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Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,
Allereerst een dikke proficiat voor Prins Heerlijk. En wat hebben we
met Prins Heerlijk een goeie prins te pakken. Hij is sportief, betrouwbaar èn, ook niet geheel onbelangrijk, goed bekend met het
plaatselijke carnaval. Met broer Frank als adjudant en sidekick ben
ik ervan overtuigd dat Brouwersgat onder enthousiaste leiding van deze twee bestuurders een mooie carnaval tegemoet gaat. Want als ge bent geboren aan d’n toog, houde ’t carnaval hoog! En dat is precies wat we in Brouwersgat gaan doen: het carnaval hoog houden. We gaan feesten met elkaar. Want feesten doe je samen en ik vind
het geweldig dat er in Brouwersgat zo veel vrijwilligers zijn die ervoor zorgen dat er zo’n mooi feestje gebouwd kan
worden.
Via de verkiezing van de Jeugdprins, de Oogst, het Dansgardefestival en het Zondagskind rollen we zo de 4 meest
dolle dagen van het jaar in. Mijn pak hangt al gewassen en gestreken klaar, de schoenen zijn gepoetst en de lachspieren zijn weer getraind. Laat carnaval in Brouwersgat maar losbarsten, ik ben er klaar voor. Ik wens alle Pintenwippers en Pintenwipperinnekes een mooie carnaval toe!

Anton Ederveen
Burgemeester van Valkenswaard
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Carnaval in Brouwersgat, jong en verfrissend.
Zo kun je de start van dit seizoen wel noemen. Onze grote Raad
heeft een verjonging ondergaan en is ook aan diversiteit gaan
doen. De raad heeft inmiddels twee vrouwelijke raadsleden, iets
wat bij de jeugd al jaren een gewoonte was en eigenlijk de
laatste jaren weer een beetje uit beeld, heeft zich nu ook doorgezet binnen de Grote raad.
Ook is het Prinselijk gezelschap nu voorzien van een jeugdige Prins met zijn broer als zijn Adjudant. En om het geheel nog verfrissender te maken heeft de raad dit jaar besloten om te gaan voor een nieuwe outfit. Zoals iedereen
op 8 november heeft kunnen zien zijn de kleuren van Brouwersgat nu ook terug te zien in de kleding van de Raad.
Allemaal voorzien van een nieuw blauwe colbert en strikje, het ziet er geweldig uit en natuurlijk kon daarbij het
nieuwe dagelijks bestuur (DB) ook niet uitblijven en ook zij hebben dezelfde outfit.
Ja, u leest het goed, een nieuw DB, althans bijna helemaal nieuw.
De voorzitter is het zelfde gebleven maar we mogen Stephan van Beek en Carel van Bommel welkom heten als de
nieuwe secretaris en penningmeester. En we willen natuurlijk Tiny van der Vegt bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren.

Carnaval in Brouwersgat is weer aan het groeien en dat zie je bij de beide dansgardes en de huidige grote raad.
Doordat, buiten dat er zich drie nieuwe leden hadden aangemeld, de nieuwe Prins ook nog eens twee nieuwe leden meebracht, hebben we nu een raad van twaalf leden. Tel hier nog eens acht dames bij de dansgarde en een hofkapel bij.
Dat is iets om echt trots op te zijn.
Maar ik zou de jeugd te kort doen om daar niets over te vertellen. Ook daar zien we een grote dansgarde met negen dames en
een raad, die nog wat mag groeien, waarin we alle vertrouwen hebben omdat zelfs al tijdens de jeugdprins bekendmaking er
alweer een nieuw raadslid kon worden toegevoegd.

Het zal jullie ongetwijfeld ook opvallen dat ook onze Glozzie een nieuwe look heeft. Nadat Pascale de Greef helaas heeft moeten aangeven niet meer in de mogelijkheid te zijn om de Glozzie mee te maken zijn we op zoek gegaan naar nieuwe mensen
hiervoor.
Terwijl ik vorig jaar nog melde dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden hebben we nu toch weer een groep van vier
personen gevonden, die de Glozzie gemaakt hebben en WOW! Reclame en Rondom Valkenswaard hier een mooi geheel van
gemaakt.
Al met al een vereniging waar ik erg trots op ben.
We gaan er gezamenlijk met alle commissies een geweldig carnavalsjaar van maken en ik wil de beide prinsen, Prins Heerlijk en
Jeugdprins Thomas, succes wensen en dat het voor hun een onvergetelijk jaar mag worden.
Peter van den Broek
Voorzitter CV de Pintenwippers
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Prins Rob

Pintenwippers en Pintenwipperinnekes!
Wa schon dat ik me nu eindelijk tot jullie mag richten
als Prins van het carnavalsseizoen 2020. Mijn naam is
Rob van Bommel en ik zal dit seizoen door het leven
gaan als Prins Heerlijk van Brouwersgat.
Eerst maar eens iets over mezelf. Ik ben 31 jaren jong
en samen met mijn vrouw Kim en onze kindjes Finn en
Pipp woon ik in ons heerlijke Brouwersgat.
Ik ben al van jongs af aan woonachtig in ons heerlijke
dorp. Opgegroeid aan de Bergstraat als oudste zoon
van de jullie vast welbekende Hop en Mout van
afgelopen seizoen, Marie-Louise (Wies) en Carel van Bommel.
Als zoon van een kastelein zat het carnaval al vroeg in mijn bloed. En het is er nooit meer uitgegaan.
Wat vond ik het heerlijk om jaarlijks het café in opperste staat van carnavalsparaatheid te maken om
er vervolgens zelf te genieten van ons mooie feest. Of ik mij nu achter de bar of juist daarvoor bevond,
genieten deed ik altijd. Samen met ons pap en mam, mijn zus Maaike en broer Frank, en weer wat later
met mijn vrouw Kim, maakte ik er jaarlijks een geweldig heerlijk feest van!
Nu dan dit carnavalsseizoen. Het was voor mij een grote verrassing toen ik eerder dit jaar op een
heerlijke lenteavond werd benaderd door onze Voorzitter met de vraag of ik het schon zou vinden om
de Prins van Brouwersgat te worden. Daar hoefde ik natuurlijk niet lang over na te denken, wat ben ik
trots dat ik de Prins van Brouwersgat mag zijn! Ik ben uiteraard alweer een aantal maanden bezig met
de daarbij behorende voorbereidingen. Samen met mijn Adjudant Lekker heb ik regelmatig doldwaze
brainstormavonden beleeft waaruit heel veel geweldige, heerlijke, leuke en ook een aantal uitvoerbare
ideeën zijn voortgekomen. Ook de vergaderingen met de Voorzitter en de President waren gezellig en
deed mijn nieuwsgierigheid naar alles wat nog stond te gebeuren alleen maar toenemen. Maar wat
was het moeilijk om mijn mond te houden en het geheim van het Prins worden met me mee te dragen.
Omdat ik niet kon wachten me op het carnavalsgedruis te kunnen storten besloot ik om maar alvast toe
te treden als raadslid van onze Raad van 11.
En wat heb ik heerlijk genoten van deze tijdelijke dubbelrol. De complot theorieën over wie dan toch de
Prins van Brouwersgat zou worden vlogen me om de oren en overal waar ik sindsdien kwam vroeg men
aan mij; “en wanneer worde gij prins dan?” Eigenlijk is er maar 1 persoon geweest die mij tijdens mijn
dubbelrol het vuur aan de schenen heeft gelegd en zijn vermoeden over wie de Prins zou worden niet
onder stoelen of banken heeft gestoken, maar daar is hij dan ook onze heerlijke Veldwachter voor!
Maar wat ben ik blij dat ik nu ook eindelijk van de daken mag schreeuwen dat ik Prins Heerlijk van
Brouwersgat ben! 8 november jl. heb ik al samen met alle aanwezigen mogen genieten van een
heerlijke Oogst. Het was een geweldige avond waarin ik als Prins werd onthult en de heerlijke nieuwe
Prinsenmantel voor het allereerst mocht aantrekken. Daarnaast uiteraard ook de bekendmaking van
mijn Adjudant, mijn 2 gastraadsleden en de onthulling van onze Hop en Mout. En wa ziet onze Raad van
11 er wederom schon uit in spiksplinternieuwe pekskes! Ik kijk er met heel veel plezier op terug, daar
wil ik in het bijzonder De Ceremonie Commissie heerlijk voor bedanken!
Ik heb er super veel zin in om samen mijn gezinnetje en familie, menne Adjudant Lekker, mijn Raad
van 11, D’n Aonhang, Hop Ankie en Mout Dirk, het Dagelijks Bestuur, De Ceremonie Commissie, mijn
Brouwersgatse Hofkapel, Grote en Kleine Dansgarde, Jeugdprins Thomas en zijn Adjudant Harm, de
Jeugdraad, de Jeugdcommissie, De Johannas, onze Brouwersgatse Carnavalsverenigingen en alles en
iedereen die het Brouwersgatse carnaval een heerlijk warm hart toedragen er een heerlijk doldwaas
carnavalsseizoen van te maken!
En natuurlijk doen we dat onder mènne leus:

“Als ge bent geboren aan dʻn toog, dan houde ‘t carnaval hoog!”
6
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Prins Heerlijk
proclameert:
1. Dè ik ‘t kei schon vin om de Prins
van Brouwersgat te magge zen!
2. Dè ik t super gaaf vin dèh munne
eigenste broer Frank mun
Adjudant Lekker is geworre!
3. Dè ik samen mee men Raad van 11
en d’n Aonhang de boel is ﬂink op
stelten goaj zetten!
4. Dè ik super fréét ben mee men
eigenste kei gave Brouwersgatse
Hofkapel!
5. Dè munne dames van de Dansgarde
zu goed zijn da ge die zeker moet gan zien!
6. Dè ik mee Ankie en Dirk een heerlijk paar
Hop en Mout mag hebben!
7. Dè ik mee Jeugdprins Thomas en
Adjudant Harm en de Jeugdraad er een
heerlijk carnavalsseizoen van goaj maken!
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11. Dè we er dees seizoen samen heerlijk lekker
tegenoan gan onder mènne leus:

Br

10. Dè we bij Coen, Fred en in d’n Brouwer mar
heul veul ‘t Santoatum magge zinge!

H
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9. Dè we mee alle Pintenwippers en
Pintenwipperinnekes een onvergetelijk
carnaval zullen belève!

P

8. Dè ik zeker wit da alle Brouwersgatse
verenigingen er wir vollenbak tegenaon
zulle gan!

0
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“Als ge bent geboren aan dʻn toog, dan houde ‘t carnaval hoog!”
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De Raad stelt zich voor!

Raad van Elf

Dé Raad.. Het heeft even geduurd
maar dit jaar hebben we dan echt een
raad van 11!
Zo hebben we nieuwkomers Marion &
Ruud, gastleden Arno & Robin, het
gedreven duo Gerard & Jan, de altijd
lollige Jan en Gerard, ex prinses Linda,
voorzitter Luciën en adjudant Lekker.
Wat een héérlijk clubke! Deze club
staat onder leiding van Brouwergatse
prins Heerlijk!
Om het contrast van dit clubke nou goed te begrijpen, zal ik vertellen hoe een gemiddelde vergadering eraan toegaat.
De vergadering start 8 uur stipt! 1 voor 1 druppelen de raadsleden binnen bij de Belleman. Nieuwkomer Ruud komt
iet wat gespannen binnen terwijl Gerard alweer zijn moppenboekje opengetrokken heeft. Jan deelt de koffie uit en
Robin annuleert snel zijn pilske; eerst tijd voor serieuze zaken. 1 minuut voor 8 parkeert adjudant Lekker nog snel
zijn brommer waarna de vergadering geopend wordt door voorzitter Luciën.
Gerard en Jan springen overeind, klaar om driftig mee te schrijven. Jan en Gerard grinniken zachtjes als Linda op
een scheetkussen gaat zitten. Luciën begint: “Er is 1 afwezige vanavond, onze dorstlustige hoogheid: prins Heerlijk.”
Direct verdwijnt de glimlach van de altijd vrolijke Marion. Na het horen dat prins Heerlijk later aansluit, keert direct
haar glimlach terug!
Verschillende punten worden besproken terwijl Arno zijn leeg borrelnoot-bakje verwisselt met een volle van de
andere kant van de tafel. “Alleen als je de kaasblokjes deze kant op schuift”, roept Linda naar hem. Robin trekt stiekem een flesje pils open en geeft er ook 1 aan de gespannen Ruud; dat zal hem kalmeren. “Iiieeeewww!!!!” klinkt
het ineens aan de andere kant van de tafel. Marion schrikt van een nepspin in haar koffie. Jan en Gerard komen
niet meer bij van het Lachen! “Ssssst”, sissen Gerard en Jan in koor, terwijl voorzitter Luciën ongestoord door gaat
met de vergadering.
Tijdens de laatste vragenronde vraagt Arno wie zijn BOB-beurt wil overnemen tijdens de volgende activiteit. 1 voor
1 schudden de raadsleden nee. Adjudant Lekker schrikt wakker uit zijn dagdroom en roept ijverig “Ja!”. Niet wetende waarvoor...
Bij het gelach aan tafel komt prins Heerlijk binnen. Marion springt op om hem eens lekker te knuffelen waarna hij
prinsheerlijk op zijn stoel gaat zitten.
De dorstlustige hoogheid houdt zijn verhaal vooral kort en krachtig om vervolgens onder het genot van een glas
Dommelsch de avond af te sluiten. De avond wordt nog eens goed doorgesproken en rondom de bar ontstaan nog
eens vele goede ideeën. Jammer dat de notulen al waren afgesloten…
Of je de raad nu beter hebt leren kennen of niet, met deze club moet Brouwersgat het dit jaar doen! Een ding is in
ieder geval zeker, onder leiding van prins Heerlijk gaat het zeker goed komen!
- De Raad van 11
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Presidium

