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Vanuit de commissies

Rv11: Verkiezing Veldwachter
Afgelopen maandag 7 mei stond de verkiezing van 
Veldwachter op het programma. Verkiesbaar waren 
Jan van Erp en Jack Thijssens. Na het tellen van de 
stemmen werd Jan van Erp uitgeroepen tot nieuwe 
Veldwachter van de Raad van 11. Daarmee kwam er 
een einde aan een periode van 12 jaar waarin Jack 
deze functie heeft vervuld.  Er zal uiteraard op een 
later tijdstip nog waardig afscheid worden genomen 
van Jack als Opper, die we hierbij alvast bedanken 
voor zijn geweldige inzet. Uiteraard feliciteren we Jan 
met zijn benoeming tot nieuwe Veldwachter.

Rv11: Ballotage Ron de Koning
Vóór de verkiezing van Veldwachter op 7 mei jl. stond 
er ook nog een ballotage op het programma. Na 
eerdere positieve gesprekken die Ron de Koning had 
met de ballotage commissie, was het woord aan de 
Raad van 11. Dat de Raad niet over een nacht ijs 
gaat, bleek wel uit de tijd die nodig was om het 
mogelijk nieuwe lid te "bespreken". Ron kreeg het al 
een beetje benauwd. Na enige tijd kwam er toch de 
bekende witte rook en werd Ron als nieuw lid 
aangenomen bij de Raad van 11. Tot ver buiten de 
Belleman was daarna het Santaotum te horen.

Vanuit het bestuur

Hierbij ontvangt U alweer de vijfde alom bekende 
nieuwsbrief, al is het nu in een iets ander jasje. We 
hopen dat het U bevalt.

55-jarig jubileum
De jubileum commissie zit zeker niet stil en is op de 
achtergrond bezig om het 55-jarig jubileumfeest op 
poten te zetten. Zodra er meer bekend is over de 
juiste data van dit feest, zal dit worden gepubliceerd. 
Zeker is wel dat dit feest zich zal afspelen in de loop 
van volgend jaar. Wordt dus vervolgd...

Commissie Evenementen
Binnen het bestuur hebben er na de carnaval 
wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de 
personele bezetting van enkele commissies. Voor 
diegene die het nog niet wisten, Tiny van der Vegt is 
de nieuwe voorzitter van de Commissie 
Evenementen en als zodanig toegetreden tot het 
bestuur. De Commissie Evenementen heeft op dit 
moment 4 grote doelen waarop men zich zal gaan 
richten. Deze zijn het Prinsenbal, de Brouwersgatse 
Opening Carnaval (BOC), het rondbrengen van de 
Foeperpot en de verlichting aan de Bergstraat.

Commissie Publiciteit en Voorlichting
Binnen het bestuur heeft Wim Caris het stokje 
overgenomen van Jack Thijssens. De grootste 
uitdaging zit hem in het evenaren van het succes van 
afgelopen jaar; de realisatie van de Foeperpot, welke 
afgelopen seizoen nog werd verkozen tot beste 
Carnavalskrant van Brabant.

Met veel positiviteit zijn we dus al weer begonnen 
aan de voorbereidingen van het komende seizoen. 
Wij hebben er zin in. En jullie?

Met carnavaleske groet,
Paul Krikhaar (voorzitter).
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Vanuit de commissies (vervolg)

Rv11: Nieuwe President
Binnen de gelederen van onze vereniging wordt er 
momenteel nog druk gezocht, geïnformeerd en 
gepolst naar mogelijke kandidaten voor de functie als 
President van het Prinselijk Gezelschap. Het doel van 
het bestuur is om deze vacature nog vóór de grote 
vakantie ingevuld te hebben.

Jeugdcommissie en Dansgardecommissie
Tijdens de jeugdprinsreceptie van afgelopen seizoen 
heeft Jeugdprins Bob een cadeau in ontvangst mogen 
nemen van de Brouwtrouw commissie. Dit betrof 
een gratis bezoek aan de bioscoop met de gehele 
Jeugdraad, dansgarde minioren en dansgarde 
junioren.
Op zaterdag 31 maart hebben zij dit cadeau 
verzilverd en werd Service Bioscoop ZIEN in 
Eindhoven bezocht. Bij aankomst werden zij allemaal 
getrakteerd op gratis drinken en een grote zak 
popcorn. De jeugd heeft daarna gezamenlijk de film 
"The Muppets" op het grote doek mogen zien. 
Service Bioscoop ZIEN en Brouwtrouw commissie: 
Bedankt voor dit leuke cadeau!

 

Agenda

Rabo fietstocht 24 juni 2012
Zoals reeds eerder vermeld zal op deze zondag de 
Rabo fietstocht worden verreden. Om de kas van 
onze vereniging wat te spekken, hoeft er dus niet 
gefietst te worden. We gaan als Pintenwippers onder 
leiding van Phons Berkemeijer De Belleman 
ondersteunen in zijn functie als pleisterplaats. Dus 
heb je zin om tijdens deze gezellige middag te helpen 
en alle fietsers voorbij te zien komen die deelnemen? 
Meld je dan aan als vrijwilliger bij Goof Melis.

En verder...

Wist U dat...
 Dat we het museum bij Ger Raaijmakers  

weer hebben kunnen bezoeken tijdens het  
museum weekend?

 Dat het er weer ouderwets gezellig was?
 Dat het museum er hierdoor weer een paar  

leuke stukken bij heeft gekregen?
 Dat er een oude film bestaat uit 1958 over  

Dommelen?
 Dat deze film te zien is via de website van JB  

Film?
 Dat er op deze film oude carnavalsbeelden te  

zien zijn?
 Dat deze beelden moeten dateren uit de tijd  

net na de oprichting van onze vereniging?
 Dat we (nog) niet weten wie al deze  

carnavalsvierders op de film zijn?
 Dat Ger Raaijmakers en Noud van Erp dit  

graag willen weten, vanwege hun  
activiteiten bij ons museum?

 Dat U deze nieuwsbrief gratis ontvangt  
indien Uw e-mail adres bekend is bij het  
secretariaat?

 Dat U deze nieuwsbrief binnenkort ook terug  
kunt lezen op onze website?


