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Ab & Saar
(te volgen op Facebook Ab Saar)

Ons 50e BoerenBruidspaar Ab en
Saar zitten zeker niet stil. Ook al
gaat carnaval niet door, een
Kiendje die geboren moet worden
houdt hier geen rekening mee.
Gelukkig is social media aan Ab
en Saar wel toevertrouwd zodat u
hier niets van hoeft te missen.

Hierbij een samenvatting van de
belevenissen van Ab en Saar in
Coronatijd, waarbij aangetekend
dat zij jullie natuurlijk heel graag
allemaal een keer persoonlijk
hadden gesproken.
Na het niet kunnen laten kijken
van een Kiendje, die m.b.t.
zijn/haar geboorte ook nog eens
op zich liet wachten én een
spetterend optreden tijdens de
Ludovieckus 11-11 show op
Lampegat TV, hadden we een
prijsvraag georganiseerd. Wat is
de geboortedatum van ons
Kiendje. Wat een overweldigende
deelname en uiteindelijk diverse
goede inzendingen. De datum
was 05/12/2020. Maar ja er kon
maar één iemand de hoofdprijs
winnen, dus sub-vraag hoeveel
kinderen we dan gekregen
hadden, de zesling had één
iemand goed en winnaars zijn
bekend.
Geweldig om bij de prijswinnaars
langs te gaan (foto’s op onze
Facebookpagina), super positieve
reacties en verhalen wat iedereen
de carnavalsactiviteiten mist.
Lees het vervolg op pagina 3

Beste Boeren en Boerinnen,
Spring is in the Air…
De krokussen komen uit de grond, de vogels fluiten er weer op los en de
lammetjes kondigen zich al aan.
Iedereen heeft zich weer een breuk getild met het verzetten van de klok en
gelukkig gaat de avondklok een uurtje later in, zodat we een uur langer de tijd
hebben om die verrekte eier weer te zoeken.
D’n ijsheilige moet nog komen, maar de buurt staat hun tuin alweer te
schoffelen. Ja mensen, het is lente.
En met het aanbreken van de lente is ook de tijd van vooruit kijken gekomen.
Qua corona zijn we er nog niet, maar met de start van het vaccineren kunnen
er wel voorzichtig al plannen worden gemaakt voor de toekomst. Op vakantie,
naar ’t café, een festivalletje én een nieuw carnavalsseizoen… De commissie
heeft onlangs weer geteamed en het net opgehaald met waar we nu staan.
We zijn ook begonnen met het uitzetten van activiteiten. Als alles doorgaat,
en zo positief als we zijn, (niet met corona 😊 ) zal het eerst volgende feestje
de BoerenVerlovingsavond zijn. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.
Voor nu fijne paasdagen en bedankt voor de Bloemen…

Zooo, hier is’tie dan. Nadat wij jullie
al eerder middels een aantal brieven
een beetje op de hoogte hebben
willen houden is dit de allereerste
en enige echte LBBN, Lampegatse
BoerenBruiloft Nieuwsbrief.
Jaargang 1 editie 1!
Elk kwartaal zal er een fonkelneie
nieuwsbrief uitgaan naar iedereen
die ons Boeren een warm hart
toedraagt. Onder andere via de mail
en onze diverse sociale media
kanalen is de nieuwsbrief te lezen.
In deze nieuwsbrief wordt u op de
hoogte gehouden van actuele zaken
rondom alles wat met de
Lampegatse BoerenBruiloft heeft te
maken. De nieuwsbrief bevat ook
vaste terugkerende rubrieken en is
vooral leuk om gewoon even te
lezen. Mocht u als eerste deze
nieuwsbrief willen ontvangen, geef
dit dan door aan ons secretariaat.

