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Voor woord Burgemeester
Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,
Het is me wat….. afgelopen jaar geen carnaval zoals
we dat al zo veel jaar gewend zijn. Geen mooie
carnavalsmis, geen ontvangst op het gemeentehuis,
geen nieuwe prins, geen vrolijke optocht, geen
warme ontvangst op de brouwerij, geen ludieke
uitreiking van de Mevrouw Miep Penning, geen pakje
dat uit de kast werd getrokken, geen schoenen die na
4 dagen hossen en feesten te vies waren om binnen
te zetten, geen polonaise……
Wat hadden we wel? Digitale ontmoetingen, mooie
herinneringen aan voorgaande carnavalsjaren en
ontzettend veel motivatie, om er, zodra het kan,
de schouders onder te zetten en de ‘verloren’
carnavalstijd weer in te halen.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is dat met
gemengde gevoelens. Ik weet nog niet hoe corona
zich gaat ontwikkelen, in welke vorm carnaval dit jaar
gevierd mag en kan gaan worden en ook niet wie
de prins gaat worden. Wat ik wel weet, is dat ik sta
te popelen om er samen met alle Pintenwippers en
Pintenwipperinnekes weer voor te gaan.
Want carnaval zit in ons bloed, ons hart en ons hoofd.
Carnaval hoort net zo bij Brouwersgat, als de Dommel
en de Keersop: altijd in beweging en heel soms buiten
de oevers tredend.
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we spoedig
kunnen zeggen dat corona verleden tijd is en dat we
er met z’n allen weer een geweldig feest van gaan
maken. Een feest zoals we dat in Brouwersgat al
jaren gewend zijn. Een feest dat we samen maken
en samen beleven. Een feest voor en door alle
Pintenwippers en Pintenwipperinnekes.
Beste liefhebbers van het Brouwersgatse carnaval:
driewerf alaaf en hopelijk tot snel!
Drs. A.B.A.M. Ederveen
Burgemeester van Valkenswaard

5

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Oedeemtherapie
Handtherapie
Oncologische fysiotherapie
Kindertherapie
Fysiofitness
Ook bij ons:
LEEF! BGN-Gewichtsconsulente

www.praktijkdommelen.nl
040 2018269
Bergstraat 45, 5551 AW

Woordje van de President
Beste Pintenwippers en Pintenwipperrinnekes,
Wat een jaar hebben we gehad!
Geen polonaises, luid gezang, gehos, geknuffel
met een lekker glaasje Dommelsch in ons
hand. Niet even in kroeg om gewoon ja tegen
elkaar te zeggen zonder een reden en precies
weten wat er bedoeld wordt J. Kortom geen
carnaval!
Ondanks alles hebben wij, C.V. de Pintenwippers,
er toch iets leuks, moois en unieks van
gemaakt. Heel mooi om te zien en mee te
maken wat we voor elkaar hebben gekregen.
Ik heb het al vaak gezegd, maar blijf het nog
eens herhalen, iedereen ontzettend bedankt
die meegeholpen heeft om ons op een digitale
manier toch het carnavalsgevoel te bezorgen.
We kijken vooruit. Op het moment van
schrijven zijn de maatregelen nog steeds van
kracht, het ziet er naar uit ziet dat er geen
carnaval gaat komen.
Zoals jullie weten ben ik een heel positief
ingesteld persoon. Met mijn carnavalshart in
gedachten roep ik telkens tegen mijzelf, er
komt wel een carnaval, hoe dan ook! Alles ligt
klaar, er is een Prins, Jeugdprins en Hop en
Mout. Daarnaast proef ik nog geregeld en
merk ik dat het glaasje Dommelsch nog steeds
verrekes lekker smaakt. Alle voortekenen zijn
aanwezig om er hopelijk alsnog een geweldig
feest van te maken. Ik droom hier elke dag van
en zie alle mooie momenten al in mijn hoofd
voorbij komen. Ik heb er zin in!
Mocht dit vanwege tante Corrie nog steeds
niet kunnen, dan gaan wij er op onze
Pintenwippers manier toch weer iets van
maken. Ik heb hier alle vertrouwen in.
Ik hoop jullie allemaal te mogen zien met de
carnaval en natuurlijk vatte we het er dan één
(of meerdere)!
Jan van Erp
President
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Bro u we rs g at s e
Be au t ie s

Knip Knap Knee
11 Raadsleden, Veldwachter, President en
Vorst zaten stiekem aan de toog in café de
Bommelstroom te mijmeren over hoe ze ondanks
alles toch nog carnaval zouden kunnen vieren.
Het bier vloeide rijkelijk in de Bommelstroom en
Raadslid AV keek wat dieper in het glaasje en viel
pardoes van zijn kruk. 10 Raadsleden keuvelde
verder onder het genot van een potje Dommelsch.
Toen raakte er eentje in paniek, wie o wie heeft
mijn steek gezien? Daar ging MV op haar fiets
en 9 Raadsleden zongen verder uit volle borst ut
Santaotum.
Eentje werd bleek om de oren, want verdikkeme
dit was illegaal en Raadslid RB verdween door de
achterzaal.
Nog 8 Raadsleden zaten vrolijk aan de toog, witte
nog van die leuke grappen uit de bloaike van
Brouwersgat waarop Raadslid DD verschrikt riep oh
mijn kindje is nog niet geboren en er als een haas
van tussen vloog.

Nog 2 Raadsleden zitten aan de toog, tot er iemand
binnen komt en zegt; “We hebben van al dá gezuip
ontzettende honger, wie ken ons helpen? Waarop
Raadslid RH roept; “Ikke, Ikke ken koken al weet ik
niet of u nu nog wal goat”
Nog 1 Raadslid, zit aan de toog, maar om de hoek
zijn ook nog de Veldwachter, President en Vorst.
De kastelein is een beetje wantrouwend en vraagt
hedde gullie wel genoeg geld om men te kennen
betalen, waarop Raadslid CB met de steek dwars het
hazenpad koos.
Alleen nog de Veldwachter, President en Vorst
bleven over aan de toog. Veul Pintenwippers zijn
zichtbaar in verwarring is er wel een Zondagskind en
wordt er wel gedoopt? De Veldwachter stevent naar
buiten met een krasse loop om zijn dorpsgenoten te
leiden in deze tijden van hoop.
Blijven President en Vorst nog achter aan de bijna
lege toog van de Bommelstroom. We doen het nog
eentje zegt de Vorst, maar dan loopt hij over van
kennis en verliest hij zichzelf in de pedagoog.

Nog 7 Raadsleden aan die lange toog tot er eentje
wilde schrijven met zijn potlood, Raadslid SB was
niet te houden een lik aan de punt en zo was het
weggegumd.

Alleen de President zit nog aan de toog, echter hij
zag dit alles aan de binnenkant van zijn oogjes en
zag dat het wel goed kwam. De Bommelstroom is
leeg, maar niet voor lang, want carnaval leeft!

Nog 6 Raadsleden aan de langer wordende toog,
tot Raadslid JE moe gedragen was en alle glazen van
zijn blad verloor.

Vorst Luciën van den Heuvel
Namens het Prinselijk Gezelschap

Nog 5 Raadsleden met alle ruimte aan de toog,
die ruimte is nodig voor de tomeloze energie van
creativiteit die aan het hoofd van LV ontsproot.
In een wolk opgelost waren en nog 4 Raadsleden
aan de toog, zegt er een; “die Glozzie, vliegt die
vanzelf in iedere gleuf?” Raadslid GD geeft direct 8 en
masseert van de Schepelweijen Noord tot de Lage
Heide en daarna hebben we niets meer gehoord.
Nog 3 Raadsleden zitten aan een bijna lege toog, er
klinkt een telefoon met woar bledde gij, ut is schôn
gewist, waarop Raadslid GS zegt; “Nog eentje dan en
dan ga ik naar huis”.
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Van Linschotenstraat 22 Valkenswaard

www.hendriks-keukens.nl

Het communicatie aspect
Het is onmogelijk om niét te communiceren,
alle gedrag is communicatie. Het Latijnse woord
communicare slaat terug op “iets gemeenschappelijk
maken”. Communicatie is behalve een sociale
activiteit, ook het resultaat van het contact.
De betekenis van verschillende vormen van
communicatie is vaak voor uitleg gebonden aan de
culturele omgeving waarin zij plaatsvindt.

Het balletje zal de komende tijd nog verschillende
kanten op gaan rollen. We gaan een paar stappen
vooruit, soms een stap terug. Onderweg komen nog
genoeg leuke dingen op ons pad om toch de gewilde
eindstreep te halen, samen carnaval vieren....

Laten we het hebben over carnaval...
Wat missen we dit ‘het echt communiceren’ met
elkaar. Het contact samen, de brainstorm sessies
om ‘iets gemeenschappelijks’ van onze carnavals
activiteiten te maken binnen ons Brouwersgat.
Slap gezever, kletsen, een bierke drinken,
het sociale leven en nog veel meer.

Laten we er samen de schouders onder zettten,
blijf met elkaar in contact. Luister naar elkaar en praat
over de dingen die je bezighouden. Denken in kansen
en mogelijkheden, wat kunnen we doen om te
vernieuwen, dat is waar de toekomst om draait.
Door open en eerlijk met elkaar te communiceren
komen we tot het beste resultaat! Samen gaan we
ervoor om onze vereniging nog leuker en mooier te
maken! Onze Dommelse ‘culturele’ omgeving te laten
stralen, in alle kleuren waar carnaval voor staat!

Beetje bij beetje terug naar ‘het gewone normaal’
dat willen we het liefst allemaal.

Daniëlle Driessen
Namens de Werkgroep Publiciteit en Voorlichting

Ceremonie Commissie
Een ceremoniecommissie bij C.V. de Pintenwippers.
Waarom eigenlijk deze naam?
Laten we eerst het woord eens uit elkaar halen.
Een ceremonie is een handeling of plechtigheid.
Nu doet onze commissie diverse handelingen maar
of die allemaal plechtig zijn? We beloven elkaar wel
plechtig om alle handelingen te verrichten zoals het
hoort, maar kan iedere handeling dan wel plechtig
genoemd worden? We beloven bijvoorbeeld plechtig
om op tijd een blad bier te halen, want ja de inwendige
mens moet ook wat hebben. Maar we hebben nog
steeds de vrijheid om deze handeling niet uit te
voeren ook al hebben we dit plechtig beloofd.
Dan is het volgende woord ‘commissie’. Zoals jullie
weten is een commissie een groep mensen met een
bepaalde taak. En daar heb je het al, wat is een
bepaalde taak en wie doet dan wat en wat levert het
op? Commissie is een niet zo populair woord hier in
Nederland.
Een bekende quote is: Afgezien van het verkeer
heeft niets ons land zo doen stagneren als commissies.
Of wat dacht je van: Een groep onwillige mensen,
gekozen door een aantal onbekwame mensen om
iets onbelangrijks te doen.

Echter breng deze twee woorden samen en zet er
C.V. de Pintenwippers voor dan krijg een commissie
die alle belangrijke pijlers binnen de carnaval van
Brouwersgat organiseert en deze carnavaleske
plechtigheden op een voortreffelijke manier voor
het voetlicht brengt.
Het voordeel daarbij is, dat deze commissie niet is
gekozen maar dat dit een aantal vrijwilligers betreft
die de schouders eronder zetten om van deze pijlers
een geweldig feest te maken!
Peter van den Broek
Namens de Ceremonie Commissie
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Voor al uw lek en plekw
groot of klein!

Moet je bij GEWE zijn!
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Steigermaterialen ■ Gereedschappen
Machines ■ Hoogwerkers ■ Aanhangers
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Grote Dansgarde

Fleur

Siënne

Lieve

Elke donderdag om 19:30 uur
traint de Grote Dansgarde in de
Dommelstroom bij Fred en Karin.
Momenteel zijn we met 7
gezellige meiden in de leeftijd
variërend van 14 tot 25 jaar.

