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WEEKSKE VURRAF!
DE ROUTE OPTOCHT

AGENDA
Maandag 25 februari
Vrijgezellenavond Boerenbruidspaar
centrum van het Lampegat

Het aanstaand boerenbruidspaar viert met alle boeren en boerinnen de vrijgezellenavond
met een kroegentocht door het centrum van het Lampegat. Iedereen is welkom!.

Donderdag 28 februari
Pekske Pronken

Pullman Eindhoven Cocagne
Zien en gezien worden in je nieuwe carnavalsoutfit, dat is Pekske Pronken.

PEKSKE PRONKEN

Sinds 2013 organiseert Wondertime het
Pèkske Pronken op de donderdag voor
carnaval.
Dit jaar dus op donderdag 28 februari

Het idee is ontstaan omdat de cursisten
van Marjolein nieuwsgierig waren naar de
creaties van de mede cursisten die op een
andere avond/ dag les hebben.
Het wordt echter in een ongedwongen
sfeer georganiseerd zonder catwalk of

iets dergelijks.Iedereen is welkom en de
toegang is GRATIS
De zesde editie van Pèkske Pronken is net
zoals vorig jaar in de tent achter het Hotel
Pullman aan de Vestdijk in Eindhoven en
start om 20:11uur.
Kijk ook op de facebook pagina
van Pèkske Pronken.

GOUDEN ROMMELPOTTER
Gilbert Hockers gefeliciteerd met
je benoeming voor de Gouden
Rommelpotter 2019!
Zijn verdiensten daarvoor liggen in het
feit dat hij jarenlang lid is geweest van
Kobh De Tweedracht io, Oprichter en
voorzitter is van de KEF, de organisator van het succesvolle
Dweilen met de kraan open
en oprichter van kapellen
festival ut spoort nie.
© Peter Tops -Topspotting

23.00

LIVE! 3 UURKES VURRAF
PRINCE CARNAVAL MENU
DENNIS SMITS
RICK TER MEER
DANNY CANTERS

23.30

FRANK VAN WEERT

15.00
17.00
20.00
22.00

vrijdag
12.00
13.11
18.00
19.00
23.00

ONTBIJTEN ALS THE PRINCE
LIVE BEELDEN OPTOCHT
PRINCE CARNAVAL MENU
MARK CORNELIS
MANFRED JONGENELIS
zaterdag

ONTBIJTEN ALS THE PRINCE
START DJ DOKTER WELTEN
PRINCE CARNAVAL MENU
JOHAN VLEMMIX
RONALD VAN DER LEE

15.00
14.00
20.00
19.00
22.00

zondag

ONTBIJTEN ALS THE PRINCE
BRABO TURK
PRINCE CARNAVAL MENU
TOMMY LIPS
RICK TER MEER
maandag

15.00
15.00
20.00
21.00
23.00
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U ziet ons overal, en wij zorgen ervoor dat u gezien wordt!

Fifteen Sign, visuele reclame die blijft hangen!
FifteenSign.nl / en volg ons op Facebook!

KOM ALVAST IN DE STEMMING
MET ‘LAMPEGAT DE GEKSTE’

Met dit nummer zet artiest Rick ter Meer
Eindhoven dit jaar op de carnavaleske

kaart. ‘Ik ben een geboren en getogen
Eindhovenaar en als zanger wilde ik graag
voor iedereen die het Lampegatse carnaval een warm hart toedraagt, een echt
Eindhovens carnavalsnummer neerzetten.
Het nummer speelt in op het gevoel, het is
makkelijk mee te zingen en heeft een herkenbaar deuntje. Ik denk zelf alle ingredienten voor een succesvolle carnavalsplaat
voor Eindhoven. Naast mijn andere singles
is dit echt nog niet het laatste nummer
over Eindhoven’.

WAT ETEN WE MET CARNAVAL?
Een belangrijk onderdeel tijdens de carnaval is het goed en verantwoord eten
en het zorgvuldig om gaan met drinken.
Natuurlijk is een snelle hap makkelijk
denk bijvoorbeeld aan friet, shoarma
en of een worstenbroodje. Toch moet
je er mee op letten dat het niet alleen
maar vitamine V (vet) is deze dagen. Je
vraagt namelijk heel wat van je lichaam
deze dagen. Vaak een hoger drankverbruik, slecht eetpatroon, zweten enzovoorts, dus je lichaam heeft wel goede
bouwstoffen nodig om je conditie op
peil te houden. Een goede voorbereiding
kan het verschil maken tussen een TOP
carnaval de hele carnaval ziek en zwak
gevoel hebben of na een dag moet afhaken.

Maar ook een GOED getapt biertje hoort
hier bij. Lauw bier is ook funest voor een
gezellige avond.
Een glas bier hoort een mooie schuimkraag te hebben, geen lippenstift op de
rand en een goed gespoeld schoon!!!
glas. Een goed afgeschuimd biertje zorgt
er voor dat de kater minder is.
Bij het bier tappen zakt koolzuur namelijk naar beneden omdat het zwaarder is
dan zuurstof. Zuurstof wordt samen met
de bitters en de zuren omhoog gedrukt
in het schuim. Dat bovenste laagje moet
goed worden afgeschuimd om er voor te
zorgen dat het te veel aan zuren wordt
verwijderd.
De schuim wordt afgevoerd en daarmee
ook de iso-alfazuren. Dat zijn stoffen
waarvan je gaat plassen. Omdat die niet
meer in het bier zitten, krijg je minder
uitdroging en een minder snelle kater de
volgende dag. En natuurlijk drink niet te
veel, dan geniet je zelf ook veel meer van
de carnaval .

bv een bruine boterham met kaas, verse
vlees-waren maar je kan natuurlijk ook
notenpasta, pindakaas met 100% pinda’s,
jam en of vruchten halgelslag. Hier zitten
stoffen in die je suikerspiegel om hoog
halen en je meer energie geven.
Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, radijs, gebakken champignons, gegrilde courgette, avocado,
banaan, appel en aardbei, ook een stukje
fruit kan ochtends helemaal geen kwaad.
Er zijn ook veel mensen die beginnen
met een uitsmijter of iets wat er op lijkt,
let op dat dat niet te vet is en zwaar op
je maag kan vallen, zodat je er later last
van zou kunnen hebben .
Ook voor het avondeten is het belangrijk
dat je een goede bodem hebt, ook dit
heeft er mee te maken dat je dan minder
snel uitdroogt en niet zo snel zin krijgt in
een vette hap. Vet gaat drijven op vocht
en de kans dat je gaat spugen is vele
malen groter.
Ik hoop dat u iets met de tips kunt
doen en dat het voor u TOP en gezond
carnaval mag worden.
Salaai de Lampegatse chefkok

Goed eten is heel belangrijk, begin
s'ochtends met een voedzaam ontbijt,
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ALS JE HAAR MAAR GOED
ZIT MET CARNAVAL!
UW EVENEMENT,
MEETING OF FEEST
IN ÉÉN
HAND
Tongelresestraat 427, 5641AV Eindhoven
Tel. 040-202 70 61
kapsalonanouk@gmail.com

Bel: 06-20670555 of 06-22517737

Facilitaire Dienstverlening 24/7
www.kustersbedrijven.nl

Bel of mail ons gerust
voor een afspraak
Landbouwstraat 23 - 5712 SM Someren
Tel. 0495-785420
www.vanderzanden.nu
info@vanderzanden.nu

040 - 259 20 00
facilities@kustersbedrijven.nl

06 - 445 60 600
Eindhoven
06 - 445 60
600

www.biertaxi-eindhoven.nl
DRANKBEZORGER
Eindhoven
06 - 445 60
600

www.biertaxi-eindhoven.nl

24/7 OPEN
Eindhoven

Lever jouw producten in voor direct cash!