Secretariaat
Commissie BoerenBruiloft:
Danny Martens
Fransebaan 95
5727 JG Eindhoven
0681506640
info@dannymartens.nl
Secretariaat L.B.V.:
Madeleine Lammers
Spaarnestraat 1
5626 DG Eindhoven
0647760721
Lampegatsboerenvolk@gmail.com
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Wie bende gij
nou eigenlijk?
Wie zijn nu die Boeren en die Boerinnen die ge
overal tegenkomt mee al die kaas, worst en
Brandewijn.
In deze rubriek stellen ze zich aan u voor

Uit de ouwe doos
Ze zien er schôn uit allemoal.
Ze verzorgen ok ’t galgemoal.
Ze heure bij ’t Carnaval
as unne keeper bij zunne bal.
Puur Brabantse klederdracht,
’t is nostalgie in al z’n pracht.
We zien ze gèr zo voak as ’t kan,
onder leiding van Leo de ouw plisieman.
De Boerenfamilie, mee pronte vrouwe,
as ik vrijgezel was, zou ‘k mee hun wille
trouwe.

PAASPUZZEL

Nou, ik zal het spits maar
afbijten in deze allereerste
nieuwsbrief van de Boeren.
Ik ben Antoon Verbeek, man
van ons Majelleke en vader
van Lukas, Sofie en Fee.
Carnaval zit bij ieder van ons
in het bloed en wij, maar ook
onze kinderen vierden eerder
carnaval dan dat we konden
lopen. (nu kunnen we vaak
niet lopen met de carnaval)
In het seizoen ’18-’19 waren
wij Toon & Jet,
boerenbruidspaar van ons
mooie Lampegat. Wat een
geweldige ervaring was dat.
Once in a lifetime.

De BoerenBruiloft in Lampegat is
geïntroduceerd in 1971 door CV de
Lichtstadnarren. Initiatiefnemers
waren Toon van Doorn en Chris
Baats. Het eerste bruidspaar werd
gevorm door Bertus van Eembergen
en Mia van Pelt. Ondertussen zijn
we in 2021 beland en zijn er al veel
Bruidsparen de revue gepasseerd
en hebben er al veel veranderingen
plaatsgevonden. Dit is enkel
mogelijk geweest door al die
mensen die zich in welke vorm dan
ook al die jaren hebben ingezet om
deze geweldige traditie in ere te
houden. Vanaf deze plek, allemaal
heel hartelijk dank en op naar de
volgende 50 jaar.
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We hebben een
fantastisch seizoen gehad
en dan wordt je toch wel
besmet met een virus.
Ik ben bij de boeren blijven
plakken en heb zo’n 1 ½
jaar geleden de
voorzittershamer van Tiny
overgenomen. Mijn
schoonvader is secretaris
geworden en munne
maat… die doet ook wa😊
Helaas is het afgelopen
jaar allemaal anders
gelopen, maar ook dit
komt weer goed en voor je
het weet staan we weer
samen aan de bar. Proost!

Meld u aan als
Donateur van
het LBV
Voelt u ook geborrel in uw
buik? Dat is de innerlijke
Boer die naar buiten wilt.
Want laten we eerlijk zijn, er
zit een Boerke of
Boerinneke in ieder van
ons. Om de mooie traditie
van BoerenBruiloft in stand
te houden in ons mooie
Lampegat zijn wij
afhankelijk de nodige
bijdragen. U kunt hierbij aan
bijdragen door donateur te
worden van het Lampegats
Boeren Volk. U betaalt het
1e jaar €16 en ontvangt dan
de Boeren speld met 1
jaarplaatje. Elk volgend jaar
betaald u €11. Naast een
jaarplaatje ontvangt u dan
ook automatisch ieder
kwartaal onze nieuwsbrief
en het belangrijkste
ondersteund u dan de
BoerenBruiloft, een traditie
die in ere moet blijven.
Aanmelden kan via:
lampegatsboerenvolk@gmail.com
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EER GISTEREN, VIER VANDAAG, MAAK MORGEN