De meiden maken zelf de dansen
en hebben zoveel mogelijk de vrije
hand in wat ze willen met de
muziek en kleding. Dit wel onder
het toeziend oog van de trainster.
We zijn al bijna 2 jaar hard aan het
trainen om onze dans eindelijk eens
aan jullie te kunnen tonen. Hopelijk
is Mister C ons dit jaar beter gezind
want wat zijn ze er klaar voor.

Aukje is de grote zus van Carlijn
die ook nieuw is bij de Middelste
Dansgarde. Kayleigh is de oudste
in ons midden.

2
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EPARATIE EN VERKOOP

AN ALLE GROTE MERKEN

achines, Wasdrogers, Vaatwassers, Koelkasten, Vriezers

10

Anne

Veroni

Veel trainingen moesten afgezegd
worden omdat de helft van dit
team boven de 18 jaar is en we
tijdens het dansen helaas geen
1,5 meter afstand konden houden.
Maar als deze meiden eenmaal
van stal af mogen, dan maak
jullie borst maar nat! Ze zijn in
opperste staat van paraatheid!
Zien we jullie in Brouwersgat of
omstreken?
Lindsay Raaijmakers
Trainster

In deze Glozzie staan 3 puzzels. Los deze op en mail je antwoorden naar:
communicatie@cvdepintenwippers.nl. Vermeld je naam, adres en
telefoonnummer. Met carnaval maken we de winnaar bekend!

ERSOONLIJKE WITGOEDSPECIALIST UIT DE KEMPEN!

1

Kayleigh

Beiden hopen dit jaar eindelijk eens
voor jullie te mogen gaan dansen
en te proeven van het carnavallen
binnen onze vereniging.

We hebben sinds dit jaar 2 nieuwe
aanmeldingen die we jullie graag
aan jullie voorstellen: Aukje &
Kayleigh

Prijsvraag

Aukje
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De Brouwersgatse Hofkapel

Beste Brouwersgatse vrienden,
Wij kunnen (bijna) alles!
Wij, de Brouwersgatse Hofkapel,
zijn erg gelukkig met onszelf.
Niet dat we arrogant of verwaand
willen zijn. We zijn gewoon
vol zelfvertrouwen en toch
ook realistisch. Nu horen we u
denken, wat kan die hofkapel
dan allemaal? Nou, wat dacht u
van samen muziek maken of een
feestje bouwen of Dommelsch
drinken. Jaja, we weten het wel,
dat wist u allemaal allang.
Maar wist u ook dat wij:
- 1907 kilometer kunnen fietsen
zonder fatsoenlijk te slapen
- expert zijn in de ontwikkeling
van de musculus longitudinalis
inferior linguae
- eigenhandig een huis kunnen
verbouwen
- alles weten van speelgoed
- muziekles geven aan kinderen
- met massageolie dingen
kunnen doen waar u nog nooit
van heeft gehoord
- heel hard kunnen zwemmen
- dicht bij onze leest zijn gebleven
en onze schoenen zelf maken
- advies kunnen geven over
het effect van C2H5OH op het
menselijk lichaam

- al acht keer de Vierdaagse van
Nijmegen hebben gelopen
- u heel snel aan een baan
kunnen helpen
- uw uitvaart tot in de puntjes
kunnen regelen
- graag aangesproken willen
worden met de titel Doctorandus
- gebeld kunnen worden om
de constructie van de nieuwe
voetgangersbrug over de N69 te
berekenen
- op de Padelbaan
onverslaanbaar zijn
- ervaring hebben met het
Brouwersgatse Prinsschap
Tja… daar bent u even stil van hè?!
Maar de Brouwersgatse Hofkapel
zou de Brouwersgatse Hofkapel
niet zijn als we ook realistisch
en kritisch naar onszelf zouden
kijken. Vandaar dat we u ook een
opsomming willen geven van
hetgeen we niet kunnen:
- een stukje schrijven voor de
Brouwergatse Glozzie…..
Vandaar dat we geen stukje
zullen aanleveren. Sorry!
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Bro u we rs g at s
s t il le ve n

Wilde ok noa 16 Mèrt
iets te vertelle hèbbe,
STEM dan op lijst 1
VITAAL LOKAAL.

Wij DANK EN
on ze ad ve rtee rders,
zo nder he n zo uden w ij
di t moo ie bl ad niet aa n u
ku nnen over ha ndigen !
Wij be ve le n de ze
ad ve rtee rders va n ha rte
bi j u aa n!

D’n Aonhang
Wij zijn d’n Aonhang,
de partners van de Raad.
Lang waren wij een clubje van
allemaal vrouwen. Toen kwamen
er vrouwen bij de Raad en
ontstond de club “De vrouwen
van de Raad” waarmee we zelfs
nog hebben opgetreden op het
Liedjesfestival.
Inmiddels kunnen we zeggen dat
d’n Aonhang niet meer uit alleen
vrouwen bestaat en daar zijn we
stiekem best trots op.

Nou je snapt wel hoe dat gaat.
Even een kwartiertje tot een half
uur serieuze zaken en dan samen
plezier maken. Precies zoals
carnaval hoort te zijn.

Elke keer wanneer de Raad
samen komt om te vergaderen
komen wij ook bij elkaar om
“te vergaderen”.

Vaak gebruiken we dit stukje om
onze nieuwe Prins en Adjudant te
feliciteren, net als Hop en Mout en
de Jeugdprins met zijn Adjudant.

Helaas moeten we het feestje
wederom uitstellen.
We hopen dat iedereen zo veel
mogelijk gezond blijft en dat we
weer snel een feestje kunnen
vieren met iedereen die carnaval
lief heeft!
Alaaf!

Poe Poe, ’t is wa...
Een jaar verder en nog steeds
houdt het coronavirus ons bezig.
Maar dit blaaike is er volgens
ons niet om hier een klaagzang
neer te zetten, dus dat gaan we
niet doen! Wij kijken graag terug
naar de leuke dingen van de
afgelopen tijd die we gelukkig
wel hebben kunnen doen.
Zo hebben we de tijd, die we
opeens heel veel over hadden,
gebruikt om onze huisstijl eens
in een fris jasje te steken. Dankzij
een samenwerking met een
aantal lokale ondernemers en
We Dommelen kan Stichting
Dommelse Dorpspomp nu weer
mee met de tijd. Onze website
is helemaal eigentijds en ‘upto-date’ gemaakt, waardoor
alle laatste informatie direct te
vinden is op de website.

Na de zomer hebben we een
aantal leuke activiteiten kunnen
organiseren. Zoals de meer dan
geslaagde fietstocht in september,
met een stralend zonnetje als bonus.
De aangepaste – maar daarom
niet minder gezellige – intocht van
Sinterklaas. En natuurlijk niet te
vergeten, de keigezellige Loop-naarde-Pomp-kwis die we in oktober
hebben kunnen organiseren.
Zeventien teams verspreid door
Dommelen gingen de strijd aan
voor de felbegeerde wisselbeker en
natuurlijk de eeuwige roem! Althans
voor dit jaar dan. Tenslotte hebben
we met de kerststal natuurlijk voor
een gezellige trekpleister kunnen
zorgen in de donkere dagen.

En voor de toekomst? Dat is
voor ons nu ook alleen nog maar
koffiedik kijken. Uiteraard hopen
we, net zoals alle Dommelnaren,
dat we komend jaar weer ‘ns
lekker gezellig met elkaar op
kunnen trekken en dat alles
weer teruggaat naar het ‘oude
normaal’.
Wij geven niet zomaar op, jullie
ook niet?
Een carnavaleske groet,
Suzanne Schellens
Secretaris Stichting
Dommelse Dorpspomp
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Ook is het wel interessant dat
mensen graag slogans verbuigen
die eigenlijk bedoeld zijn om
alcoholgebruik te ontmoedigen.
“Bier is sneller op dan je lief is”
is een mooi voorbeeld.

Bier...
Pintenwippers en
Pintenwipperinnekes,

Ook zijn er spreuken die
bekendheid gekregen hebben
doordat ze ergens in verwerkt
zaten. Zo kwam “Goede wijn….
is nog geen bier!” voorbij op
het t-shirt van één van de twee
vrienden in een reclame van een
doe-het-zelf-winkel. Toch een
beetje verborgen bierreclame…

Er is mij wederom gevraagd om
een stukje voor de Glozzie te
schrijven. Uiteraard is het lastig
om het in deze periode niet over
Corona te hebben. Corona is een
biermerk… PUNT
En dat brengt me bij het
onderwerp van dit gesprek: Bier.
Hoewel mijn werk op de
Dommelsche Bierbouwerij ervoor
zorgt dat ik met mijn collega’s
dagelijks over bier praat, is een
stukje erover schrijven toch weer
een ander verhaal.
Op menig verjaardagsfeestje, of
tijdens een gesprek op een terras
tijdens een verre vakantie, heb
ik direct de aandacht wanneer
blijkt dat ik bij de Dommelsche
Brouwerij werk. Bier heeft dus
toch op één of andere manier een
aantrekkingskracht. Maar over
bier praten, gaat een stuk beter,
wanneer je er ook een biertje bij
drinkt.
Of dit ook geldt voor het lezen
van een stukje over bier, mag
je zelf oordelen. Ik zou zeggen:
Dit is je kans om het even uit te
proberen. Daarom nu even pauze,
zodat u zich even een heerlijk glas
Dommelsch kunt inschenken...

Bent u er weer? Mooi, dan kunnen
we weer verder! Allereerst:
Santaotum!
Om een beetje inspiratie op te doen
voor dit verhaal, heb ik mijn wijze
vriend Goegel om raad gevraagd.
Ik heb gezocht op “Bierwijsheden”.
En of het allemaal wijs is? Dat moet
je dan maar met een korreltje zout
nemen.
Naast de meest bekende spreuken
als “Zoals het biertje thuis smaakt,
smaakt het nergens”, “Voorkom
een kater, blijf dronken” en ”Altijd
dronken is ook een geregeld leven”,
zijn er ook minder bekende spreuken.
“Je kunt beter teveel bier hebben,
dan genoeg” was er eentje die ik nog
niet eerder had gehoord.
Als je er zo over nadenkt zijn er
spreuken die gebaseerd zijn op
bestaande spreuken.
Ik ben benieuwd of u de originele
versies hiervan herkend:
“Beter één bier in de hand, dan tien
op de tap”, “De druppel valt niet ver
van de tap”, “Schuim is ook bier”,
“Thuis is waar de tap is”, “Hoe meer
zielen, hoe minder bier”, “Hoge
glazen vangen veel bier”, “Bier heelt
alle wonden”, “Huisje boompje
biertje”, “Het bier bij de buren is altijd
koeler“ en we eindigen deze reeks
natuurlijk met “Bier goed, al goed”.
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Ook zijn er wijsheden verzonnen
die mensen aan het denken zetten:
“Is het toeval dat er net zoveel
biertjes in een krat zitten, als
uren in een dag?”
“Elk brood is het tragische
verhaal van gerst dat geen
bier mocht worden.”
“Alcohol lost geen problemen op,
maar melk ook niet.”
“Bier is goedkoper dan
een psycholoog.”, “Half
bezopen is een gebrek aan
doorzettingsvermogen.”
Ook uit andere talen komen wijze
verbasteringen. Shakespeare
schreef: “To beer or not two
beer” en in het Latijn wordt
gesproken van “Lustum Ni
Ofwa”. Ik denk dat die laatste
Santaotumwaardig is.
Heeft U inmiddels uw biertje
op? Dan heb ik nog een laatste
slogan: “Ik vond het volgende
biertje toch lekkerder.”
Bedrankt voor het (uit)lezen van
deze zwets.
Santaotum!
Tot snel ergens om te proosten!
Joost van Rens
Opperpintenwipper

