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Even later werd aangekondigd dat het tijd was om de 
nieuwe prins van Brouwersgat te gaan OOGSTEN. Er 
werd catwalk muziek in gestart en een heuse catwalk 
werd opgevoerd. Een aantal prachtige dames 
betraden het podium en gaven een mooie show weg. 
Het viel overigens menigeen wel op dat het allemaal 
dames waren, was dit een hint????  
Toen klonk er ineens; “Hebben jullie er allemaal zin 
in?!!” De nieuwe prins van Brouwersgat bleek een 
prinses te zijn. CV de pintenwippers presenteerde 
met trots de nieuwe Prinses van Brouwersgat  

Prinses Linda. 

 
Ze zal regeren over Brouwersgat met haar leuze; 
“Carnaval in Brouwersgat, un fist vur iedereen!!!”  
Samen met haar adjudant Geert Brom zullen zij er 
een geweldige carnavalseizoen van gaan maken. 
  

In dit 2de Brouwseltje van het seizoen 2018 -2019 
kunnen we iedereen vol trots melden dat we voor dit 
seizoen zéér goed;  

  “GEOOGST“ hebben!! 

 

Afgelopen vrijdag 9 november j.l. was het dan 
eindelijk zover, de aftrap van het nieuwe 
carnavalseizoen kon beginnen door het oogsten van 
een nieuwe Hop en Mout en later op de avond onze 
nieuwe Prins tijdens de OOGST!! 

De Dommelstroom was bijna tot de nok gevuld met 
carnavalsvierders uit Brouwersgat, Mulkgat en 
Striepersgat. Zij zagen allen op een groot scherm hoe 
middels een goed in elkaar gezette diapresentatie de 
nieuwe Hop en Mout bekend werden gemaakt, door 
op iedere dia nieuwe aanwijzingen hiervoor te 
presenteren. 

Voor sommige was het al bij de 2de dia duidelijk, voor 
anderen pas een aantal dia’s later en zelfs enkelen 
wisten het bij de laatste dia nog steeds niet. Pas toen 
er aangekondigd werd wie de nieuwe Hop en Mout 
voor het komend seizoen waren, was het ook hen 
duidelijk. Niemand minder dan Carel en Wies van 
Bommel zullen dit seizoen gaan zorgen voor het 
nieuwe carnavalsbier. Dè’s nog eens Lef hebben om 
samen in de ketels van onze brouwerij nog eens 
lekker te …… Ja, dat kan iedereen zelf wel invullen.  
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De Jeugd van Brouwsgat: 

Op de elfde van de elfde was het de beurt aan de 
jeugd om een nieuwe jeugdprins te kiezen. Wederom 
waren er weer velen aanwezig in de dommelstroom 
om de jeugdprinsverkiezing bij te wonen. Presentator 
George kondigde deze middag gelijk aan dat er dit 
jaar een heuse verkiezingsstrijd zou zijn. Wie zich aan 
het einde van de middag jeugdprins van Brouwersgat 
zou mogen noemen zouden Thomas en Dylan uit de 
jeugdraad gaan uitmaken. Beide gaven aan het 
aanwezige publiek een knappe presentatie ieder 
geheel op zijn eigen wijze. Beide zongen ook een zeer 
aanstekelijk lied, wat goed werd meegezongen door 
het publiek. Daarna moesten ze ieder op hun beurt 
de jeugdraad en de dansgarde voorstellen. Beide 
deden niets onder voor elkaar, dus het werd een zeer 
spannende verkiezing. Terwijl Rob van Daal enkele 
nummers te gehoren bracht, werd er gestemd en de 
stemmen geteld. Toen brak het moment aan waarop 
bekend gemaakt zou worden wie zich jeugdprins van 
Brouwersgat zou mogen noemen. Hiertoe hingen de 
adjudanten ketting en de scepter middels touwen 
aan het plafond. Zowel Dylan als Thomas kregen 
ieder een touw in de hand en via een lange en 
ingewikkelde baan van touwen, katrollen en punten 
die met punaises waren vast gezet moesten ze al 
trekkend er achter zien te komen wie het touw met 
de scepter had en wie de adjudanten ketting. 
Naarmate het touw dichter bij kwam werd het steeds 
spannender. Uiteindelijk bleek Dylan Waterschoot 
het touw met de scepter te hebben en mocht hij zich 
Jeugdprins van Brouwersgat seizoen 2018-2019 
noemen. Thomas Balmer werd uiteindelijk zijn 
adjudant. 