Ab & Saar

Wist u dat…

Vervolg van pagina 1

Ook onze individuele optredens in
een vlog van het Lampegats Ezel
Bevrijdingsfront (LEB), levert een
keur aan positieve reacties op.
Middels de Kerstkaart van de
Commissie Boerenbruiloft hebben
jullie intussen ook kennis kunnen
maken met onze zesling.
Hun eerste Feestdagen zijn prima
verlopen, maar wat een volle
luiers na het Kerstdiner om nog
maar te zwijgen van hun productie
na de oliebollen.
Ook hun bezoekje aan de opa’s en
oma’s (zie Facebook) was een
avontuur op zich, wat was het glad
door de sneeuwval en wat
kwetterde ze erop los, dat het
jammer was dat ze niet al wat
groter waren om een
sneeuwballengevecht te kunnen
houden.
Maar hun grootste avontuur tot op
heden is toch wel hun weekendje
uit logeren naar de tot superoppas
gebombardeerde Paul Aerts, ook
wel Polleke of de Confettikoning
van het Lampegat. Lekker
gegeten, met Paul met de slee al
zingend de straat op en in bad
voor een onvergetelijke
confettidouche. Wat een te gekke
dagen waren dat. Onder onze
volgers bleef een en ander niet
onopgemerkt en hebben we nog
wat verzoekjes uitstaan om ook
eens op de zesling te mogen
letten.
Ook nieuwsgierig geworden kijk
dan op de Facebookpagina van
AB & Saar.

-dit de eerste nieuwsbrief is van de
Commissie BoerenBruiloft van het
Lampegat;
-wij al langer met dit idee lopen,
maar het er nu eindelijk van is
gekomen;
-het Eindhovens Brandewijn
Genootschap (EBG) de lekkerste
kersenbrandenwijn van heel
Lampegat schenkt;
-wij binnen de commissie
BoerenBruiloft verschillende sub
commissies hebben zoals optocht,
verlovingsavond, brunch, bruiloft
en natuurlijk een commissie van
slap gezever en brandewijn;
-wij sowieso allemaal bij die laatste
horen

TIP v/d MAAND
Voor iedereen die nog iets
meer uitdaging zoekt,
verstop zondagmorgen je
paaseieren, lepel daarna
een fles advocaat met
slagroom leeg en ga dan
zoeken.
Veel plezier…

-tegen de tijd dat we weer een
feestje mogen bouwen, Andre,
Bert, Simon, Anne, Ans en Ria al
bijna kunnen lopen;
-Noud en Wout gewoon lekker in
de oren klinkt;
-je voor slechts €11 per jaar
donateur kan worden van het
Lampegats Boeren Volk en
hiermee oa de BoerenBruiloft
kan ondersteunen;
-AB & Saar het 50e
BoerenBruidspaar van het
Lampegat zijn, vandaar Ab&Saar;
-Monsigneur Kapelaan
Innocentius Immaculatus nog op
zoek is naar 2 misdienaars;
-1½ meter afstand het best
bewaard kan worden met een
1½ m bierdrager;
-dit een vervolg krijgt.

ALS JE LAST
HEBT VAN
GESMOLTEN
PAASEIEREN,
DAN EET JE ZE
NIET snel
GENOEG OP.
~

-P.Haas-
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Innocentius
Immaculatus
Kapelaan

vertelt…

Beste parochianen van de Stadse Mert, lieve boeren en
boerinnen,
In wat voor tijd leven we. Is er nog iets normaal in deze
tijd, behalve ik dan. Corona-, kabinets- en stikstofcrisis,
blijkbaar niet!
Wat dat laatste betreft wordt altijd naar jullie boeren
gekeken. Geheel onterecht, tijdens de laatste carnaval,
ja in 2020, heb ik een onderzoek laten uitvoeren naar
de stikstof-uitstoot bij de boeren. Wat bleek die uitstoot
valt reuze mee, zelfs na 20 Bavaria. Maar ja in Den Haag
zoeken ze altijd naar zondebokken. Kijk maar naar
Corona: wie had het weer gedaan, jullie
carnavalsvierders. Terwijl het eigenlijk van de aprês-ski
kwam. Maar als je dat zegt in het Westen begeef je jezelf
op glad ijs.
Dus wij dit jaar geen carnaval en in het Kitzloch in Ischl
zat het weer vol. Als die koekwausen in Den Haag dat
aan het eind van dit jaar herhalen,