Club van 44
Beste leden van de Club van 44,
Allereerst mijn dank voor de steun van dit jaar!
Helaas is er in het afgelopen jaar niet veel gebeurd.
Als bestuur van C.V. de Pintenwippers betreuren wij dit.
Ook voor de leden van de Club van 44 die de carnaval in Brouwersgat
een warm hart toedragen is het een groot gemis geweest.
In sombere tijden is een leuk feest iets waar mensen weer blij van
worden. En dat is wat we nodig hebben.
Op het moment van schrijven gaan we er nog steeds van uit dat
carnaval 2022 doorgaat, en dat we met elkaar een pilsje kunnen
drinken.
Het geld dat is gedoneerd in 2021 heb ik gereserveerd om te bezien
dat we carnaval in Brouwersgat weer een flinke oppepper kunnen
geven. Het is daarom belangrijk dat de Club van 44 bestaat en blijft
bestaan. Juist in deze moeilijke tijden.
Elk jaar vind er een vergadering plaats met 4 personen uit de Club van 44.
Hier kunt u dan uw mening geven over “hoe het geld van de club te
besteden”. Wilt u graag een keer deelnemen in zo’n vergadering?
Dan kunt u contact opnemen met: Ger Raaijmakers of Anjo Schaffels.
Uiteraard zijn er de nodige consumptiebonnen die worden uitgedeeld
aan de Club van 44. Bovendien krijgt elk lid een vrijkaartje voor
het Zondagskind (als u zelf niet kunt mag u dat doorgeven aan een
ander). Dit als dank voor uw deelname.
Blijf carnaval goed gezind, u word als lid zeer bemind!
Wilt u ook graag lid worden van de Club van 44 dan bent u
van harte welkom.
U kunt zich aanmelden via ledenaministratie@cvdepintenwippers.nl
Of uiteraard bij uw Rentmeester.
Ik zeg doen!
Vriendelijke groeten,
€arel van Bommel
Rentmeester
C.V. de Pintenwippers

Toon van den Berk
Carel van Bommel
Peter van den Broek
Johan Follon
Pierre Kantelberg
Mariette Mikkers
Marc van Otten
Oud Prinsen
Marco van Poppel
Ger Raaijmakers
Cor van Ruth
Fred Schaffels
Karin Schaffels
Arjan Schouten
Nand Verberne
Nol Verberne
Erik Verdonk
Erik Wienholts
Shirley de Natris
Maarten van den Broek
Anjo Schaffels
Jan Slenders
Edwin Vlassak
Dommelsche Bierbrouwerij
Joost van Rens
Willie van der Vegt
Rob van Daal
Joost Mandigers
Bart Weemaes
Patrick Crijns
Peer Verberne
Gerard Dahmen
Marieke Dahmen
Luciën van den Heuvel
Stephan van Beek
Arnold van den Nieuwenhuizen
Marian van Herk
Henk Kremers
Carien Crijns
Rob van Gorkum
Ruud Hengst
Paul van Herk
Daniëlle van Rens
Gerard Sijkens
Rob Bakermans
Katinka Boullart
Henk Dekkers
Nikki Waterschoot
Cock Weerd
Marleen van Beek
Marion Verhoeven
Inge Baetsen
Maykel Baetsen
Theo Geldens
Arno Jacobs
Daan Marsmans
Chen Ming Hong
Coen van Och
Mariejette van Och
Arno Vandeven
Ellen Vandeven
Linda Verberne-Mulder
Hui Juan Zhong
Jan van Erp
Maarten de Backer
Mike Stoffels
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onze
Steunhoreca
Bommel Party Centrum
EN ANDERE SPONSORS
Café de Dommelstroom
Eethuis de Berg
De Belleman sport- en ontmoetingscentrum
Bij de Neut
Café Barron
Café de Bel
Dorpscafé Willem 2,
de Fantast & Du Commerce
(of te wel de Statie)
Grandcafé de Heerlijkheid
Drankengroothandel Claes bv
Subway Valkenswaard
Soors Muziek
Stichting Zalen Geenhoven
Markt 14
‘t Oude Wandelpark
Grieks Restaurant Sirtaki
Van Houts Attractieverhuur
Videoproductions.nl
Leeuwendael Evenementen

Bijzonder,
zonder
bij·zon·der (bijwoord)1 in hoge
mate, zeer: dat treft bijzonder
goed
bij·zon·der (het; o)1 in het
bijzonder vooral
zon·der (voorzetsel)
1buiten: zonder zijn hulp was ik
verdronken
2 niet met, niet in het bezit van;
met achterwegelating van:
zonder hulp; zonder meer
zomaar
Hoe bijzonder is het dat we al
bijna twee carnavalsseizoenen
zonder elkaar zijn?
Hoe bijzonder is het dat wij
Hecto’s het bijna zonder onze
Hecto-uitstapjes moeten doen?
Hoe bijzonder is het dat zonder
dit alles we enorm de drang
hebben dit zo snel mogelijk weer
te kunnen doen?
Het ene woord gebruiken we
het liefste. Het geeft aan hoe
speciaal iets is, hoe uniek,
hoe in hoge mate iets positief
beïnvloedt wordt wat we voelen
en meemaken in ons leven.
Ook als je fijn in je vel zit, dan
is dit allemaal dat ene woord,
inderdaad ja. Bijzonder!
Het andere woord voelt al
meteen anders aan. Er is iets
niet, er ontbreekt wat. Er is
een leegte, we hebben juist de
intentie dit woord minder te
gebruiken. Maar helaas worden
deze zes letters de afgelopen
twee jaar teveel gezegd. Zonder…

Wij, mannen met een maatje
meer, zijn Bourgondische tijgers
die niet zonder een bijzondere
bindende factor kunnen bestaan.
Het broederschap van onze club
bestaat uit het delen van passie
voor een lekker glas pils, het
nuttigen van goed gevulde tafels
en het op bijzondere wijze delen
van onze humor en dagelijkse
beslommeringen. In het bijzonder,
zonder elkaar te moeten missen.
Maar wat als onze vrijheden ineens
weggekaapt worden, zonder dat
we wisten hoe een bijzonder vrij
leven we eigenlijk hadden? Ons zo
geliefde feest carnaval was altijd een
fundament om elkaar een aantal
keer per jaar te ontmoeten en te
zien. Te proosten, zingen en samen
bijzondere momenten te hebben,
zonder ook maar één seconde te
hoeven denken aan woorden als
pandemie, lockdown of ic-capaciteit.
Hoe bijzonder het was dat landelijke
radio DJ’s ons gek belden, zonder
dat wij in de gaten hadden hoe
bijzonder dat eigenlijk wel niet was…
Zonder carnaval valt het bijzonder
zwaar bij velen van ons. Ons feest, ons
uitje, ons moment van vreugde en lol
en ons besef van 4 dagen onbezonnen
saamhorigheid. Maar momenteel
kampen veel mensen onnoemlijk veel
hinder van COVID-19. Ook een aantal
van onze Hecto-broeders die hun
etablissement lang moesten sluiten,
hun gastvrijheid niet konden laten
zien. Geen sfeerbeheerder konden
zijn. Laten we hen in het bijzonder
een enorm hart onder de riem steken,
zonder anderen tekort te doen.

Hun portemonnees weer te
vullen, zoals alle ondernemers
dat verdienen.
Wij, Hecto’s, staan al jaar en
dag voor iets bijzonders. Een
eenheid die zonder teveel
poespas garant staat voor
teamgeest, behulpzaamheid, een
luisterend oor en oer-Brabantse
gezelligheid. Laten we samen
afspreken snel elkaar weer te
zien, en elkaar weer bijzonder
vaak te ontmoeten, zonder alle
narigheid die bij velen heeft
toegeslagen. De carnavalskernen
Mulkgat, Brouwersgat en
Striepersgat zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden, wij willen
hier bijzonder graag deel van uit
blijven maken.
En zonder een keuze te maken
waar het het gezelligst is.
Wij gaan weer lekker frikandellen
speciaal bestellen, goede glazen
pils drinken en de plaatselijke
horeca steunen. We gaan
komend jaar een mega DIK feest
organiseren, met vele bijzondere
mensen, hopelijk zonder
beperkingen. Hopelijk kunnen
we dan tegen jullie zeggen:
bijzonder lieve Mulkslobbers,
Mulkslobberinnen, Pintenwippers,
Pintenwipperrinnekes, Striepers
en Strieperinnen; “Wij kunnen
niet zonder al die bijzondere
momenten!”
Met het hart geschreven!
Liefs namens
Carnavals Vereniging de Hecto’s
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Bep Bept door!
• Da Sinterklaas en Pieten ook al binnen blijven en
geheime opdrachten uitvoeren.
• Da de gemeente al op de bodem van de reserve
geldkist kon kijken.
• Da er in de Renée Smeetsstraat speciale
vleermuisverlichting is aangelegd.
• Da deze vliegroutes van vleermuisverlichting met
amber verlichting zijn uitgevoerd.
• Da opknapbeurt bij winkelcentrum de Belleman
hard nodig was.
• Da er dure betonnen zitbanken zijn geplaatst
zonder verwarming.
• Da de gemeente al dat geld in Dommelen heeft
gestopt, dat vinden we niet erg.
• Da iedereen zijn gemak moet houden om de
corona eronder te krijgen.
• Da oud cafetaria de Berg al bijna 3 jaar is gesloten,
een troosteloos aanblik.
• Da Frits van de Heijden regelmatig informeert hoe
het gaat met de maagd Maria in de kerststal van
stichting Dommelse Dorpspomp.
• Da het fietspad dat Lage Heide verbindt met de
Kromstraat veel wordt gebruikt door fietsers en
wandelaars.
• Da er misschien nog een stukje verhard fietspad bij
komt tussen Narcislaan en het Broek.
• Da het nu bijna April 2021 is en de cafes in
Dommelen al 6 maanden gesloten zijn.
• Da de biertankwagens van onze brouwer
troosteloos op een verlaten parkeerplaats staan en
wachten op betere tijden.
• Da Jack van Beek de dierenarts uit Dommelen na
36 jaar werken geen verplichtingen meer wil.
• Da in die 36 jaar bijna alle honden en katten uit
Dommelen wel een keer op consult zijn geweest bij
Jack.
• Da de inwoners van de Bergstraat hun oud papier
al vrijdagavond aan de straat zetten, in plaats van
zaterdagochtend. En dat vraagt om problemen.
• Da er in de nacht van vrijdag op zaterdag baldadige
mensen het leuk vinden om alle dozen met papier
over de Bergstraat te gooien en de plantbakken
leeg te halen van de gemeente. TRIEST.
(Zet a.u.b zaterdagochtend oud papier buiten)
• Da een week later weer in de nacht van vrijdag
op zaterdagnacht baldadige mensen het
nodig vonden om een container bij Bommel
partycentrum in brand te zetten.
• Da er jongelui langs kwamen en de brandweer
waarschuwden,en dat het alleen bleef bij een paar
verbranden deuren. En dan nog de rookschade
binnen.
• Da de kastelein er zichtbaar onder geleden heeft,
al zolang gesloten en op de dag dat je open mag
door baldadigheid gesloten moet blijven.
• En Dommelen is Dommelen niet als er niet
spontaan een inzamelactie werd ondernomen om
geld in te zamelen. Daar werd door veel inwoners
en bedrijven aan deelgenomen.