Wij zijn
dringend
op zoek
naar:

• PLATTE TV’S
• XBOX ONE &
PLAYSTATION 4
• GEREEDSCHAP
• FIETSEN
• TABLETS
• SMARTPHONES
• LAPTOPS
• AUDIO APPARATUUR
• MUZIEKINSTRUMENTEN
Openingstijden
Ma
13.00-18.00 uur
Di-Do
10.00-18.00 uur

Vrij
Za

10.00-20.00 uur
10.00-17.00 uur

Winkelcentrum Woensel 81 | Eindhoven | T 040-298 87 96 | eindhoven@pawn.nl
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k
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t
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&
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WORSTENBROO
DJES
€ 14.75
voor

€ 11.00

BAKKERIJ MICHIELS
(Woenselse Markt)
Woenselse Markt 9
5612 CP, Eindhoven

BAKKERIJ MICHIELS
(WC Woensel)
WC Woensel 70
5625 AD, Eindhoven

www.biertaxi-eindhoven.nl

5 DOLLE DAGEN CARNAVAL BIJ DE KLETSMEIERS EN BRABANTIA
Onder leiding van Prins Henricus d’n urste
met zijn gevolg, de dansgardes, Hofkapel
de Kletsblaozers en de Wijze Raad van Elf,
vieren De Kletsmeiers dolle dagen carnaval in hun residentie, Sportcafe Brabantia
aan de Rijstenweg 1 te Eindhoven.
De toegang tot alle bals is gratis en het
belooft weer een Echt onvervalst Carnaval
te worden, voor elk wat wils.
Het programma ziet er als volgt uit:
Op Vrijdag 1 maart 2019 vanaf 20.11 uur,
wordt afgetrapt met het prinswisselingsbal

van CV Brabantia.
Op Zaterdag 2 maart 2019 vanaf 20.11 uur
het Groot Kletsmeiersbal met bezoek van
de Stadsprins van het Lampegat met groot
gevolg.
De Zondagmiddag 3 maart 2019 vanaf
14.11 uur is gereserveerd voor het Kindercarnaval, dit jaar voor het eerst in de grote
sporthal, met springkussens, kinderatracties, kinderspelen, snoeptenten en vele verrassingen voor de kinderen. Toegang gratis.
Ook de Maandag 4 maart 2019 vanaf
14.11 uur is voor het Kindercarnaval en

ook weer in de grote sporthal. Het carnaval 2019 wordt afgesloten met het traditionele Haringhapbal op Dinsdag 5 maart
2019 vanaf 20.11 uur met gratis haring voor
elke bezoeker. Naast diverse bezoekende
kapellen en verenigingen, zal de muziek
worden verzorgd door DJ Luuk van Meyl
en natuurlijk de Hofkapel De Kletsblaozers.
Ook zullen de dansgardes weer hun beste
beentje voorzetten. Dit alles is te doen in
Sportcafe Brabantia aan de Rijstenweg 1
te Eindhoven met gratis toegang, maar
carnavalskleding is wel verplicht.

Sportpark Strijp
Rijstenweg 1
5652 CG Eindhoven

DE LAMPEGATTER

MAART 2019

5

KICKZ! CARNAVALSPARTY VERHUIST
Dit jaar kunnen Eindhovense tieners in de leeftijd van
12 tot en met 17 jaar al op de vrijdagavond voorafgaand aan carnavalszaterdag terecht in de Effenaar
alwaar, exclusief voor deze jongerendoelgroep ,carnavalsfeest KICKZ! haar 1e lustrum viert.

MAANDAG 4 MAART 2019
Inschrijven vanaf 18.45 t/m 19.45 uur

Sportcafé De Tempel
Henegouwenlaan 2 Eindhoven
T 040 241 0187
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Voorgaande jaren vond KICKZ! plaats op carnavalszaterdag, zondag en maandag maar omdat veel gezinnen op carnavalsmaandag de voorkeur geven aan een
paar dagen wintersport en omdat veel middelbare
scholen op vrijdagmiddag al in de carnavalssferen verkeren, besloot de organisatie om de carnavalsmaandag
op te schorten en KICKZ! te verplaatsen naar de vrijdag, zaterdag en zondagavond. Hiermee is Eindhoven
de enige plek waar de tieners op vrijdag tussen 20.0001.00 uur al uit hun dak kunnen gaan op de beats van
oa. PARTYSQUAD en PUINHOOP KOLLEKTIV.
Het idee om in Eindhoven alcoholvrije carnavalsfeesten
voor jongeren te organiseren ontstond 5 jaar geleden
omdat Eindhoven geen plaats bood aan de tienergroep
die nog geen alcohol mogen gebruiken en daarom in
het verleden vele ouders van Lampegatse tieners af en
aan naar de omliggende dorpen reden om hun kinderen naar de plaatselijke jeugdtenten te brengen. Met
KICKZ! Beoogde de SFEC een goed alternatief te bieden en niet zonder resultaat; inmiddels hebben vele
Eindhovense tieners de weg naar KICKZ! gevonden zo
getuigen de vele foto’s op facebook Kickz lampegat.

BAKKERIJ
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‘Nu met de komst van een tent op het stadhuisplein
voor 18+ wordt het extra belangrijk om voor deze
groep jongeren paats te bieden aan een evenement
dat aansluit bij hun wensen’, zegt organisator Jan van
Otterdijk. ‘ jeugd in deze leeftijdsgroep valt vaak buiten boot omdat ze eigenlijk nergens terecht kunnen. ‘
Het Stratumseind lonkt maar is verboden terrein. Met
kickz! proberen we tegemoet te komen aan hun wens
deel te nemen aan een ‘volwassen’ event maar dan in
een alcoholvrije en veilige omgeving’.
De keus voor de Effenaar is dan ook niet toevallig
volgens van Otterdijk ‘Het is een serieus poppodium
op gepaste afstand van het Stratumseind en makkelijk toegankelijk om de jeugd te brengen en te halen.
Bovendien is er een grote fietsenstalling recht voor de
ingang’.
Overigens is carnavalskleding voor de bezoekers wel
verplicht. ‘Het is tenslotte een Carnavalsparty en iedere
avond komt de Lampegatse Stadsprins met gevolg
langs om aan de best verklede bezoeker een Ipad te
overhandigen’.
Sinds 2016 schrijft de organisatie ook jaarlijks een contest uit op zoek naar jonge talentvolle DJ’s. Dit jaar
zijn dat geworden WAVE DJ, MEROW en MORRIXXER.
Zij zullen ieder een Kickz avond openen met hun winnende mix.
Kaarten voor KICKZ! zijn verkrijgbaar via de Effenaar
op www.effenaar.nl/agenda
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Aalsterweg 55 | T 040-2111406

	
  

20% - 40% - 60%
GOEDKOPER DAN ELDERS!!!
MENGMACHINES AANWEZIG
ALLE KLEUREN LEVERBAAR!!
Onze filialen:
Leenderweg 277a, Eindhoven tel: 040-2125511
Mierloseweg 186, Helmond tel: 0492-797037
Kronehoefstraat 54 Eindhoven tel: 040-2365138
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AGENDA
Drie Uurkes Vurraf