Dan richt ik de LCG (de
Lampegatse Carnavaleske
Gemeenschap) op en benoem
mij tot het hoofd, U gezonden
door ZDH Ludovickus
hoogstpersoonlijk, zodat wij
gedurende de carnaval ons
doldwaze geloof kunnen
belijden in het grôtshuis , de
tent op de Stadse Mèrt. Daar
kunnen we dan in ieder geval
met 500 samenkomen om te
vieren. Want wij laten onze
carnaval niet 2x afpakken. Maar
zo’n vaart zal het waarschijnlijk
niet lopen want we hebben nu
een vaccin. Dat dat van zover
moet komen, is mij een raadsel.
Volgens mij had Swinckels
genoeg medicatie in huis.
Uiteindelijk moeten we ook
steeds de handen ontsmetten
met alcohol. Waarom dan niet
de kroegen open en ons hele
lichaam ontsmetten; zij blij, wij
blij, iedereen blij!

Het leven kan zo eenvoudig zijn
als je naar de juiste mensen
luistert.
Trouwens de pauselijke
goedkeuring heb ik ook al. De
Heilige Vader zei, “Innocentius
mijn Urbi en ook mijn Orbi krijg je
als ik maar weer bloemen krijg
op het Pietersplein met Pasen.”
Nou dat laat ik mij natuurlijk
geen 2x zeggen. Dus heb ik snel
even gebeld met het Westland.
Ik moet nu helaas afsluiten, want
ik ben gevraagd om met SPOED
naar Den Haag te komen. Om
Mark Rutte de biecht af te
nemen. Die heeft wel meer dan
1 kerfstok. Wat ben ik blij dat
mijn Lampegatse schaapjes wat
makker zijn. Zelfs na een paar
biertjes weten jullie nog wat jullie
gezegd en gedaan hebben ….
gezellig Feesten met elkaar!
Nee onze Mark komt er niet
vanaf met 3 weesgegroetjes of
unne Mars.

Daarom beste parochianen: “Hauw ut recht, blèft gezond en maokt plezier! Mènne zegen hedde!
Jullie Herder en Kapelaan van de Stadse Mert, Innocentius Immaculatus

ACTUEEL NIEUWS
Afgelopen week hebben we weer een Teams
vergadering gehad met de commissie en hier is
onder ander besproken dat we ervan uit gaan
dat er richting het najaar weer enigszins
activiteiten kunnen plaatsvinden. We zijn dan
ook voorzichtig aan begonnen met het plannen
van de boerenverlovingsavond. Hoe en wanneer
deze plaats zal gaan vinden, wordt de komende
maanden duidelijk. 1 ding staat vast, het wordt
hoe dan ook weer supergezellig.

Carnaval 2020 zouden
we als Boeren mee doen
met de optocht. Alles was
klaar, maar door
omstandigheden ging het
helaas niet door. Dit jaar
gooide Corona roet in het
eten en helaas weer geen
optocht. Toch gaan we de
komende tijd vol
enthousiasme aan de
slag om in 2022 wel aan
te sluiten in de optocht.

Check onze website
www.commissieboerenbruiloft.nl
en blijf op de hoogte van de

AB en Saar

Boerûh

Andre, Bert, Simon, Anne, Ans, Ria

Kijk ook eens op onze
facebookpagina

Anton en Trees
Wensen u hele fijne
Paasdagen

Carla en Wout- Nettie en Nout

TOT SLOT…
Hopelijk heeft u met veel plezier
de 1e editie van de Lampegatse
BoerenBruiloft Nieuwsbrief
gelezen.
Mocht u in de toekomst als
eerste deze nieuwsbrief in uw
mailbox ontvangen, meld u dan
aan via info@dannymartens.nl
o.v.v. nieuwsbrief.
Heb je ideeën, nieuwsfeitjes,
leuke anekdotes of andere
zaken gerelateerd aan de
BoerenBruiloft, mag u die ook
naar bovenstaand mailadres
sturen en wellicht leest u dit in
een volgende nieuwsbrief terug.
En ten slotte, Ik wil u namens de
gehele Commissie BoerenBruiloft
en het Lampegats Boeren Volk
allemaal heel veel sterkte en
goede gezondheid toe wensen.
Fijne dagen.
Ondertussen, let allemaal goed
op elkaar, op uw zelf en uw
naasten.
Het wordt beter, echt.