• Da je bij Plus winkel voor alles kunt sparen,
ook voor perkplanten.
• Da in bijna alle voortuintjes in Dommelen
perkplantjes van de Plus staan.
• Da niemand precies wist wat er gaande was bij
de voorzitter van de Pintenwippers.
• Da er bij de voorzitter van de Pintenwippers
mogelijk een nieuwe Ajax spits is geboren met de
naam Siem.
• Da er bij de gemeente Valkenswaard niemand
weet hoe ze het bouwprobleem basisscholen
Agnetendal en St. Martinus op moeten lossen.
• Da de basisscholen dringend aan vervanging toe
zijn en dat de oplossing langs de deur ligt.
• Da al jaren landgoed Heidehorst op Lage Heide
braakliggend is.
• Da dat een perfecte locatie voor de nieuwe
basisschool is, de toegangsweg ligt er al.
• Da er op het terrein van basisscholen Agnetendal
en St. Martinus wel 80 senioren woningen
gebouwd kunnen worden.
• Da er geen enkele partij is die dit in zijn
verkiezingsprogramma heeft staan: doorstroming
bewoning Dommelen.
• Da de Westerhovenseweg aan een nieuwe outfit
toe is, er hard aan gewerkt is om dit voor elkaar te
krijgen.
• Da het zeker eind November wordt voor dat de
Westerhovenseweg weer in gebruik genomen
wordt.
• Da onze Dommels/Belgische huisarts Luc Hendrikx
na 20 jaar de Groenstraat gaat verlaten.
• Da die bij zijn afscheidsreceptie een speciale
koffietap kar had laten aan rukken, voor de vele
patiënten die Luc nog een handje wilde geven .
Bedankt Luc voor de goede zorgen!
• Da de Vengbergseweg echt 30 km zone is
geworden met die verschrikkelijke barricades op
de weg.
• Da het kruispunt Venbergseweg/Luikerweg zeer
gevaarlijk is geworden met oversteken van fietsers
sinds nieuwe N69 open is. Dat het er zeer druk
is geworden op Luikerweg. Oplossing, mogelijk
tijdelijke verkeerslichten aanleggen zal een
oplossing zijn. Kijk goed uit fietsers!
• Da ik er weer een eind aan ga brouwen met de
woorden “zolang er in Dommelen nog bier wordt
gebrouwen is het hier nog goed uit te houwen”.
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Bro u we rs g attes er
le ve n s ge n ie

UW PERSOONLIJKE WITGOEDSPECIALIST UIT DE KEMPEN!

REPARATIE EN VERKOOP
VAN ALLE GROTE MERKEN

Wasmachines, Wasdrogers, Vaatwassers, Koelkasten, Vriezers
EIGEN TECHNISCHE DIENST • SERVICE- & BEZORGDIENST
REPARATIE AAN HUIS • 24 UURS SERVICE
• LAGE VOORRIJKOSTEN

Karel Mollenstraat Zuid 12
Valkenswaard • T. 040 - 201 85 48

VRIJSTAANDE
APPARATUUR

UW
INBO UUR
R AT
APPA

HUISHOUD

ELIJK

REPAR ATIE

WWW.VERHAGENWITGOED.NL

CHOCOLADE
CLOWNTJES
250 GRAM

Ger en
ke r k
S in t-M a rt in us
be dank t vo or
de f o t o lo c at ie !
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€4.75

Valkenswaard, Handwerkstraat 10b, 040 - 201 47 36

www.martinezchocolade.nl

Toon van Dommelen
Genieten van carnaval? Samen ouwehoeren,
polonaises lopen, en Zondagskinderen verorberen?
Wat was dè ôk alwer?? Lachen mee mekaar, verhalen
vertellen? We tasten in onze herinneringen! En dat
is nou net wat ons museum doet. Bij het zien van
al wat er te zien is, van de Pintenwippers, komen
bij de museumdirecteuren (Noud en Ger) zeer vele
glimlachen naar boven. Wat hebben de Pintenwippers
toch veel puike mensen en gebeurtenissen
voortgebracht en meegemaakt! Jammer dat we
dat zo weinig met iedereen kunnen delen. Ieder
Pintenwipperhart klopt er sneller door, echt waar.
Vandaar de vraag van P&V: “Waar zijn jullie nou mee
bezig elke dinsdag?” Het antwoord, de nalatenschap
aan foto’s, verslagen te digitaliseren en zodoende te
bewaren van de overleden Top-Pintenwipper Toon
van Dommelen. “Gèn koi werrik”.
Toon van Dommelen, kende hem nog? Een eenvoudige
man die zich met hart en ziel inzette voor ons
carnaval. Jammer genoeg nu een “museumstuk”
geworden ... dus vergeten? Wat ons betreft niet.
Want als je de feiten overziet, de moeite waard
“te memoriseren”.

We doken in zijn geschiedenis:
- Lid van de Raad van Elf vanaf 1970
-	 Prins Toon d’n Urste in 1979
-	 Prins Toon d’n Urste in 1983
-	Adjudant van Prins Fred d’n urste (de Boer) in 1975
-	Adjudant van Prins Piet d’n urste (van Herk) in 1976
-	 Adjudant van Bert d’n Twidde (Janssen) in 1978
-	 Adjudant van Prins Harry d’n Urste (Rijff) in 1980
- Vorst Toon van 1988 tot 1993!
- Vele Jaren: Groot Hertog van het Heike
-	Goede maat van de reserve Prins Hans d’n Urste
(v.d. Aalst. Prins Wiel Luyckx brak zijn been en de
Raad koos Hans als reserve Prins.) in 1968-1969
-	Veel jaren de voorganger van Bep Wienholts, met
het ophalen van de contributie van de Pintenwippers
-	Deed jarenlang mee met de Raad met geld uitleggen
voor het cadeau voor de Prins bij de prinsreceptie
-	Ging jarenlang mee als begeleider bij het ziekenbezoek
door de Prins. Toon deed vele deuren opengaan
-	Was tot zijn ziekte vaste deelnemer aan de Algemene
Ledenvergadering
-	Staat op ongeveer 40% van al onze duizenden foto’s
van ons archief.
Toon van Dommelen, … van Dommelen, …
van Brouwersgat, … van ’t Heike. Een vent, een
Pintenwipper, zo groot van eenvoud. Een simpele
kerel zoiets als: “Wat je ziet is wat je krijgt.”
Onvergetelijk, ook al zijn velen hem al vergeten
misschien. Een ode aan deze Oud-Prins; Oud-Vorst
en Ere-raadslid en unieke Pintenwipper is op zijn
plaats hier!
In coronatijd een lichtpuntje uit het verleden laten
schijnen, maakt iedereen trots een Pintenwipper te
zijn!
Ger en Noud
Het Brouwersgats Museum
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NieNormaal
Beste mensen!
21 januari 2021. De appgroep ‘Nienormaalsjow’ is
aangemaokt. Martijn Faassen hi Coen van Och en
u toegevoegd. Martijn Faassen hi ut groepsplaotje
gewijzigd. En nou?
‘T begin van un memorabele, onvergètelijke en
vooral nie te herhaole onlain sjow. Ach, we vatte wel
un laptopke mee un goei cameraake erop.
Twee microfoontjes vur de aan-mekaor-praoters
en un joetjoeb kanaaltje. Daor zalle we ut wel mee
redde. Da is ok…
3,5 week laoter sti er un complete striemingstudio
in ut kroegske waor we da wel efkes zouwe doen.
Er wier un hoop mersjendais besteld, balle gerold,
nutjes en zoutjes gekocht, blikke bier gesjouwd en
dè alles in duskes gedaon. Ophaole bij de Bommel,
en zurge da ge d’r op tèd klaor vur zit op joetjoeb.
Un week ervur haaie we al ut één en ánder
vurbereid. Dorien van de Dorini’s kwam wa liedjes
inzinge, Ad van Opstal smeerde zun keel en Martijn
kon los mee da alles. Wa hi dieje mens unnen
hoop werk gehad mee knippe, plakke en montere.
Nog nooit gedaon, mèr wan talent hittie. Op de
zatterdag vur de sjow 100% currona-proef 4 miense
blij gemaokt mee un graties pakketje. En freet dè ze
ware. Mee ruim 100 verkochte pakkette wiese we
nie goed wa we meemaokte…
Vanut alle kante kwam hulp, prachtig um te zien.
Zo hur ut in un durp as Dommelen. Saomen er iets
van maoke, ok as ‘t ekkus nie gi zoas we gèrre zouwe
wille. Zondagsmiddags, de zinnuwe gierde dur ut lijf,
de blikke bier nie an te slèpe, en ut nipperke ok nie.
In 3,2,1 zeej Martijn, en toen ware we laif. LAIF OP
JOETJOEB! Ut haaj wa in, mèr ut is goed gekomme.

Ùt alle windstrèke rond Dommelen, Valkeswirt en
Burkel wier er fannetiek meegedaon. Valse kien op
valse kien, de mist schonste fotookes, de reacties
op feesboek, ut waar in 1 woord: verrekkes schon!
Of anders gezeejd: NIENORMAAL!
Ok dees jaor maoke we wir un NIENORMAALSJOWKE.
Mèr nie mir onlain. Gelukkig kenne we mekaor wir
int café treffe. Nie mee drieje in een hukske, mér
gewoon vanouds bij de Bommel. Mee al die schon
carnavallers bij mekaor. We zalle misschien moete
zitte, da is dan mèr zo. We doen wel wa kwalle,
The Voice mee de NieNormaalboys, Gradje mee
zun radje, liedjes zinge, ne keer ut Santaotum,
we laote de kiendjes ne keer optreeje en maoke
d’r saome ne schonne dag van.
Wij wense jullie alvast ne schonne carnaval toe.
We zien wel watter mag en nie mag, gezelligheid
sti vurop. As ik dan wir zoveul de titel van dees
stukske zeg, witte gullie genoeg.
Tot dan… beste mensen!
NieNormaal 2022
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Nog altij Coronaval in Brouwersgat en die
bistjes die zèn we nog altij verrekes zat...

Un joar geléje zee ik al dè we die bistjes zat waore
hier in Brouwersgat, mèr nou zen ze d’r nondeju nog
en dè wordt wir ginnen ouwerwetse karneval.
Mèr ut positieve is:
• dè wijkcommissie We Dommelen nog steeds ne
schône website hi:
www.wedommelen.nl wor we alle nei dinge van
ons schôn dürp preberen in te zette.
• dè in Ons Dommels Plèkske, oan d’n achterkant
van de Belleman, we op de woensdagemèrege
toch ons bakske koffie of thee kenne blève
schenken mee un lekker kükske d’r bij, gratis en
vur niks, mèr as ge un pilske of ‘n wijntje wilt
hebben, dè ge dan noar onzen buurman Phons
moet lope.....
• dè we wel oewe QR-code efkes moete skenne,
anders krège we prebleme mee de plissie of de BOA’s
( dè zen trouwens gin slange-mensen of zo ... mèr die
kèke of we alles wel volgens de regelkes doen)
• dè we doar inne keer in de maond op ne
woensdagemiddag zitten te mozaïeken vur de
nei beweegroute die we uit goan zette tussen de
Winnepoort en de Stokerwei, te gebruiken dur de
jeugd mèr ok dur de wa ouwere mensen in ons
eigeste Dommelen.
• dè we ok nog mozaïektegels moeten hebben vur
de nei stoep op de Westerhovenseweg , want die
ouw tegels zèn nie hillemoal ongeschonden d’r
uit gekommen. En dèzellufde probleem krège we
straks ok op de Bergstroat, as ze die overhoop
goan gooien.
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• dè onzen Eet&Ontmoet inne keer in de moand ok
nie dur mag goan dur die verrekte bistjes en dè
we dus wir Soep op de Stoep gaon rondbrengen.
Mèr ik hoop dè tegen d’n tijd dè dees Glozzie
uitkomt, we wir wel gewoon soamen kennen
ète. Ok hadden we een kerst-èten in de planning
zitten soamen mee de Ouderensoos, mèr helaas,
misschien dan me Poassen....
• dè ‘t Verenigingenoverleg ne goeie zet is um
mekoar te kenne helpen bij vanalles en nog wa.........
en dè we mekaar kenne veinen as ‘t nodig is!
• dè d’n denktenk van ‘t Dommels Platform (un
grüpke mensen, bestoande uit wijkcommissie
We Dommelen, vertegenwoordigers van
de Dommelse Verenigingen, Dommelse
winkeliersvereniging , Dommelse Basisscholen, en
Dommelse inwoners) zich bezig houdt mee alle
evenementen in Dommelen en hiervur kartrekker
zèn
• dè we mee onze wijkondersteuner Daniëlle hil blij zèn
• dè zij wijkcommissie We Dommelen ok meehelpt
um allerlei nei contacten te krège bv. Mee
scholengeminschap Were Di, Samen tegen Kanker,
livestream mee theater de Hofnar, Geheugensteun
• dè we tot slot bij We Dommelen nog altij doen wa
wel kan, dan kende blève lachen en komde un hil
end.....

