1 want die hadden vorig jaar ook gewonnen met zo ongeveer 
hetzelfde team.

Intussen speelde het jeugdteam de sterren van de hemel. Van verschillende teams 
hoorden we dat ze heel goed bezig waren en ook erg fanatiek waren, sommige een 
tikje te fanatiek maar ook dat hoort bij sport. Uiteindelijk hebben ze een prima 
resultaat neergezet en eindigden ze als 6e van de 11. Heel goed gedaan Rowin, 
Gino, Celina, Mieke, Lisa en Keandro

Ons 2e team deed hun naam eer aan en eindigden als laatste maar ze hebben wel 
ontzettend veel plezier gehad. Dus alle ogen gericht op team 1.

Ze drongen dan ook door tot de halve finales waar ze 
het op moesten nemen tegen de Leute. Het was een 
spannende wedstrijd en ze gingen best wel gelijk op 
maar helaas werd er toch nog verloren, geen schande 
want de Leute hebben uiteindelijk het toernooi 
gewonnen.

Alles weer inpakken en naar Toon en Annemarie want die 
zouden dit jaar weer eieren bakken en er stonden ook nog 
pannenkoeken op het menu. We hebben heerlijk gesmuld, 
dank je wel Toon en Annemarie voor jullie gastvrijheid en 
ik zou zeggen op naar volgend jaar.
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Donateurs

Donateur van het jaar 2019

Voelt U zich enigszins betrokken bij cv. de Lichtstadnarren, wordt dan  
donateur.

Wat is het voordeel van donateur zijn?

- U ontvangt een geweldig mooie draagspeld met jaarplaatje.
- Elk volgend jaar dat U betaalt, krijgt U opnieuw een jaarplaatje en  

gratis entree tot alle bals van de Lichtstadnarren m.u.v. de  
zittingsavond.

- U kunt met de vereniging mee naar alle uitbals.
- U ontvangt minimaal 3x per seizoen een nieuwsbrief met daarin  

vermeld alle activiteiten van de vereniging.

Dus wordt donateur voor 13 euro per jaar en meldt U aan bij

Jan van Lierop
Sallandlaan 36

of bij de penningmeester: Roy Damen
Nederlandplein 10

5628 AM Eindhoven 5628 AD Eindhoven
Tel. 040-2414792 tel. 040-7508332

Dit jaar hebben we uitgeroepen tot  
donateur van het jaar:

Antoinet is al donateur van onze vereniging sinds 2001.

Ze is jaren hoffotograaf geweest en was altijd druk met 
fotograferen, nummeren, bijbestellen etc. In deze tijd gaat het 
natuurlijk allemaal wat makkelijker maar door haar ziekte heeft 
Antoinet moeten besluiten om te stoppen met fotograferen. Het 
is tijd voor de jeugd om het over te nemen, aldus Antoinet

Om haar te bedanken voor alles wat ze voor ons heeft gedaan 
en voor al die jaren dat ze ons als donateur gesteund heeft 
hebben wij besloten om haar uit te roepen als donateur van het 
jaar en zij heeft de bijbehorende versierselen en nog een mooi 
presentje ontvangen tijdens ons intern afscheid.

ANTOINET WILLEMS

Zij geven U graag een aanmeldings formulier en na betaling van de 13 euro via
NL05 RABO 0101 0539 83 of contant bent U donateur van cv. de Lichtstadnarren en ontvangt  
U z.s.m. de mooie draagspeld met jaarplaatje.
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Fotogalerij CV de Lichtstadnarren de Dames

En dat is nog niet  
alles: Enkelen  
ontsnappen nog  
steeds aan onze  
fotograaf
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Fotogalerij CV de Lichtstadnarren De Raad

En Nar Jack
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Peter GeurdsAssurantiën

Bezoekadres:

Tel. nr.  
Fax nr.