Pullman Eindhoven Cocagne
Dé aftrap van carnaval in Brabant vindt
plaats in het Lampegat. Van 15.00 tot
18.00 uur zendt Omroep Brabant live
uit vanuit de Salon Carnavalesque bij
Pullman Eindhoven Cocagne. Zowel op
radio als op TV passeren talloze artiesten
de carnavalsrevue. Toegangskaarten uitsluitend via Omroep Brabant

MAART 2019

VRIJDAG 1 MAART
IK HOU VAN LAMPEGAT

Lampegats gemengd mannenkoor

Efkes oe toeter stemme
Stadspaviljoen, Alb.Thijmlaan 1

Efkes Oe Toeter Stemme, een groots en gezellig carnavalsfeest in Eindhoven waarbij
blaaskapellen centraal staan. Iedereen is
welkom op vrijdag 9 februari in het Stadspaviljoen Eindhoven. Aanvang 20.30 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur.
Entree €5,-

Scheerkwastenbal

Residentie CV de Scheerkwasten,
kantine sv Woenselse Boys,
J C Dirkxpad 1 Eindhoven
Scheerkwastenbal 20:11 met een bezoek
van de Stadsprins en een live-optreden.

© Peter Tops -Topspotting

Salon op ‘t Plein

Tent op het Wilhelminaplein
Van 14.00 tot 23.55 diverse optredens,
onder andere:

Ik hou van Lampegat

DE SALON op HET WILHELMINAPLEIN
Ook dit jaar is het LAMPEGATS GEMENGD
MANNENKOOR natuurlijk present op de
openingsavond van het Lampegats carnaval. Dit jaar strijken wij neer op DE nieuwe
plek voor de ECHTE EINDHOVENSE CARNAVALVIERDER: DE SALON op HET WILHELMINAPLEIN!

Kickz

De Effenaar
Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3
maart gaat de Effenaar weer helemaal uit
z’n dak met KICKZ!, dé carnavalsfeesten
voor 12 tot en met 17 jaar van 20.00 tot
01.00 uur. Onder meer PARTY SQUAD
komt optreden!

Bal van Up en Down
Cafe Wilhelmina

Traditie getrouw beginnen wij al jaren
lang 1 dag eerder met feesten om al in de
carnavalsstemming te komen. Om 13.11
breekt bij ons het feest al los met onze
eigen carnavalsvereniging, bezoek van de
stadsprins en Dj Koozzz....

Salon Carnavalesque
Cocagne

Pullman Eindhoven Cocagne
4 dagen carnaval met vele artiesten en
optredens.

Carnaval 2019 bij de Aagse
Knuppels

Danscentrum Verspaandonk Kloosterdreef 84 Eindhoven
zaterdag 2 maart 2019 om 20:11 woensdag 6 maart 2019 om 00:00

Tent op de Mert

Tent op de Markt
Vanaf 16.00u de kick-off met o.a de
Venga Boys en diverse optredens

Ook dit jaar is het Lampegats gemengd
mannenkoor natuurlijk present op de openingsavond van het Lampegats carnaval.
Dit jaar strijken wij neer op de nieuwe
plek voor de echte Eindhovense Carnavalvierder: de salon op het Wilhelminaplein!

Een prachtige nieuwe plaats in een zeker
zo’n mooie Spiegeltent alwaar het LGMK
op de openingsavond met een gezellig meezingfeest knallend carnaval 2019
inluidt! Wat ook anders is, is dat deze
uitvoering onderdeel uitmaakt van het

EFKES OE TOETER STEMME

ZONDAG 3 MAART 2019 ORGANISEERT
CV DE BLINDGANGERS:

Openbaar Eindhovens Carnaval.
Een lang gekoesterde wens van het LGMK
wat betekent dat de toegang gratis is!
Houd 1 maart alvast vrij in uw agenda!

Stadspaviljoen, Alb.Thijmlaan 1

"KINDERCARNAVAL 2019"

Efkes Oe Toeter Stemme, een groots en
gezellig carnavalsfeest in Eindhoven waarbij blaaskapellen centraal staan. EIedereen is welkom op vrijdag 9 februari in het
Stadspaviljoen Eindhoven. Aanvang 20.30
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Entree € 5.

• Het feest vindt plaats in 'residentie de
Hangar'.
• Uw jas kunt u gratis afgeven bij de
bewaakte garderobe.
• Om 13.00 uur is de zaal open en zal er
carnavalsmuziek klinken.
Activiteiten voor de kinderen
• Dansen en springen met het animatie
team op het grote podium.
• De kinderen kunnen zich door professionals laten schminken.

•

De ballonnenclown maakt van ballon
nen iets leuks voor de kinderen.
• Op de 2 springkussens kunnen de
kinderen heerlijk rondspringen.
• Alle kinderen ontvangen tegen
inlevering van het kinder-toegangskaartje een snoepzak.
De kaartjes zijn verkrijgbaar bij:
café/zalencentrum 'de Hangar' en Albert
Heijn Meerhoven.
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PRODUCTIE & ORGANISATIE: HMF EVENTS BV
IN OPDRACHT VAN HORECA MARKT EINDHOVEN

7

8

DE LAMPEGATTER

Bijna Carnaval...

JUBILEUM

D’N VIJFDE VURTOCHT
Organisatie door:

LIVE
STREAM

& TV

n vur D’n
Vele artieste

Optocht

Feesten,
keigaaf!

NTREE

GRATIS E

RSZK is dé specialist op het

HET
OM 11 UUR S’MORGENS BARST
LOEMEN
IN B
FEEST LOS MET K AD’nRVurTocht
is in live streams op internet te

Op zaterdag 2 maart 11.00 uur gaat
de 5e editie van D’n VurTocht los voor
het centraal station Eindho….. euhhhh
Lampegat. Op het ‘Plein van de Carnavaleske Voorpret’, ook dit jaar weer mede
mogelijk gemaakt wordt door de club
van 111, treedt niemand minder dan Karin
Bloemen op; dat doet ze tijdens carnaval
nergens want ze heeft alleen aandacht
voor haar Theatertournee.

Dijk. De presentatie is weer in handen van
Flip van Rijt (flipke van den Federatie) en dj
Bompa.

volgen, inclusief de Proost-cam.

aart
mFans
2
g
en bezoekers
a
d
r
leinkunnen weer D’n
Zate
tionsp
VurTochtaondersteunen
door het aanschaf-

Ook op het podium: Gustaf en Otto (bekend
van ‘oh oh Belinda’), Mark Cornelis en Novi

Puur Wonen

MAART 2019

gebied van ouderenzorg, met
woonzorglocaties in de Kempen,
Veldhoven en Waalre.
Door zorg aan huis te leveren,
helpen wij onze klanten om zo
lang mogelijk zelfstandig thuis
te kunnen blijven wonen.

St

ve n!
fen van de
(5 euro); die
n dh oJubileumpin
EiGrote
is ook te verkrijgen op de ophaaldag van de
Club van 111 en te bestellen via:
facebook.com/VurTocht.