HOUDOE
En trouwes....... wilde nog wa weten of hedde
interesse um wa vur ons schôn durp te kenne of
wille betekene, dan kende altij un mailtje sturen
noar info@wedommelen.nl

C.V. de Mulkslobbers
Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,
We zijn gevraagd door een hooggeplaatst persoon
uit Brouwersgat om een stukje te schrijven voor in
de Glozzie. De grote vraag is natuurlijk wat gaan
we schrijven. Want wie had dit nu verwacht dat
we voor het tweede jaar op een rij geen prins
konden presenteren, onze dansmarietjes niet hun
nieuwe dansmoves kunnen tonen aan iedereen,
kortom totaal geen carnaval kunnen vieren zoals
we graag zouden willen. We dachten allemaal dat
we vrijdag 12 november gezellig van start konden
gaan in Brouwersgat en vervolgens zaterdag
13 november ook in Striepersgat en bij ons in
Mulkgat. Maar helaas moest met pijn in ons hart
op donderdagavond nog alles afgeblazen worden.
Zou het weer een jaar worden dat we niet gezellig
met zijn allen kunnen feesten en weer online dingen
moeten gaan verzinnen.

Striepersgat
We leven in onzekere tijden. Op het moment dat
ik dit schrijf is de lockdown nog in volle gang.
Onduidelijk is hoe de pandemie zich verder
ontwikkelt. Kortom: onzekerheid.
In deze onzekerheid met de daarbij behorende
maatregelen is het onmogelijk om een volwaardig
carnavalsfeest te organiseren. Dat doet ons
carnavalshart pijn. Wat we wel kunnen doen
is in contact blijven met alle carnavalsvierders,
carnavalsverenigingen en kapellen. Verbinding
maken.
Deze Glozzie doet dat. Jullie laten zien waar
Brouwersgat staat en waar jullie mee bezig zijn.
Actief alle mensen in Dommelen betrekken bij jullie
mooie vereniging. Op deze wijze leggen jullie een
degelijke basis om klaar te zijn voor de carnavals
toekomst. Want dat er een carnavals toekomst is
dat is naar mijn mening een zekerheid. En daar
anticiperen jullie met deze glossy op een perfecte
wijze op.
Bij ons in Striepersgat proberen wij die verbinding
middels de Strieper te leggen. Van nabijheid zie
ik hoe lastig het is om juist in deze tijd mensen te
enthousiasmeren om zich in te zetten. Iets leuks te
schrijven, een mop te verzinnen of creatief te zijn.

Kunnen we niet beter de rollen omdraaien. Corona
online en wij gaan weer gezellig met z’n allen in een
polonaise. Maar we zijn bang dat we dit jaar toch
nog een rondje online moeten gaan denken.
En eens kijken wie er dit jaar het mooiste filmpje
online kan zetten (Wie zou dat het beste kunnen)
euhm ff denken…… Nee, dit is een flauwe grap, we
proberen er allemaal wat van te maken.
We zijn wel een beetje klaar met zeveren. Nu maar
hopen dat we dit volgend jaar gewoon weer gezellig
in de kroeg kunnen doen onder het genot van een
drankje.
Blijf gezond en hopelijk allemaal tot snel!
Carnavalsgroeten, C.V. De Mulkslobbers

En toch, zowel in Brouwersgat
als in Striepersgat is het weer
gelukt. En dat is iets waar we
allemaal trots op kunnen zijn.
In juni 2021 ben ik gekozen tot President van de
Stichting Carnavalsviering Striepersgat. Ik wist dat
het een zware taak ging worden, en dat is het.
Maar wel een dankbare taak. Een taak die veel tijd
en energie vergt. En terwijl ik dit schrijf denk ik
meteen aan al die mensen die aan die glossy hebben
gewerkt. Ook jullie hebben veel tijd en energie in dit
mooie blad gestoken.
Ik wil dan ook namens alle Striepers en
Strieperinnekes uit Striepersgat jullie van harte
feliciteren met dit prachtige resultaat.
En let wel: er komen betere tijden. Wij gaan
elkaar weer in een ontspannen en gezellige sfeer
ontmoeten. Ik zie er naar uit, ik hoop jullie ook.
En normaal zou ik eindigen met onze Striepersgatse
leuze: De Striepersgatse Carnaval gaat verloren.
Maar ik ben zo vrij om deze leuze breder te trekken.
De Carnaval gaat nooit verloren, Alaaf !!!!
Ron Hoogmoet
President Stichting Carnavalsviering Striepersgat
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Jeugdprins Harm
Hallo allemaal, ik zal me eerst even voorstellen.
Ik ben Harm Verberne, 13 jaar en zit op scholengemeenschap Were Di.
Mijn hobby’s zijn voetballen bij RKVV Dommelen, gamen, leuke dingen
doen met vrienden.
Ik ben de zoon van Linda en Nand Verberne, twee carnavalswappies
ten top. En ik heb 2 zussen, Anna en Saar, beide een beetje gek. Ze zijn
allebei lid van de Dansgarde. We hebben het als gezin altijd leuk, maar
o wee als de maand november eraan komt. Dan vraagt mama of ik wat
spullen van zolder mee kan sjouwen, en zit papa al te vergaderen en
dingen te bedenken met de ‘NieNormaal boys’. Het lijkt erop dat ik niet
voor niets dit jaar met de scepter mag zwaaien.
Wij willen met de Jeugdraad en Dansgardes gewoon weer eens een
feestje bouwen! En met alle Pintenwippers en Pintenwipperinnekes die
graag carnaval vieren. We hebben een jaartje over moeten slaan, dat
vond ik jammer. Nu willen we weer lekker kunnen feesten, de jeugd
samen zien en het gezellig hebben. Ook al kunnen we dit misschien
niet zoals we gewend zijn, toch kunnen er gelukkig weer steeds
meer dingen. De jeugd mag gelukkig meer dan de volwassenen!
Wij, de jeugd van de carnavalsvereniging, willen proberen dat er
ook over een aantal jaar nog jeugdcarnaval is in Brouwersgat.
Kom eens een kijkje nemen met je familie, loop eens een dagje
mee met onze Jeugdraad en je zult zien hoe enorm gezellig het is.
We zouden het super gaaf vinden als er deze carnaval nog
wat meiden en jongens zouden aansluiten.
Wat ik wel erg jammer vind is dat er geen grote Prins is
dit jaar. Ik had er erg naar uitgekeken om samen met
hem en het Prinselijk Gezelschap een extra mooi feestje
te vieren. Het heeft ook weer een voordeel, ze moeten
dit jaar naar mij luisteren! Gelukkig heb ik samen met
mijn adjudant Bas al wat voorpret gehad.Pas geleden
zijn we met de hele Jeugdraad wezen karten, een te
gekke dag was dat! En er komen vast nog meer leuke
uitjes. Toch jeugdcommissie?
Wij hebben veel zin in carnaval, hopelijk jullie ook?
In ons jeugdpaleis de Dommelstroom zal er zeker
weer wat georganiseerd worden voor alle jeugd
in Brouwersgat. Ik wens jullie een gezellige en
coole carnaval, en dat doen we onder mijn
leuze:

BROUWERSGAT
DIT IS MIJN JAAR,
DUS FEESTEN MAAR!
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Jeugdprins Harm proclameert:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dat ik enorm blij ben dat ik Jeugdprins van Brouwersgat mag zijn
Dat er heel wat moest gebeuren voordat dit bekend kon worden
Dat ik samen met mijn Adjudant Bas en de Jeugdraad wel toe ben aan een feestje
Dat de Dansgardes gewoon hun dansjes zijn blijven oefenen, geweldig meiden
Dat de hofkapel vast nog wel een lekker deuntje kan spelen voor ons
Dat ik eigenlijk best wel uit een carnavalsfamilie kom
Dat ons pap en mam het goede voorbeeld al gegeven hebben
Dat ik hoop dat we het samen tóch gezellig gaan hebben in Brouwersgat
Dat de Dommelstroom en Partycentrum Bommel ons met open armen ontvangen
Dat wij lekker willen dansen, hossen, springen en zingen

11 Dat we met onze jeugd dit jaar voorop gaan met dit leuke feest
Dat ik alle Pintenwippers en Pintenwipperinnekes een geweldige carnaval wens onder mijn leuze:

Brouwersgat dit is mijn jaar, dus feesten maar!
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Voor woord Kinderburgemeester
Beste Pintenwippers van
Brouwersgat,

Ik kan niet wachten totdat we
weer samen carnaval kunnen
vieren zodat we weer kunnen
schminken, verkleden en gekke
dance moves maken. Ik verheug
me erop dat we met z’n allen
weer snel los kunnen gaan met
ranja, snoep en chips.

ik zal me eerst eens even
voorstellen. Ik ben Amy Vos, de
nieuwe Kinderburgemeester
van de gemeente Valkenswaard.
Ik heb het stokje mogen
overnemen van Sterre Geenen.
Ik ben 11 jaar en heb leuke
plannen voor jong en oud en
hopelijk kan ik er zoveel mogelijk
waar gaan maken het komende
jaar.
Ik vind het kei leuk dat ik een
stukje mag schrijven voor de
Glozzie! Carnaval is mij door
mijn ouders en vooral door mijn
opa Harrie met de paplepel
ingegoten. We gingen altijd
naar de optochten kijken en
daarna feesten en hossen in de
kroegen. Ik kan me nog goed
de eerste keer (ik was net 4
jaar oud) bij de Dommelstroom
herinneren. We kwamen binnen
en papa en mama stonden al
snel met vrienden te kletsen en
biertjes te drinken en ik stond
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Alaaf!
Amy Vos

daar in mijn Pippi Langkous pakje
en oranje vlechtjes. Ik trok aan
mama’s rokje en vroeg: “mama,
is dit nou carnaval en wat moet
ik nou doen?” Waarop mama
antwoordde: ”lekker gek doen
en dansen, springen, meezingen,
hossen en vooral lol maken”.
Binnen de kortste keren maakte
ik slides op de grote dansvloer en
wist ik waar ik de snoepzakken
kon halen. En vanaf dat moment
zijn we bijna jaarlijks carnaval
aan het vieren in Brouwersgat en
Striepersgat.

Jeugdcommissie
We zijn helaas niet de grootste commissie die onze vereniging rijk is
maar bij uitstek wel de gezelligste en met de leukste kinderen om mee
te hossen! Ook kunnen wij heel goed de touwtjes laten vieren als onze
taak erop zit, je zult ons ook zelden als eerste naar huis zien gaan.
We zullen ons even voorstellen
Opa Willie/ D’n Nestor roept al 5 jaar dat hij stopt maar hij kan ons
gelukkig ook niet los laten! Wij zijn megablij dat hij nog steeds schittert
als onze voorzitter!

