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Voorwoord:
Beste carnavalsvrienden,
Voor de vijfde maal in successie wordt vanavond de Lampegatse veiling gehouden.
Een bijzondere editie dit keer omdat we vandaag ook ons eerste lustrum vieren.
De veiling word inmiddels traditioneel op de 2e zaterdag van oktober gehouden, net voordat
in ons mooie Lampegat de carnavalsfestiviteiten van start gaan.
We kunnen dan ook inmiddels spreken van de Pré-aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen.
Vanavond wordt een avond met het nodige entertainment met als rode draad de
Lampegatse veiling ten bate van Lunet Kinderzorgcentrum de Vuurtoren uit Eindhoven
Woensel
Op deze Avond zullen onze veilingmeesters er voor zorgdragen dat er op een enthousiaste
wijze een mooi bedrag zal worden opgehaald ten behoeve van dit goede doel.
Laten we vanavond maar weer eens aantonen waar Lampegat groots in kan zijn!
Verderop in dit boekje kunt u ondermeer informatie terugvinden van Lunet alsmede de
veilingkavels, die dit jaar voor het eerst ook ter bieding online stonden op onze
Facebookpagina.
Rest ons u een gezellige avond toe te wensen,
Met carnavaleske groet,
Namens het bestuur van de Lampegatse Veiling

Bertje Tops
Voorzitter

Salaai…………………………

Het bestuur:
Voorzitter:
Bertje Tops.
Secretaris:
Cor Rovers.
2e Secretaris
Bert Tops.
Penningmeester.
Sven Rovers
Bestuurslid.
Ad van Gennip (PR)

Ondersteuner worden?
Draag jij de Lampegatse veiling ook een warm hart toe, wordt dan nu ondersteuner.
Je ondersteuning zal van veiling tot veiling duren.
Vorig jaar hebben we onze groeispeld geïntroduceerd.
Ondersteuners betalen € 11,- waarbij je het
eerste jaar naast het jaarplaatje onze jaarspeld ontvangt.
Het kan ook tijdens de veiling worden voldaan.
Het seizoen loopt van 1 oktober t/m 31 september
Meer info? Stuur ons dan gerust een mailtje.
info@lampegatseveiling.nl
Wij streven er naar binnen 24 uur je vraag te beantwoorden.

VEILINGKAVELS
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Kavel
1 x 2 kaarten Zotte Buut
1 doos gehaktballen
1 x 4 Kaarten Afterparty Harrie Matteussencup
Gesigneerde CD Bjorn van der Doelen
2 kaarten federatie bal
Goodybag PSV Supportersvereniging
2 kaarten voor een wedstrijd naar keuze FC Eindhoven
LMPGT CRNVL 2018
1 doos gehaktballen
1 x 4 Kaarten Afterparty Harrie Matteussencup
LVZ pakket bestaande uit:3 CD's, badges en stickers
1 doos gehaktballen
1 x 4 Kaarten Afterparty Harrie Matteussencup
Vip arrangement Rouge, Tease en Dance club (V/A 21jr)
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2 lampegatse foto’s van het lampegatse ezel bevrijding
1 doos gehaktballen
1 x 4 Kaarten Afterparty Harrie Matteussencup
VIP Pakket Lampegats liedjesfist
1 x 2 kaarten Zotte Buut
Optreden Tonproater Maikel v/d Berg
carnavalsevenement laten fotograferen door Flits Of Flash
1 doos gehaktballen
1 x 4 Kaarten Afterparty Harrie Matteussencup
Goodybag Kärcher
2 Kaarten Federatiebal
2 kaarten voor een wedstrijd naar keuze FC Eindhoven
2 vipkaarten Dinnershow Pandora

28

*Pakket Stadsprins Positivo en gevolg
Mandje van, van der sommen
Gevuld door div. Verenigingen!
loopt door tot receptie nieuwe stadsprins, dus
overhandigen we bij de receptie!

Van
Cv de Zotte Zwanen
Ballenkoning
Geoffrey Matteussen
Bjorn van der Doelen
SFEC
PSV supportersvereniging
Supportersclub FCE
Peter Tops
Ballenkoning
Geoffrey Matteussen
Katja van der Heijden
Ballenkoning
Geoffrey Matteussen
Gastheer Christian
Verhoeven
L.E.B
Ballenkoning
Geoffrey Matteussen
Antoine Kant
Cv De Zotte Zwanen
Maikel v/d Berg
Flits en flash
Ballenkoning
Geoffrey Matteussen
Henri Frijters
SFEC
Supportersclub FCE
Lampegatse Chef-kok
Stadprins Positivo
en
gevolg
Lampegatse verenigingen

LET OP!!!!!!We hebben ook een loterij.
Lotjes kosten € 1,- per stuk of 11 voor € 10,- Met diverse leuke prijzen.
Met als hoofdprijs een goed gevulde Boodschappen mand!
Uitreiking zal op het einde van de avond zijn.