Maar… een leuke outfit en die
drankjes, waar betaal je dat van?
Carnaval is in aantocht en dat betekent misschien wel een
paar dagen feesten met je vrienden. Maar hoe ga je dat betalen?
Heel simpel, door in de weekenden en/of avonden een paar
uur te werken als Hulp bij het Huishouden, een goed betaalde én
zinvolle job.
Meer weten of direct solliciteren?
www.rszk.nl � werken en leren � talent in de huishouding
Liever telefonisch contact?
We zijn bereikbaar via 088-245 77 95.

GEZOCHT!

Voel je thuis bij RSZK!

ASN Asianfood

Maak jij van elke dag
een feestje?
Bouw met ons mee aan de beste zorg
voor onze ouderen!

Banen in alle fases van de ouderenzorg

22 locaties in Eindhoven
Jezelf ontwikkelen bij
de Vitalis Academie
Werken in kleine vitale teams

bouw je met ons mee aan de beste zorg

Informeer naar
jouw mogelijkheden
tijdens ons wekelijkse
koffie-uurtje.
Alle donderdagen om 15.00 uur

Wij zijn momenteel op zoek naar gemotiveerde Helpenden, Verzorgenden en Verpleegkundigen
voor ouderen
Kijk voor informatie en onze actuele vacatures op www.werkenbijvitalis.nl
Intra- en extramurale thuiszorg | psychogeriatrie | somatiek | revalidatie

Vitalis Wissehaege
Herman Gorterlaan 4
Eindhoven

DE LAMPEGATTER
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ZATERDAG 2 MAART
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AGENDA
D’n 5e VurTocht

© Peter Tops -Topspotting

Stationsplein

Op zaterdag 2 maart 11.00 uur gaat de
5e editie van D’n VurTocht los voor het
centraal station Eindho….. euhhhh Lampegat. De Lampegatse Hoofdstatie.

Aankomst Stadsprins
Lampegatse Hoofdstatie

De Stadsprins en zijn gevolg komen op 2
maart 2019 aan met de trein op de Statie. Verwachte aankomsttijd 12.21 spoor
3b. Ook de Markies en Markiezin van
Eynthoven en hun gevolg worden daar
ontvangen door de Federatie, de Oud
Stadsprinsen, de Hoge Adel en Stadshofkapel de Eendracht. Daarna begeleiden
wij hem naar het podium op het Stationsplein.

Lampegatse Kinderoptocht
Binnenstad

Aankomst Stadsprins

Lampegatse Hoofdstatie
De Stadsprins en zijn gevolg komen op
2 maart 2019 aan met de trein op de
Statie. Verwachte aankomsttijd 12.21
spoor 3b. Ook de Markies en Markiezin
van Eynthoven en hun gevolg worden daar
ontvangen door de Federatie, de Oud Stadsprinsen, de Hoge Adel en Stadshofkapel de
Eendracht. Daarna begeleiden wij hem naar
het podium op het Stationsplein.

‘Hoge Adel’ is iedereen
Al jarenlang geeft de federatieve ‘Hoge
Adel’ acte de presence bij de aankomst
van de nieuwe dorstlustige hoogheid
van het Lampegat op de Lampegatse
Hoofdstatie, het station. Van oudsher
behoorden alleen prinsen, adjudanten, hofdames, vorsten, presidenten en
bestuurders van de bij de sFEC aangesloten verenigingen tot deze ‘Hoge Adel’.

GROOTS KINDER CARNAVALSFEEST
IN DE EFFENAAR

MET CLOWN JOPIE EN TANTE ANGELIQUE
Op Carnavalszaterdag 2 Maart staat de
Effenaar helemaal in het teken van de
Lampegatse kids. Er vind die middag een
geweldig feest plaats met o.a een DJ die
liedjes draait om lekker op te dansen,
springen en te hossen en de doldwaze
situaties en gezellige liedjes van Clown
Jopie en Tante Angelique.
En alsof dat al niet genoeg is, is er voor alle

kids nog een extra verrassing! Want ieder
kind dat het feest bezoekt wint een prijs!!!

Zoals alles is ook carnaval aan veranderingen onderhevig. Sinds 2010 bestaat de
Lampegatse ‘Hoge Adel’ niet langer uit de
eerder genoemde ‘hoogheden’ maar uit
ons allen.
Van jong tot oud, Lampegatter of
Lampegatterinneke, boer of boerin, iedereen met een oranje-blauw carnavalshart
hoort voortaan bij de ‘Hoge Adel’.

MEERIJDEN OP DE
PRAALWAGEN VAN
HET LAMPEGATS
JEUGD GEZELSCHAP?

De middag is gratis en begint omstreeks
14.15 uur na afloop van de Lampegatse
kinderoptocht die ook dit jaar weer voorop
gaat in de lampegatse optocht en eindigt
ter hoogte van de Vestdijk (Pullman Hotel).
Alle Lampegatse kids zijn van Harte
welkom om Carnaval te komen vieren!

Speciaal voor onze kleinste Lampegatters en Lampegatterinnekes die het leuk
vinden om mee te lopen in de optocht
zal ook komende carnaval, voorafgaand
aan de optocht, de kinderoptocht van
start gaan. De route van deze optocht is
korter dan de grote optocht. Kids kunnen
deelnemen in 3 verschillende categorieen. Inschrijven kan via: www.lampegatseoptocht.nl/
kinderoptocht

Lampegatse optocht
Binnenstad

Het centrum van Eindhoven bruist met de
Lampegatse optocht die vanaf 12.51 uur
door de stad trekt. De grote stoet wordt
voorafgegaan door de kinderoptocht met
de Markies en Markiezin van Eynthoven.
De Stadsprins met groot gevolg sluit de
optocht af.

Salon op ‘t Plein

Tent op het Wilhelminaplein
Van 17.00 tot 23.55u diverse optredens,
o.a: De Dommelaers, Superchicks en
Dolle3s

Kickz

De Effenaar
Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3
maart gaat de Effenaar weer helemaal uit
z’n dak met KICKZ!, dé carnavalsfeesten
voor 12 tot en met 17 jaar van 20.00 tot
01.00 uur. Onder meer PARTY SQUAD
komt optreden!

Salon Carnavalesque
Cocagne
Pullman Eindhoven Cocagne

1 t/m 5 maart 2019
4 dagen carnaval met vele artiesten en
optredens.

Confettival

Feesttent Stadhuisplein

Kids die mee willen doen met de MARKIEZING en zich vóór woensdag 27 Februari
aanmelden mogen tijdens de Lampegatse
optocht op 2 Maart aanstaande meerijden
op de praalwagen van de MARKIES en
MARKIEZIN met hun GEVOLG! Zorg dat je
er bij bent en meld je aan!
LET OP: Er zijn maar een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar dus wie het eerst
komt, het eerst maalt. VOL= VOL

Van 14:00- 23:00u
Scoor je tickets voor Confettival via
www.confettival.nl

Tent op de Mert
Tent op de Markt

Vanaf 12.00u met diverse optredens
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KOM KINDERCARNAVAL
VIEREN BIJ SPORTCAFÉ
DE TEMPEL!
Zoals ieder jaar verandert het Sportcafé
de Tempel in een waar carnavalspaleis
voor jong en oud. Op zondag 3 maart is
er het spectaculaire kindercarnaval. De
sporthal is dan omgetoverd in een avontuurlijk springkussenpaleis voor de kinderen.
Er staan verschillende springkussen
kastelen te wachten om veroverd te
worden. Een kasteel met klauterbaan,
kasteel met glijbaan en kasteel obstakelbaan en verschillende springkussens, rodeostier en schminktafels staan klaar
voor de kinderen.
Alles natuurlijk onder begeleiding van
personeel en vrijwilligers van sportcafé
de Tempel om te zorgen dat het een geweldig carnavalsfeest wordt.
Het feest begint om 13.11 uur en de
entree is € 5,00 p.p.