Ilse

Willie

Lucian

Yrla

Veroni

Lindsay

Nikki

Anne

Ons Nikki, niet weg te slaan bij de bar op dinsdag als er bonnen
“opgemaakt” moeten worden. Waar zij ook erg goed in is, is de
kinderen in poncho’s hijsen tijdens de optocht. Ook zij staat altijd paraat
voor de jeugd nadat Dylan heeft afgezwaaid bij de Jeugdraad.
Dan onze Luus, onze handige Harrie, dit jaar zeker niet te vergeten.
Zij heeft namelijk de nieuwe giletjes gemaakt van onze Jeugdraadsleden
dus zij verdient wel meer dan dit korte stukje in de Glozzie! Dus bij
deze Luus, wederom ONWIJS bedankt voor jouw geweldige inzet
voor de jeugd in Brouwersgat. Sorry dat we niet de makkelijkste zijn
met uitkiezen van materialen (ja, deze schuld neemt Lindsay volledig
op zich, iets met overal mee willen bemoeien, zucht...). Ook niet te
vergeten; onze Luus verzorgt ook altijd de kramen met carnaval. Chips,
snoep, loterij, niks is haar te gek! Mocht iemand overigens loterij prijzen
willen sponseren, daar zijn we natuurlijk altijd heel erg blij mee! Wil je
helpen tijdens de carnaval achter de kraam stuur dan een mailtje naar
jeugdcvdepintenwippers@outlook.com.
Lindsay, voornamelijk zwanger met de carnaval, zo jammer want ze
weet wel wanneer ze het uitkient. En anders is ze wel op reep met de
Grote Dansgarde. Oftewel ge het er eigenlijk hillemaol niks aan!
Yrla, Ilse, Anne en Veroni zijn voor het eerst aanwezig in de commissie
en de rots in de branding voor onze kleinste, middelste en ook grootste
meiden. Zij nemen voornamelijk alle trainingen op zich en zullen dit jaar
zich ook van hun beste kant laten zien als begeleiders van onze meiden.
Zien we jullie dit jaar weer in ons Jeugdpaleis de Dommelstroom?
Wij zijn zo blij dat we weer kunnen uitkijken naar de leuke activiteiten
waar wij weer van de partij mogen zijn.
Met vriendelijke groet,
Lindsay Raaijmakers
Secretariaat Jeugd C.V. de Pintenwippers
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Jeugdraad

Van links naar rechts: Harm, Quinten, Jordy, Nick, Bas, Chris en Sem
Eindelijk mochten de kids van onze Jeugdraad weer
eens een uitje maken. En helaas meiden van onze
Dansgardes, dit is een boys only avontuur!
Bij Indoor Karting Lommel gingen de kids en
hun ouders die mee wilden doen, de strijd met
elkaar aan. Wie zal er op het podium staan na
een wervelende strijd? Zou het ‘dé Steek van
het Brouwersgat’ zijn geweest? Jullie zullen dit
inmiddels wel hebben vernomen nu deze Glozzie
is verspreid. Onze enige echte Jeugdprins Harm
stond als nummer 1 op het podium, goed gedaan en
natuurlijk GEFELICITEERD!

DE JEUGDRAAD C.V. DE PINTENWIPPERS
ZOEKT NIEUWE JEUGDLEDEN!
Binnen onze vereniging hebben wij een
Jeugdraad en Dansgardes. Lijkt het jou leuk
om een feestje te bouwen? Lekker dansen op
muziek, hossen en gek doen, kortom carnaval
vieren? Of meedoen met allerlei andere leuke
activiteiten het komende jaar?
Kom dan bij onze Jeugdraad of Dansgarde!
Info: jeugdcvdepintenwippers@outlook.com.
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CARNAVAL 2022
VALKENSWAARD - OPENINGSTIJDEN CARNAVAL
Leenderweg 120
Nieuwe Waalreseweg 93
Willibrorduslaan

zo, ma, di 8:00-21:00
zo 9:00- 20:00 ma, di 8:00-21:00
zo 9:00- 20:00 ma, di 8:00-20:00

Kleine dansgarde
Wat zijn ze al groot hè, onze 'kleine' meiden?
Trainsters Anne en Veroni hebben ze twee gave
dansen geleerd!
Deze groep is enorm aan het groeien en we hebben
zelfs weer een jongen is ons midden, hoe gaaf is dat?!
Namelijk Keano het broertje van Fayenne.
De nieuwe meisjes Zoë en Kaithlyn hebben al een
paar keer mee geoefend en mogen voor de eerste
keer optreden tijdens onze Jeugdprinsverkiezing.

Zoë

Kaithlyn

Keano

Lieve

Danique

Fayenne

Yara

Jasmijn

Jade

Pleun

Saar

Nog een klein geheimpje...
In de wandelgangen hebben we gehoord dat Pip
de dochter van onze oude Prins Heerlijk volgend
seizoen ook wil aansluiten. Wat zullen onze
trainsters Anne en Veroni het druk krijgen.
Mocht je ook interesse hebben om met deze vrolijke
enthousiaste meiden mee te dansen, dat kan op
donderdagavond vanaf 18.30 uur in café zaal de
Dommelstroom!
Meer info: jeugdcvdepintenwippers@outlook.com.

Woordzoeker
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Middelste dansgarde
Wat zijn wij ontzettend blij dat onze Dansgardes zo
leuk gevonden worden! Sinds afgelopen jaar hebben
wij zelfs een Middelste Dansgarde mogen toevoegen
aan onze jeugd.
Zij worden door Yrla en Ilse, voorheen dames van
onze grote Dansgarde, getraind. Voor de allereerste
keer mogen zij hun dansen gaan showen, dat wordt
knallen!
Mocht je ook interesse hebben om met deze vier
ontzettend gemotiveerde meiden mee te dansen,
dat kan op dinsdagavond vanaf 19.00 uur bij café
zaal de Dommelstroom!
Meer info: jeugdcvdepintenwippers@outlook.com.

Prijsvraag!

Ergens een steekje laten vallen?
In deze Glozzie zitten een aantal van deze
steken verborgen. (deze telt mee J ->)
Tel deze steken, wie weet win jij een mooie prijs!
Een hint, het heeft te maken met onze
Jeugdprins en Adjudant!
In deze Glozzie staan 3 puzzels.
Los deze op en mail je antwoorden naar:
communicatie@cvdepintenwippers.nl.
Vermeld je naam, adres en telefoonnummer.
Met carnaval maken we de winnaar bekend!

Carlijn

Sterre

Anna

Kiyana

Adjudant Bas
Hoi, ik ben Bas de Backer. Ik ben twaalf jaar oud en zit op het Were Di.
Mijn hobby’s zijn voetballen en gamen met vrienden. Ik voetbal zelf bij
RKVV Dommelen in de 13-1. Ik sta voor PSV en ben al een paar keer naar
een wedstrijd geweest en mijn favoriete speler bij PSV is Cody Gakpo.
In het buitenland ben ik voor FC Barcelona en mijn favoriete speler daar
is Frenkie de Jong. Mijn favoriete speler van de hele wereld is Lionel Messi,
ik vind hem de beste ter wereld!
Ik vind het super vet om dit jaar de adjudant van Harm te zijn
en ik heb er heel veel zin in. Hopelijk tot snel in Brouwersgat!
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C.V. Vijf vur Halluf Elluf
Valkenswaard, regelmatig op een doordeweekse
avond!
We zitten samen op de bank, een filmpje te kijken,
als mijn vriend vraagt: “Schat, hoe laat is het?”
Ik kijk op mijn horloge en roep: “Carnaval”!
Hij kent mij inmiddels door en door en weet wat
dat betekent: Het is vijf voor half elf!
Hoe vaak mij dat niet gebeurd op een jaar zeg!
Hebben jullie dat nou ook? Hoe vaak per jaar
kijk je op je horloge en ziet: Elf over elf, vijf voor half
elf, en een enkele keer (heel soms dan J) half elf?
En telkens als mij dit gebeurd, denk ik verheugd
aan Carnaval, blij en opgetogen!
En wie herinnert zich het seizoen niet van
2019/2020? Carnaval zoals carnaval bedoeld
is. Precies zoals onze Rood-Paarse club het wil.
Precies zoals wij het willen vieren, zoals jullie
het willen vieren, zoals ik het wil vieren. Kortom:
“Krekwakwou!”
Vorig seizoen (2020/2021) moesten we maar
“Efkes Kéke” zei het RIVM. En van Efkes Kéke werd
het effe wachten, effe wachten... Effe wachten nog!
Inmiddels staat seizoen 2021/2022 voor de deur.
Wat zeg ik?? Voor de deur? Het had al volop in
gang móeten zijn: Geen Prinsenverkiezingen, geen
verbroederingsbal. En wat er verder gaat gebeuren?
Dat blijft: Nog efkes Kéke!
Maar over Kéke gesproken. Wij, in ieder geval als
vereniging, wij blijven elkaar zien. Wij blijven elkaar
ontmoeten. (Uiteraard in “verantwoorde” tijden!)

Heikant 2 B 3930 Hamont-Achel

Zo hebben wij in oktober ons verenigingsweekend
gehad. Voor mijn gevoel zó lang geleden, zó lang
elkaar niet gezien, het leek wel een familieweekend!
In november hebben wij dit nog eens dunnetjes
over gedaan met een onvergetelijke wijnproeverij.
Dit onder de bezielende leiding van Teun en Evi!
En beste Striepers, Strieperinnekes, Pintenwippers
en Pintenwipperinnekes, dit moeten wij blijven doen:
elkaar blijven zien! Elkaar blijven ontmoeten!
We moeten dit doen, we gaan dit doen en wij zullen
dit doen! Maar hoe? Dat blijft nog: Efkes Kéke!
Tot gauw. Tot ziens.
Met Carnavaleske groet,
Anouk de la Roij
Voormalig Striepersgats Hofmarjanneke en sinds 2018 lid van Vijf vur
Halluf Elluf. En… sinds 9 november 2021 (Zeg maar net voordat het
seizoen zou losbarsten) verkozen als voorzitster van misschien wel
hét skonste carnavalsklupke uit Striepersgat: Vijf vur Halluf Elluf!!

Tel. 0032.11.80.15.90 www.macmetaalbewerking.be info@macmetaalbewerking.be
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Over vrijlopen, kansen creëren en scoren...
Net zoals bij de carnavalsvereniging is
ons belangrijkste ‘product’ regelmatig
stilgelegd en weer opgestart. Dat zag
er ongeveer als volgt uit: helemaal
niet voetballen, voetballen op 1,5
meter, kantine dicht, alleen binnen de
vereniging, weer wedstrijden tegen
andere verenigingen, normale start
competitie, kantine open, niet meer
trainen in de avond en wel wedstrijden, kantine overdag
open tot 17.00 uur, weer alleen binnen de vereniging,
kantine dicht en nu weer alles toegestaan en open.
Je wordt er wel gruwelijk flexibel en creatief van,
dus de ideale voorbereiding voor carnaval.
En wat hebben ook wij zin in carnaval! Een heerlijk
ongedwongen feest met iedereen die carnaval een
warm hart toedraagt en waar iedereen graag is geweest!
En natuurlijk mee ‘d’n onofficiële start van carnaval in
Brouwersgat’ in onze kantine. Die zal dit jaar gelukkig,
in aangepaste vorm, weer eens plaatsvinden op
‘d’n donderdag vur d’n vrijdag van de carnaval’.
De dubbel
En wij, de blauwwitters van de Loonderweg, zijn heel
dichtbij de ‘dubbel’, zo is ons gevoel. Wat eigenlijk de
benaming is voor het winnen van het kampioenschap
en de beker, is voor ons ook het ‘leveren’ van de Prins
èn de Jeugdprins. Na jarenlang infiltreren, oreren en
stimuleren zijn we dichtbij, zo is het gevoel. Er doken zelfs
filmpjes op waar de nieuwe Prins uit onze kantine werd
ontvoerd, wat onze gevoelens natuurlijk een duw in de
goede richting gaf. Er waren geluiden die spraken over
een ‘schijnbeweging’ of ‘schijntrap’, om de leden van de
plaatselijke RKVV in de luren te leggen. Maar goed, in
deze corona-tijden blijven we flexibel, creëren we zelf
onze kansen en blijven we doen wat kan, dat blijft onze
visie en missie.
Vrijlopen
Kansen creëer je door vrij te lopen, elkaar de bal te gunnen en
samen als team te opereren. Zo blijven wij als vereniging
altijd voetballen organiseren, in welke vorm dan ook. Het
is niet alleen gezond, de verbinding met elkaar (in ons
geval binnen een team en de vereniging) is van sociaal
enorme waarde. Ze komen in contact met andere leden
en vrijwilligers en opereren binnen een team, waarin ze
rekening houden met elkaar en hun omgeving. In tijden
van schermen, FIFA, Fortnite en telefoontjes, is het wat ons
betreft een must om te blijven voetballen en bewegen.
Hossen, polonaises en dansen horen daar ook bij wat ons
betreft en zijn dus ook een essentiële activiteit.
Gelukkig dat het nu weer volop kan………
Kansen creëren en scoren
Ambitieus en vooruitstrevend als
we zijn, zijn we nooit tevreden en
streven we altijd naar vooruitgang.
Onze vereniging, onder de bezielende
leiding van “onze gezamenlijke”
Luciën, creëert kansen in crisistijd en
scoort op de belangrijke momenten.

