
Lachen, drinken, hossen, feesten, gek 
doen, het hoort er allemaal bij met 
carnaval. En natuurlijk: verkleden. Het 
mooie van carnaval is dat iedereen 
dit op zijn eigen manier doet. Je kunt 
je creativiteit helemaal de vrije loop 
laten tijdens het carnavalsfeest. Het 
Lampegatse Feestpaleis is dé winkel 
waar je naar hartenlust kunt kijken, 
genieten en kopen. Een winkel vol 
carnavalskleding, schmink, pruiken, 
schoenen, te veel om op te noemen.

Modegevoelig
Ouderwetse klassiekers, zoals de 
blauwe of gestreepte boerenkiel, 
gaan nog steeds over de toonbank, 

vertelt Nossa, eigenaresse van Het 
Lampegatse Feestpaleis aan het Ger-
ritsonplein 66 in Eindhoven. Maar wat 
is er dit jaar populair in carnavalsland 
in het algemeen, en in Lampegat in 
het bijzonder? “Carnavalsoutfi ts heb-
ben in de loop der jaren een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt en zijn net 
als gewone kleding aan mode onder-
hevig”, legt Nossa uit. “Waar vroeger 
een boerenkiel of een streepjesshirt 
met een boevenpetje al voldoende 
was als carnavalskostuum, verlangt 
de gemiddelde carnavalsvierder anno 
2020 heel wat meer van zijn of haar 
outfi t.”
Mooie, kleurrijke carnavalsjassen, 
voorzien van gouddraad en paillet-
ten, zijn daar een goed voorbeeld 

van. “Carnavalsjassenzijn 
ook dit jaar helemaal ‘hot 
en happening’. Het mag volledig 
over de top gaan en zo’n prach-
tige kwaliteitsjas is niet af zonder 
de nodige bijpassende carna-
valsaccessoires. Een mooie 
hoed, petticoat, pruik of 
handschoenen, het kan 
allemaal.”

Kwaliteit
Als het gaat om carnavalsjassen, 
zijn de eisen vaak hoog. “En terecht, 
want is natuurlijk niet de bedoeling 
dat je tijdens het drinken van een 
biertje uit je jas scheurt”, zegt Nossa 

met een lach. “Carnavalsjassen staan 
voor jarenlang carnavalsplezier en 
de keuze voor zo’n mooie jas is er 
eentje die weloverwogen genomen 
wordt. Logisch, want de prijs van een 
carnavalsjas ligt vaak hoger dan een 
regulier carnavalskostuum.” 
De medewerkers van Het Lampe-
gatse Feestpaleis willen graag dat 
iedereen een outfi t vindt die letterlijk 
en fi guurlijk past. “Of het nu gaat om 
een stoer piratenpak of een steam-
punk outfi t, je wilt dat je op een leuke 
manier opvalt, maar je pak moet ook 
lekker zit. Daarom hebben we een 
enorm assortiment carnavalskleding 
op voorraad. Voor dames, heren, maar 
ook voor kinderen.”

Brabants Bont(je)
Naast reguliere carnavalskleding en 
carnavalsjassen heeft de winkel bont-
jes in het assortiment. Van rood-wit 
Brabants bontje tot luipaardenprint. 
Uniek zijn de blauworanje sjaals, 
blauworanje mutsen met lamp, en 
handschoenen die Het Lampegatse 

Feestpaleis aanbiedt. Zo is je 
liefde voor Lampegat en carnaval 
meteen wel heel duidelijk. “We 
zijn trots op onze stad en dat mag 

gezien worden.”

Sexy of sjiek
Volgens Nossa is er ook verschil 
tussen mannelijke en vrouwelijke 
carnavalsvierders. “Vrouwen gaan 
voor de perfecte pasvorm. Ze willen 
mooi zijn. En het mag sexy zijn, soms 
zijn de rokjes korter dan kort. Mannen 
gaan voor lollig of sjiek. Tegenwoordig 
zijn carnavaleske herenkostuums heel 
erg populair. Wij hebben bijvoorbeeld 
een knalgeel herenpak in de winkel 
met daarop bitterballen, of biertjes. 
Natuurlijk met bijbehorende stropdas.”

Kinderen
Voor kinderen is het natuurlijk gewel-
dig om rond te neuzen tussen al die 
kleurrijke kostuums, gekke brilletjes, 
pruiken, maskers en nog veel meer. 
Het Lampegatse Feestpaleis heeft 
voor kinderen mooie, lieve en bijzon-
dere carnavalsoutfi ts. Van konijntje 
tot cowboy en van leeuwtje tot heks, 
lieveheersbeestje of indiaan.”

Keihard werken
Met de dag wordt het drukker in Het 
Lampegatse Feestpaleis. “Op maan-
dag zijn we gesloten, maar van dins-
dag tot en met zaterdag zijn we open 
van 09.30 tot 17.30 uur. Op zondag 
rennen we na de mis naar de winkel 
en openen we om 13.00 uur en zijn 
we open tot 17.30 uur. Dan zijn we met 
een heel team keihard aan het werk. 
Een prachtige tijd, maar na carnaval zit 
ik er wel doorheen”, zegt Nossa met 
een schaterlach. “Dan is het optocht 
kijken en naar huis.”
Na de carnaval is de winkel trouwens 
gewoon geopend. “We zijn een feest-
winkel, dus voor een vrijgezellenfeest, 
feestartikelen of voor een babysho-
wer hebben we ook geweldig leuke 
spullen.”

Amen
Carnaval is een katholiek feest. Omdat 
het zuiden van Nederland nog over-
wegend katholiek is, of een katholieke 
achtergrond heeft, wordt hier het car-
naval het meest gevierd. “We hebben 
pastoor Wilmink gevraagd om onze 
winkel te zegenen. Met de opening 
op zaterdag 18 januari, om precies elf 
over elf, heeft meneer pastoor onze 
zaak ingezegend, in het bijzijn van de 
lokale prins en carnavalsvereniging.”
Nieuwsgierig? Carnavalskriebels? 
Loop eens binnen bij Het Lampegatse 
Feestpaleis en laat je onderdompelen 
in de kleurrijke wereld die carnaval 
heet. 

Carnaval begint in
het Lampegatse

Feestpaleis
Het grote feest dat Carnaval heet staat 
alweer op de agenda. En een ding is zeker: 
carnaval vieren in een boerenkiel is passé 
in Eindhoven. Maar wat moet je dan wel 
aan? Wij bezochten Het Lampegatse 
Feestpaleis, de mooiste carnavalswinkel 
in onze regio, voor de carnavalstrends van 
2020.
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