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

Email: Info@petergeurds.nl

www.advieskeuze.nl



41

CARNAVAL2020

Extra Foto’s



CARNAVAL2020

42

Het Bestuur: 
Marisca Damen  
Roy Damen
Ronny van de Graaf  
Damian vd Heijden
John Kweens

Ereleden:
Kees Bakx  
Peer Derhaag  
Appie Dijk
Gerard van der Elsen  
Bertus van Eembergen  
Ronny van de Graaf  
Hans van der Heijden  
Gerard Klaassen
Jan van Lierop

Ere-Voorzitter:
Gé Wonink

Raad van Elf:
Michel Brok
Ralf op den Buijs (VzRv11)  
Gerard van der Elsen
Jos Derksen              
Henri Frijters
Rinus van de Graaf  
Michel Heeren
Peerke van der Heijden  
Niki van der Heijden  
Gerard Klaassen
Jan van Lierop   
Eric Pruim  
Richard Ruijer  
Jan Smit
Nigel Smit  
Jack de Turck
Ronald van de Ven 
Maarten Vennix
Toon Verhaar

Dansgarde A: 
Angelina Brouwer  
Selina Brouwer  
Isabella van Dommelen  
Gielliania vd Heijden  
Lisanne van de Ven

Dansgarde Senioren: 
Nikita van der Ende  
Cyranna Klokgieters  
Amber v.d. Palen  
Meike van Tilburg  
Celina v.d. Ven
Lisa Verhaar

Leiding Dansgardes: 
Marisca Damen  
Quinty v.d. Graaf  
Jolanda van de Ven  
Patricia de Wit

Overige Leden: 
Anja Baumann 
Freddie de Greef
Huub Nauts
Marjan van der Velden
Wim Noordzij
Richard van Rooij  
Bep Strijb
Peter Vervest jr.
Diana Vugts
Monique de Wit

Nar:
Jack Verschuren

Afgevaardigde sFEC:
Toon Verhaar

Donateurs belangen:
Jan van Lierop

Dames: 
Annemarie Bell  
Mieke Brok  
Marisca Damen  
José van de Elsen 
Petra Derksen
Jolande Frijters
Gerrie van de Graaf  
Perty van de Graaf  
Mirjam de Greef
Anita van der Heijden  
Kim van der Heijden  
Bianca Ilmer
Carina Jansen
Sjaan van Lierop    
Tamara Linssen 
Anita van Namen  
Diny Noordzij
Wilma Petersen  
Tamara Pruim  
Henriëtte van Rooy  
Daisy Smit
Romy Smit  
Klarinav.d.  Heijden 
Lydia Steurs  
Bep Strijb
Sylvia Ruijer
Jolanda van de Ven  
Patricia de Wit

Afgevaardigde Dames:
Marisca Damen

De vereniging:

Prins: Asegurador = Rinus van de Graaf
Adjudant: Ronny

Ex-Prinsen:
Zie bladzijde 26

Promotie Club:
Hr. Joey Baumann 
Mw. Annemarie Bell 
Hr. Roy Damen
Hr. Gerard van der Elsen 
Hr. Anton v. Geloven
Mw. Marjo van de Graaf 
Hr. Rinus van de Graaf  
Hr. Ton van Haaren
Hr. Damian van der  
Heijden
Mw. Klarina van der 
Heijden
Hr. Niki van der Heijden 
Hr. Peter van der Heijden  
Hr. John Kweens  
Hr. Jan van Lierop  
Hr. Jasper Overdijk
Hr. Richard Ruijer
Hr. Jan Smit
Hr. Nigel Smit  
Hr. Maarten Vennix
Hr. Toon Verhaar 
Hr. Jos van Vugt

Donateurs:
Helaas, alle namen past
niet, maar dank voor uw
bijdrage!
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Stichting ‘t Trefpunt

Belgiëplein 20
5628 XJ Eindhoven  
Telefoon:040-2420410  
Mobiel: 06-82804871

info@trefpunteindhoven.nl 
www.trefpunteindhoven.nl
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