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Vanuit het bestuur
In het bestuur zijn we al weer druk bezig met de 
voorbereidingen van ons volgende seizoen met het 
55-jarig bestaan als belangrijk middelpunt.
De data van het 55-jarige jubileumfeest zijn verderop 
in dit Brouwseltje vermeld. Maar ook een korte terug-
blik op de Kroonfeesten van 30 april jl. en het verhaal 
van een Rotterdammer, die voor het eerst met ons 
carnaval heeft gevierd. Dit verhaal wilden wij U zeker 
niet onthouden. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Paul Krikhaar, voorzitter.

Carnaval 2013 Brouwersgat
Dit gezien en meegemaakt door de ogen
van een Rotterdammer.

Normaal zijn deze dagen in regio Rotterdam heel 
rustig en normaal. Dan merk je niet dat het in Brou-
wersgat zo vreselijk gezellig is. Het was een feest om 
dit mee te mogen maken. De reden dat ik alles van zo 
dichtbij heb kunnen meemaken is dat mijn vriendin 
Jacquelien Vromans in de jeugdcommissie zit van 
Brouwersgat. Zodoende zat ik er heel dicht bij en wat 
een geluk heb je dan om zo te mogen genieten van 
alles wat Brouwersgat is.

Jacquelien vertelde mij al heel snel: Ton, het
Santaotum moet je echt kennen anders heb je een 
probleem!!! Ha, ha, ik hem gedownload en toen we 
in Zuid Spanje op onze HEMA rookworst rond dob-
berde, zong ik keihard het Santaotum uit me hoofd. 
Dat was lachen dat begrijp je wel, heb hem ook alle 
keren keihard meegezongen. Jacquelien zei toen, 
inburgeringscursus geslaagd!

De sfeer de afgelopen carnavalsperiode was super, 
de jeugdcommissie was vele keren bij elkaar om alles 
top te regelen, vergaderingen tot laat in de avond. 
De jeugdcommissie met Gerard, Pascal, Sander, Bep, 
Lucian en natuurlijk Jacquelien en vergeet niet de 
partners die bijsprongen waar nodig. Dat was ook 
nodig, zodoende was het een topprestatie van een 
heel hecht team. 
Na 21.30 uur de evaluatie. Dat was ook een feestje 
in de keuken van de Dommelstroom bij Karin en Fred 
aan de tafel een soepje eten en de dag doornemen 
(wat een kanjers van mensen zijn dat toch: altijd 
gastvrij!!!).

De volle dagen waren leuk en de warmte van de 
kinderen die je krijgt is echt super. Mijn ervaring van 
het ontmoeten van heel veel mensen waar ik gelijk 
een fijn gevoel bij had was geweldig, in alle soorten 
van de carnaval kwam ik ze tegen. Van de jeugd tot 
ex-prinsen, het was top. 

Kroonfeesten 2013
Bij de laatste Koninginnedag heeft carnavals-
vereniging CV de Pintenwippers zich opmerkelijk
gepresenteerd. Na aanleiding van haar 55-jarige 
bestaan komend seizoen wilden de Pintenwippers 
opvallen. In samenwerking met Carel van Bommel 
bedachten ze dat een kameel bij het terras van café 
Bommel wel de aandacht zou trekken.
Dat dit zeer goed is gelukt bleek uit de constante
lange rij van kinderen die een ritje tussen de twee 
bulten wel eens wilden meemaken.
Joris (de kameel) vond het allemaal prima, alhoewel 
hij halverwege de middag even aan de handrem 
trok en er bij ging liggen. Al met al was het een hele 
plezierige en zonnige middag, die een aantal nieuwe 
leden heeft opgeleverd.
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Wist U dat...
•	 dat	de	kameel	(Camelus	bactrianus)	een	hoefdier	

is	uit	de	onderorde	der	eeltpotigen?
•	 dat	een	kameel	twee	bulten	heeft	en	een	dro-

medaris	maar	een	bult?
•	 dat	kameelrijden	daardoor	makkelijker	is	dan	

dromedarisrijden?
•	 dat	er	een	ezelsbruggetje	is	om	een	kameel	en	

een	dromedaris	uit	elkaar	te	houden?
•	 dat	een	dromedaris,	een	kameel	is,	die	nog	niet	

klaar	is?
•	 dat	op	de	website	een	verwijzing	staat	naar	een	

groot	aantal	foto’s	van	de	afgelopen	carnaval?
•	 dat	ook	alle	ingezonden	foto’s	die	deelnamen	

aan	de	Foeperfotowedstrijd	2013	op	de	website	
staan?

•	 dat	wij	U	graag	zien	op	8	juni	en	wel	op	de	fiets?

Rabobank fietstocht
Op zaterdag 8 juni 2013 wordt weer de Rabobank 
fietstocht georganiseerd. Afgelopen jaar hebben wij 
onze jeugd weer een plezier kunnen doen door het 
verdiende bedrag aan hen te besteden. Dit hebben 
we verdiend door bij de Belleman mee te helpen aan 
de verzorging van de innerlijke mens van de voorbij 
komende fietsers. Dit jaar zal deze verzorging door 
andere verenigingen op een andere plaats worden 
gedaan en zullen wij het weer moeten verdienen 
door gewoon mee te fietsen. Dus heb je zin in een 
leuke verzorgde fietstocht door onze regio, fiets dan 
mee met CvdP. Aanmelden kan rechtstreeks door een 
mailtje te sturen naar het secretariaat :
      cvdp@cvdepintenwippers.nl
Je  kunt jezelf ook aanmelden via de bestuurleden, 
die jouw commissie vertegenwoordigen. Wij hopen 
uiteraard op zoveel mogelijk deelnemers. Het vertrek-
punt ligt dit jaar bij Handbalvereniging Valkenswaard, 
Amundsenstraat 1, Valkenswaard

Fiets mee en steun de jeugd!

55e Prins van Brouwersgat
Wie wordt de 55e Prins van Brouwersgat? Wie volgt 
er in het jubileumjaar Prins Dominella op? Wellicht 
ten overvloede, maar zoals in ons huishoudelijk regle-
ment staat vermeld kan iedereen zich aanmelden 
om gekozen te worden tot Prins van Brouwersgat. Dit 
huishoudelijk reglement is terug te vinden op onze 
website. Zou je nog meer willen weten? Er is ook nog 
een vademecum beschikbaar, waarin meer verteld 
staat over de rechten en plichten van een Prins. 
Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, stuur dan even 
een mailtje naar cvdp@cvdepintenwippers.nl

55 jarig jubileumfeest CvdP
Het 55-jarig jubileumfeest zal worden gehouden op 
16, 17 en 18 mei 2014. Reserveer deze data alvast in 
Uw agenda. Wij beloven dat het een mooi weekend 
zal gaan worden. Onze feestcommissie is er al druk 
mee aan de slag!

(vervolg)
Ook de ontvangst in het Dommelsch brouwerij café 
om 10.00 uur was top. Zelden zo’n opstart moment 
gehad. Net de thee in m’n maag en dan een heerlijk 
een koud Dommelsch pilsje er achteraan (sorry, meer-
dere) met dank aan CV.NL.

Ik weet nu al dat ik dit volgend jaar voor geen goud 
meer wil missen. Brabant (Brouwersgat) heb voor 
altijd mijn hart gestolen. Vandaar dat ik vanaf 1 Maart 
ook een echte ingeschreven Brabander ben!!!

Nou, houdoe, groetjes Ton van Mastrigt

Burgemeester	Ederveen	(L)	en	Ton	van	Mastrigt	(R)	


