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C.V. DE LOTBROEKERS 

30e jaargang 2016 
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KOUVENDERSTRAAT 163 

6431 HD HOENSBROEK 

TEL. 045—521 28 82 

www.fotovroemen.nl 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m Vrijdag 10:00 - 18:00 
Zaterdag  10:00 - 17:00 
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Programma 2016 

Ontspanningsvereniging CV de Lotbroekers 
24-01-2016 Prinsenreceptie 11:11 

29-01-2016 SHC-avond 20:11 

04-02-2016 Kowrennen 19:11 

05-02-2016 Schoolcarnaval 11:11 

06-02-2016 Kinderoptocht Hoensbroek 14:11 

06-02-2016 Sleuteloverdracht 19:33 

06-02-2016 Openingsbal 20:11 

08-02-2016 Grote Optocht Hoensbroek 13:11 

08-02-2016 Optochtbal 20:30 

09-02-2016 Kindermiddag aansluitend sluitingsbal 14:11 

10-02-2016 Haringhappen 19:00 

28-03-2016 Paaswandeling   

27-11-2016 Sinterklaas   
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Foto impressie Proclamatie ……… 
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24 januari Prinsen Receptie 
         Aanvang 11:11 uur 

              (Entrée vrij ) 

*** 
 

  6 februari  Sleuteloverdracht 
           Aanvang 19:33 uur 

                                        

*** 
 

6 en 8 februari   Carnavalsbal 
                   Aanvang 20:11 uur 

                                                            Met DJ.  (Entrée vrij ) 

 

*** 

Programma 2016 
CV de Lotbroekers 
Narrentempel : MFC-Gebrook 
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*** 

 

9 februari     Kindermiddag 
               Aanvang 14:11 uur  

                    (Met DJ. Entrée vrij ) 

 

*** 

Met aansluitend de sluiting v.d. Carnaval 
                Einde 20:00 uur 

                    (Met DJ. Entrée vrij ) 

 

*** 

10 februari    Haringhappen 
                      Aanvang 19:00 

                    (Entrée vrij) 

 

*** 
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Sinterklaas en zijn Pieten 

in Nieuw-Lotbroek 
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Koop bij onze adverteerders, 

zij dragen onze vereniging 

immers een warm hart toe. 
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Prins Carnaval (of vaak de Prins) is een gekozen ceremoniemeester, 
die voorafgaand aan en tijdens carnaval een belangrijke rol speelt bin-
nen de plaats of carnavalsvereniging waar hij prins van is. Vanwege de 
betekenis van het getal 11 als het gekkengetal wordt de nieuwe Prins 
in een aantal plaatsen op of rond 11 november(de elfde van de elfde) 
gekozen. Meestal is het iemand die in het verleden al actief in het 
plaatselijke carnavalsleven is geweest. 
In principe heeft iedere carnavalsvereniging of plaats waar carnaval 
gevierd wordt een eigen Prins. Tot aan het moment van de officiële 
bekendmaking (proclamatie) is dit het grootste geheim van de stad. 
Het is een sport geworden onder de bevolking om vooraf te raden en 
te gokken wie de nieuwe Prins gaat worden. De Prins wordt bijgestaan 
door de Raad van Elf, maar vaak ook door een Prinses, een hofnar, 
een minister, een of meer adjudanten en/of hofdames. 
In Limburgse dorpen en steden wordt ieder jaar een nieuwe Prins ge-
kozen, maar in Noord-Brabant gebeurt het ook wel eens dat iemand 
meerdere jaren de rol van Prins vervult. 
 
De naam van de Prins is in de meeste plaatsen de eigen naam of een 
verbastering van degene die de rol van Prins vervult, gevolgd door een 
volgnummer in Romeinse cijfers. 
Het is mogelijk dat een carnavalsprins wordt aangeduid als de eerste, 
bijvoorbeeld Prins Erik I. Bij echte vorsten is dat niet gebruikelijk: men 
spreekt pas van Beatrix I als er een tweede Beatrix is. 
In sommige plaatsen in Noord-Brabant is het traditie dat de Prins elk 

jaar dezelfde naam aanneemt. Zo is men  

Prins Carnaval 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ceremoniemeester
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elf_(getal)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gekkengetal&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/11_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nar_(persoon)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adjudant_(functie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hofdame
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_cijfers
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in Oosterhout al aan Mienus XII (de twaalfde) toe 
en Oeteldonk heeft al 25 keer Prins Amadeiro gehad. In Don-
gen blijven de meeste Prinsen meerdere jaren zitten, maar neemt 
de nieuwe Prins de naam Andreo aan, gevolgd door het volgnum-
mer, dat gelijk is aan van het aantal jaar dat de Carnavalsstichting 
bestaat. Zodoende draagt de huidige Prins de naam Andreo LVII (de 
zevenenvijftigste). 

 
Met name in Limburg is het gebruikelijk dat er een staatsfoto van de 
Prins of het Prinsenpaar (Prins met Prinses, Hofnar etc.) gemaakt 
wordt, die op grote posters wordt uitgedeeld in de stad of het dorp, 
zodat iedereen die niet bij de bekendmaking aanwezig was weet 
wie de Prins is. 
Het kostuum of pak van de Prins kan verschillend zijn. Aan het lijf 
draagt hij bijvoorbeeld een jasje in rood, groen of blauw, afgewerkt 
met zilver goud en/of diamantjes. Daar overheen wordt een bijpas-
sende cape gedragen. Als broek een korte broek in dezelfde stijl als 
het jasje en de cape en daaronder een witte maillot. Het kan ook 
dat de Prins een rokkostuum draagt (zwart jasje en zwarte lange 
broek). Dit dan wel zonder cape. Een combinatie is ook mogelijk. 
Wel draagt elke Prins een zogenoemde muts of 'steek' waarop en-
kele fazantenveren op zijn bevestigd. In zijn handen houdt hij 
de scepter van de vereniging en rond zijn nek draagt hij een speciale 
prinsenmedaille 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterhout_(Noord-Brabant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oeteldonk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prins_Amadeiro
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dongen_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dongen_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cape
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maillot_(kledingstuk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scepter
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Markiezen 
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1990 - 2016 
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