VOORVERKOOP bij het sportcafé:
van vrijdag 15 februari t/m zaterdag
2 maart bedraagt de entree
slechts € 4,00 p.p.

Zondag 3 maart van 13.11 - 19.11 u bij Sportcafé de Tempel

KINDERCARNAVAL

€5

p.p. entree op de dag zelf
(incl. snoepzak)

In de voorverkoop van vrij. 15 feb t/m za. 2 maart maar € 4 p.p.
Luchtkastelen met klauterbaan, glijbaan en obstakelbaan.
Verschillende springkussens, rodeostier, DJ en schminktafels aanwezig.

Henegouwenlaan 2 | 5628 WK Eindhoven | T: 040 - 2410187 | E: info@sportcafe-detempel.nl
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ZONDAG 3 MAART
WIE WORDEN DE NIEUWE MARKIES,
MARKIEZIN EN HUN GEVOLG?

AGENDA
Lampegats
Markiezing

Markiezenbal

Tent op de Stadse Mert
WIE WORDEN DE NIEUWE LAMPEGATSE
MARKIES, MARKIEZIN en hun gevolg???
Op zondagmiddag 3 MAART wordt in
de tent op de Markt voor de 10e keer
een MARKIEZING gehouden. Dit is de
verkiezing van de nieuwe LAMPEGATSE
MARKIES (JEUGDPRINS) en MARKIEZIN
(JEUGDPRINSES) en hun gevolg.

Carnavalsmis “Schijn ‘n
ledje op mij!”
Stadskerk St. Cathrien

‘Schijn ’n ledje op mij!. Ook dit jaar zal
traditioneel op de zondagochtend van
carnaval de Carnavalsmis plaatsvinden
in de Eindhovense Catharinakerk. Tijdens
deze viering - ‘een goede mix tussen feest
& bezinning’- staan het licht én saamhorigheid centraal. Carnaval vier je tenslotte samen!

© Rens van Mierlo
(vlnr: Lakei Guus-Pieter Brogtrop, Heraut Lot Janssens, Markies Roel Beks, Markiezin Madelief Janssen, Dansmariekes L. Diede Waasdorp en R. Roxan Swinkels, Nar Mallisha Dijkstra)
Op zondagmiddag 3 Maart wordt in de
tent op de Markt om 14.00 u. voor de
11e keer een MARKIEZING gehouden: Dé
verkiezing van de nieuwe LAMPEGATSE
MARKIES en MARKIEZIN en hun gevolg.
Dit jeugdgezelschap valt onder de
Officiële Lampegats Federatieve vlag en
zal ook met de stadsprins en zijn gevolg
op de lampegatse statie arriveren en met
hem en zijn gevolg een aantal bezoeken

FAMILIE
CARNAVAL
Op zondagmiddag 3 maart wordt voor
de 13e keer een groot familiecarnaval
georganiseerd in VTA Blixems aan de
Ouverture te Eindhoven.

brengen aan oa. diversen Basisscholen,
sponsorclubs en verenigingen en diversen
carnavalsactiviteiten.
Dit jaar is de Markiezing met : KONFETTI
en DE LAWINEBOYS. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar voor kandidaten!
Dus Zie jij jezelf wel staan in een mooi
Kostuum op een praalwagen in de

optocht en op het podium samen met de
STADSPRINS?
Meld je dan snel aan via Facebook:
Markiezing en maak kans op een plaats
in het Lampegats prinselijk jeugd gezelschap gezelschap dat naast de MARKIES
EN MARKIEZIN nog uit een NAR , HERAUT,
LAKEI en 2 DANSMARIEKES bestaat.
Het beloofd weer een groot feest te
worden.

HET THEMA VAN DE LAMPEGATSE
CARNAVALSMIS IS DIT JAAR

‘Schijn ’n ledje op mij!’

Stropdas Kroegentocht
Stratumseind

De Stropdas Kroegentocht op carnavalszondag is niet meer weg te denken uit het
Lampegat. Lukt het jou om de hele stropdas vol te krijgen

Salon op ‘t Plein

Tent op het Wilhelminaplein
Van 12.00 tot 23.55 diverse optredens, o.a:
Herrie in de keuken, Die Manner, DJ Bas
& Robin

Kickz

De Effenaar
Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3
maart gaat de Effenaar weer helemaal uit
z’n dak met KICKZ!, dé carnavalsfeesten
voor 12 tot en met 17 jaar van 20.00 tot
01.00 uur. Onder meer PARTY SQUAD
komt optreden!

Salon Carnavalesque
Cocagne

Dit jaar m.m.v. DJ Marcel en clown Frodolino en natuurlijk ook met bezoek
van de Stadsprins onder begeleiding
van Stadshofkapel De Eendracht!
Voor nadere informatie zie
www.carnavalinblixembosch.nl of mail
voor kaartjes (€ 4 p.p.) naar
carnavalinblixembosch@gmail.com

Pullman Eindhoven Cocagne
1 t/m 5 maart 2019
4 dagen carnaval met vele artiesten en
optredens.

Confettival

Feesttent Stadhuisplein

Voor de kinderen inclusief drinken,
chips, ijsje en popcorn!

Van 14:00- 23:00u
Scoor je tickets voor Confettival via
www.confettival.nl

Tent op de Mert
Tent op de Markt

Vanaf 12.00u met diverse optredens

Pastoor René Wilmink gaat ons voor
tijdens deze Carnavalsmis, die voor velen
nog steeds een van de hoogtepunten
vormt van het Lampegatse Carnaval.
Medewerking wordt verleend door o.a.
het Stratums Muziekkorps St. Cecilia,
Bens Band en diverse andere muzikanten.
Natuurlijk verwelkomen wij ook de
nieuwe Stadsprins met zijn gevolg.
Laat je opnieuw verrassen… het gaat
weer een strálende mis worden!
We zien jullie graag op zondag 3 maart
2019 in de Catharinakerk.

© Peter Tops -Topspotting

© Peter Tops -Topspotting
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DE SCHEERKWASTEN
AKTIVITEITEN
Vrijdag 1 maart
20.11uur Scheerkwastenbal met een bezoek van de Stadsprins en een live-optreden
Zondag 3 maart
14.11uur Kindercarnaval met o.a. springkussen, ballonenclown, versnaperingenkaart, popcorn en modeshow Feest wordt om 14.30 uur door de Stadsprins geopend t/m 16 jaar

KICKZ! EDITIE 2019
VRIJDAG 1, ZATERDAG 2 en ZONDAG 3 MAART
KICKZ! trapt dit jaar af op VRIJDAG 1 MAART
En ook carnavalszaterdag 2 mrt en zondag
3 mrt wordt het voor jongeren van 12 t/m
17 jaar weer KICKZEN! In de Effenaar. Het
beloven wederom spetterende avonden te
worden met te gekke dj’s dus mis het niet!
Win een ipad mini!
Ook dit jaar weer een IPAD mini voor de
meest bijzonder verklede gast dus kom zo
gek, mooi, leuk of vreemd mogelijk verkleed
(verkleed zijn is verplicht) naar KICKZ! en
maak kans. De avonden starten vanaf 20.00

