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Het nummer wat prinses Linda ten gehore bracht had 
de titel; “Los! “ en met de vocale ondersteuning van 
een harde “HEY”, door de raadsleden, was het een 
zeer aanstekelijk optreden. De zaal deed volop mee en 
was opgewarmd. Onze prinses wist hiermee de juiste 
toon te zetten als openingsact voor een zeer geslaagd 
GSLF. 
 
Dansgarde toernooi bij de lichtstadnarren; 
 
Op 16 december deed onze jonge dansgarde mee aan 
het toernooi in Lampengat (Eindhoven) bij de 
Lichtstadnarren. Daar lieten ze zien dat het harde 
oefenen van de afgelopen weken zich liet uitbetalen in 
mooie prijzen. Onze dansgarde wist een 2de plaatst te 
bemachtigen. Of hier een jurylid de hand in heeft 
gehad, laten we maar in het midden. (Welke  

Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes, 

Hierbij alweer het 3e Brouwseltje van dit 

carnavalsseizoen en het eerste Brouwseltje van 

het nieuwe jaar! Het voltallige bestuur van CV 

de Pintenwippers wenst iedereen een heel 

gezond, mooi en carnavalesk nieuwjaar toe.  

 

 
Dat het nieuwe jaar iedereen veel positiefs mag 
gaan brengen!  

 

Groot Striepersgat LiedejesFestival (GSLF); 

Op 8 december van het vorige jaar vond het GSLF 
plaats, sinds lange tijd weer in hotel-café Du 
Commerce en de organisatie lag in handen van CV 
Ketel. Het was een spetterend en verfrissend GSLF. 
Alle zangers/groepen werden begeleid door een 
liveband waardoor het dak er zowat afging bij Du 
Commerce. Ook onze eigen prinses Linda gaf 
uiteraard acte de présence door zelf ook live een lied 
ten gehore te brengen, ondersteund door de leden 
van onze eigen Raad van Elf.  
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Prinses was dat toch dat jurylid bij het 
Lichtstadnarren toernooi??) 
Van te voren waren de spiertjes goed opgewarmd 
door het gedisciplineerd  uitvoeren van rek- en 
strekoefeningen. De optredens van onze dansgardes 
kenmerkten zich door de enthousiaste gezichten en 
blije glimlachen van alle danseressen. Het plezier 
spatte ervan af en daar gaat het om. Gefeliciteerd 
met de mooie prestatie!  

 

 

Lichtornamenten; 

Ieder jaar wordt de Bergstraat met carnaval 
opgesierd door mooie lichtornamenten. Daar zijn we 
heel blij mee, maar we zijn toe aan nieuwe 
verlichting. De oude lampen worden vervangen door 
nieuwe LED-technologie. Een heel karwei waar Bep 
Wienholts en Ger Raaijmakers al een paar weken 
intensief mee bezig zijn. Het karwei moet geklaard 
zijn ruim vóór dat de carnaval start. De resultaten tot 
nu toe mogen er zijn, hier volgen enkele impressies.  

 

              
 
Wij danken Bep en Ger enorm voor hun inzet en 
toewijding om dit karwei te klaren, zodat heel 
Brouwersgat al voor en tijdens de carnaval weer kan 
genieten van het licht in de Bergstraat. Mannen 
chapeau, gullie verdient een lekkere pint! 
 
Valkenswaard knalt 2018; 
 
Het is inmiddels al een jarenlange traditie dat CV.NL 
deze gezellige activiteit; “Valkenswaard knalt” 
organiseert op de laatste dag van het jaar. 
Traditiegetrouw vind dit plaats op het Doe Week 
terrein. Waarmee het oude jaar middels de 
aanwezige carbidbussen luid wordt uitgeknald door 
het eerste schot van onze jeugdprins Dylan en zijn 
adjudant Thomas en onze eigen prinses Linda met 
adjudant Geert. Gewapend met een lange lans 
voorzien van vuur aan het uiteinde kan het om 13.30 
uur van start gaan. De vlam wordt bij het kleine 
gaatje aan de achterkant van de bus gehouden door 
Dylan en Linda en dan ………. met een luide knal 
schiet het deksel van de melkbus meters ver het 
terrein op en is “Valkenswaard knalt” van start en 
kan de gezelligheid LOS BARSTEN!! 
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Het was een gezellige middag waar uiteraard ons 
eigen brouwersgatse gerstenat en de oliebol niet 
ontbrak! Dit jaar was het laatste jaar dat CV.NL de 
organisatie op zich heeft genomen, na 11 jaar vinden 
ze het mooi geweest. Onze eigen Jeugdprins Dylan 
had voor alle leden van CV.NL een hele bijzondere 
passende onderscheiding, een carbidbus voorzien 
uiteraard van een knallend rotje in de bus. Een 
onderscheiding die niet beter had gepast bij deze 
mensen van CV.NL. Namens CV de Pintenwippers 
willen wij CV.NL enorm bedanken voor het 11 jaar 
lang organiseren van deze bijzondere toch wel 
Brouwersgatse activiteit voor heel Valkenswaard. 
Altijd was er een uitnodigen voor onze prinsen en 
jeugdprinsen om het eerste schot te laten knallen 
waarvoor nogmaals onze enorme waardering en 
dank, dank voor al die mooie jaren dat jullie als CV.NL 
dit hebben willen doen. 
Deze middag heeft CV.NL symbolisch het stokje 
overgedragen aan stichting buurtschap Dommeldal 
die vanaf de komende editie deze mooie  

              
traditie zal voortzetten. CV de Pintenwippers wensen 
de mensen van stichting buurtschap Dommeldal heel 
veel succes met de organisatie en hopen nog vele 
jaren aanwezig te mogen zijn bij deze mooie 
traditie!! 
 
Agenda; 
 
19 januari 44 jarig jubileum brouwersgatse hofkapel 
02 februari  Concubinaat Brouwerij en PC de Bommel 
04 februari  Verspreiding Brouwersgatse Glozzie  
16 februari  Zondagskind in De Belleman 
17 februari  Dansgardefestival in De Belleman 
22 februari  Bezoek van de prinses aan o.a. zieken. 
23 februari  Gehandicaptenbal in speeltuin Geenhoven 
24 februari  receptie prinses Linda in De Belleman 
28 februari  Aftrap carnaval in kantine RKVV Dommelen  
02 maart Doop in de kerk om 10.49 uur en start van  
 het carnaval 2019 

WEBSITE;     
Misschien hebben jullie het al wel gemerkt of 
misschien ook nog niet, maar onze website staat 
onder constructie. Achter de schermen zijn we heel 
hard bezig om een nieuwe website te bouwen die 
meer past bij deze tijd. Het kost wat meer tijd dat we 
hadden gehoopt, maar op 2 februari tijdens het 
concubinaat hopen wij de nieuwe website te kunnen 
lanceren. Tot die tijd gaan info via Facebook en ons 
Brouwseltje! 
 

 
 

Kaarten voor het Zondagskind kopen; 
Entreekaarten kosten in de voorverkoop €10,00 per 
stuk, aan de deur op de avond zelf €11,00. 
Kaarten zijn via onderstaande link te bestellen. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH5GG
TIXRl2UKD0OZTAYvHrDyW23VO_iNr7VJQ7eSHcv6zM
w/viewform 
 

U kunt uw kaarten ook kopen bij de volgende 
locaties: Sporthal de Belleman  Bruninckxdal 2 

 Partycentrum de Bommel  Bergstraat 33 
 Café-Zaal Dommelstroom  Bergstraat 32  

 