Zo lang de’n Dommel stroomt dur de Weien,
en de Martinus goed let op wa gij doet,
Zo lang de Watermeulen mar bleft draaien,
dan komt het in Dommelen allemaal goed!

Binnen de poorten van ons sportpark lukt geweldig
voor onze leden (jong en oud), er liggen echter ook
veel kansen binnen ons mooie dorp. Er is steeds minder
te doen voor de jeugd, dus zou een ‘vereniging voor
onze jeugd’ een gave toevoeging zijn en een middel
zijn om meer jeugd (13-16 jaar) te binden aan het
dorp Dommelen en de verenigingen. Uit deze nieuwe
‘beweging’ komen toekomstige raadsleden, vrijwilligers,
leden van Club van 44 en mannen en vrouwen die een
bestuursfunctie ambiëren. En daarnaast vrijwilligers
en betrokkenheid voorde vele andere activiteiten in
ons mooie dorp. Een samenwerking binnen Dommelen
(i.o.m. We Dommelen) en omarmd door ons allen,
levert binding, betrokkenheid en activiteiten voor onze
toekomst (de jeugd) op. Een eerder initiatief van onze
vereniging leverde al betrokkenheid bij de jongste jeugd
op, in de vorm van een “Dommelse Sportdag” aan einde
van het seizoen. Wat ons betreft pakken we nu door.
De vraag is nu alleen of deze gedachte een breder
draagvlak heeft? Wie of welke vereniging wil meedenken
over een dergelijk initiatief en eens sparren waar kansen
liggen en hoe we deze omzetten in doelpunten?
Aftrappen
Na het creëren van de kans en het scoren van een
doelpunt, volgt traditioneel ‘de aftrap’. We gaan gelukkig
weer genieten van carnaval (in welke vorm dan ook)
en ook daarin werken we graag samen, denken en
doen we samen en zien en pakken we de kansen die er
ongetwijfeld zijn. En daarin trekken we graag samen op,
want ‘In Dommelen doen we het samen’...
Wij eindigen mee onze leuze: ‘
Al bende nie bekend op ‘t Heike,
moette is wa vaker komme kijken!”
Alaaf,
Een blauw-witte Lappelekkur!
(Ik zie je denken, hoe zit dat dan met die infiltratie? Kijk maar eens goed
rond in die mooie carnavalsvereniging, daar lopen tegenwoordig veel
blauw-witters rond. Tipje van de sluier: kijk maar eens op
www.rkvvdommelen.nl en dan bij ‘Teams’. Er zou wel eens een heule
goeie keepert bij ons kunnen rondlopen die ook veel verstand van carnaval
heeft. Je zou hem ook ‘DE doelwachter’ van Dommelen kunnen noemen.)
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Dankjewel Brouwersgat

Er is een tijd van komen en er is
een tijd van gaan. Voor ik de club
vorm ging geven, had ik eerst
wat gesprekken met anderen.
Onze toenmalige voorzitter
Piet Hendriks was meteen heel
enthousiast. Toenmalig lid van
de Raad van Elf Jan de Wit ook,
wat me van dat gesprek het
meeste bij is gebleven is dat
hij zei: “Je zult een lange adem
moeten hebben!!” Door oud
Prins Carel van Hooydonk werd
ik vooral gewaarschuwd mezelf
te blijven. Ik mag wel zeggen
dat dat gelukt is. Ikzelf kan nog
wel doorgaan. Maar we zijn een
jeugdvereniging. Helaas ben ik
niet echt meer jeugd te noemen!
Bovendien zijn er te weinig
jeugdleden om door te gaan.
Onze tijd van komen is nu al weer
veertien jaar geleden. Eigenlijk
al langer want de aanloop naar
onze lancering rekenen we er
niet meer bij. Ik kan het me nu
niet meer voorstellen. Maar we
kregen toch maar even bijna
duizend mensen aan het jumpen
op ons marktplein. Dat was op
11 november 2007. Nu met de
corona is dat niet voor te stellen.
Hopen dat alles snel goed komt
en het weer wat normaler wordt
in de wereld.
Voor de jeugd, door de jeugd
Tja en dat voor de jeugd!
Wat een pret! Vele dingen
georganiseerd. Alles voor
de jeugd van ons mooie
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Brouwersgat. We deden trouw
mee aan alle openingsacties.
Zoals met een trommel naar de
Dommel. We hebben heel wat
jaren pannenkoeken gebakken
voor Brouwersgat. En deden we
aan iedere optocht mee. Vaak
vielen we tot onze verbazing in de
prijzen met de optocht. Want we
deden het echt voor de lol. Wat een
pret, als “Brouwersgatse Basterds”
met rollators als bejaarden maf
doen. Behalve één jaar, dat jaar
hebben we opgedragen aan
Roosmarijn de Jong. We hadden een
grote bewegende blauwe vlinder
gemaakt. Zo herdachten we haar.
De waardering van haar ouders
was het grootste cadeau, naast
de eerste prijs. Als clubje hebben
we heel wat meegemaakt in al
die jaren. Het was voornamelijk
ontzettend leuk, zeker met al die
jeugdleden. Wat een geweldige
enthousiaste leden hebben we
gehad. Ze traden mee op bij
het Prinsenbal. Ze maakten een
geweldige muurschildering in de
tent van het jeugdpaleis. En de cdmuur. Fred vond het super want we
hadden ook krijtgedeeltes waar de
jeugd op mocht tekenen. De namen
met stiften op de muur was voorbij.
Stiften houden niet op cd! Slim van
onze jeugd. Heel wat jaren hielpen
de jongeren bij de Brouwtrouw: open afbouw, de spotlights bedienen,
schoonmaken van de zaal, de
garderobe bemensen. Dan kregen
ze een paar consumptiebonnen
voor de hulp. Dat was geweldig.

We organiseerden iedere
carnavalsdinsdagmiddag
een spellenmiddag voor alle
kinderen. We maakten de
spellen zelf. Onze leden maakten
ballondieren voor de kinderen, ze
zaten te schminken, vermaakten
de kinderen. Ze gingen zelfs
tekenen en knutselen. Trouwe
gasten waren Harm en Anna
Verberne en zodra ze groot
genoeg was Saar er natuurlijk
ook. Zo zagen we meerdere
gezichten jaarlijks terugkomen.
Leuk is het om ze te zien groeien.
Niet alleen de bezoekers, maar
ook ik persoonlijk heb genoten
van onze jeugdleden. Je ziet ze
opgroeien, bloeien.
De kwaliteiten die ze ontwikkelen.
De geweldige inzet van hen.
De leukste ideeën. En jaar na
jaar met veel een plezier.
Iedere carnaval maakten wij
er een feestje van. Vaak zat
de jeugd ons al op te wachten
voor in het Jeugdpaleis als we
terugkwamen van het eten.
Wat gaan we doen vanavond?
Zo simpel als een stok
Feesten, wat is dat? Ik weet
wel dat de manier van carnaval
vieren veranderd is! In mijn jeugd
bestond carnaval uit hossen,
polonaises en vooral in een kring
elkaar allemaal vasthouden
en dan de kring groot en klein
maken! Tegenwoordig is dat
er niet meer bij, wij zagen de
jeugd met een mobiel. Meteen
als wij er waren verdwenen
die want, wat gaan we doen?
Zoiets simpels als een lange
stok zorgde er dan voor dat alle
kinderen mee gingen doen.
Want het was limbo-tijd. En de
Zwarte Hand had weer haar
doel bereikt: de jeugd had
plezier!! Een andere avond gaven
we ballonenknooples. Je kon
een stap voor stap voorbeeld
proberen. Of je ging naar een

lid van de Zwarte Hand die je
er mee hielp. Geweldig! Heel
het paleis deed mee, ook voor
aan de bar! Die avond ging
iedereen met 1 of meerdere
ballonencreaties naar huis.
Door de jeugd
In onze vereniging kwamen de
leukste ideeën van de jeugd.
Wij volwassenen waren erbij
om alles in goede banen te
leiden. Ook alle clubregels waren
opgesteld door de jeugd. Een
van de regels was: niemand gaat
alleen naar huis. Als een jeugdlid
op een bepaalde tijd thuis moest
zijn werd diegene door minimaal
1 ouder lid naar huis begeleid. Of
de regel dat iedereen even veel
te zeggen had! Dat betekende
als jeugdleden vonden dat een
volwassene teveel alcohol had
gedronken, ze het lid naar huis
mochten sturen tot de volgende
dag. En dat is een paar keer
gebeurd! We hebben nooit
contributie gevraagd aan onze
leden. Wel moest je als lid van
CV de Zwarte Hand lid van de
Pintenwippers zijn. Mijn woning
werd automatisch het thuishonk.
De jeugd heeft haar residentie bij
Fred en Karin in het Jeugdpaleis.
Iedere carnaval aten we met zijn
allen in het thuishonk, waar ook
enkele leden bleven logeren! Heel
wat pret! Een aantal jaren hebben
we ook THE CAVE georganiseerd.
Zodra de Jeugdraad ‘s avonds
klaar was deden we de gordijnen
dicht. Alle mensen werden naar
het café geveegd zodat wij de
ruimte achter de gordijnen klaar
konden zetten. Vanaf 21.00 uur
was THE CAVE geopend.
Voor € 1,- kon je naar binnen,
dan kreeg je een festivalarmbandje. Eenmaal binnen dan
moest je ook binnen blijven tot
je opgehaald werd. Achter het
gordijn zorgden onze jeugdleden
voor de tent.

Drinken moest met consumptie
bonnen betaald worden. Met deze
bonnen konden ze alleen maar
fris halen. Dit om alcoholgebruik
onder de jeugd tegen te gaan. Onze
jeugdleden droegen ook buttons
waaraan meteen te zien was of zo
mochten drinken of niet. Toch wel
zo gemakkelijk! De laatste paar jaren
organiseerden wij de optocht van
Brouwersgat en de opening van het
jeugdcarnaval. Zo was er een circus
Renz maar ook de playbackshow en
de karaoke werden druk bezocht.
Wat een talenten hebben we toch.
Ouder worden
Onze leden werden ouder en het
bleek steeds moeilijker om jongeren
die te oud werden voor de Jeugdraad
te laten doorstromen naar ons
clubje. Ook stroomden leden van
de Zwarte Hand door naar andere
afdelingen van de Pintenwippers.
Ze gingen naar de Grote Raad van
11, de Brouwtrouwcommissie en de
Jeugdcommissie. Kijk, dat was nu
ook de opzet. Onze jeugdleden zijn
toch de toekomstige volwassenen
die carnaval draaiende moeten
houden. De club verloor leden en er
kwam geen nieuwe aanwas. Daarom
maken Joost Mandigers en ik dit jaar
onze afscheidstour. Om Brouwersgat
te bedanken en nog één keer rond te
bazuinen hoe belangrijk onze jeugd
ook is.