Gratis Entree
Residentie CV de Scheerkwasten
kantine sv Woenselse Boys
J C Dirkxpad 1 Eindhoven

uur en duren tot 01.00 uur. Toegangskaarten
kosten € 6,00* per dag in de voorverkoop
( € 17,00* voor een passepartout ticket voor
drie dagen) en € 8,50* aan de deur en zijn
verkrijgbaar via de Effenaar:
www.effenaar.nl/agenda.
Kans maken op een GRATIS KICKZ! PASSEPARTOUT ? Deel de afbeelding van Kickz op
je instagram en Facebook en tag@kickz_lampegat in je bericht !
Wordt Ambassadeur van KICKZ! en maak
kans op een GRATIS
Passe-partout !!! Meld je aan via FACEBOOK
of INSTAGRAM

D’N BESTE MENSCH VAN EINDHOVEN

CHARLES VAN DE LANGERIJT
In 1999 richtte hij de vereniging Effe
Anders op met het doel om een volledige
acceptatie voor de homoseksuele medemens
binnen het Lampegat te bewerkstelligen.
Van de vereniging werd hij voorzitter en is
dat nog steeds.

hij diverse functies heeft bekleed. Voor het
bestuur van de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval alle reden om hem te benoemen tot “D’n Beste Mensch van Eindhoven
2019”.

De eerste roze Boerenbruiloft is ook een initiatief waar hij voor gezorgd heeft. Charles
heeft vele functies binnen de Federatie
vervuld en is nog actief bij bijvoorbeeld de
Rommelpot, Carnavaleske Raadvergadering, Carnavalsmis, Bestuurder van de Commissie SFEC Verenigingen en de Prins Keuze
commissie.
Niet onvermeld mag blijven dat hij al ruim
55 jaar vrijwilligerswerk in R.K. Kerk doet en
vanaf 1974 in het stadsdeel Gestel waarin

VAN MOSSEL FORD TRAKTEERT EN... OP=OP!
KA+

€ 16.495
RIJKLAAR V.A. € 14.995
+ 5 JAAR GARANTIE

INCL. € 1.500 VAN MOSSEL VOORDEEL

FIESTA

€ 19.745
RIJKLAAR V.A. € 17.495
+ 5 JAAR GARANTIE

INCL. € 2.250 VAN MOSSEL VOORDEEL

FOCUS

NÚ MET € 3.500

INTRODUCTIEVOORDEEL
+ 5 JAAR GARANTIE

ECOSPORT

€ 25.495
RIJKLAAR V.A. € 22.495
+ 5 JAAR GARANTIE

INCL. € 3.000 VAN MOSSEL VOORDEEL

VAN MOSSEL FORD STORE EINDHOVEN | MEERENAKKERWEG 3A | T: 040 800 19 70 | WWW.VANMOSSEL.NL/FORD/TRAKTEERT
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MAANDAG 4 MAART
BONEY M OP MALLE MAANDAG MIDDAG
Op maandag 4 maart 2019 gaat tijdens
de Malle MaandagMiddag carnavallend
Eindhoven weer geweldig uit zijn dak op
de Mert in Lampegat.

In de aanloop naar de Malle Maandag
Middag start, onder arbitraire leiding
van Zijne Dorstlustige Hoogheid de Stadsprins van het Lampegat, de kolderieke
voetbalwedstrijd PSV-EVV om 14.00 uur.
Sociëteit D’n Opkikker deelt vervolgens
in de rust de “Blauw-Witte Opkikker bokaal 2019” uit aan de onfortuinlijke voetballer Ryan Thomas van PSV. Na afloop
van deze hilarische voetbalwedstrijd
opent om precies 14.30 uur Geertje Gasser en de valse kraaien met hun winnend
Lampegats carnavalslied 2019 “SALAAI”.
Tien minuten later betreedt Zaazies meej
maote het podium als opmaat naar een
spetterend optreden van Stef Ekkel.
Om 15.30 uur wordt het podium vrij gemaakt voor de alom bekende Lampegatse Koninckkluckke Onafanckkuluckke
Binnenstadse Hofkapel De Tweedracht.

CARNAVALSMAANDAG 4 MAART 2019
IN DE TENT OP DE STADSE MARKT VAN LAMPEGAT
AANVANG 14.30 UUR

MALLE
MAANDAG
MIDDAG
2019

WERVELENDE CARNAVALSSHOW
MET OPTREDENS VAN

STEF EKKEL
PARTYFRIEKS &
SCHORRE SJEF
BONEY M
LUC VAESEN• ZAAZIES MEEJ MAOTE • DOLLE BOEL
STADSPRINS MET GEVOLG • KOBH DE TWEEDRACHT

De tent is te klein wanneer Partyfriex &
Schorre Sjef om 16.00 uur de langste polonaise van zuid-Nederland voorgaat.
Hierna volgt een daverend optreden van
stads-troubadour en ras-Lampegatter
Luc Vaesen!

Klokslag tien voor half vijf maakt onze
Dorstlustige Hoogheid van het Lampegat
zijn opwachting met de legendarische
Stadshofkapel.
Om 17.00 uur is het de beurt aan Boney
M om, met de hulp van het uitzinnige
publiek, het dak van de tent op de Stadse
Mert van Lampegat eraf te zingen en te
swingen.
Deze spetterende middag wordt afgesloten met een optreden van Dolle Boel;
kortom, een middag waar jong en oud,
groot en klein en dik en dun Lampegat
nog lang over zal napraten!
De Malle Maandag Middag 2019 wordt
mede meugelijk gemaakt door Stichting
Club 111

RYAN THOMAS ONTVANGT D’N OPKIKKER
zware knieblessure opgelopen. Ryan
heeft daardoor nog niet voor PSV kunnen
uitkomen en is druk met revalideren.
Sociëteit D'n Opkikker wil dit jaar, door
middel van de uitreiking van een bokaal
en oorkonde, haar steun betuigen aan
Ryan Thomas en hem veel succes wensen.

Ryan Jared Thomas1, is een 24-jarige
voetballer uit Nieuw-Zeeland. Thomas
speelt sinds 2018 bij PSV als middenvelder. De oorspronkelijk uit Auckland afkomstige talentvolle middenvelder komt
over van PEC Zwolle en speelde eerder
tijdens de wereldkampioenswedstrijden
voor Nieuw Zeeland. Bij het “blocken”
van een bal op de training, heeft hij een

Ryan Thomas (PSV) opvolger van Guy
Smit (FCE)
Op carnavalsmaandag 4 maart 2019, beter bekend onder de naam ‘malle maandag middag’, in de tent op de Markt in
het Eindhovense Lampegat, overhandigt
Sociëteit D’n Opkikker samen met de
Wethouder van de gemeente Eindhoven,
de Opkikker Bokaal 2019 aan Ryan Thomas. Dit tijdens de ludieke voetbalwedstrijd oud FC Eindhoven tegen Legendary
PSV. Ryan is de opvolger van Guy Smit die
de Bokaal vorig jaar in ontvangst heeft
genomen.

wordt elk jaar op carnavalsmaandag uitgereikt door Sociëteit D’n Opkikker aan
een betaald voetbalspeler, die gedurende
het afgelopen seizoen een blessure heeft
opgelopen en niet heeft kunnen spelen.
De bokaal wordt al sinds 1973 uitgereikt.
Onder meer Daan Schrijvers (’73), Erwin
Koeman, Ronaldo, Ron Vlaar, John Heitinga, Ola Toivonen, Marcellis en Maxime
Gunst ontvingen de steunbetuiging eerder.
De uitreiking vindt plaats tijdens de rust
van de traditionele wedstrijd tussen oud
FC Eindhoven-spelers en Legendary PSV.
De wedstrijd wordt gefloten door ZHD
Stadsprins van Eindhoven en is een ware
happening. Toegang in de tent is gratis.
Voor meer informatie en de complete
lijst met kandidaten verwijzen wij u naar
www.denopkikker.nl.