Presidium en het nieuw thema;
Er was eens ……… Ja dat zou een goed thema kunnen zijn, maar wat is het thema van dit seizoen??
“Kiek op toen” er nog echte thema’s in het Brouwersgatse gebezigd werden, zoals “Brouwersgat op
stelten” en “Sjouw un vrouw”. Wie kan er nog meer
noemen? Tja thema’s en Brouwersgat is dat een goede combinatie?. Zijn de thema’s goed tot uiting
gekomen tijdens de carnaval zou je je kunnen afvragen. Daar kunnen we eigenlijk met betrekking tot
de laatste jaren kort over zijn, PUNT. Waarom zouden we eigenlijk thema’s hebben, wat brengt het ons.
Als presidium denken we dat een thema carnaval kan versterken in onze creatieve gedachten en uitvoeringen. Wat dacht je van het thema “Dik is het nieuwe mooi” Dat is iets wat “Dikker voorkomt” en we
met de Raad van Elf dik uit de voeten kunnen. Dan komt het thema nog eens dik van pas. Creatief gezien hebben we het dan dik voor mekaar en met carnaval draag je een dikke jas. In het café vraag je een
pilsje in een dik glas. Bij de slager is het geen plakje vlees maar dikke worst. Dikwijls is het een onsje
meer. Maar ja hoe breng je dik tot uiting in deze carnavalskrant. Ach….. dat interesseert het presidium
geen bal. Verhip dat brengt ons tot een nieuw thema; “Carnaval is een groot ….. bal”. Hoe creatief kun
je zijn om de puntjes hierbij in te vullen? Een groot biljartbal, voetbal, strandbal, golfbal tennisbal en ja
zelfs een rugbybal. Maar wat dacht je van mottenbal, sneeuwbal, slijmbal, gehaktbal en natuurlijk niet
te vergeten de bitterbal. Ga zo maar door met het invullen van ballen, maar er zijn nog andere vormen
van ballen. Als presidium waren we dit voorjaar getuigen van wat er gebeurde op het prinsessenbal.
Daar werd een trap uitgedeeld tegen het hengstenbal, die nogal vlug explodeerde tot een vuurbal om
een dag later af te koelen tot een blauwbal. Van al dit gebal volgde snel meerdere ballotages en werd
de Raad van Elf dikker. Dit heeft geleid tot het toetreden van “hoge ballen” maar met behoud van de
lage ballen. Kortom tijd om voor de Raad van Elf het masker af te gooien tijdens het gemaskerd OOGSTbal. Een balletje in de goed richting wat ons brengt tot “HET” thema van het presidium. Met een effectballetje presenteren we het thema “Carnaval is een groot presidiumbal”. Wij het presidium nodigen je
hierbij van harte uit om op ons presidiumbal te verschijnen op carnavalsmaandagavond in de Bommel
met jou eigen favoriete/lievelings bal. Deze avond zal het presidium ook zijn lievelingsbal ten toon
spreiden. Tevens belonen wij diegene die de ludiekste bal bij zich hebben (let wel aantoonbaar). Samen
met jou hopen we er een mooi stuiterbal van te maken. Ballen doe je immers niet alleen maar ballen
doe je samen. Wees geen balletje en kom uit je stalletje, zet je beste balletje voor en zing met ons in
het grote ballenkoor tijdens het presidiumbal.
Heb jij de ballen hoog of laag genoeg om de raad te versterken, gooi dan een balletje op bij het presidium.
Tot bal; Heb je van het verhaal geen bal begrepen, speel dan de bal niet door! We hopen jou te treffen
met carnaval en speciaal op ons presidiumbal.
Met balorige groet,
Presidium
President Luciën van den Heuvel
Veldwachter Jan van Erp
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Oogst

Oogst” wat een start van een nu al mooi carnavalsseizoen.
De Ceremonie Commissie heeft alle voorbereidingen getroﬀen, een nieuwe kist in elkaar gezet voor de
onthulling, de zaal van de Dommelstroom versierd in de groene kleuren die horen bij de Oogst.
Vanaf half 8 druppelen langzaam de gasten binnen zoals leden van de Raad en de Hofkapel. Ook de
jeugd komt eraan en met hun ook de Johanna’s.
En natuurlijk gonst het vanaf het begin van de geruchten. Wie zouden de nieuwe Hop en Mout worden
en wordt nu Carel of de voorzitter de nieuwe Prins of misschien toch helemaal iemand anders.
Het blijft altijd een spannend moment wie er straks op het podium komen te staan.
Rond acht uur begint het al gezellig druk te worden en even later geeft onze hofkapel de aftrap door
het spelen van een paar gezellige nummers.
Hierna neemt Rob Bakermans het woord en heet iedereen van harte welkom op deze Oogst, ook de
afgevaardigden van Striepersgat en Mulkgat worden hartelijk welkom geheten, want carnaval vier je
uiteraard samen!
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Voordat we gaan starten met beide onthullingen krijgt
eerst onze nieuwe Jeugdprins Thomas het woord
en je merkt het ook bij hem, zo’n eerste speech na
je bekendmaking is natuurlijk erg spannend maar
ook heel goed gedaan. De Johanna’s vervolgen het
programma en brengen diverse nummers ten gehore.
Het valt dan enkele mensen op dat er al een tijdje
een kleedpop op het podium staat maar die heeft
nog niets aan dus waar zou die dan toch voor zijn.
Daarvoor roept Rob de voorzitter op het podium en
hij verteld dat het bestuur een paar jaar geleden was
aangesproken op de kwaliteit van de Prinsenmantel en
of het niet tijd werd voor een andere. Het bestuur heeft
toen deze opmerking ter harte genomen en is er besloten om een nieuwe mantel te gaan maken.
Tiny van der Vegt heeft hierin het voortouw genomen en heeft haar moeder en tante Zus bereid
gevonden om haar te gaan helpen.
En vanavond is het dan zover en wordt deze nieuwe mantel gepresenteerd. Hij ziet er prachtig uit, in
prachtig donkerblauw voorzien van borduursels van Hop en Mout. De dames worden in het zonnetje
gezet en krijgen een prachtige bos bloemen.
Rond tien uur is het dan eindelijk zover en start de videopresentatie voor de onthulling van de nieuwe
Hop en Mout. Beginnend met foto’s van hele kleine kinderen komen er toch steeds herkenbaardere
foto’s tevoorschijn en dan verschijnen ze ten tonele. De nieuwe Hop en Mout, Ankie en Dirk Janssen.
Twee bekenden uit de Dommelsche gemeenschap. Ankie als dochter van de oprichter van de
Dommelecho en zelf muzikant bij de Dommelecho en jarenlang lid van onze Hofkapel. Dirk, de zoon van
De Fietsenmaker van Dommelen in het pand waar nu Marc van Otten zit, en ook al jarenlang muzikant
van de Johanna’s. Dus dit jaar een muzikale Hop en Mout, we zijn erg benieuwd wat voor bier dat straks
gaat geven.
Rond half 11 verdwijnt de raad uit beeld om net voor elf uur weer in de zaal te verschijnen in een
compleet nieuwe outfit. Allemaal met nieuwe blauwe colberts en passend strikje.
Nadat de nieuwe raadsleden zijn voorgesteld is het wachten op de nieuwe Prins. Er wordt een grote kist
naar binnen gereden en daarachter een illusionist met een viertal prachtige assistentes. Zij gaan samen
de onthulling van de nieuwe Prins verzorgen.
En daar staat hij dan ineens voor ons en zijn alle speculaties voorbij; Rob van Bommel wordt de nieuwe
Prins van Brouwersgat. Nadat Rob is aangekleed en de scepter in zijn hand heeft laat hij weten onder
welke naam hij gaat regeren; Prins Heerlijk. Ook maakt hij zijn adjudant bekend en dat is zijn eigen
broer Frank van Bommel, tijdens deze carnavalsperiode genaamd, Adjudant Lekker.
Ook heeft onze nieuwe Prins nog gezorgd voor twee nieuwe raadsleden, zijn zwager Robin en zijn
schoonvader Arnold.
Na het uitreiken van diverse onderscheidingen en het spelen van de muziek waarmee onze Prins overal
zal binnentreden, Atje voor de sfeer, is het tijd om de Prins te feliciteren.

Carnaval in Brouwersgat kan beginnen onder de leus van onze Prins Heerlijk:

“Als ge bent geboren aan dʻn toog,
dan houde ‘t carnaval hoog!”
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Opperpintenwipper
Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,
Alweer een jaar voorbij, wat vliegt de tijd.
Een tijd van welvaart dat zeker.
Wat we ook terugzien in het Brouwersgatse carnaval.
Dit jaar weer een volledige raad van elluf, vooruitstrevend met zelfs twee vrouwelijke raadsleden. Daarlangs ook nog in het nieuw gestoken met prachtige nieuwe raadspakken. En een nieuwe prinsencape,
die eindelijk na twee jaar in de mottenballen op zolder, mag stralen om de schouders van Prins Heerlijk.
Prins Heerlijk en adjudant Lekker die zijn besmet door pa en ma, die vorig jaar als Hop en Mout mochten
schitteren in het prinselijk gezelschap. Maar niet alleen zij zijn besmet, ook zwager Robin en schoonvader Arno zijn aansloten bij het prinselijk gezelschap. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, bier in dit
geval, want Carel is inmiddels ook als penningmeester toegetreden tot het bestuur. Een echte Bommel
invasie.
En dan Prins Heerlijk zijn leus:
“Als ge bent geboren aan d’n toog houde carnaval hoog”.
Prins Heerlijk en adjudant Lekker zijn immers opgegroeid aan de toog bij de Bommel, betere ambassadeurs van ons heerlijke gerstenat kunnen we ons toch niet wensen.
De jeugd heeft de toekomst, maar of Carel dit zo aan de toog had bedacht?
Ook bij de jeugd een groeispurt met maar liefst 16 meiden bij de dansgarde.
Jeugdprins Thomas die na twee keer adjudant te zijn geweest eindelijk zelf de scepter mag zwaaien. En
ook hier nieuwe raadsleden! Kortom, er groeit van alles in het Brouwersgatse.
En tot slot Hop en Mout. Nadat Ankie vorig jaar afscheid heeft genomen van de Brouwersgatse hofkapel
is ze samen met manlief Dirk toch weer van de partij. Dit keer als onze Humulus Lupulus en Hordeum
Vulgare. Ik denk dat ze ons gewoon niet konden missen. Maar dat het een muzikaal en sociaal bierkind
wordt dit keer staat voor mij als een paal boven water.
Kortom het borrelt en bruist in Brouwersgat, dat beloofd nog wat.
Ik hoop dan ook dat we dit seizoen samen ergens zullen genieten van carnaval onder het genot van
een Dommelsch pilsje.
Als Opperpintenwipper draag ik namens de
Dommelsche Bierbrouwerij graag mijn steentje
bij aan het grote carnavalsfeest. Samen gaan we
ervoor en maken we er weer een onvergetelijk
jaar van.
Santaotum Opperpintenwipper Joost van Rens
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ZONDER MALAISE
IN DE POLONAISE

PRAKTIJK DOMMELEN
BRENGT U IN BEWEGING!
WWW.PRAKTIJKDOMMELEN.NL
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Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,

De Aonhang

Wij zijn d’n Aonhang, een gezellige club dames, die op het moment van schrijven uit 11 personen bestaat. Laat
dat een voorteken zijn voor een geweldig carnavalsseizoen.
Wij zijn natuurlijk de steun en toeverlaat van onze mannen maar houden zelf ook wel van een feestje!
Allereerst willen we Jeugdprins Thomas en Adjudant Harm feliciteren en wensen hen en de rest van de jeugd een
geweldige carnaval toe.
Dan willen we natuurlijk ook Prins Heerlijk en Adjudant Lekker feliciteren met hun benoeming. Wat een feest was
dat op 8 november zeg. Tja, hoe kan dat ook anders met twee mannen die aan de toog opgegroeid zijn.
Natuurlijk willen we onze nieuwe Hop en Mout niet
vergeten. Beide carnavalsvierders in hart en nieren.
Met dit clubje bij elkaar weten we zeker dat het een top
jaar wordt!
Alaaf!