Onze startdatum was
11 november 2007 en de CV de
Zwarte Hand houdt 11 november
2022 helemaal op met bestaan.
Dankjewel mooi Brouwersgat!
Ik zal het ontzettend missen!
De jongeren vooral! Terwijl ik
dit schrijf gaan mijn gedachten
naar alle oud-leden. Esther, Ton,
Onno, Roland, Suzan, Robert,
Babs, Martine, Maarten, Joolz,
Gerard, Marieke, Joost, Marleen,
Samantha en Priscilla. Maar
vooral de jeugdleden Andriana,
Roosmarijn, Aniek, Jeniffer, Mike,
Richie, Joost, Bas, Paschalis,
Michiel, Isis, Sem, Kimi, Aniek,
Robin, Sonja en zelfs sommige
ouders van de jeugdleden waren
niet te beroerd om een helpende
hand te bieden. Dankjewel voor
alle mooie jaren CV de Zwarte
Hand. Tja, die naam waar kwam
die nou vandaan? Van Pietje Bell,
dat kinderboek. Daarin heeft
Pietje Bell een club genaamd:
De Zwarte hand. En zeg nu
zelf!! 13 + is echt een Pietje Bell
leeftijd. Joost en mij zul je zeker
na ons afscheidsseizoen nog vaak
genoeg tegenkomen. Want wij
zijn nu eenmaal zwaar verslaafd
aan de Brouwersgatse carnaval!!!
En wie weet kunnen we hier en
daar nog een steentje bijdragen.
Voor al die dankbare lachende
kinderen, daar deden we het
voor!
Shirley de Natris
Namens CV de Zwarte Hand
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Hop en Mout
Op moment van schrijven is carnaval door dat flauw
bier uit Mexico nog steeds wankel.
Waar de Prins, Hop en Mout al bekend hadden
moeten zijn leven we ook daarin nog steeds in
onzekerheid.
Heel Brouwersgat is op zoek en het is het gesprek
van de dag, wie o wie zouden het toch zijn?
Allerlei namen doen de ronde en de spanning is te
snijden.
Helaas hebben we nog geen voorschot op het feest
der feesten mogen nemen maar deze Mout heeft
goede Ho(o)p.
Ik hoop dat de nieuw gekozen Hop en Mout een
heel mooi carnavalsjaar tegemoet gaan en dat ze
een mooi en lekker biertje mogen maken.

Hun voorgangers hebben allen op geheel eigen
wijze een lekker biertje gebrouwen. Zelfs de Blend
die door welbekende omstandigheden is ontstaan
heeft zijn bestaansrecht bewezen.
Het seizoen wordt kort, korter, kortst maar ik kan
jullie één ding beloven; wij, de Orde van gekozen
Hop en Mout, zullen indien nodig hulp bieden bij
het ontstaan van een nieuw biertje. Daarnaast
zullen de brouwmeesters zeker ook een oogje in
het zeil houden. Tot we allemaal weten wie jullie
zijn ik zie jullie binnenkort in Brouwersgat.
Bovenal wens ik jullie een fantastisch brouwjaar in
Brouwersgat!
Mout van 2017

Muziek verbindt
Beste Pintenwipperinnekes en
Pintenwippers,
Wij als Johanna’s willen graag
ook een bijdrage leveren aan
de Glozzie, het leukste blad van
Brouwersgat en andere gaten.
Als jullie dit lezen zal helaas
duidelijk zijn dat we ook dit jaar
geen Carnaval kunnen en mogen
vieren, een fikse domper voor
iedereen die Carnaval een warm
hart toedraagt dus ook voor ons.
Zoals jullie weten zijn we overal
graag bij, waarbij we graag onze
noten (ook de valse) ten gehore
willen brengen. We repeteren er
tenslotte het hele jaar voor onder
leiding van Jan van Bruggen.
We hebben in de Coronatijd wel
gemerkt dat muziek verbindt.
We kijken allemaal uit naar
de wekelijkse repetities in de
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Dommelstroom waarbij bij ons
ook de derde helft veruit het
belangrijkste is. We hebben zelfs op
zondagen gerepeteerd om elkaar te
blijven zien en horen!
Aan de bar bij Fred wordt meer
gezeverd dan in onze instrumenten
Nu we vanwege de lockdowns
niet meer mogen weten we pas
wat we missen. Het is niet anders,
gezondheid gaat boven alles.
We zien er naar uit om
met alle Pintenwippers en
Pintenwipperinnekes weer
carnaval te vieren en snakken naar
het feestgedruis en de muziek,
vooral snakken we naar het
kapellenfestival om met onder
andere de Hofkapel te “battelen”
met andere kapellen uit de regio.
Het feit dat we dit samen met de
Hofkapel organiseren tekent de
goede band die we samen hebben,
dus ook hier: muziek verbindt.

Omdat we het verkleed muziek
maken toch heel erg leuk
vinden, hebben we rond Kerst
opgetreden in Valkenswaard.
Helaas geen oranje – groen,
maar we waren toch maar mooi
verkleed en met daarna een
biertje, het leek wel carnaval!
Kortom, we hopen dat we zo
snel mogelijk weer terug naar
normaal gaan en dat we elkaar
weer kunnen treffen op wat voor
Dommelse activiteit dan ook,
wie weet wordt het een zomers
carnavalsfeestje!
Don’t give up hope Johanna!

W.C.V. Appendix
Verrekes schon nieuw clubke in Brouwersgat!
In navolging van de reeds bekende clubjes die zijn
ontstaan vanuit de ouders van de Jeugdraad en
de Dansgarde, bijvoorbeeld C.V. de Mama’s en de
Vrouwkes, is nu toch wel een van de mooiste van die
clubjes ontstaan.
Het gebeurde allemaal tijdens carnaval 2020 aan
een van het bier doordrenkte ronde hangtafel
ergens in Jeugdpaleis De Dommelstroom en nee
Chiquitita was nog niet door Fred gedraaid.
Een aantal vaders raakte met elkaar aan de praat
en er ontstond een uitstekende carnavaleske band.
Niet op de laatste plaats door onze gezamenlijke
liefde voor dat overheerlijke goudgele Dommelsch
gerstenat! Nee Brouwersgat, we waren niet verkleed
als ridders, pliesie, cowboys of wat dan ook, we
weten eigenlijk niet eens meer wat we aan hadden,
iets carnavalesk zal het zeker zijn geweest! Er werd
over van alles en nix gezeverd.
We waren het er allemaal wel over eens dat we
als vijfde wiel aan de carnavalswagen achter de
jeugd en de moeders van de jeugd mee mochten
hobbelen, voor ons overigens ginnuh straf hè!
Niks geen overleg maar gewoon van: dan moeten
we dansen in Eindhoven of Borkel, jullie gaan mee!
De Jeugdraad gaat het podium op en je moet vooraan
gaan staan om je zoon te zien, opschieten jij!
Een van ons maakte de opmerking dat we zo toch
wel het wormvormig aanhangsel van Brouwersgat
waren en zo is de Geuzennaam van ons clubke
ontstaan: W.C.V. Appendix oftewel
Wormvormige Carnavals Vereniging Appendix
ap·pen·dix (de/het; m en o; meervoud: appendices)
1 aanhangsel (bv. in een boek); toevoegsel
2 Wormvormig aanhangsel van de blindedarm
We moeten meegeven dat dit toch wel het schonste
clubke is wat vanuit de huidige vaders van de Jeugd
is ontstaan! Voor zover we weten ook het enige J.
Machtig mooie plannen werden en worden
uitgedacht! Veelal besproken in onze
GroepsAPPENDIX of onder het genot van een
lekker (speciaal) biertje bij een van ons thuis aan de
keukentafel.

Sommige van deze plannen zijn al uitgevoerd,
andere ideeën worden verder ontwikkeld en
weer anderen zijn werk in uitvoering. Onze hoge
carnavalshoed zit nog vol met verrassingen!
Een clubke met veel goede ideeën, jullie gaan in de
toekomst nog wel wat van ons zien en horen!
Met z’n allen willen we ons steentje bijdragen aan
het schonste feest dat er is; carnaval in Brouwersgat!
Dan eindigen we met onze leus:
Carnaval in Brouwersgat is nix
zonder de papa’s van W.C.V. Appendix!
Santaotum, proost en alaaf en tot een volgend
carnaval in Brouwersgat!
Edwin
Maarten
Maykel
Nand
Ronald B.
Ronald H.
Toni
Jasper
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Doe-Week Dommelen altijd volop in beweging!
Hoi Brouwersgat,
Dju, al 2 jaar geen Doe-Week in
de zomer door die vervelende
corona. Daar hebben we het
zeker afgelopen zomer erg
moeilijk mee gehad. Op het
laatste moment werden we
gedwongen om te besluiten
om onze zeer gewaardeerde
kindervakantieweek niet door te
laten gaan, wat een gemis…
Maar er is ook goed nieuws:
Dommelen is de Doe-Week zeker
niet vergeten: sponsoracties
van onder andere PLUS Van de
Huijgevoort en de Rabobank
hebben ons in financieel opzicht
ontzettend goed geholpen. Ook
de groep van vaste sponsoren
was ons zeer gunstig gestemd!
Mede hierdoor voelen wij ons
enorm gesteund om er het
komende jaar als vanouds een
spetterende Doe-Week van te
maken. Wij hebben er enorm
veel zin in en hopen dat jullie; de
kinderen, vrijwilligers en andere
betrokkenen er wederom met
veel voorpret naar uitkijken.

Dat de Doe-Week volop in
beweging is en dus ook met
carnaval, merken jullie door onze
aanwezigheid in Brouwersgat. Daar
waar carnaval gevierd wordt zoals
het hoort: we bewegen van links
naar rechts, van voor naar achter,
hoofd-schouders-knie en teen en
op al die andere mooie liedjes die
onze oren binnendringen. Zelfs die
nummers die door de Hofkapel en
de Johanna’s worden gespeeld ;-)
Er is nog meer nieuws vanuit
Brouwersgat: Het Eurocircuit-terrein
krijgt er na alle berichtgevingen
over ‘hoe-gaan-we-om-metde-evenementen-die-hierplaatsvinden’, een sensationele
activiteit bij!

Jawel, de Doe-Week verhuist naar
Dommelen-Zuid en gaat vanaf
komende zomer haar activiteiten
op het terrein van TWC de
Kempen organiseren. Overleg
met de gemeente en wielerclub
zijn in een vergevorderd stadium
en de betrokken partijen zien
de samenwerking zeer positief
tegemoet. Helaas hebben we
geen afscheid kunnen nemen
van ons overbekende Doe-Week
terrein aan de Keersop waar
we al jarenlang met veel plezier
gebruik van hebben gemaakt…
maar niet getreurd; we gaan
onze nieuwe stek met een
feestelijk tintje openen.
Hou hiervoor de plaatselijke
media goed in de gaten!
Graag zien we jullie graag
allemaal weer terug in de zomer
van 2022, maar eerst gaan we
carnavallen in het o zo gezellige
Brouwersgat! Tot dan!
Edwin Vlassak
Namens Stichting Doe-Week
Dommelen

Hier zijn we weer, de Mama’s!
Misschien beginnen jullie ons al
een beetje te kennen!
Naast het opruimen, stofzuigen,
wasjes draaien, wc soppen,
boodschappen doen, eten
koken, voor de kids zorgen
en nog veel meer, hebben we
één gezamenlijke hobby.....
CARNAVAL!
De plannen zijn al weer gesmeed
en de tranen van het lachen
vloeiden rijkelijk. Nu alleen de
uitvoering nog!

We hopen dan ook dat we toch
een mooi carnaval gaan krijgen in
2022, daar zijn we wel aan toe.
Mocht dat niet zo mogen zijn,
dan gaat ons idee voor de
optocht in de ijskast (we zijn
goed in kliekjes bewaren :-) en
gaan we zodra het weer mag er
een geweldig feest van maken!
Santaotum!
C.V. de Mama’s
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Diep onder Water
(wagen uit 2018)

Onder de rode Beuk
(onze eerste wagen uit 2013)

Magisch moment

(als de wagen uit de schuur komt)

Monsterlijke Draak
(wagen uit 2015)

Enthousiasme

(voor carnaval, maken wagen en lopen optocht)

Lekkere Frikandellen
(van de rijdende houtkachel)

Safari

(wagen uit 2017)

Circus Kaboom
(wagen uit 2019)

Handige Handjes

(om al onze creatieve uitspattingen uit te voeren)

☺

Kiddoduct

(wagen uit 2014)

Liters Lokaal Bier
(geen toevoeging nodig)

UFO

(wagen uit 2016)

Plezier

maken( met z’n allen)

Kinderen

(bouwen mee)

Energie Centrale
(wagen uit 2020)
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