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Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,

Wellicht ten overvloede, maar hierbij nogmaals 
het programma van de Brouwersgatse Carnaval 
2013. Let daarbij even goed op de roodgekleurde 
teksten en tijden. Er zijn hier en daar kleine wij-
zigingen ten opzichte van eerder gepubliceerde 
berichten of voorgaande jaren. Rest mij U allen 
een knotsgekke fijne carnaval toe te wensen.

Met carnavaleske groet,
Paul Krikhaar, voorzitter.

Zaterdag 9 februari 2013 
We starten de carnaval traditioneel met de car-
navalsviering om 10.00 uur (een half uurtje eer-
der dan voorheen) in de St. Martinuskerk. Deze 
viering zal met veel mooie zang door onze eigen 
leden worden opgeluisterd. Een mooi begin van 
deze carnaval.
Om 15.00 uur begint de spectaculaire opening 
van carnaval onder het motto: "Brouwersgat op 
stelten". Al vanaf 14.30 uur zijn er diverse leuke 
activiteiten op het Brouwerijplein. De stoet zal 
uiteindelijk, na de nodige tussenstops te hebben 
gehad, eindigen op het Martinusplein, alwaar de 
pannenkoeken weer voor ons klaar staan.
Rond de klok van 16.30 uur wordt op het Mar-
tinusplein de dorpssleutel door Burgemeester 
Ederveen overhandigd aan Jeugdprins Axel en 
Prins Dominella van Brouwersgat.
‘s Avonds wordt voor de 10e keer het Groot Ka-
pellenfestival "Dweilen rond de Pomp" georgani-
seerd. De organisatie is weer in handen van onze 
eigen Brouwersgatse Hofkapel. De start hiervan 
is al om 20.00 uur bij de Dorpspomp.

Zondag 10 februari 2013
Wij verwachten U allemaal vanaf 10.30 uur in het 
Jeugdpaleis in Café Dommelstroom op de recep-
tie van onze Jeugdprins Axel en de Jeugdraad. Zij 
kijken nu al uit naar deze speciale dag, waarin 
zij in het middelpunt van de belangstelling zul-
len staan. Aansluitend is er 's middags de altijd 
gezellige peuter- en kleutermiddag, waar ook de 
ouders altijd naar uit kijken.
's Avonds is het natuurlijk weer een gezellige en 
dolle boel in de drie cafés in het centrum van 
Brouwersgat.

Maandag 11 februari 2013
Vanaf 14.30 uur trekt de grote optocht door 
Brouwersgat. U komt toch ook weer kijken 
naar de creaties van onze Dommelse carnavals-
vierders? Lach en geniet van de teksten en 
spreuken in deze stoet of wellicht loopt U zelf 
mee! Ook hier zal het thema “Brouwersgat op 
stelten“ weer terug te zien zijn.
's Avonds kunt U weer meemaken dat de      
Brouwersgatse nachten lang zijn bij Bommel 
Partycentrum, Café Dommelstroom en Feestcafé 
Broertjes.
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Dinsdag 12 februari 2013
In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de 
leden van CV de Pintenwippers en de Club van 44 
al om 10.30 uur verwacht op de Brouwerij voor 
de traditionele ontvangst. De toegang is uitslui-
tend voor leden van CV de Pintenwippers en de 
Club van 44. Vorig jaar was dit al een geweldig 
hoogtepunt van de carnaval in Brouwersgat. Het 
belooft dit jaar wederom een fantastische mor-
gen te worden. Laat U verrassen door de optre-
dens die er verzorgd zullen worden!
's Middags start er om 15.00 uur Ameezing Brou-
wersgat in Bommel Partycentrum. Iedereen is 
welkom bij dit evenement met echte Brouwers-
gatse artiesten. 
Om 21.11 uur zal Jeugdprins Axel helaas weer 
van zijn steek, mantel, ketting en scepter wor-
den ontdaan in Jeugdpaleis Dommelstroom. 
Dit zal vervolgd worden met het demasqué van 
Prins Dominella rond de klok van 23.11 uur. Dit 
is, in tegenstelling tot eerdere berichten, weer 
traditiegetrouw in Feestcafe Broertjes, alwaar we 
tot in de late uurtjes door zullen gaan.

Terugblik receptie Prins Dominella
Afgelopen weekend (3 februari jl.) heeft de 
receptie van Prins Dominella en Adjudant Goof 
Melis plaatsgevonden. Het is een middag gewor-
den, die zeer druk bezocht is door vele mensen 
en verenigingen uit Brouwersgat, maar ook ver 
daar buiten. Langs deze weg willen zij nogmaals 
allen die hen vereerd hebben met een bezoek, 
danken voor de mooie woorden, felicitaties en 
cadeaus die ze hebben mogen ontvangen. Het 
is voor Prins Dominella en Adjudant Goof een 
onvergetelijke dag geworden.

Wist U dat...
•	 dat	je	niet	weet	wat	je	mist	als	je	de												

carnavalsmis	mist?
•	 dat	de	Brouwtrouw	een	groot	succes	was	

met	de	medewerking	van	diverse	Dommelse	
artiesten?

•	 dat	we	hopen	deze	stijgende	trend	door	te	
kunnen	zetten?

•	 dat	het	Gezelligheidstoernooi	wel	HEEL	ERG	
gezellig	was?

•	 dat	het	nu	weer	drukker	was	dan	vorig	jaar?
•	 dat	alle	dansgardes	met	veel	plezier	hebben	

opgetreden	voor	de	vele	aanwezigen,	waar-
onder	7	Raden	van	Elf	van	buitenaf?

•	 dat	we	iedereen	graag	weer	zien	tijdens	de	
komende	carnaval?

•	 dat	U	zeker	de	dinsdagochtend	op	de	Brou-
werij	niet	moet	missen?

•	 dat	wij	erg	benieuwd	zijn	naar	de	creaties	
waarmee	Brouwersgat	op	stelten	zal	worden	
gezet!!