Hoi allemaal,

De adjudant

Waar zal ik beginnen. Mijn naam is Frank van Bommel en naast Adjudant, ben ik ook de jongere (en lekkerdere)
broer van Prins Heerlijk. Deze carnaval ben ik zijn steun en toeverlaat, daarbij het meesterbrein achter dit duo. Verder ben ik vooral erg bescheiden.
Als ‘kind van’ heb ik vele jaren van het Brouwersgatse carnaval mogen
vieren vanachter de bar. Dit was natuurlijk een super gave tijd! Enkele jaren
daarna heb ik het feestje vóór de bar mogen maken. Of ik een voorkeur
heb? Nee, zolang het maar in Brouwersgat is!
Als we het hebben over het vorige carnaval, denk ik terug aan een mooi
seizoen waarbij beide ouders een mooie rol mochten spelen als Hop en
Mout. Samen hebben zij voor lekker, om maar niet te spreken over heerlijk
pils gezorgd! Of dat het enige goede is wat zij samen gemaakt hebben, laat
ik aan jullie over...
Dit jaar mag ik mezelf Adjudant Lekker noemen, je begrijpt vast wel waarom. Ik ben er van overtuigd dat we dit jaar weer een prachtig carnaval tegemoet gaan. Met Brouwersgatse mensen kan het ook haast niet anders.
Iedereen veel plezier gewenst!!
Adjudant Lekker
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De Raad bedankt
FRED VAN MAASAKKERS
Voor het maken van de
(Raads)Ketting!
16

Brouwersgatse Glozzie 2020

Hop & Mout
Wa zen we freet da we Hop & Mout zen dit jaar!!

Carnaval vieren is voor ons alle twee nie vreemd. We komen alle
twee uit een carnavalsnest.
Dirk (Mout) vanaf jongs af aan al carnavalvierend bij van der Heijden, en later, en nu nog steeds, fanatiek en enthousiast lid van de Johanna’s.
Een van de hoogtepunten van carnaval vieren voor Dirk was wel dat de ouders, Wim & Zus Jansen, voor 40 mensen
gingen koken. Iedereen mocht mee eten! Alle vrienden en vriendinnen. Er werd niet zomaar een pan snert
gemaakt.....nee, 2 verschillende soepen, gekookte aardappelen, gebakken aardappelen, rode kool, boontjes,
sla, gehakt ballen, worst, spek en.... 2 verschillende soorten pudding, eigen gemaakt!! Daarna kon iedereen d’r
weer tegen an, en verder gaan met feesten.
Bij Ankie (Hop) werd carnaval met de paplepel ingegoten. Toon Meulendijks, vaders, maakte van jongs af aan al
muziek bij de Striepersgatse Hofkapel. Het was logisch dat de hele familie mee sjokte! De nodige eieren met spek
zijn ‘s-nachts gebakken bij de familie Meulendijks.
Uiteindelijk belant Ankie later in de Brouwersgatse Hofkapel. Na zo'n 35 jaar meegespeeld te hebben was ‘t na vorig carnavalsseizoen wel genoeg geweest. Met ontzettend maar dan ook ontzettend, veel plezier kijken we terug op
deze gezellige periode.
Dirk had in de loop der jaren trompet leren spelen bij de Johanna’s. Daar speelt hij nog steeds met veel plezier.
We voelen ons zeer vereerd dat we gevraagd zijn om voor het nieuwe carnavalsbier in Dommelen te gaan zorgen
We hebben er zin an!
Da bier komt wel goed, daar mag je op vertrouwen!
Santaotum
Hop & Mout
Dirk & Ankie Jansen-Meulendijks
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VALKENSWAARD

Jumbo Leenderweg 120
Jumbo Nieuwe Waalreseweg 93
Openingstijden tijdens de carnaval:
zondag van 9:00 uur - 18:00 uur
maandag van 8:00 uur - 21:00 uur
dinsdag van 8:00 uur - 21:00 uur
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Jumbo Willibroduslaan 21
Openingstijden tijdens de carnaval:
zondag van 10:00 uur - 18:00 uur
maandag van 8:00 uur - 20:00 uur
dinsdag van 8:00 uur - 20:00 uur

Brouwersgatse Glozzie 2020

Za. 22- Zo. 23- Ma. 24 en
Di 25 februari vanaf 13:00
uur

040-2016007

ZAAL OPEN 13:00 UUR

STICHTING
SPEELTUIN/ZALEN
GEENHOVEN
Hoppenbrouwers 15
Valkenswaard

BIJ SPEELTUIN/ZALEN
GEENHOVEN

G

frikandelletje

kindjes gratis

Dinsdag voor de

ZA. 22- ZO. 23- MA. 24
EN DI. 25 FEBRUARI
2020 KINDERCARNAVAL

kinderfrietje

kindjes gratis

Maandag voor de

Gratis popcorn!

CARNAVAL 2020

Brouwersgatse Hofkapel

Lieve Vetkezen en Vetkezerinnekes!!
Carnaval dès ‘n fijn fisje, nie? Carnaval is vet!
Vastenoavend oftewel vettun dinsdaog oftwel Mardi Gras spreejkt ons meej name aan. Vet
hè?
Tis d’n doag vurdè we wir goan voaste, de climax vant carnaval vurdè we wir nur ons normale
lève terugkere. Da’s nondeju nie zo vet.
D’n dinsdag na d’n mondaog van d’n carnaval is d’n hofkapel op z’n
vetst. Want dju wa hebben we dan toch veul vet (frikandel speciaal!)
gegete, en wa denkte van al da Dommelsch Bier. Zeejker 11 liter pur
dag de man of vrouw. Op d’n dinsdoag spelen we het vetst, we
toeture vet en drumme vet. We vinden onszelf dan vetter dan de
Hecto’s. En dè’s nondeju vet!
Witte wa ok vet is? Dè we tweej nèijje saxofoonleden hebben! Nèjje
leden is altijd vet! Marie en Dylan! Dylan kend um nog, de super vette Brouwersgatse jeugdprins van 2018/2019! Die hebben we weete te strikke. Da’s nie woar trouwens want Dylan
wilde zelluf heul graag bij de Hofkapel. En da vinde wij vet! Marie heeft ons geleerd wa vet is:
esters gevormd uit glycerol en 3 vetzuurgroepen. En da’s nondeju vet!
Er is dees jaor nog iets vet! Onze prins, prins Heerlijk, en adjudant Lekker! Dur zen we vet blij
meej, want we goan r samen wir nun vette
carnaval van maken. Alaaf!
De Brouwersgatse Hofkapel
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Pintenwippers & Pintenwipperinnekes
Keien & Kei-innen
Leeuwendael Evenementen wenst jullie
een hele fijne carnaval
Geniet van de mooiste dagen van het jaar
Santaotum!
Proost!
Tanja de Leeuw & Rob van Daal

Heikant 2 B 3930 Hamont-Achel

Tel. 0032.11.80.15.90 www.macmetaalbewerking.be info@macmetaalbewerking.be
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Ceremoniecommissie

Hallo Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,
Gossie….een stuk voor in de Glozzie….. en of wij dat ook wilden schrijven…..
Maar natuurlijk willen wij dat… wij zijn de beroerdste niet en eigenlijk overal voor in!
En wie zijn dan wij? Wel, wij zijn de Ceremonie Commissie of kortweg de C.C.
Wij zijn een 8-tal enthousiastelingen die bezig zijn om evenementen die georganiseerd worden vanuit de
Pintenwippers in een dusdanig jasje te steken dat ze slagen, gezellig zijn en dat er nog heel lang over na
wordt gebabbeld, kortom hele leuke feestjes organiseren.
Daar zijn we heel druk mee doende om telkens nieuwe ideeën te bedenken zodat er geen ‘sleur ’in sluipt
en het jong en oud blijft boeien maar zeker ook de nieuwsgierigheid wekt en de nodige aantrekkingskracht
heeft.
Uiteraard komen dan ooit de meest hilarische ideeën op tafel waarbij met nadruk de voorpret al het genieten waard is.
Wel is het uitkijken want je kunt hele komische of leuke ideeën bedenken maar dan komt er ook nog een
tijd dat je ze uit moet werken en daadwerkelijk moet gaan realiseren.
Daar komt dan best veel bij kijken!
Op het moment van dit schrijven hebben we al één zo’n evenement gehad namelijk onze ‘Oogst’ en we
mogen wel zeggen dat de start met dit eerste evenement van het seizoen weer gigantisch geslaagd genoemd mag worden. Het was enorm druk en mensen zijn tot in de kleine uurtjes blijven hangen.
De presentatie van Hop & Mout (Ankie & Dirk) maar zeker ook die van onze nieuwe prins Heerlijk waren
hoogtepunten tussen het feestgedruis.
Zulke zaken geven ons de inspiratie en de energie om de motor weer te starten in het kader ‘op naar het
volgende evenement’ en onder onze leuze “Door ons wordt niet vertraagd tot alle evenementen zijn geslaagd“ hahaha!
We hopen dan ook hele grote groepen te kunnen blijven plezieren en te mogen begroeten op één van onze
volgende feestjes…..of…..
misschien wel allemaal.
Wij hebben er in ieder geval weer
heel veel zin !!
Tot dan.
De Ceremonie Commissie
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Zondagskind

Eén van de belangrijkste weekenden in ons carnavalsseizoen is toch wel het weekend 2 weken voor
carnaval, waarin zaterdags Zondagskind plaatsvindt, en een dag later het Dansgardefestival.
Zaterdag een varieté avond die (net als zondag) in de Belleman plaats vindt en geheel in het teken staat
van de presentatie van ons nieuwe Dommelsche pilsje voor het komende seizoen.
Hop & Mout zullen op deze avond de hoofdrol vervullen, want zonder deze ingrediënten kan er geen
bierkind gebrouwen worden.
Een heerlijke feestavond met optredens en veel muziek waar meestal nog lang over na wordt gebabbeld.
Ook dit jaar zijn we er (hopelijk) weer in geslaagd om voor eenieder wat wils ten tonele te brengen.
Voorop staat wel altijd de gezelligheid en dat dan in het teken van optredens, meezingen, feesten en
uiteraard het proeven van ons nieuwe frisse biertje. Uit ervaring weten wij, dat het elk jaar weer een
evenement is wat zijn weerga niet kent en ook een evenement waarmee wij uniek zijn in de gehele
regio. Er zijn tenslotte verder geen omliggende dorpen die zich een Brouwerij rijk mogen rekenen en
dus ook i.p.v. een ‘trouwerij’ (boerenbruiloft ) een ‘brouwpartij’ (Zondagskind) kunnen organiseren
Wij wel en daar zijn we dan ook heel trots op! Kortom, een avond die u niet mag missen en een heerlijk
avondje uit voor u zal betekenen.
Dit jaar zal het plaats vinden op zaterdag 8 februari 2020 en u kunt de kaarten à € 5,- reserveren bij de
Belleman, de bekende verkoopadressen en uiteraard via de site van de Pintenwippers
Laat deze kans u niet ontgaan.
Graag zien wij u op deze avond om samen een feestje te bouwen.

Tot dan…..
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Zondagskind
Zaterdag 8 februari 2020

aanvang 20:11 uur
zaal open 19.00 uur

Sporthal de Belleman
Bestel nu je kaarten à €5,- op
www.cvdepintenwippers.nl
of in het café van de Belleman
23
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Dansgardefestival

Op zondag 9 februari 2020 organiseert CV de Pintenwippers wederom hun Dansgardefestival.
Wij zijn trots op dit mooie evenement, het biedt een uniek podium voor jong en oud, van de
allerkleinste dansmarietjes tot Blaaskapellen uit het Noorden van Nederland. Iedereen is welkom bij
ons en wordt door de hele zaal aangemoedigd. Carnavalsverenigingen uit alle hoeken van Nederland
weten ons inmiddels te vinden en komen met (meerdere!) bussen in alle vroegte naar Dommelen
gereden.
Inmiddels stromen de inschrijvingen ook weer lekker binnen dus het beloofd weer een mooie,
sportieve en gezellige middag te worden! Uiteraard verzorgen wij voor al onze deelnemers een mooi
aandenken aan deze middag en zal ook de Wisseltrofee opnieuw worden uitgereikt. Deze is vorig jaar
meegegaan naar Vessem, maar wie zal ‘m dit jaar winnen?
Misschien de vereniging met de allerkleinste mini’s, de groep met de luidste supporters, of de
vereniging met de mooiste showdans-outfits? De organisatie bepaalt samen met de professionele jury
en Prins Heerlijk en Jeugdprins Thomas wie de mooie beker mee naar huis mag gaan nemen.
De prijsuitreiking wordt verzorgd door Prins Heerlijk en Jeugdprins Thomas en dat alles gebeurt onder
de tonen van onze DJ, en uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje.
Voor alles is gezorgd, zelfs de entree is die dag geheel gratis. Het enige wat je nog mee hoeft te nemen
is een luide keel om onze vele deelnemers aan te kunnen moedigen!