 

 
 

Namens CV de Pintenwippers feliciteren wij onze 
nieuwe heersers van Brouwersgat samen met hun 
adjudanten; Prinses Linda en adjudant Geert, 
Jeugdprins Dylan en adjudant Thomas en uiteraard 
feliciteren wij ook onze nieuwe Hop en Mout Carel 
en Wies van Bommel. Maak er allemaal een 
onvergetelijk mooi carnavalseizoen van!!   Alaaafff 

 
 

  
 
WEBSITE; 
Misschien hebben jullie het al wel gemerkt of 
misschien ook nog niet, maar onze website staat 
onder constructie. Achter de schermen zijn we heel 
hard bezig om een nieuwe website te bouwen die 
meer past bij deze tijd. We hopen spoedig de nieuwe 
site te kunnen presenteren. Ondertussen zal de 
benodigde informatie zoveel als mogelijk is via onze 
Facebookpagina worden verstrekt. 
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We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe 
secretaris!!  

Hieronder staat een omschrijving van de taak; 

De secretarisfunctie is een van de bestuurlijke pijlers 
van een organisatie. De secretaris wordt wel 
gekarakteriseerd als ‘het geheugen’ van de 
organisatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het 
verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze 
opbergen van informatie. Samen met de voorzitter 
en de penningmeester vormt hij/ zij het dagelijks 
bestuur van de vereniging. Samen met het bestuur 
wordt er ca. 10x in het jaar vergaderd en de ALV 
voorbereid en geleid. Ongeveer 5/6 uur per maand 
ben je gemiddeld met de uitvoering van deze functie 
kwijt. 

De belangrijkste taken zijn: 

• het bijhouden van de leden- en 
   vrijwilligersadministratie 
• het voorbereiden van vergaderingen, in overleg  
   met de voorzitter; de verslaglegging en  
   beantwoording van ingekomen post 
 
De secretaris is bij uitstek de persoon die informatie 
voor de interne en externe nieuwsvoorziening (denk 
aan de website) kan aanleveren. Hetzelfde geldt voor 
het jaarverslag. 

Het profiel van een secretaris: 

Allereerst is het natuurlijk van belang dat de 
secretaris binding voelt met CV de Pintenwippers. 
Daarnaast zijn er bepaalde eigenschappen en 
vaardigheden die bij de functie van secretaris goed 
van pas komen. Als u plezier heeft in 'pen en papier’ , 
redelijk ordelijk bent en als u het leuk vindt om als 
spin in een informatieweb te fungeren is een 
secretarisfunctie iets voor u. 
 
U kunt zich aanmelden tijdens een van onze 
activiteiten of een mailtje sturen naar; 
heu37@outlook.com 

 

De Raad van Elf zoekt jou!! 

Vind jij Carnaval vieren ook zo leuk en zou je dat best 
graag georganiseerd willen doen, dan is de Raad van 
Elf misschien wel iets voor jou? Loop jij graag voorop 
in de gezelligheid en zet jij het liefst als eerste de 
polonaise in, ga dan eens informeren of de Raad van 
Elf niet iets voor jou zou kunnen zijn. Spreek op de 
activiteiten waar we als Raad van Elf zijn gerust eens 
een van de raadsleden aan en informeer vrijblijvend 
naar wat de Raad van Elf allemaal doet, hoe zit het in 
elkaar en wat zijn de mogelijkheden. Wil je eens 
ervaren hoe het is om deel te nemen in de Raad van 
Elf loop dan eens geheel vrijblijvend een of meerdere 
keren mee. We dagen jou graag uit!! Voor meer 
informatie mail dan naar; heu37@outlook.com 
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