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Mede dank zij deze vrijwilligers is zo’n helse klus toch 
in een paar uur geklaard en was iedereen weer rond 
20.30 uur terug in de Martinusschool waar een hapje 
en een drankje voor hun klaar stond. 

Wij willen dan bij deze ook al deze vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet en natuurlijk ook Els en 
Willie die de organisatie van deze avond op zich 
hadden genomen. 

Koning der Prinsen 

 
 
Zoals ieder jaar zijn we ook dit jaar met beide prinsen 
op zaterdag 17 januari afgereisd naar Valkenswaard 
om daar deel te nemen aan het Koning der Prinsen. 
Een evenement dat ieder jaar georganiseerd wordt 
door carnavalsvereniging De Vurdeurtrekkers. 
Dit jaar zijn zowel onze jeugdprins Pim d’n Urste als 
Prins Jan verkozen tot Koning der Prinsen. Een 
geweldige prestatie waar we als vereniging erg trots 
op zijn. Bij de verkiezing van prins Jan tot Koning is 
dit ook mede te danken aan de geweldige opkomst 
van onze prins met zijn gevolg en onze hofkapel. Ze 
hebben daar laten zien hoe leuk carnaval kan zijn 
wanneer de Pintenwippers zich presenteren als een 
geheel, wat werd afgesloten met een gezamenlijk 
nummer van kapel en prinselijk gezelschap. Bedacht 
door onze kapelleider Jan Dijkstra werd het nu overal 
bekende nummer You’re the Voice van John Farnham 
ten gehore gebracht. 

Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes 

We staan aan de vooravond van carnaval en hebben 
de afgelopen weken diverse activiteiten bezocht en 
ook zelf georganiseerd. 
We hebben als vereniging een nieuwe start gemaakt 
en ik durf wel te zeggen dat die voortvarend is 
verlopen. We willen jullie even bijpraten wat er 
allemaal tot nu toe is gebeurd. Dit had al eerder en 
vaker mogen gebeuren, maar dat is een van de 
punten waar we nog aan werken. We zoeken in het 
bestuur nog iemand die de communicatie naar 
buiten gaat verzorgen. Dus mocht je je geroepen 
voelen laat het ons weten. 
 
Prinsenbal 
Op zaterdag 8 november 2014 hebben we tijdens ons 
jaarlijkse prinsenbal een nieuwe prins gekozen. Dit is 
geworden Jan van Erp die het carnavalsseizoen in 
gaat als Prins Jan. En zijn adjudant is Rob bakermans. 
Een jeugdig team dat met veel elan de carnaval in 
gaat en dat onder Jan zijn leuze; Gullie denk ut, ik 
doe ‘t! 
De zondag hieraan vooraf gaand is ook de nieuwe 
jeugdprins bekend geworden en dat is Pim Schellens 
die gaat regeren onder de naam Pim d’n Urste samen 
met zijn adjudant Bas en vorst Pepijn. 
 
Foeperpot 
We hebben dit jaar contact gezocht met de school 
voor grafische vormgeving om ons te helpen met de 
realisatie van de Foeperpot. Onder leiding van 
Colinda hebben leerlingen van deze school een 
nieuwe Foeperpot in elkaar gezet. Op vrijdag 9 
januari hebben de twee prinsen deze vol trots 
overhandigd aan Opperpintenwipper Joost van Rens. 
Na de overhandiging moet de deze carnavalskrant 
natuurlijk ook nog bezorgd worden in Dommelen. 
Dit doen we dan altijd op de maandag erna en zo zijn 
we op maandag 12 januari met een 65 tal 
vrijwilligers huis aan huis rond gegaan in Dommelen 
om de Foeperpot af te geven en tevens een schildje 
aan te bieden als ondersteuning voor de vereniging.  
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Dansgardetoernooi 

De morgen na de brouwtrouw was het voor de 
Brouwtrouwcommissie en vele vrijwilligers alweer 
vroeg dag want de grote zaal van de Belleman moest 
omgebouwd worden voor het Dansgardetoernooi. 
Dit is een gezelligheidstoernooi wat steeds meer 
bekendheid geniet en waar verenigingen uit heel het 
land naar toe komen om te kijken naar de prestaties 
van hun, soms zeer jeugdige, dansgardes. Allemaal 
aangemoedigd door de meegekomen raden van elf, 
prinsen en natuurlijk ouders en grootouders. 
Ook hier kunnen we terug kijken op een zeer 
geslaagde dag. 

 

Agenda 

Wanneer u dit leest hebben we de receptie van onze 
prins Jan net achter de rug en staan we klaar voor de 
carnaval. Terugkijkend op de afgelopen weekenden 
kan ik niet anders concluderen dat dit een geweldige 
carnaval zal gaan worden. We hebben twee 
fantastische prinsen die voorop zullen gaan met 
achter hun aan de raden van elf en hofkapellen. Ja, je 
leest het goed kapellen. De Johanna’s zullen tijdens 
deze carnaval de hofkapel zijn van onze jeugdprins 
Pim d’n Urste, ook iets om trots op te zijn. 

Ik hoop velen van U te mogen begroeten tijdens de 
carnaval in een van de twee horecagelegenheden 
dan wel op het Martinusplein in Dommelen. 

Met carnavaleske groet, 

 

Peter van den Broek 

Voorzitter 

 

Onderbrouw 

Op zondag 18 januari was er de Onderbrouw, een 
traditie, waar we het laatste carnavalsbier van het 
seizoen 2013-2014 opdrinken en daarna overgaan tot 
een brouwsel met Hop en Mout om zo tijdens de 
Brouwtrouw weer een nieuw bier te kunnen 
presenteren voor dit carnavalsseizoen. Dit jaar 
hadden we een klein probleem, want onze prins van 
vorig jaar Jubilando had nog geen Hop gevonden en 
zonder Hop geen bier. Dus er werd naarstig gezocht 
naar een passende oplossing en omdat zich niemand 
aanmelden werd zijn adjudant Johan verzocht om 
haar plaats in te nemen, maar een mannelijke Hop 
hadden we nog nooit meegemaakt. De 
Brouwmeesters maakten zich dan ook terecht 
ernstige zorgen of dit nog wel goed zou komen. Op 
het moment supreme haakte Johan toch nog af, 
maar gelukkig kwam er onverwachte hulp uit de 
hofkapel. Marianne van Herk melde zich aan als Hop, 
niet wetende dat er ook achter de coulissen een Hop 
klaarstond in de persoon van Debbie Spijkerman. Dus 
nu stond men in een keer met twee Hoppen. Dit 
moet voor dit jaar dan ook een geweldig bier 
worden. 

 

Brouwtrouw 
Twee weken na de Onderbrouw op zaterdag 31 
januari was er de Brouwtrouw. In een fantastisch 
versierde zaal hebben we die avond het nieuwe 
carnavalsbier gepresenteerd met natuurlijk Mout en 
de twee Hoppen. 

  
De avond was een aaneenschakeling van tonpraters 
en amusement op een voorbeeldige wijze aaneen 
gepraat door Rob van Daal. Het werd terecht in de 
dagbladen Amazing Brouwersgat genoemd. Met 
dank aan de nieuwe Brouwtrouwcommissie onder 
leiding van Luciën van den Heuvel. 
 
 
 