AGENDA
Malle Maandag Middag
Tent op de Stadse Mert

Brabants Brunske, Voetbal
PSV-EVV, Uitreiken d’n
Opkikker

De Wildeman/Tent op de Stadse Mert
Brabants Brunske in Cafe De Wildeman
met aansluitend de carnavaleske voetbalwedstrijd tussen een Gelegenheidsteam
FC Eindhoven en Legendary PSV in de
tent op de Stadse Mert met tijdens de rust
de uitreiking van d’n Opkikker 2019.

Salon op ‘t Plein

Tent op het Wilhelminaplein
Van 14.00 tot 23.55 diverse optredens,
o.a: Joel Borelli show ft Hans, BJ & de Dirco's, Geertje Gasser en de valse kraaien

Strijps Kreiefist
Trudoplein Strijp

Dit jaar alweer voor de 39e keer op de Carnavalsmaandag van 13:00 uur tot 16:30
uur het Strijps Kreiefist in de grote tent
op het Trudoplein. Het oudste zelfstandig
kindercarnavalsfeest van Eindhoven is hét
evenement voor de jeugd van Strijp en
ver daarbuiten.

Lampjesbal

Cafe Thomas, Stratumseind
Aanvang 19h00 met een openingsact
van de Lawineboys, zaal open 18h00.
Om 22h30 bezoek van de Stadsprins met
Groot Gevolg.

Salon Carnavalesque
Cocagne
Pullman Eindhoven Cocagne

1 t/m 5 maart 2019
4 dagen carnaval met vele artiesten en
optredens.

Tent op de Mert
Tent op de Markt

Vanaf 12.00u met diverse optredens

Wedstrijd FC Eindhoven - Legendary PSV
De handgemaakte Opkikker Bokaal

PSV CARNAVAL ZAL DEZE CARNAVAL RESIDEREN IN BAR
& RESTAURANT THE PRINCE OP HET WILHELMINAPLEIN
Niet alleen het carnavalsprogramma van
PSV Carnaval en die van The Prince passen
goed in elkaar, de locatie Wilhelminaplein
vinden wij perfect passen bij onze vereniging, vooral ook vanwege de andere carnavals activiteiten bij CV Wilhelmina en
natuurlijk de Salon op het plein met zijn
traditionele (pure) carnaval!
Jullie zijn van harte welkom om onder aanvoering van onze eigen Prins Basknijper en
adjudanten carnaval te vieren, van 1 t/m 4
maart in The Prince.
© Peter Tops -Topspotting
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TENT OP DE MERT

THE PLACE 2 BE
“Breng mij mar naor de mert”, is inmiddels een begrip in het Lampegatse carnaval. Met carnaval is de tent op de markt
in Lampegat voor velen dan ook al jaren
the place to be. Met vermaak voor jong
en oud, traditionele carnavalsactiviteiten en ook dit jaar weer optredens van
de bekendste en beste feestartiesten en
bovenal een heel groot feest.
De horecaondernemers op de Markt pakken wederom het carnavalsfeest gezamenlijk met HMF Event Producties aan
om op ‘hun’ plein een 5-dagen durend
spektakel te organiseren.
Froaje Vrijdag:
Op de Froaje vrijdag zal vanaf 16.00 uur
de carnaval 2019 kick-off plaatst vinden
in de Tent op de Mert.
Met een live streaming op grootte schermen van 3 uurkes vurraf zal DJ Tomba
zijn Houdoe marathon starten.
Op deze vrijdag zullen een groot aantal
artiesten direct hun opwachting maken
en zoals traditie hebben we weer een
mega internationale act kunnen boeken
welke het podium zullen betreden om
het Lampengatse carnaval knallend te
starten.
Na o.a. Captain Jack, Belle Perez en
Andre Hazes zullen dit jaar de VENGA
BOYS, welke direct uit Australië komen,
de tent op zijn kop zetten!!
Zotte zaterdag:
Zotte zaterdag zal vanaf 12.00 zal de

tent open zijn en starten met de lekkerste carnavals krakers.Direct na de optocht
zullen diverse Lampengatse bloaskapellen hun muzikale kunnen ten gehore
brengen waarna om stipt 17.00 uur de
Proclamatie door de Prins en zijn gevolg
zal volgen.
Hierna zal de carnaval officieel gestart
zijn en zullen wederom de vele artiesten
het podium beklimmen.
Ook op deze dag is het gegeven VOL =
VOL in de Tent op de Mert.
Brunch op Zaolige Zondag:
Een van de traditionele festiviteiten in de
tent is de Brunch op de Mert, zondag van
12.00 tot 14.00 uur. Iedereen is welkom
om onder het genot van de lekkerste
carnavalskrakers gezamenlijk te genieten van de brunch welke wordt aangeboden door de Horeca op de Mert en de
vereniging de Haone. De Stadsprins met
zijn gevolg komt op bezoek van 13.00 tot
14.00 uur en de diverse kapellen bezoeken de tent voor aanvullende muzikale
noten.
Malle Maandag
Tijdens de Malle Maandag Middag gaat
carnavallend Lampegat uit zijn dak op de
Mert met optredens van o.a. Stef Ekkel,
Partyfriex en Boney M waarna om 16.00
uur de langste polonaise van zuid-Nederland zal aftrappen. De tent op de Mert
zal dit jaar een feest worden als nooit te
voren; er is 5 volle dagen van 12.00 tot
01.00 uur een programma waar nog lang
over na gepraat zal worden.
Naast

de

evenementen

van

de

verenigingen
zoals
de
Markiezing
(bekende Kinder middag) met duo Konfetti en Lawine boys, Boerenbruiloft, de
kolderieke voetbalwedstrijd PSV-EVV,
onder arbitraire leiding van de Stadsprins
van Lampegat en de spectaculaire afsluiting van het carnaval 2019, zullen veel
artiesten hun opwachting maken.
Artiesten
Een greep uit optredende artiesten tijdens de carnavalsdagen:
Gebroeders Ko, Snollebollekes, Vieze
Jack, John de Bever, Alex, Lijn 7, Royal
Beat, de Alpenzusjes, John West, Lamme
Frans, Wesley Klein, One to Trio, de enige
echte look-a-likes Gerard Joling en Frans
Bauer, Frans Duyts en vele vele anderen.

"LAMPEGAT WATT
LEDJE" DUS BRENG
MIJ MAR NAOR
DE MERT VOOR
EEN DOLDWAAS EN
ULTIEM CARNAVAL!

1963-2019

56 JAAR FEDERATIE EINDHOVENS

CARNAVAL

© Peter Tops -Topspotting

HET BESTUUR VAN DE STICHTING FEDERATIE EINDHOVENS
CARNAVAL BEDANKT IEDEREEN VOOR HET MOGELIJK MAKEN
VAN CARNAVAL 2019 EN NODIGT U VAN HARTE UIT OM
DIT JAAR SAMEN MET ONS HET LAMPEGATS
CARNAVAL TE VIEREN!

