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11-11-2021  ·  Dommelen,

De vlag van C.V. de Pintenwippers is het symbool van de eenheid en de saamhorigheid van het Brouwersgatserijk.

De vlag behoort overal waar zij opgehangen wordt de ereplaats te hebben. Bij de Pintenwippersvlag gaat het om 

traditie, wellevendheid en etiquette. Met dit symbool van de Pintenwippers ga je eerbiedig, fatsoenlijk en netjes om. 

Het hijsen van de vlag 

De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (als zij halfstok is bevestigd) 

nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen 

zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te blijven. Elke vlag moet bij zonsondergang worden 

neergehaald en eventueel bij zonsopgang weer worden gehesen. De Pintenwippersvlag echter, mag wel ´s nachts 

blijven hangen, aangezien ons carnavalsfeest, met grote regelmaat in de nachtelijke uurtjes doorgaat. 

Halfstok vlaggen 

Ten teken van rouw wordt de vlag halfstok gehesen. Hierbij wordt eerst de vlag tot de top gehesen, waarna ze 

langzaam wordt neergehaald totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna 

de vlaggenlijn wordt vastgebonden. Bij een schuine aan de muur bevestigde vlaggenstok zal de vlag tot de helft 

vastgebonden worden.  

Met betrekking tot de Pintenwippersvlag 

De kleuren van de Pintenwippersvlag zijn rood, blauw en wit, met daarop de afbeelding en de tekst van C.V. de 

Pintenwippers. Een vlag moet schoon zijn en mag van andere carnavaleske versieringen voorzien zijn aan de mast. 

Een verkleurde of versleten vlag steken wij niet uit. U kunt een nieuwe vlag via onze Facebook of internet-pagina 

bestellen. Over de afmetingen van de vlag zijn geen voorschriften opgesteld, maar in het algemeen dient de 

verhouding 3:2 (lengte:breedte) te zijn. 

Wanneer mag ik de vlag uitsteken en wanneer niet 

Voor het uitsteken van de vlag is door de Vorst in 2021 een vlaginstructie vastgesteld. Deze vlaginstructie geldt voor 

zowel lokale overheden als voor particulieren Het uitsteken van de vlag behoort te gebeuren op de volgende 

vastgestelde momenten in het Brouwersgatserijk; 

- Dag van de Oogst

- Dag van het Concubinaat

- Dag van het Zondagskind

- gedurende 2 weken voor aanvang van carnaval

- gedurende de hele carnaval.

Op carnavalsdinsdag 24.00 uur dient de Pintenwippersvlag neergehaald te worden. 

Tot slot bij overlijden van ûnne echte Pintenwipper (halfstok) 