Kom ook een kijkje nemen tijdens dit mooie, unieke evenement, op zondag 9 februari 2020,
vanaf 12.00 uur in Sport- en Ontmoetingscentrum de Belleman.
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CHOCOLADE
CLOWNTJES

伀匀
吀
唀

250 GRAM

€4.50

䄀

Valkenswaard, Handwerkstraat 12, 040-2014736

www.martinezchocolade.nl

T 040 - 253 07 52 - info@vandiessendak.nl
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Pintenwippers, loat ow DOPEN!
Hè? As Pintenwipper ow loaten dopen? Wa krijge we now? Een
Pintenwipper wipt pinten, dè íst. Punt. Santaotum. Dopen? Dès
toch vur katholieke watjes? Oké, zo kan ie wel wir..(en eh, leefde
Jan Primus; Jan Driesen, nog maar,.. dan kon ik verder met schrijven in het Dommels… onder zijn gezucht: “Zolang er in Dommelen
nog bier wordt gebrouwe,.. is het best um uut te houwe..”)
Dopen, onderdompelen, een fles champagne tegen een schip kapot gooien;.. net zo’n traditie als
carnaval! Waarom? Kort gezegd; om duidelijk voor elkaar te maken, dat je niet alleen op de wereld
bent. Samen het leven vieren.
Samen carnaval vieren; hier voel ik me thuis, carnaval in Brouwersgat, un fist vur iedereen, pintenwippen, pinten zondagskinderen……. Dat alles wordt gevat en bedoeld in het beeld op het Martinusplein: “De Pintenwipper en een Pintenwipperinneke.” Hop en Mout brouwen een Zondagskind. Dat
doen hop en mout gelukkig al jaren. En met de kreet van Jan Primus in gedachte,.. dat hopen we dat
ze dat nog jaren zullen doen.!
Daarom na Concubinaat en Zondagskind wordt het beeld van ons gedoopt tijdens de carnavalsmis
(dienst). Het zondagskind van Hop, Ankie en Mout, Dirk, letterlijk “verbeeld” in het beeldje van de
Pintenwipper, wordt in die carnavalsmis gedoopt met water uit d’n Dommel……. In de Martinuskerk
tegenover en naast het stromen van de Dommel: daar waarin Brouwersgatse mensen samenkomen
om hun geloof, ook in elkaar, te beleven.
En dat in aanwezigheid van ALLE Pintenwippers en Pintenwipperinnekes. ALLE? Juist, dat hopen we.. ze zijn ALLEN uitgenodigd!
Zeker aanwezig alle vooroplopers: Prinsen; Raden; bestuur; commissies met hun äonhangs”; muzikanten Johanna’s en Hofkapel; zangers; voorgangers enz; enz; en nog eens enz!
Het gevoel van SAMEN, saamhorigheid, komt niet vanzelf. …. Je
moet je làten aanspreken,… je làten onderdompelen,… je làten dopen, met het carnavalsvirus. En geloof me, dat is echt besmettelijk!
Ja,.. zelfs erfelijk! De doop van het zondagskind van H&M Carel en
Wies, heeft een echt zondagskind opgeleverd! Een nieuwe Prins.
Heerlijk toch! Prins Heerlijk, Rob van Bommel kind van H&M; met als adjudant een ander zondagskind
van hen. Lekker toch!
Dus. Kom grote en kleine Pintenwippers en Pintenwipperinneks naar de 23 e carnavalsmis met de 4e
doop van een Zondagskind van H&M.
Onder leiding van Jeugdprins Thomas (“Dees carnaval wordt un fist, zoals ’t nog nooit is gewist!”)
met zijn Jeugdraad en dansgarde, en Johanna’s,… en met de “grote” Prins Heerlijk (“Als ge bent geboren aan d’n toog, dan houde ’t carnaval hoog!”) ….met zijn Prinselijk gezelschap, dansgarde en Hofkapel…. Gaan we carnaval vieren…dat begint met de DOOP in de CARNAVALSMIS…. Alaaf.
Uw voorganger (voor de 22e keer) in de 23e carnavalsmis.
Ger Raaijmakers.
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De Hecto’s

Toen wij vorig jaar op muzikale wijze onze liefde verklaarden voor frikandellen speciaal en een goei glas bier, heeft
Groot Valkenswaard ons nummer met open armen ontvangen. Menig kroeg en kapel hebben ons geholpen onze
boodschap te verspreiden, en hadden wij volgens traditie wederom een fantastisch nummer voor ons eigen "Dikste
Feest".
Elk jaar weer blijkt het een niet te missen avond en we zijn al weer klaar voor part 4.
Een hapje een drankje, een liedje een dansje, een spelletje en een kansje. Winnen doen we uiteindelijk allemaal.
Samen kunnen we er weer een fantastische avond van maken. Dus trek oe dikste pakkie an, breng oe dikste
maatje, zing uit volle borst of maak gewoon een praatje. Kom alleen met goede zin, anders komde er nie in.

Ook dit jaar brengen wij weer onze nieuwe carnavals hit ten gehore en kun je rekenen op een speciale avond met
een van onze ondertussen legendarische competities.

Als vriendenclub van gewichtige mannen willen wij graag onze passie voor een goed feestje met jullie delen en we
hopen dan ook dat we jullie weer in grote getalen mogen verwelkomen op
Het "Dikste Feest van het jaar"
15 februari in Café de Bel.

Tot dan!
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Dommelecho
Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnen,

Ik zeg het bekant ieder jaor wel ne keer: het is wir bekant zu wijd.
De Brouwersgatse carnaval sti wir vur de deur.
Ge zalt zegge: hoe kom gij d’r op um hier een stukske vur te schrève. Nou, dat zit zo:
dè doe ik ieder jaor. En durbij: dè moet van Peer van den Broek. Anders krèèg ik daor
nen hillen hoop gedoe mee. En dè wilde niet, gedoe mee Peer van den Broek.
De carnaval van dees jaor is ne bijzondere carnaval. Wurrum? Nou, allerurst umdè die
twee van Van Bommel de scepter zwèèje. Prins Heerlijk mee z’ne maot. Bruur. Adjudant. Afijn, ge wit over wie ik het heb. Dè gebeurt nie alle daog.
Het wordt een groot fist wir, dees jaor. Een echt groot Brouwersgats fist, dè gigget
worre. Dus zurgt dè ge d’r bij bent. Want ge wit nie wa ge mist as ge thuis blèt. Nou ja,
misschien witte dè wel, mer toch kande bèter mer gewoon meedoen. Anders kende
nie echt meepraote.
En Hop en Mout, wa dochte daor van? Ankie en Dirk. Kende ok wel, zeker? Snotverdomme keischon.
Prins Heerlijk en z’ne maot. Bruur. Adjudant. Afijn, ge wit over wie ik het heb, die zalle
wa schon daog meemaoke. Mee mekaor, de Raad van Elf, de Hofkapel, de Hofmarjannekes, ge kent dè allemol wel.
En de Hofkapel, dur speule mensen in van Harmonie De Dommelecho, dè witte wel
zeker? Die hebbe na de carnaval wir van alles op de rol staon. Ok schon hurre. Okee, ‘t
is ginne Brouwersgatse carnaval, mer toch schon. We kanne nog nie teveul tipkes van
sluiers opvatte, mer houdt de krant en social media in de gaote, want ge zalt ze hurre,
die hermenisten.
Mer hoe dan ok: zurgt dè ge d’r bij bent mense, want zonder ullie is het niks gedaon.
Dus we zien oe mee de carnaval en we zien oe op aander daog. Afgesproke? Afgesproke!
Allez, alaaf, santaotem!
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Afscheidswoord Prinses Linda
Lieve Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,
Wat is het gek om dit stukje tekst te mogen schrijven. Want voor mijn gevoel was ik vorige week nog prinses. Helaas is die tijd alweer voorbij.
Samen met mijn adjudant Geert, de raad van 11, de aonhang, mijn gezin en alle andere geweldige mensen om ons
heen heb ik een fantastisch seizoen gehad!! Ik zal deze tijd dan ook voor altijd koesteren.
En nu is het nieuwe seizoen alweer volop aan de gang. Met een nieuwe prins en adjudant. Een super duo. Ik wens
hun dan ook heel veel plezier en dat ze maar net zo’n top tijd hebben als ik had.
En ook is er een nieuwe jeugdprins. Waar ik samen met Dylan aan het roer van Brouwersgat mocht staan is het dit keer jeugdprins Thomas samen met mijn zoon adjudant Harm.
Wat ben ik trots op m’n menneke!! Veel plezier samen jongens!!!
Nu ik geen prinses meer ben kon ik geen definitief afscheid nemen. Gelukkig hoefde dat
ook niet en ben ik na ballotage toegetreden tot de raad van 11. Samen met Marion zijn
we de eerste dames die hier bij mochten komen. Hopelijk een mooi voorbeeld voor omliggende dorpen…..
Voor nu wil ik nog 1 maal iedereen bedanken! Ik hoop jullie allemaal er gewoon weer bij
te hebben met Carnaval.
Dan sluit ik nog 1 keer af met mijn leus:
Carnaval in Brouwersgat, een fist vur iedereen!!!

Afscheidswoord Adjudant Geert
Goede avond Pintenwippers,
Laatste stukje van Adjudant Geert voor in de Brouwersgatse Glozzie .
Linda Verberne (Prinses) bedankt voor dit top jaar “2019’”
Mijn vrouw Nicolette 1000x dank, Keefer Maartje, Jerfy Shana, Skaidi Kiki en Kimi zonder jullie was dit zeker niet
gelukt “ Thanx”.
Nondeju wat was het sgôn ja, het was een topjaar. Hop Wies en Mout Carel dat was ook een enorme verrassing.
Toppers Jeugdprins Dylan met zijn Adjudant Thomas en de Jeugdraad en kleine dansgarde.
Prinses Linda en ik waren trots op ons clubke, met de Raad en de grote dansgarde en natuurlijk D’n Aonhang,
zonder onze dames (Sorry Nand) geen carnaval. Vrolijke noten van onze Kapel. Natuurlijk bestaat
CV de Pintenwippers uit meer geweldige mensen maar dees waren zowat de
belangrijkste dit jaar. Ik wil de kasteleins en de Brouwerij bedanken, zij zorgen ook
mede voor een top carnaval .
Prins Peter d’n Urste, Adjudant Will van Mulkgat en Prins Erik d’n Urste, Adjudant
Arnoud van Striepersgat mooi stel mensen waar we veel mee opgetrokken zijn dit
Carnavals jaar. Ik mag gerust zeggen ik heb er 4 vrienden bij, Toppers.
Ja dan word je gevraagd om een laatste berichtje voor de Glozzie te typen en dan kom
je erachter dat je eigenlijk iedereen wilt en moet bedanken dus bij deze BEDANKT
iedereen.
Nog even vlug, Jeugdprins Thomas , Adjudant Harm en Prins Heerlijk, Adjudant Lekker
heel veel plezier. Geniet….. want het is zo voorbij.
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Beste leden van de club van 44
Allereerst mijn dank voor de steun van dit jaar
We gaan er weer veel van doen
ter promotie van het Brouwergatse carnaval
Er zal extra geld worden besteed aan het zondagskind (8 januari)
Zodat de ceremonie commissie de mogelijkheid heeft om voor leuke
artiesten te zorgen
De opening carnaval
De groep “Carnaval 3.0” gaat de opening van de carnaval op
zaterdagmiddag organiseren. Ook zij gaan een bijdrage krijgen uit
de pot van de club van 44
Op audiëntie bij de prins
Deze audiëntie vindt plaats op zondagavond met carnaval
En ook hier verleent de club van 44 een bijdrage aan
Voor de aanwezige leden van de club van 44 geldt het volgende;
1 welkomstdrankje met oogst (8 november)
3 consumpties bij het concubinaat (25 januari)
2 gratis toegangskaarten of 4 consumptiebonnen tijdens
het zondagskind (8 februari)
Een uitnodiging en een consumptiebon voor de prinsen
receptie (16 februari)
Wil u ook graag lid worden van de club van 44?
Dan bent U van harte welkom
U kunt zich aanmelden via
ledenaministratie@cvdepintenwippers.nl
Ik zeg Doen!
Vriendelijke groeten
€arel van Bommel
Penningmeester CV de Pintenwippers

Rob Bakermans
Stephan van Beek
Marleen van Beek
Toon van de Berk
Carel van Bommel
Kathinka Boullart
Maarten van den Broek
Peter van den Broek
Robert Claassen
Carien Crijns
Patrick Crijns
Rob van Daal
Gerard Dahmen
Marieke Dahmen
Henk Dekkers
Dommelsche Brouwerij
Johan Follon
Rob van Gorkum
Ruud Hengst
Paul van Herk
Marian van Herk
Lucien van de Heuvel
Pierre Kantelberg
Henk Kremers
Joost Mandigers
Daan Marsman
Mariette Mikkers
Chen Ming Hong
Shirley de Natris
Arnold van de Nieuwehuizen
Coen van Och
Mariejette van Och
Marc van Otten
Oud Prinsen
Marco van Poppel
Ger Raaijmakers
Daniëlle van Rens
Cor van Ruth
Anjo Schaffels
Fred Schaffels
Karin Schaffels
Arjan Schouten
Jan Slenders
Gerard Sijkens
Arno van de Ven
Ellen van de Ven
Willie van der Vegt
Nand Verberne
Nol Verberne
Peer Verberne
Erik Verdonk
Marion Verhoeven
Edwin Vlassak
Nikki Waterschoot
Bart Weemaes
Cock de Weerd
Erik Wienholts
Hui Juan Zong
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Op audiëntie bij de Prins!
Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,
Hierbij verleen ik, Prins Heerlijk, dorstlustige hoogheid
en heerser van Brouwersgat, aan jullie allen een
audiëntie op zondag

23 februari 2020.

Eenieder is van harte welkom in mijn Residentie
(café de Bommel) waar ik jullie vanaf 20.11 uur
met gepast ceremonieel vertoon zal ontvangen.
Ik verheug mij erop dat een aantal van jullie
vertegenwoordigers hebben toegezegd die avond
het muzikale woord aan mij te zullen richten.
Komt dat zien, komt dat zien!

Want carnaval vieren wij samen,
in ons eigen Brouwersgat!