SALAAI

DE LAMPEGATTER 15

MAART 2019

DINSDAG 5 MAART
BOERENBRUILOFT

AGENDA
Huldiging Zeer Verdienstelijke Lampegatters
Tent op de Stadse Mert

Elluf-over-halluf-elluf
Festival
De Queen op de Markt

Blusswerruk kickstart de laatste dag van
carnaval met het muzikaalste festival van
de dinsdagochtend, in de Queen op de
Markt in Lampegat

Boerenbrunch en Boerenbruiloft

Den Hertog Stationsplein/Tent op de
Stadse Mert
Beste vrienden van het Boerenvolk,
Het afgelopen jaar zijn we gestart met
een nieuwe invulling van de Boerenbruiloft. We hebben hierop veel positieve
reactie ontvangen. Daarom organiseren
we ook dit jaar weer op carnavalsdinsdag
vanaf 11.00 uur de Boerenbruiloftsbrunch

Elena van Putten tot Witven en Engbert
den Biest van Wierth zijn het boerenbruidspaar van 2019
Elena was een mooi en zorgzaam
meisje. Een echte spring-in-het-veld en
de Benjamin uit een groot gezin. Haar
ouders, mede door het onstuimige karakter van hun dochter, hadden bepaald dat
zij non zou moeten worden. En dus, ging
zij als jong meisje het klooster in.
Zij meldde zich bij de nonnen die het RK
Binnenziekenhuis van Onze Lieve Vrouwe
van Barmhartigheid aan de Jan van
Lieshoutstraat bestierden. Van daaruit
kreeg zij haar opleiding tot ziekenverzorgende en haar toewijding tot haar patiënten werd alom bekend. Zij had prachtige
lange haren die haar erg dierbaar waren
en soms zelfs door de patiënten als
handvat werd gebruikt maar die na een
aantal jaren voor haar inwijding tot non
toch echt dienden te worden geknipt tot
lekker kort lekker pittig.
Op voorspraak van de moederoverste
Secretia mocht Elena het klooster uit
om een bezoek te brengen aan de bar-

bier, nabij het ziekenhuis. Engbert, een
alleenstaande, rustige maar hardwerkende en creatieve man was altijd blij
met een bezoek van de postulantes. De
lange haren die hij in de voorbije jaren
had moeten knippen werden door hem
verwerkt tot prachtige pruiken. Hiervoor
stond hij dan ook in de wijdse omgeving
bekend.
Op een dag opende Engbert dan ook zijn
deuren voor Elena en was onmiddellijk
onder de indruk van haar mooie verschijning. Elena, op haar beurt, klaar voor haar
huwelijk met OLH voelde haar gemoedsrust ineens verdwijnen en was verward
door zijn verschijning, toewijding, maar
vooral zijn prachtige blauwe ogen.
Wat Elena niet wist is, dat Engbert voor
het eerst in zijn leven, het niet over zijn
hart kon krijgen heur haren af te knippen.
Het bevel van de moederoverste werd
door hem dan ook stand pede verworpen.
Engbert wilde haar een coiffure aanmeten die zijn weerga niet kende. Elena,
die alles aangreep om maar langer in zijn
omgeving te kunnen zijn, nam het aanbod zonder na te denken aan. Daarna

GOEI VROUWKE 2019

SJAAN VAN LIEROP!
Door Cv de Kletsmeiers, C.v. De Leute
en CV de Lichtstadnarren wordt jaarlijks overgegaan tot de benoeming van
“T Goei Vrouwke”. Met deze benoeming wordt dank uitgesproken voor
de vele en belangrijke verdiensten
van betrokkene voor het Lampegatse
Carnaval in het bijzonder en Eindhoven
in het algemeen.
Wie kent Sjaan niet! Iedereen die bij de
Lichtstadnarren op bezoek komt, maakt
onherroepelijk kennis met haar. Sjaan
heeft een heel lang verleden en vierde
al 51 jaar geleden met haar man Jan
van Lierop Carnaval bij de Blauwbuiken.
Vanaf 1995 werd zij lid van de Lichtstadnarren en hield traditioneel haar
tradities aan om koffie drinken na elk

bal bij haar thuis waar iedereen welkom
was.
Sjaan hielp waar geholpen moest worden en was een echte clubmoeder die
voor iedereen ook klaar stond. Alle
reden om haar te benoemen tot “T Goei
Vrouwke van 2019”.

volgden een aantal heimelijke ontmoetingen waarbij Elena het steeds voor elkaar
kreeg haar nieuwe kapsel te verbergen
voor de nonnen. Toen Elena tijdens een
onbewaakt moment haar kap afzette was
de moederoverste des duivels en stelde
voor alsnog Elena’s haar eigenhandig af
te knippen. Maar allereerst moest Elena
tot bezinning komen en enkele dagen in
volledige afzondering doorbrengen.
In tussentijd ontbood moederoverste
Engbert om naar het klooster te komen
en zijn intenties bekend te maken. Het
was toen dat de zuster zag dat Engbert liefde had opgepakt voor Elena. De
angst om een goede non te verliezen
won het niet van de overtuigingskracht
van Engbert om Elena een mooie toekomst te geven en na een lang onderhoud
bepaalde zuster Secretia dat Elena postulante af was en Engbert een fiancee rijker.
Een gelukkige Elena mocht huwen vanuit het klooster en hun verloving werd
gevierd in het kerkdorp Acht alwaar
een aantal medepostulanten en moederoverste het paar veel geluk kwamen
toewensen.

OKA-LIMONADE

Op Dolle Toeren

Publiek Food en Drinks, Markt 20
Van 14h41 tot 18h11, Het Gezelligste Middagje Meezingen. Met de Mooiste liedjes uit ons Lampegat. Wij hebben er prei
veel zin in! Wederom een breed scala aan
Lampegatse Rasartiesten zullen op de bar
verwelkomd worden door Koning Carnaval en zijn Aller beste Vriendjes The Tony’s
om een Mupke te zingen.

Sluitingsceremonie
Tent op de Stadse Mert
Aanvang 23.00 uur. Doven Leste Lempke
23.15

Salon Carnavalesque
Cocagne
Pullman Eindhoven Cocagne

1 t/m 5 maart 2019
5 dagen carnaval met vele artiesten en
optredens.

Tent op de Mert
Tent op de Markt

Vanaf 12.00u met diverse optredens

CARNAVAL 3 MAART 2019
Ook dit jaar vieren we met de OKA weer
het jaarlijkse limonade carnaval.
Wil jij dit jaar mee feest komen vieren?
Kom dan zondag 3 maart van 14.00 tot
16.30 naar wijkcentrum De Mortel.
In verband met de voorbereidingen hebben we dit jaar een online kaartverkoop
vanaf 8 februar. De kaarten zijn € 4,00
in de voorverkoop. Volwassenen gratis
toegang.
Op de dag zelf zijn ook kaarten te krijgen voor € 4,50. We hebben plaats voor
100 kinderen, dus ben er snel bij.
Kijk voor meer informatie op:
www.oka-ab.nl
Tot zondag 3 maart! OKA-bestuur en
beheerder van wijkcentrum De Mortel.

© Peter Tops -Topspotting

16 DE LAMPEGATTER

MAART 2019

