
 

  



Bouwen aan een traditie  
op het Plein en daarbuiten 
 
Carnaval heeft in Lampegat een begin en einde. Naast alle tradities 
binnen deze periode, is Lampegat ook juíst een plek voor iedereen 
waar nieuwe initiatieven snel wortel schieten.  
 
Op het Wilhelminaplein start het feest op vrijdagmiddag voor een 
grote groep carnavalsvierders en sluit het feest op dinsdag in de loop 
van de avond, om vervolgens traditiegetrouw op woensdag na te 
kletsen onder het genot van een biertje en haring. 
 
Doordat het carnavalsfeest zich steeds meer afspeelt rondom (en 
voorafgaand aan) het weekend, wordt de dinsdag vaak beschouwd als 
het feest voor de “diehard” feestneus.  
 
Onterecht, want de dinsdag hoort voor 100 procent bij het traditionele 
carnaval. Dat vinden we niet alleen als organisatie van de Salon op het 
Plein, maar ook de binnenstadse verenigingen Niehaals, Wilhelmina, 
MetStaps en d’Haone scharen zich achter deze gedachte.  
 
Daarom is het initiatief ontstaan om met carnavalsvierders op het 
plein aan een nieuwe traditie te bouwen op de dinsdag. 

Dorst & Spelen 
Het beeld dat we hierbij hebben zijn de palio’s die door heel Italië 
plaatsvinden, waarbij groepen (vaak wijken) met eigen bonte 
optochten door de stad trekken, om het vervolgens op een centraal 
plein tegen elkaar op te nemen. De verbondenheid, tradities en 
aantrekkingskracht die deze evenementen al eeuwen met zich 



meebrengen, vormen voor ons een bron van inspiratie. ‘Onze’ palio is 
natuurlijk met een knipoog en bovenal carnavalesk van aard. 

Daarom is het idee opgevat om de dinsdag op een soortgelijke voet in 
te delen met een optocht en een evenement met de naam ‘Dorst & 
Spelen. Een mooie en originele aanvulling op het huidige aanbod van 
evenementen op de carnavalsdinsdag. Carnavalsverenigingen 
d’Haone Niehaals, Wilhelmina en Metstaps hebben zich met veel 
enthousiasme verbonden aan het vormgeven van de dinsdag.  
 
Gezien een traditie niet staat met 1 editie, zetten deze verenigingen en 
de organisatie van de Salon zich voor 3 jaar in om de traditie te 
vormen. Het idee is een optocht te combineren met een satirische en 
bovenal carnavaleske middag met een mooie afsluiting van het 
Lampegats carnaval in de avond rond 19 uur. 
 

Marche Funèbre 
Op dinsdagochtend is er al sinds jaar en dag het Bierelfuurke. Dat 
vindt van 11 tot 1 plaats op de Markt in de grote tent. En na het 
Bierelfuurke wordt er ook al jaren door de Haone “het Lempke” van de 
gevel van Oud-Eindhoven gehaald rond 1 uur. Als een metafoor voor 
het aankomende einde van carnaval. In optocht gaat d’Haone door de 
stad, met het Lempke op een draagbaar, waarbij de combinatie van 
een bonte Mariaprocessie en een begrafenis in New Orleans stijl de 
boventoon voert. 
 

Logische combinatie  
Om de traditie op te bouwen wordt nu gedacht aan een combinatie 
van beide concepten. 
Na het Bierelfuurke start rond 13 uur het afhalen van het Lempke op 
het Stratumseind. Blaaskapellen, DJ-karretjes en de nodige 
carnavalsvierders begeleiden het Lempke in de optocht – de ‘Marche 
Funèbre’ – door de stad met als eindbestemming het 



Wilhelminaplein. De tocht doet verschillende locaties aan voor het 
ophalen van carnavalsvierders. Denk hierbij onder meer aan café 
Publiek waar op dat moment ook nog ‘Op Dolle Toeren’ is. Nog een 
nader te bepalen aantal plekken worden onderweg aangedaan en 
menig vierder zal aansluiten om vervolgens te eindigen op het 
Wilhelminaplein. 
 
Daar start Dorst en Spelen om 15.11 uur, waar (maximaal) 11 teams van 
6 mensen strijden om de eerste plaats. Teams worden 
‘binnengeblazen’ door de aanwezige blaaskapellen. Ieder team heeft 
een van tevoren aangewezen captain en een joker.   
 
De teams nemen deel aan verschillende battles, waarbij niet alleen de 
deelnemers, maar ook het publiek vermaakt worden. Door ludieke 
opdrachten die de teams uitvoeren, maar ook door verschillende 
artiesten van binnen en buiten het Lampegat. Om de vaart erin te 
houden staan in de Salon op het Plein 2 podia klaar, zodat we non 
stop entertainment bieden. 
 
Door spellen te winnen kunnen teams meedingen naar geldprijzen, 
om hun carnavalsvereniging te ondersteunen. Het gaat om prijzen 
van 333 en 222 euro voor respectievelijk de eerst en de tweede plaats 
en een publieksprijs van 111 euro. De exacte invulling van de spelen is 
nog niet bekend, maar ieder jaar kent een ander thema. ‘In de 
Steigers’ is het thema voor de eerste editie en de organisatie is al druk 
bezig met de invulling.  
 
De apotheose van Dorst en Spelen is de finale, waarbij de 2 beste 
teams het tegen elkaar opnemen. De uiteindelijke winnaar ontvangt 
de wisselbokaal en de prijzen worden verdeeld.  
 
De sluitingsceremonie van het originele carnaval rond 19 uur vindt 
plaats buiten op het plein. De exacte invulling moet nog vorm krijgen. 