Afscheidswoord Hop en Mout
Het is weer voorbij

De grotten in Valkenburg

Maar het is een super leuk seizoen geweest.

Het is een warme en aangename ervaring Hop en Mout te mogen
zijn.

De fijne en goede organisatie van de ceremonie commissie
De hartelijke en zeer gezellige ontvangst bij de raad van 11
De vele leuke reacties van de mensen om ons heen.

Met vele leuke gebeurtenissen.
Zoals Oogst toen het allemaal begon

We willen iedereen bedanken die dit voor ons mogelijk hebben gemaakt
Natuurlijk wensen we Hop Ankie en Mout Dirk een net zo mooi en
gezellig seizoen toe.
Nogmaals dank Alaaaf
Carel en Wies.

Het gehandicapte bal
Liedjes festival
Vooral het Concubinaat en het Zondagskind.

De carnaval natuurlijk met diverse hoogtepunten
De doop
Opening carnaval

De optocht
Dinsdagmorgen op de brouwerij.
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Zondagskind
Zaterdag 8 februari 2020 om 19.30 uur kunt u in de grote zaal van de Belleman genieten van de vierde uitgave van Zondagskind.
De formule van voorgaande jaren zullen we voortzetten met diverse artiesten uit de regio, die weer
garant staan voor een geweldige avond. Een avond die geopend zal worden met de presentatie van
ons nieuwe bier door onze Opperpintenwipper in samenwerking met Hop en Mout.

Dansgardefestival
Zondag 9 februari 2020 hebben we ons dansgardefestival. Een evenement wat alleen maar lijkt te
groeien, zowel in het aantal deelnemers als ook de gezelligheid.
Het vindt plaats in de grote zaal van de Belleman.
De zaal is open vanaf 12.00 uur en we starten om 13.00 uur en natuurlijk is de toegang gratis.

Gehandicaptenbal
Zaterdag 15 februari 2020 om 14.00 uur organiseert de VOGG het jaarlijkse bal waar de gehandicapten samen met hun familie vrienden en de Pintenwippers carnaval vieren.
Prins Heerlijk en Jeugdprins Thomas zullen daar samen met hun prinselijke gezelschappen aanwezig zijn.

Prinsreceptie
Zondag 16 februari 2020 om 13.11 uur begint de receptie van Prins Heerlijk en Adjudant Lekker. Deze receptie vindt plaats in de theaterzaal van de Belleman.
Iedereen die onze Prins graag wil feliciteren is van harte welkom. De receptie zal worden opgeluisterd door onze eigen hofkapel.

Doop
Zaterdag 22 februari 2020 zal het Zondagskind ter doop worden gehouden tijdens de openingsdienst in de St. Martinuskerk. Deze
dienst begint om 10.00 uur.
Na deze dienst zullen de beide residenties van zowel onze Prins Heerlijk en Jeugdprins Thomas in respectievelijk Partycentrum Bommel en Café Dommelstroom geopend worden.
Natuurlijk is iedereen hierbij van harte welkom.

Opening carnaval 2020
Opening carnaval kent een tweetal hoogtepunten. Als eerste zal de sleuteloverhandiging voor alle
Prinsen in Groot Valkenswaard plaats vinden rond 15.30 uur op het bordes van het Gemeentehuis.
Om 14.00 uur Grote Playbackshow bij de Dommelstroom.
De organisatie hiervan is in handen van de jeugdcommissie samen met de Zwarte Hand.

Blik op Brouwersgat
Blik op Brouwersgat is een nieuw item tijdens opening Carnaval. Het is een item voor de wat grotere
jeugd en volwassenen. Verderop in dit blad staat het programma.
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Kappellenfeest Blaost um op!
In beide cafés zullen diverse kapellen op treden. De aanvang hiervan is 20.00 uur. De start
is op het Martinusplein

Jeugdprinsreceptie Prins Thomas
Zondag 23 februari 2020 om 11.11 uur wordt u allemaal verwacht op de receptie van onze Jeugdprins Thomas samen met
zijn adjudant Harm en zijn gevolg.

Audientie bij Prins Heerlijk
Op audiëntie bij de prins, diverse verenigingen en plaatselijke artiesten gaan zondagavond op audiëntie bij Prins Heerlijk
in Partycentrum Bommel vanaf 20.11 uur.

Brouwprocessie
Maandag 24 februari 2020 trekt vanaf 14.30 uur een grote optocht door Brouwersgat onder de
naam “Brouwprocessie”.
De organisatie is in handen van de Zwarte Hand en verder op in dit blad ziet u hoe u zich kunt aanmelden voor deze optocht.

Chipsavond bij de Dommelstroom
Maandagavond vanaf 19.00 uur is er een Chipsavond bij de Dommelstroom voor alle kinderen

Brouwersgatse nachten zijn lang
Maandagavond is het ’s avonds weer een gezellige boel in de Brouwersgatse cafés.

Ontvangst op de Dommelsche Bierbrouwerij
Dinsdag 25 februari 2020 worden alle leden van CV de Pintenwippers en de Club van 44
om 10.00 uur verwacht in de Dommelsche Bierbrouwerij. Deze ontvangst is alleen voor
bovenstaande leden.

Sluiting Carnaval 2020
Dinsdagavond vindt de sluiting van het Carnaval plaats, te beginnen met het Jeugdcarnaval.
In café Dommelstroom zal Jeugdprins Thomas ontdaan worden van al zijn Prinselijke waardigheden.
Later die avond om 23.11 uur zal in Partycentrum Bommel Prins Heerlijk het carnaval sluiten door zijn Prinselijke waardigheden te ontnemen.

Haringhappen
Woensdagavond 26 februari is het voor eenieder die zich enigszins verbonden voelt met het Brouwersgatse Carnaval haringhappen in cafe Dommelstroom. Onder het genot van een drankje nakaarten over het afgelopen carnavalsseizoen, foto’s bekijken en Fred en Karin zorgen dat rond 22.00 uur de haringen genuttigd kunnen worden. De avond begint om
21.00 uur.
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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
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DE DORINI’S

START 14.30 BIJ
DE BROUWERIJ

DJ QUINT
DJ JOEP
DJ LUKE!

POP-UP CAFE’S
JES
RANJA / SPELLET
FRIKANDELLEN

Stichting Wijkorganisatie Doe mee(r) met Dommelen
Dè is nen hille mond vol en dè wil zeggen dè ge gewôn veul mee kent doen in
Brouwersgat. D’r is altè wel wa um te loaten zien wa ge kent of war ge goet in
bent. Witte gullie da we trouwes ok un bietje Engels kenne.....?
WeeeeeeDommelen
En witte wa dè wil zegge?........... dè wij......... gij en ikke en al die aander
Brouwersgatse mensen nie in sloap dommelen mèr krèk wakker blève um
vanalles te doen in ons schôn durp. Ik zal es efkes wa opnoemen
We doen wa mee de kroonfiste, we willen saome mee ‘t Dommels Platform
de Bellenmarkt wir in un nei jasje stèke. As gulli dees leest dan is er un nei
huiskammer in Brouwersgat wor vrűger de jeugddisko war en nouw inne keer
in de maond ut repair kafee is (nondeju Alwir un Engels woord) Ok de kermis
hebbe we nei lève ingebloaze. De talentenbank doeget goet saome mee onze
twee professionals ofwel mensen die veul verstand van allerlei dinge hebbe,
Daan (ja....dè vrouwke van diejen Opperpintenwipper Joost) en Natalie.
Inne keer in de maond ète we mee wel 50 man in ut Bellemancafé da noemen
we d’n eet & ontmoet oftewel ge ploft neffe iemes an toafel ge ouwehoert wa
en verget ondertussen ok nie oew ète naor binne te stouwe.
Vruger waore wij de Wijkroad van Brouwersgat
mèr ok wij moeten mee d’n tèd meegoan. We moesse durrum ok un nei logo
hebbe mee natuurlijk d’n Dommel d’r op en onzen ouwe vertrouwde bleuwen
druppel, mer dan zonder onzen Hellige Martinus te pert.

klèn druppelke

i

urst di ……

en nou dees

www.wedommelen.nl
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Wa we ok hebbe is un nei bestuur
sinds un paor maond: Reinier Smeets
onze vurzitter, Gerard Daris onze
penningmister, Dorian Jonkers onze
sicritaris en Elly van Dijk en Gerard
Bots as gewôn bestuursleje.
Witte gullie trouwes ok da we un
schôn nei website (shit wir Engels.....)
hebbe war ge van alles kent opzűke
over wa er in Brouwersgat allemaol
gebeurt, gewôn in un taol die gullie
allemaol kent lèze en d’r sti ok nog un
schôn promosiefilmke op!!
Ok kende ons veine op Facebook,
Instagram en Linkedin.

Nou efkes goet opletten want ik moet
dè vur ullie goet opschrève:

www.wedommelen.nl

en as ge iets wilt weten dan kende ok
un mailtje sturen naor:

info@wedommelen.nl

WeDommelen wenst ullie allemaol ne
schonne karneval in Brouwersgat en
dénkt erum......nie alstediep in oew
glaske kèke......dès nergent nie goet
vur..!!!

Houdoe

Advertentie mogelijk gemaakt door

winkeliers van de Belleman, PLUS Korner en de Buren.

D E B E L L E M A N Korner Dommelen
w i n ke l c e n t r u m
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CV de Pintenwippers
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Hierna zal er ter ere van dit Brouwsel van Hop en Mout, hen een receptie worden aangeboden in PartyHierna zal er ter ere van dit Brouwsel van Hop en Mout, hen een receptie worden aangeboden in Partycentrum Bommel gevolgd door een gezellige feestavond.
centrum Bommel gevolgd door een gezellige feestavond.
Het is een typisch Brouwersgats gebeuren wat bijgewoond mag worden door alle leden van CV de PinHet
is een typisch Brouwersgats gebeuren wat bijgewoond mag worden door alle leden van CV de Pintenwippers.
tenwippers.
Wanneer je dit nog nooit hebt meegemaakt een must om er een keer bij te zijn.
Wanneer je dit nog nooit hebt meegemaakt een must om er een keer bij te zijn.
Leest u dit later en het lijkt u wel wat en u bent nog geen lid van de Pintenwippers dan is dit alleen al de
Leest
u dit
laterom
en lid
hettelijkt
u wel buiten
wat enalle
u bent
nogactiviteiten
geen lid van
de uPintenwippers
dan is dit.alleen al de
moeite
waard
worden,
andere
waar
deel van mag uitmaken
moeite waard om lid te worden, buiten alle andere activiteiten waar u deel van mag uitmaken.
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Dus hopelijk komend jaar tot ziens op de Brouwerij.
Dus hopelijk komend jaar tot ziens op de Brouwerij.
Bestuur CV de Pintenwippers
Bestuur CV de Pintenwippers

CV Vijf vur Halluf Elluf
Dorstige Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,
Even voorstellen: Striepersgatse quizmasters, Liedjesfestival-nachtegaaltjes, part-time wagenbouwers, maar bovenal een paars-rood zooitje ongeregeld! In Striepersgat inmiddels berucht, in Brouwersgat nog relatief onbekend.
Toch zijn we in essentie niet zo verschillend van een Raad van Elf: ook wij dragen zo’n kek maatpak en de gemiddelde kastelein houdt zijn hart vast als hij ons in de verte aan ziet komen. Het grote voordeel van dit clubje is echter
dat je niet bang hoeft te zijn een oog te verliezen door een uitstekende veer of een gekneusd jukbeen op te lopen
door een rondzwaaiende scepter…

Vijf jaar geleden zagen wij het licht: tijd voor nieuw leven in de Dommelsche brouwerij! Alhoewel we voornamelijk
de boel op stelten zetten in Striepersgat, hebben we de Dommelseweg richting Brouwersgat inmiddels ook gevonden. Dus mochten jullie je ooit afvragen waarom de tap droog staat of de frikandellen speciaal op zijn: dat eerste
waren wij, gaan we niet over liegen. En mocht CV De Hecto’s zich van het tweede probleem geen kwaad bewust
zijn, dan was het waarschijnlijk onze Gijs, die het Nederlands record meter frikandel speciaal naar binnen hakken in
handen heeft…

Pintenwippers en Pintenwipperinnekes, carnaval is het mooist als je het samen viert, van jong tot oud, van Striepersgat tot Brouwersgat. Jeugdprins Thomas en Adjudant Harm, Prins Heerlijk en Adjudant Lekker: maak er samen
een geweldige carnaval van, dan sluiten wij in de Brouwersgatse polonaise aan! Want ook al ben je niet geboren
aan de toog, ook dan houd je het carnaval hoog!
CV Vijf vur Halluf Elluf
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Feestje hier, feestje daar...

Er staan altijd mooie modellen voor u klaar!