*"ZDH Positívo en zijn geweldige gevolg dragen de Lampegatseveiling ook een warm hart toe en
bieden het volgende aan:
Twee badges van ZDH Positívo.
Deze badges zijn echte collector's items nu deze alleen worden gedragen door het Prinselijk gevolg
en nergens te verkrijgen zijn. Daarnaast ontvangt de hoogste bieder twee originele "befjes" van de
Stadsprins, twee onderscheidingen en twee exemplaren van de Carnavalsglossy van het Lampegat
2018 "Salaai" met daarin een uiteenzetting van de stadsprinsen vanaf 2005 tot en met 2018.
De overhandiging aan de hoogste bieder zal plaatsvinden door ZDH Positívo en zijn gevolg onder
het genot van een hapje en drankje in een nog te bepalen etablissement in 't Lampegat.
Kortom: een meet en greet met de Stadsprins en, leuker nog, zijn gevolg! Alsof dat nog niet genoeg
is ontvangt de hoogste bieder ook nog eens een Lamzac (van Fatboy©) inclusief een cursus
"hardmaken" (van diezelfde Lamzac) gegeven door onze adjudant Laurens.
Een en ander gaat vergezeld van 20 verhuisdozen, direct in ontvangst te nemen bij de meet en greet.
De hoogste bieder mag natuurlijk, daarom dat alle attributen van ZDH Positívo in tweevoud is
aangeboden, iemand meenemen voor de gezelligheid.
Adjudant Tom heeft zelf, omdat hij de verhuisdozen niet wil sjouwen, al € 22,-- geboden.
Omdat ZDH Positívo adjudant Tom maar al te graag verhuisdozen ziet sjouwen en graag een cursus
"hardmaken" krijgt van adjudant Laurens, biedt hij € 33,--.
Wie is in voor een gezellige avond met vertier en heel veel dozen!?!?"

ONZE SPONSORS

U had hier kunnen staan!
Kwart pagina € 22,Halve pagina € 44,Hele pagina
€ 66,Prijs achterkant is voor de hoogste bieder
Voor meer info neem gerust contact met ons op!
info@lampegatseveiling.nl

MEDE MOGELIJKGEMAAKT DOOR.

Duo Toemaar

Rick ter Meer

Sherena Tilborghs

DJ Denniske

Maikel v/d Berg

Danscentrum verspaandonk

Basisschool St. Jozef Geldrop
( stichting de Eenbes )

LAMPEGATSE VEILING EN LUNET______________________________________________

Goeddoel 2018
Afgelopen veiling stond in het kader van de oudere generatie, dit jaar gaan we een jongere
generatie in het zonnetje zetten. Gewoon omdat wij vinden dat deze generatie
carnavalsvierders best wel eens wat extra aandacht mogen hebben, tenslotte leggen zij nu
de basis voor de manier waarop wij in de toekomst onze carnaval gaan beleven.
Wij hebben voor deze veiling, diverse gesprekken gevoerd en hebben besloten ons dit jaar
in te zetten voor Lunet. We zijn er samen van overtuigd dat iedereen dit doel een warm hart
toe zal dragen.
Voor dit jaar gaan we ons in zetten voor Lunet kinderzorgcentrum De Vuurtoren. Wij
hebben er enorm veel zin in !! We hopen vandaag op een grote opkomst in onze vaste
residentie Dansschool Verspaandonk aan de Kloosterdreef te Eindhoven.
Tevens hopen we mooie opbrengst, zo dat er iets geweldigs voor deze mensen georganiseerd
kan worden.
Met carnavaleskegroet,
Bestuur Lampegatse Veiling

Kind en Jeugd |
Hulp voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand
Heeft je kind een ontwikkelingsachterstand? Heeft je kind ADHD, autisme of een leerachterstand? Het is
belangrijk een kind op een zo jong mogelijke leeftijd te stimuleren in de ontwikkeling. Lunet zorg kan
daarbij helpen want kinderen en jongeren hebben onze speciale aandacht.
Je voedt je kind op en krijgt daarbij hulp en advies van familie en vrienden. Alleen soms kom je voor
vragen te staan waarbij je professionele hulp nodig hebt. Het team Kind & Jeugd ondersteunt specifiek
bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. We zijn deskundig op meerdere specialistische gebieden
zoals leerachterstand, ADHD en autisme.
Het team Kind & Jeugd biedt ontwikkelingsgerichte ondersteuning en behandeling aan kinderen van 0
tot 18 jaar. Kansen om optimaal te groeien binnen de eigen mogelijkheden staan voorop. Talenten
ontplooien, kansen zien en benutten, daar gaat het om.
De hulpvraag van kinderen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking is
divers en verandert. In elke levensfase kun je een beroep op ons doen.
Tijdige hulp bij ontwikkelingsachterstand
Er op tijd bij zijn is belangrijk, zodat een kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarom is er
Vroeghulp Zuidoost-Brabant. Zij helpen om ouders en kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium de weg
te wijzen naar de juiste hulp en ondersteuning. Wij zijn één van de zorgverleners in dit
samenwerkingsverband.
Diensten Kind & Jeugd
Voor kinderen tot en met 18 jaar bieden wij de volgende ondersteuningsmogelijkheden, klik op de link
voor meer informatie:
Ondersteuning thuis
Behandeling | Kinderdienstencentrum
Jeugdwoning
Trainingshuis
Begeleiding op school
Buitenschoolse begeleiding
Logeren/kort verblijf
Training algemene- & sociale vaardigheden
Vroeg hulp
Vragen over hulp bij een ontwikkelingsachterstand?
Voor al je vragen over hulp bij een ontwikkelingsachterstand kun je terecht bij het Cliëntbureau. Op
werkdagen staan ze tussen 8.30 – 17.00 uur voor je klaar. Je kan bellen op 088 551 6000 of een mail
sturen naar clientbureau@lunetzorg.nl.