Auto Winters

Luijbregts BV

D r a g o n d e r 18 | Va l ke n swa a r d | 0 4 0 - 2 0 4 5 678 | w w w. a u tow i n t e r s . n l

J.F. Kennedylaan 40 | Valkenswaard | 040 - 2072000 | www.ford-luijbregts.nl

Bergstraat 19, 5551 AW Valkenswaard, 040 - 201 76 15
Openingstijden: Maandag gesloten
Dinsdag t/m Zondag 11:30 - 22:00
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Zwembaden
Sauna's
Infrarood-cabines
100

Whirlpools
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Reparatie

5
0

Bezoek onze nieuwe showroom: Industrieterrein 't Broek, Van Dijklaan 31 , 5581WG Waalre
T (040) 201 21 45

M (06) 225 009 96

E info@zwemland.nl

I www.zwemland.nl

advertentie zwemland 2011 210x148
zaterdag 3 december 2011 11:21:38

Ook dit jaar zal onze Prins, Adjudant en een kleine delegatie een bezoek brengen aan mensen die
ziek zijn en zijn bezoek op prijs stellen.
Zijn bezoek zal worden vergezeld met een kleine attentie.
Hij gaat niet alleen bij mensen langs die altijd bedlegerig
zijn, maar ook bij hen die chronisch ziek of moeilijk ter
been zijn.
Maar wilt u gewoon graag een bezoek van onze prins kan
dat natuurlijk ook.
Bent U ziek of moeilijk ter been, chronisch ziek of wilt U
gewoon een bezoek van onze Prins? Neem dan contact op
met Veldwachter Jan: tel. 06-13229405. Hij kan U dan
vertellen wanneer en hoe laat het bezoek plaats vindt.

Brouwersgatse Glozzie 2020
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Beste Pintenwippers & Pintenwipperinnekes ,
Een prins buiten de raad, wie had dat gedacht? Niet helemaal onbekend voor de raad maar goed.
Ik zal mezelf eerst even voorstellen voor degene die me nog niet kennen.

Mijn naam is Rens Pijnenburg en ik ben 19 jaar. Jong prinske eigenlijk he? Ik studeer aan het Summa College op de opleiding “Facilitair Leidinggevende”. In mijn vrije tijd kun je mij tegenkomen bij
verschillende Borkelse verenigingen zoals fanfare EMOS, de KPJ en de bloemencorso. Verder help
ik mee bij de trekkerbehendigheid en de kermis. Ook zit ik in de projectgroep verenigingen van
het Dorpsinitiatief.
En om t schonste clubke niet te vergeten, ben ik penningmeester/secretaris bij C.V. De Boerkes.
Ons gezellig clubke viert dit jaar haar 11-jarig jubileum. Dat moest gevierd worden natuurlijk, en
hoe anders dan een prins bij de Mulkslobbers die ook lid is van C.V. De Boerkes. Wel zal ik als
prins altijd een overhemd aanhebben met ‘t logo van C.V. De Boerkes, zodat ik er toch nog altijd
bij hoor!
Als Adjudant heb ik Eric Hoeks gekozen, de oudste uit de raad. Dat krikt de gemiddelde leeftijd toch wel iets op hè. Als er iemand iets weet over de carnaval dan is het
Eric wel dus dat moet deze carnaval helemaal goed komen!
Ik wens Prins Heerlijk, Adjudant Lekker en alle Pintenwippers en Pintenwipperinnekes een fijne en gezellige carnaval toe. We zullen elkaar ongetwijfeld nog eens tegenkomen onder het genot van een heerlijk glas gerstenat. Proost en alaaf onder menne leus:
“Mee de jeugd veurop, wordt carnaval top!”
Met carnavaleske groeten,
Prins Rens

Prins Joep d’n
d n Urste van Striepersgat
d’
Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnen,
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor jullie Glozzie en dat
doe ik natuurlijk graag!
Wat een eer als prins van Striepersgat iets te mogen schrijven voor
Brouwersgat. Natuurlijk kunnen wij niet zonder Brouwersgat. Wat
moeten we anders drinken? Dommelsch das krek wa’k wou zeggen
we dan in Striepersgat. Alle gekheid op een stokske niet alleen de
eer om iets te schrijven maar vooral een eer en trots om Prins van
Striepersgat te mogen zijn. Iets waar ik al vele jaren naar heb uitgekeken. Dit jaar was er de mogelijkheid en heb deze gegrepen. Het
kon ook niet anders met het thema Krek wa’k wou. Dezelfde naam
als ons BosCafé. Toeval bestaat niet. Na al die jaren he gekoesterd te
hebben is het dan zover. Heb er lang over gedaan want 40 jaar geleden was ik al Jeugdprins. Ik wist dus wel al wat het was. Dus nu deze
carnaval in als grote prins. Kan niet wachten om te beginnen. Heb er
veel zin in. Dat kan ook niet anders met mijn leuze:
JA! Striepersgat das nou
Krek wa’k wou.
Joep d’n Urste
Prins van Striepersgat
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Pak nu je voordeel bij
Subway Valkenswaard
Markt 37 5554CA Valkenswaard

Je broodje thuisbezorgd hebben?
Bel naar 040 - 29 895 34
of bestel via thuisbezorgd.nl

2e 15 cm sub voor €1,-

Deze actie is alleen geldig bij Subway Valkenswaard (Markt 37, Valkenswaard).
Geef voor het plaatsen van je bestelling aan dat je gebruik wilt maken van deze coupon. Tegen inlevering van deze coupon
ontvangt je een tweede 15 cm Sub voor €1,- met uitzondering van onze signature/premium subs, promotiesubs en de Spicy
Steak & Bacon. Niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen. Dubbel vlees, extra kaas, extra bacon of andere
extra’s mogelijk tegen bijbetaling. Deze actie is geldig tot en met 31 december 2020.

De Brouwersgatse Brouwprocessie

Op maandag 24 februari rijdt de Brouwersgatse Brouwprocessie weer door de straten van Dommelen. Loopgroepen, wagens, kinderen, muziekbandjes, ouderen; een bonte stoet deelnemers die elk jaar weer een mooi
geheel vormen al trekkend door Dommelen.
Doe ook eens een keer mee en ervaar de gezelligheid onderweg. Kom samen met uw vereniging, buurtschap,
vriendengroep, klasgenoten in actie en neem deel aan de Brouwprocessie. Natuurlijk mag je ook in je eentje
meedoen. Woon je aan de route, versier je straat om zo een nog mooier feest van maken voor deelnemers
en bezoekers.
Kinderoptocht:
We willen de Brouwprocessie (optocht) starten met kinderen op versierde fietsen, steps, 3-wielers of skelters.
Aansluitend komen de loopgroepen, wagens e.d.. De kinderen kunnen kiezen of ze de hele route lopen/
fietsen of dat ze halverwege in een apart vak (onder onze begeleiding) de rest van de optocht gaan kijken. Na
afloop ontvangen alle deelnemende kinderen een kleine attentie. De kinderen hoeven zich vooraf niet in te
schrijven. De kinderen verzamelen zich op maandag 24 februari om 14.15u in het fietsvak in de Dommelstraat.
CV de Pintenwippers nodigt zowel ervaren carnavalsvierders als de nieuwkomers in Brouwersgat en omstreken van harte uit om op maandagmiddag in en om de Bergstraat te komen genieten. Na afloop zal het weer
gezellig druk zijn in de cafés. Zorg dat je erbij bent!!!!
Belangrijke informatie:
De Brouwprocessie zal plaats vinden op maandag 24 februari 2020 en begint om 14.30u. De deelnemers worden verwacht om 13.30u in de Annastraat en Dommelstraat. Bij aanvang ontvangen de deelnemers startgeld
en direct na afloop is er een prijsuitreiking.
Inschrijven is mogelijk via het formulier op www.cvdepintenwippers.nl/optocht of scan de QR code.
Je inschrijving zal via de email bevestigd worden.
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Bep bept door!
Da Jan van Erp een mooie hond heeft voor thuis op de
bank.
Da vader Noud bijna verongelukte met een grote zak
hondenvoer op de ﬁetsendrager voor die hond.
Da Carel van Bommel met zijn schoonzoon verrekes kan
stoken met opening kerststal.
Da die met een volle aanhanger stookhout bij de
St. Martinuskerk stond.
Da restaurant de Broertjes het naar 8 jaar wel gezien
hadden aan de Bergstraat.
Da Jantje Faasen nog regelmatig kwam kijken of de zoons wel echt vertrokken waren.
Da Marc en Wendy van Otten Dommelen hebben verlaten, maar voor een andere ﬁets wonen ze nog
wel in Dommelen.
Da prinses Linda een groot prinssesenfeest heeft gehouden in café de Oranjeboom.
Da cafetaria De Berg voor het laatst open was op 28 Februari 2019.
Da ons chinees echtpaar Zhong Dommelen niet gaat verlaten over een onenigheid met de verhuurder.
Da ze nu een eethuis De Berg hebben naast hun vorige pand waar je heerlijke friet en wok kunt eten.
Da onze brouwer maar blijft groeien, dat ze nog steeds werknemers zoeken.
Da onze brouwer dit jaar groot aandeel in de bloemencorsowagen van oud Dommelen had.
Da bij de dommelse dorpskwis afgelopen jaar een moord moest worden opgelost.
Da het verrekes moeilijk was om de moordenaar te vinden.
Da winkelcentrum De Belleman nog een huurder zoekt, tip misschien een lingeriewinkel.
Da je bij de Buren in winkelcentrum de Belleman terecht kunt voor een postzegel en lekkere koﬃe en
veel meer.
Da rkvv Dommelen is gedegradeerd uit de 3e klasse knvb.
Da rkvv Dommelen weer goed voetbalt in 4e de klasse knvb.
Da er echt begonnen wordt aan de N69 de eerste werkzaamheden zijn al begonnen.
Da er de eerste Zondag in September 2020 een grote wielerkoers door Dommelen loopt.
Da start en ﬁnisch voor bij Bommel partycentrum is.
Da stichting Dommelse Dorpspomp al verschillende jaren vat oewe ﬁets op de eerste Zondag van
September organiseerd.
Da Punt NL het laatse carbid heeft verschoten, om het wat rustiger aan te doen.
Da bij Jan en Francien van alles is te zien is in hun Malpie hoeve met een binnen en buiten speeltuin.
Da het blijft rommelen bij het Eurocircuit over de totale openings tijden incl koﬃedrinken.

Da ik hier een eind aan gaat brouwen

“Zolang dat er hier in Dommelen bier wordt gebrouwen is het hier nog goed uit te houwen”
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Grote dansgarde
Momenteel als ik dit stukje schrijf lopen de zweetdruppels van mijn lichaam!
Nee niet omdat we zo hard hebben getraind maar omdat ik welverdiend van een vakantie geniet.
Want soms is dat wel nodig met de meiden! Maar wat ben ik weer MEGA trots op onze kanjers.
Dit jaar hebben ze het helaas iets vaker zonder mij moeten stellen, of ik had tijdens de training
weer een ouderavond of vergadering of iemand van de jeugdraad die kleren kwam passen.
Altijd trainen ze zelf dan super hard om de dans te perfectioneren en zelf dingen te bedenken.
Daarom ben ik zo blij dat deze meiden onze meiden zijn, ze redden zich altijd super goed en kunnen
zelf naar de wc dat is ook wel ﬁjn. Ik weet zeker dat ze jullie dit jaar weer gaan verassen met een mooie
gardedans en een vette showdans. Elke week op donderdag trainen zij super hard om voor heel
Brouwersgat en omstreken mooie dansen neer te zetten!
Meiden ik ben super trots op jullie!
Liefs, Lindsay

kleine
dansgarde
De kleine dansgarde is dit jaar weer goed
vertegenwoordigd: Lieve, Saar, Pleun, Jade,
Jasmijn, Kyana, Anna, Fayenne en Danique.
Groot en klein, ze vinden het allemaal super
tof en ﬁjn! Energiek en onvoorspelbaar,
danzkij ‘hun’ lieve juﬀen komen de nieuwe
dansen zeker voor elkaar!
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Actie!

De hele maand februari
alle Alpine gehoorbescherming

€7,50

Specsavers Valkenswaard
Corridor 11
040 2030333

T 040 - 201 20 20
www.snoeks.nl
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Dames & heren : We’ve got him !!
Beste Pintewippers, Pintewipperinnekes
Na een lobby van een Glozzie of 4, is het ‘ons’ gelukt ! De blauw-witten van de Loonderweg
leveren de Prins EN Adjudant van Brouwersgat !!! En niet alleen deze twee dorstlustige hoogheden, ook dè Adjudant van de Jeugdraad en bijna de helft van de jeugdraad komen van ‘ons’
af. We kunnen dus gerust stellen dat deze stukskes in de Glozzies van de afgelopen jaren de
bekende vruchten afgeworpen hebben. Het is zelfs zo dat er de ‘grote’ raad een legendarische
jeugdtrainer zit, die al lang actief is bij onze mooie vereniging.
Carnaval 2020 moet dus een grandioos succes worden, net als wij als vereniging al jaren succes hebben dankzij
Rob en Frank. Als je goed analyseert, zijn alle successen van Dommelen de laatste jaren volledig te danken aan de
inzet van Rob en Frank in de diverse jeugdteams. De voetbal-successen zijn dus niet ‘achternaam-afhankelijk, zoals
in Lampegat. Hieronder vinden jullie bewijsmateriaal van deze successen, die de vereniging de afgelopen seizoenen tot grote hoogtes gestuwd hebben !

Het is zelfs zo dat deze successen door de bekende Dommelse troubadour aan een lied toevertrouwd zijn, het eigen Dommelse kampioenslied, met de illustere woorden :
“Er is nix meer aan de hand, dikke koppen in de krant: Dommelen kampioen !
En wat er kwam op ons pad, speelden wij van de mat, Dommelen kampioen !
Met deze Dommelse aanvoerders van Carnaval 2020 kan het niet meer mis met carnaval in Brouwersgat. Vanaf
donderdag 20 februari dompelen we ons ook onder in het carnavalsgedruis. Even geen tikkie terug, puntje naar
voren of een schaar ! Vanaf de 20e is het 6 dagen ; alles diep, pint naar voren en recht op ons doel af. Dat begint de
20e met ’25 uurkes vurraf op den donderdag vur de vrijdag vur de carnaval’ op t Heike. Iedereen is van harte welkom om Carnaval 2020 met ons af te trappen, samen met Prins Heerlijk !
RKVV Dommelen wenst prins Heerlijk, adjudant Frank, hun gevolg, Jeugdprins Thomas met adjudant Harm en hun
gevolg, Hop & Mout, de hofkapel en alle andere carnavalsvierders heul, heul, heul veul plezier en gezelligheid tijdens Carnaval 2020.

Wij eindigen mee onze leuze : ‘Al bende nie bekend op t Heike, moette is wa vaker komme kijken !”
Alaaf,
Een blauw-witte Lappelekkur!
OPROEP AAN ALLE CARNAVALSVERENIGINGEN EN -VIERDERS :
DOE MEE MET JOUW VERENIGING AAN HET DOMMELSE 7 TEGEN 7 – TOERNOOI OP DONDERDAG 20 FEBRUARI VANAF
19.00 UUR.
MET EEN EIGEN TEAM MEEDOEN ? INSCHRIJVEN KAN VIA KANTINE@RKVVDOMMELEN.NL
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CV.NL wordt VC. NL
Aan alles komt een end
Daar zijn we allemaal aan gewend
Ons carnavalsclubje houdt op te bestaan
En zal als vriendenclubje verder gaan
Onze activiteiten zijn inmiddels overgedragen
En blijven doorgaan, dus niks te klagen

Carbidschieten, ons geesteskind
We zijn blij dat het doorgang vindt
Met carnaval, werken op de Brouwerij
We waren er altijd graag bij
Opening Caranaval, langste bierleiding, optochten
Steeds nieuwe ideeën gevonden in onze hersenkrochten
Maar we worden stilaan een jaartje ouder en merken
Dat we meer naar de zijlijn willen ipv werken

Corso’s Oud Dommelen en Dommeldal
Veel succes, het gaat lukken, we weten het al
Afgelopen jaar activiteiten overgenomen
Ben maar niet bang, we zullen echt wel komen
Prins Heerlijk en Thomas samen met alle feestneuzen
Heel veel plezier komend carnaval, wij sluiten af met onze leuze
Geniet van het leven
Het duurt maar even
Alaaf!
Bert en Elly Lammers
Jan en Ans Kerkhofs
Anja en Eric Raaijmakers
Jan en Nel Zwaag
Henk en Hilda Wessels
Dick en Elly van der Vaart
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Bekijk de zaak eens van een andere kant

Soms is het goed om iemand met een frisse blik
naar uw onderneming te laten kijken. Ook als uw
administratie al prima is verzorgd.
Kom gewoon eens langs en wie weet komen we
samen tot nieuwe inzichten…

Rendus Accountants & Belastingadviseurs
Eindhovenseweg 94 | Valkenswaard | T 040 204 65 05

Brouwersgatse Glozzie 2020
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Dagelijks bestuur compleet: Peter zocht en vond

Tijdens de ALV op 20 september was het zover, ex-CC’er werd gekozen tot secretaris
en ex-Mout werd gekozen tot penningmeester.
Ik ben Stephan van Beek, op 30 juni 1970 geboren en opgegroeid in Valkenswaard. Bijna 25 jaar geleden zijn Marleen
en ik in het huwelijksbootje in de Dommel gesprongen.
Ik ben werkzaam voor een Amerikaans softwarebedrijf waarvoor ik regelmatig in het buitenland zit. In mijn vrije tijd zet ik
me actief in voor de Roparun (www.roparun.nl). Doordat mijn
dochter Aniek 10 jaar geleden jeugdprins werd, ben ik actief bij het Dommelse carnaval
betrokken. Ik ben ongeveer 6 jaar penningmeester geweest, eerst van de Brouwtrouw
Cie en later van de Ceremonie Cie. Ik zet me graag in als secretaris voor een gezellig carnaval in Dommelen.
Ik ben Carel van Bommel, op 27 maart 1958 geboren en opgegroeid in Someren. Door mijn job ben ik
37 jaar geleden naar Brouwersgat gekomen en tijdens mijn café leven veelvuldig met de Pintenwippers
samengewerkt en regelmatig een pintje gedronken. Vorig jaar zijn Wies en ik gekozen tot Hop en Mout en
hebben carnaval van een hele andere kant meegemaakt. Ik heb nu meer vrije tijd, die ik graag inzet als
penningmeester voor de Pintenwippers. Ik ben blij dat het dagelijks bestuur van de vereniging compleet is,
zodat we er lekker ontspannen tegenaan kunnen met zijn allen.
Alaaaaf!

Wij zijn de secretaris en penningmeester van
CV de Pintenwippers en in de kraag gegrepen
door voorzitter Peter van den Broek
De vereniging telt ruim 300 leden Een grote groep
van de club van 44 (een jaarlijkse donatiegroep) en
een heel aantal commissies.
De vereniging stel zich tot doel: Ziekenbezoek, acte
preseance geven op het gehandicapten bal,
deelnemen aan Dommelse activiteiten en natuurlijk
het organiseren van carnaval voor junioren en
senioren minnende carnavalsvierders. Met als doel
er een zo groot mogelijk carnavals feest en
dorpsfeest voor Dommelen van te maken.
Wil je lid worden van onze vereniging vul dan bijgevoegd formulier in en geniet van de vele voordelen van
het lidmaatschap van CV de Pintenwippers.
Je kunt dit formulier inleveren bij:
Stephan van Beek Houtvesterwei 14 Dommelen
Carel van Bommel Bergstraat 31 Dommelen
Of Ledenadministratie@cvdpintenwippers.nl
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voor een hapje of drankje na de wandeling,
fietstocht of gewoon voor de gezelligheid.

Weeldsedijk 2 - Hooge Mierde - cafekrekwakwou.nl

(Woon)residentie van:

Joep d’n Urste
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Johanna’s
Heul, heul, heul lang geleeje, vruuger dus, in ut jaor stillekes zen de Johanna’s, as vrienden begonne
mee wa muziek maoke. Ze wonde bij mekaore in un straotje, ut Johannusdal.
Vrienden zen ut nog steeds, en muziek maoke doen ze ok nog steeds, mer da zulde gullie wel hurre
mee dun carnaval.
Wij, als Johanna’s zen kei fréét da onze Dirk deez jaor Mout is in Brouwersgat. Saome mee zún Ankie un ge-wel-dige Hop & Mout.
We zen dur zo fréét mee, da’k zelfs un leus bedaocht heb:

Mee un Hopje da al jaore du Hopbel draogt en unne
Mout die echt Dommels ken zévere, da moet un verrekes lekker pilske oplevere.
Nou heurde ik wel da ons Hopje dur Hopbel kwéit waar, en da onze Mout de
opdracht het gekrege dé, ding te zúúke. Nou heb ik alle vertróuwe in onze
Mout , dus hij zal dé ding wel veine, schon op téid.
Deez jaor lope wij Johanna’s wir trots ááchter ons schon prinske aon en zeker ok ááchter onze ge-weldige Hop & Mout.
We zalle ut dur druk mee krége, en we zalle wir veul in Brouwersgat te heurre zén. We wááre dr al mee dun Oogst.
En straks ok bij ut Concubinaat, en ut Zondagskind .
Natuurluk zén we ok bij dun Doop, um un uur of elluf , in de mis. Dan dur naor de residentie van Prins Rob in de
Bommel, durnao naor de residentie van prins Thomas, de Bommelstroom
En as onze prinsen naor Striepersgat gaon vur de sleutel op te haole , géf ik ze bij deze ut advies, wir vlug terug te
zén, waant t gi klappen in Brouwersgat !
We hebbe un néije activiteit, ut opene váán de carnaval in Brouwersgat.
Kom gezellig kíjke, luisterre, drinke en belévene, hoe wij saome mee jullie da fistje gaon bróuwe. Um un uur of half
3 op ut plein van van onze monumentale brouwerij.
Volg de muziek en ge wit de weg.
Dus eigenluk zen wij, de Johanna’s overal te veine, en vurral ok te hurre. Mee carnaval, mar ok durvur en zeker ok
durnao.
Alaaff, we zien mekaar op t plein bij de brouwerij zaoterdag uur of half 3.
Inne van de Johanna’s
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Bloast um op 2020.
Op zaterdag 22 februari 2020 vanaf 20.11 uur organiseert Brasband
de Johanna’s in samenwerking met de Brouwersgatse hofkapel en
CV de Pintenwippers, onder de naam Bloast um op, voor de tweede keer een
kapellen festival in ons mooie Brouwersgat (Dommelen).
We verzamelen rond onze dorpspomp (Martinusplein) voor een echte bloastest, hierna zullen
we spelen in al onze kroegen. De kapellen zullen net als vorig jaar tegen elkaar Battelen (elkaar
uitdagen door afwisselend nummers te bloazen).

Echte Pintenwippers en carnavalsvierders komen luisteren naar diverse kapellen waarvan sommige van zeer hoog niveau.
Kom luisteren, dansen, zingen, genieten en laat je verrassen door de verscheidenheid aan muziek van pop tot rock en van Carnaval tot tranentrekkers.
Laten we ons als Dommelnaren van de goede kant laten zien en laten we zorgen voor volle kroegen !!
Wij als Brouwersgatse Hofkapel en Brasband
Johanna’s rekenen op jullie komst.

Tot Dommelsch.

Halfvastenbal
Zondag 31 maart 2019 was de uitreiking van d’n Oschkar in café de Bommel.
Deze aanmoedigingsprijs wordt gegeven aan een Dommels initiatief wat een
steuntje in de rug kan gebruiken. Naast de prachtige bokaal in de vorm van een
echte Osch krijgen de winnaars ook een envelop met inhoud. Hiermee kunnen
ze hun activiteiten ondersteunen.
Ben je ook zo benieuwd wie deze
felbegeerde prijs in 2020 in de wacht
sleept? Kom dan op zondag 15 maart
2020 vanaf 14.30 uur naar Partycentrum Bommel aan de Bergstraat. Hierbij is onze prins Heerlijk met zijn gevolg
ook aanwezig en kunnen herinneringen
aan de inmiddels afgelopen carnaval
worden opgehaald!!!

Hopelijk tot dan en maken we er een topmiddag van!
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Bezoek nu
onze nieuwe
webshop!
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Jeugdprins

Thomas

Het leukste blad van Brouwersgat!
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Hallo Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,
Wat ben ik er trots op dat ik dit jaar de Jeugdprins van Brouwersgat mag
zijn.
Na 2 jaar te hebben geoefend als adjudant, ken ik inmiddels de
klappen van de zweep wel een beetje, hahaha.
In het dagelijks leven ben ik “gewoon” Thomas Balmer, bijna 14 jaar oud. Ik zit in
het tweede leerjaar van Weredi Drie.
Mijn grootste hobby is het bouwen aan de bloemencorsowagen van Buurtschap
Crescendo. Daarnaast speel ik rugby bij VRC The Vets.
Verder vind ik tekenen en ontwerpen erg leuk en heb ik mijn eigen
onderscheiding ontworpen!!!
Ik heb er super veel zin in om samen met mijn Adjudant Harm, Vorst Sem,
de Jeugdraad en kleine Dansgarde er een groot feest van te gaan
maken in onze residentie De Dommelstroom.
We zullen samen met Prins Heerlijk, adjudant Lekker, de grote
Dansgarde en natuurlijk de Hofkapel heel Brouwersgat eens flink
op zijn kop gaan zetten.
Want mijn leus is niet voor niets:

Alaaf!!!!
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Ten eerste: Dat ik het supergaaf vind om na twee jaar adjudant te zijn geweest, nu de
Jeugdprins van Brouwergat mag zijn.

Ten tweede: Dat ik er samen met mijn adjudant Harm er een kei groot feest van ga maken.

Ten derde: Dat de Jeugdraad en Dansgarde natuurlijk ook heel belangrijk zijn om dit feest te
laten slagen
Ten vierde: Dat we nog altijd nieuwe leden bij de jeugdraad kunnen gebruiken, dus sluit je aan!

Ten vijfde: Dat prins Heerlijk en adjudant Lekker en hun Raad en Dansgarde net zo’n grote
feestvierders zijn als wij

Ten zesde: Dat wij dit feest niet kunnen vieren zonder de Johanna’s en de Hofkapel

Ten zevende: Dat ik erg blij ben dat de Dommelstroom mijn residentie is dit jaar

Ten achtste: Dat ik hoop dat we jullie daar allemaal gaan zien

Ten negende: Dat ik er erg trots op ben dat ik mijn eigen onderscheiding heb ontworpen

Ten tiende: Dat het wel duidelijk is dat ik ontzettend veel zin heb in deze carnaval en we Brouwersgat op zijn kop gaan zetten

Ten elfde: Dat we dit alles doen onder mijn leus :
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Jeugdraad 2019-2020

Hallo,
Ik ben Thomas Balmer en ik zit in het tweede leerjaar van WereDi Drie. Op
4 februari word ik 14 jaar. Naast carnavallen in Brouwersgat zijn mijn
andere twee grootste hobby’s bloemencorsowagens bouwen bij Crescendo en rugbyen bij VRC The Vets.
Carnaval bij de jeugdraad zit inmiddels in mijn bloed, want dit is mijn vierde jaar in de raad. En nog steeds is het superleuk en gezellig zo met zijn
allen.
Groetjes Thomas
Hallo, pintenwippers en pintenwipperinnekes, ik ben Harm Verberne en
dit is mijn 3de jaar bij de jeugdraad en dit jaar mag ik jeugdprins Thomas
zijn adjudant zijn. Ik zit op de St. Martinus in Dommelen. Mijn hobbys
zijn gamen, buitenspelen en voetbal. Ik voetbal bij rkvv Dommelen en ik
speel in de JO13-3 (dat is D3). Samen met jeugdprins Thomas, vorst
Sem, de jeugdraad en de dansgarde gaan wij van deze carnaval een
feest maken zoals er nog nooit een is geweest.

Groetjes Harm
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Hallo Ik ben Sem Boltjes
Ik ben bijna 12 jaar.
Mijn hobby’s zijn gamen en fietsen.
Ik vind carnaval leuk Omdat het heel gezellig is.
Ik zit nu 2 jaar bij de raad dit word mijn 3de jaar.
Groetjes sem

Hallo iedereen,
Mijn naam is Nick Baetsen.
Ik ben het broertje van Chris en ben 8 jaar oud. Ik zit in
groep 5 van basisschool de Schepelweyen.
Mijn hobby’s zijn: judo, zwemmen, buiten spelen en
met mijn grote broer Chris spelen. Ook houd ik heel
erg van snoepen.
Carnaval vind ik leuk omdat je fijn kan hossen met elkaar en lekker gek kan doen.
Ook voor mij is het de eerste keer in de jeugdraad, ik
vind het heel spannend en ook erg leuk.
Groetjes Nick

Hoi, ik ben Jordy van Roij
Ik ben 10 jaar en zit in groep 6 van basisschool Schepelweyen.
Ik voetbal bij RKVV Dommelen in JO11-2 en ik judo bij
Budo sport van Geel.
Als ik niet hoef te sporten vind ik het leuk om Fortnite te
spelen.
Omdat mijn zusje bij de dansgarde zit leek het mij leuk
om bij de jeugdraad te gaan.
Ik heb er zin in om met z’n alle veel lol en plezier te maken tijdens de carnaval.
Groetjes Jordy

Hallo allemaal,
Mijn naam is Chris Baetsen en ik ben 10 jaar.
Ik zit in groep 7b van Bassischool Schepelweyen.
Mijn hobby’s zijn: gamen, judo, zwemmen, buiten spelen en met
mijn broertje Nick spelen.
Dit is mijn eerste jaar in de jeugdraad en ik heb er heel veel zin in.
Carnaval is voor mij feesten, gezelligheid, gek doen, lekker snoepen
en leuke muziek! Komen jullie ook allemaal gezellig met ons carnavallen in Dommelen? Hopelijk tot dan!
Groetjes Chris
Hoi, ik ben Bas de Backer. Ik ben 10 jaar.

Mijn hobby`s zijn voetballen, gamen en met
vrienden afspreken.
Ik zit voor het eerst bij de jeugdraad. Carnaval is super gaaf omdat je dan lekker kan
feesten!!!!
Groetjes Bas
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Programma jeugd
Zaterdag 22 februari
14.00 uur
Opening jeugdcarnaval met playbackshow

Maandag 24 februari
14.00 uur
Optocht Brouwersgat
19.00
Chipsavond vol dans en vertier

Zondag 23 februari
11.11 uur
Jeugdprinsreceptie
19.00 uur
Games of Brouwersgat
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Dinsdag 25 februari
21.00 uur
Afscheid jeugdprins

Jeugdcommissie

V.l.n.r: Aniek van Beek, Willie van der Vegt, Lindsay Raaijmakers .
Afwezig: Nikki Waterschoot

Carnaval 2020 staat alweer voor de deur. De Brouwersgatse jeugd staat te trappelen om er een
fantastisch jaar van te maken. Jeugdprins Thomas d'n Urste en adjudant Harm hebben dit jaar de
leiding over een mooie raad en een flinke club van dames in de dansgardes. Maar liefst 17 dames in
totaal. Samen met de Johanna's wordt het vast een groot feest! Maar dit alles moet natuurlijk wel
in goede banen geleid worden.
Daar gaan wij als jeugdcommissie ook dit jaar weer ons uiterste best voor doen. Met een beetje
hulp van de Zwarte Hand en de altijd aanwezige enthousiaste ouders natuurlijk.
Met z'n allen gaan we op elke jeugdactiviteit of feest ons beste polonaise beentje voor zetten en
eindigen we met een grote klapper met 4 dagen lol en gein tijdens de carnaval.
In onze jeugdresidentie " de Dommelstroom " is iedereen welkom om samen met ons er dit jaar
een groot succes van te maken.
We hopen jullie met velen te mogen begroeten.
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CV De Zwarte Hand
Hallo jeugd van Brouwersgat,

Wij zijn de Zwarte Hand, misschien zegt de naam jullie nog niet zoveel, maar wat wij
tijdens carnaval allemaal doen waarschijnlijk wel. Je hebt ons namelijk vorig jaar kunnen zien bij de Playbackshow die wij hebben georganiseerd als grote opening van het
jeugdcarnaval. Vorig jaar was dit een groot succes! Hier kun je je volgend jaar ook weer
voor in kunt schrijven! Begin dus alvast maar met oefenen!
Ook doen wij achter de schermen veel voor de optocht sinds 2 jaar, waarbij wij al het
voorwerk doen, terwijl de deelnemers een grote show op de weg zetten. Zelf hebben
we ook een extra element aan de optocht toegevoegd door kinderen met een versierde fiets mee te laten doen en elk jaar hebben we weer geweldige deelnemers met
prachtig versierde fietsen.
Op de zondagavond van Carnaval zijn wij ook altijd in de Dommelstroom te vinden met
de Games of Brouwersgat, waarbij alle kinderen mee mogen doen en kunnen jullie met
de jeugdraad samen een grote strijd aangaan tegen de grote raad en elkaar.
Verder zijn wij bijna elke carnavalsavond te vinden in de Dommelstroom met een hoop
plezier en vreugde!
Zien we jullie terug tijdens Carnaval? Wij zijn al hard aan het werk, zodat jullie een geweldige carnaval hebben!
Klinkt je dit allemaal wel goed in de oren?
Ben je ouder dan 13 jaar?
Dan ben je van harte welkom bij de zwarte hand.
Aanmelden kan via info@cvdezwartehand.nl
Na aanmelding komen we gezellig langs bij je thuis zodat je ouders
ook alle informatie krijgen.
De zwarte hand zorgt ervoor dat haar leden onder de 18 jaar geen
alcohol drinken. Daarnaast brengen ze de jongeren ’s avonds thuis
indien ze niet alleen naar huis mogen.
We vragen geen contributie, maar wel een goede positieve inzet.
Daarnaast zijn al onze leden lid van CV de Pintenwippers.

Tot dan!

CV De Zwarte Hand
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Brouwersgatse Glozzie 2020

Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,
Een nieuwe glozzie, het nieuwe carnavalsseizoen is al weer begonnen.
Mijn prinsenjaar staat voor altijd in mijn geheugen gegrift. Maar nu is het
tijd voor een ander om er een fantastisch feest van te maken. Jeugdprins
Thomas d'n Urste en adjudant Harm en natuurlijk jullie hele gevolg.
Ik weet zeker dat het bij jullie in goede handen is om er voor de jeugd van
Brouwersgat een onvergetelijk jaar van te maken. Ikzelf zit niet meer bij
de jeugdraad maar heb de afgelopen maanden goed geoefend en je zult
mij het komende seizoen regelmatig samen met onze fantastische hofkapel zien, maar vooral horen. Zij hebben me echt met open armen ontvangen en ik heb er enorm veel zin in. Dan wil ik nog even graag iedereen
bedanken die zich elk jaar weer met hart en ziel inzet om het carnaval in
Brouwersgat mogelijk te maken.

Dan sluit ik graag nog één keer af met mijn leus:

Als je je hart vol carnaval stopt
Weet je zeker dat het klopt. Alaaf....
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WOORDZOEKER DOMMELSCH KLUBKE
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Voor de lezers van de Glozzie een woordzoeker met alle ingrediënten om alvast in de stemming te komen
voor een geweldig gezellig carnaval!
Na het wegstrepen van alle woorden blijven er een aantal letters over. Deze vormen de oplossing van de
woordzoeker.
Heb je de woordzoeker met succes opgelost….lever deze dan in bij het Dommelsch Klupke op
carnavalszaterdag. Je vindt ons vanaf 14:30 uur (hou effe rekening met het Brabants kwartierke) op het
Martinusplein in ons mooie Dommelen.
Alle goede oplossingen worden beloond met onze beroemde, niet te versmaden, zelf gebakken frikandel!!
Alaaf en tot gauw!
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Powerwalken is fit en fun!
- uptempo wandelen
- spierversterkende oefeningen
- conditieverbetering
- afvallen
- gezelligheid
- actief buiten zijn

MELD JE AAN

voor een gratis proefles!
www.powerwalkingclub.com

Zonder hen zouden wij niet in staat zijn
dit mooie blad aan U te overhandigen.
Wij bevelen onze adverteerders dan ook
van harte bij U aan!!!
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Brouwersgatse Glozzie 2020

Hoi Brouwersgat,

Doe Week

Hier zijn we weer, de superhelden van de Doe-Week. Afgelopen jaar
hebben we een fantastische editie van de Doe-Week beleefd met veel
deelnemende superhelden, kinderen, vrijwilligers en ondersteuning
van veel organisaties en vrijwilligers. Eén van de hoogtepunten wat
het geweldige eerbetoon wat we hebben gebracht aan de helden van de oorlog die ons hebben bevrijd, zonder deze helden hadden we nu een heel ander leven...
Doe-Week Dommelen bestaat 45 jaar!
Ook komend jaar hebben we weer grootse plannen, want we gaan ons 45-jarig jubileum vieren! Dat
betekent ook dat er weer een grandioze open dag wordt georganiseerd op de zondag voorafgaand aan
de Doe-Week voor iedereen die de Doe-Week een warm hart toedraagt. Om er zeker van te zijn dat dit
in goede banen wordt geleid hebben we zelfs een paar nieuwe bestuursleden aangenomen. Ook zijn
we onze mascottes Pom en Pien niet vergeten, ook zij zullen aanwezig zijn en gaan graag met jullie op
de foto. Daarnaast zijn er, zoals jullie van ons gewend zijn, weer voldoende gezellige activiteiten om
een extra dagje Doe-Week te beleven.
Doe-Week in Brouwersgat
Ook tijdens de carnaval zijn we natuurlijk weer volop aanwezig, als je je ogen open houdt zie je veel
bestuursleden en vrijwilligers vrolijk rondhuppelen tijdens deze dagen in Brouwersgat . Want hier is
het altijd druk en gezellig om samen een onvergetelijk feestje te bouwen. Doe-Week Dommelen draagt
al jaren de carnaval een warm hart toe. Wij vinden het dan ook fijn als jullie en vele anderen dit geweldige festijn met ons mee komen vieren. Er worden ook dit jaar weer nieuwe initiatieven ondernomen;
ben je nieuwsgierig kom dan eens kijken en feest met ons mee! Hou je kalender met de Carnaval maar
vrij, want het belooft een groot spektakel te worden.
Doe-Week in Dommelen is ondertussen een begrip in onze gemeente geworden en als het aan het bestuur ligt blijft dit zo tot nog heel lang zo. Graag zien we jullie tijdens de carnaval en tijdens de Doe-Week
zelf want: “de Doe-Week daar moet je bij zen!!!”
Tot aan de carnaval, Alaaf!
We eindigen dit verhaal met een de leus: “Ben je een kindervriend en hou je van feest tijdens de DoeWeek en Carnaval dan moet je erbij zen geweest!!!”
Edwin Vlassak & Geoffrey van Gerven
‘The B-Brothers’
PS. Kom natuurlijk ook naar de optocht, want zoals jullie van ons gewend zijn onthullen we dan ons
thema voor dit jubileumjaar!
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Ga jij ook weer met mij voorop?
Voorop in de optocht van Brouwersgat, is dat niet ontzettend
leuk?
De laatste schooldag hebben veel kinderen hun best gedaan
om met de leukste en mooist versierde fietsen, bolderkarren
enz. mee te lopen in de schooloptocht. Laat je mooie knutsel/
bouwwerk zien aan heel Brouwersgat!
Rij mee met de optochtclown en krijg na de optocht een kleine
attentie.
Wil je mee doen maar ook de optocht zien? Dat kan! Halverwege de route is er de mogelijkheid om in een vak te gaan staan
met onze begeleiding en samen de optocht te bekijken.
Ik, clowntje, heb er al heel veel zin in en hoop dan ook dat er
heel veel Brouwersgatse kinderen met mij mee gaan.
Zie ik je daar?
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JEUGDPALEIS DOMMELSTROOM
Kom ook bij Fred en Karin
jeugdcarnaval vieren!
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Bergstraat 32, Dommelen - 040 - 201 40 26 - www.dommelstroom.nl

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

