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Evenementencommissie 
De Evenementencommissie wordt vanaf nu geleid 

door Nicolette van der Palen 
Al met al heeft het bestuur een grote verandering 

ondergaan. Het is een nieuwe jonge ploeg die er 
erg veel zin in heeft. 

Met de verkiezingen van de beide Prinsen voor de 
deur, is het seizoen al weer in volle gang. Wij 
hopen jullie allemaal te ontmoeten tijdens deze 
twee gezellige dagen. Tot in November! 

 
Met carnavaleske groet, 
Peter van den Broek (voorzitter). 

Vanuit de commissies 

Jeugdcommissie: Jeugdprins verkiezing 2014 
Op 2 november 2014 zal onze nieuwe Jeugdprins 
worden gekozen in café de Dommelstroom. Deze 
gezellige en spannende middag begint om 15.00 uur. 
Buiten de spannende strijd om de titel van 
Jeugdprins van Brouwersgat, zijn er wellicht ook al 
kandidaat Prinsen te zien die gaan lobbyen voor de 
week erna. We laten ons graag verrassen. Uiteraard 
wordt ook op deze middag bekend gemaakt wie de 
andere functies (adjudant, veldwachter, nar) binnen 
de jeugdraad gaan vervullen. 

 

Vanuit het bestuur 

Bestuursmutaties 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 
september jl. hebben we afscheid genomen van onze 
voorzitter Paul Krikhaar en penningmeester Adrie 
Phiferons. Wij bedanken hun voor de vele jaren dat 
ze zich voor onze vereniging hebben ingezet. 
Ook Twan Lenders, Gerard Driesen en Wim Caris 
hebben het bestuur verlaten om verschillende 
redenen.  
Peter van den Broek was onze secretaris en is tijdens 
de ALV gekozen tot nieuwe voorzitter van CV de 
Pintenwippers. Het dagelijks bestuur is verder 
aangevuld met Marieke Dahmen als nieuwe 
secretaris en Tiny van der Vegt als penningmeester. 
 
Jeugdcommissie 
We hebben het afgelopen seizoen toch de nodige 
perikelen mee gemaakt bij de jeugd, wat als gevolg 
heeft dat er nu een minimale dansgarde over is en 
wat ons als bestuur heeft doen besluiten om de 
dansgardecommissie onder te brengen bij de 
jeugdcommissie. Deze commissie wordt vanaf nu 
geleid door Colinda Caris  
 
Brouwtrouwcommissie 
Ook bij de Brouwtrouwcommissie moesten we op 
zoek naar een nieuwe voorzitter en hebben die 
gevonden in Lucien van den Heuvel. Deze commissie 
zal ook op zondag het dansgardetoernooi verzorgen.  
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Dat handboogschieten minder eenvoudig is dan het 
lijkt bleek wel, want behalve de roos werd ook alles 
in de nabije omgeving zoals plint en plafond geraakt. 
Maar uiteindelijk werd Marieke Dahmen onze 
nieuwe koningin en Wim Caris de nieuwe koning. 
Uiteraard werd er een Dommelsch pilsje op 
gedronken. Wij feliciteren Marieke en Wim met deze 
titel en dat zij deze een jaar lang met trots mogen 
dragen. 

 
Het is overigens de bedoeling dat zij deze 
onderscheiding het komende seizoen waardig zullen 
dragen(?) 

Agenda 

Noteer vast in jullie agenda dat de ondebrouw 

komend jaar zal zijn op zondag 18 januari 2015 

en in het weekend van 31 januari en 1 februari is 

het Brouwtrouw en Dansgardetoernooi. 

Carnaval valt komend jaar in het weekend van 14 

en 15 februari 2015. 

 

Vanuit de commissies (vervolg) 

Commissie evenementen: Prinsenbal 2014 
Op zaterdag 8 november 2014 zal in de theaterzaal 
van de Belleman wederom het Prinsenbal worden 
gehouden. We hopen dat het ook dit jaar weer een 
spannende strijd zal worden tussen de mogelijke 
kandidaten. Het thema dat we dit jaar uitdragen, 
"Vrienden van de Pintenwippers", zal ook deze avond 
als een rode draad door het programma lopen. Zoals 
altijd zijn er diverse optredens van talenten uit ons 
eigen Brouwersgat. Het programma van deze 
gezellige avond start om 19.49 uur. De zaal zal al om 
19.00 uur open zijn. 

 
Commissie Publiciteit en Voorlichting 
Voor deze commissie zijn we nog op zoek naar een 
voorzitter die alle communicatie voor de 
Pintenwippers kan en wil coördineren. 
Helaas heeft ook Pascale haar medewerking aan de 
Foeperpot moeten opzeggen omdat het toch niet 
meer was te combineren met haar werk. 
Om ervoor te zorgen dat er toch een Foeperpot komt 
hebben we contact gezocht met de St Lucasschool 
voor grafische vormgeving in Boxtel en zij gaan dit 
jaar voor ons een Foepepot maken. Deze Foeperpot 
zal er wel anders uit gaan zien, maar we denken dat 
in een jaar waar we veel veranderen ook hiervoor 
het juiste moment is. 
 
 
 
Rv11: Koningschieten 
Op zaterdag 23 augustus jl. werd er weer gestreden 
om de titel koning en koningin  van het Prinselijk 
gezelschap van Brouwersgat. Afscheid werd er 
genomen van koningin Nicolette van der Palen en 
koning Willie van der Vegt, die deze titel een jaar 
lang mochten dragen. 
Dit jaar werden de wedstijden gehouden bij 
Handboogvereniging Semper Unitas in Partycentrum 
Bommel. Na een uitleg door de schutters van de 
handboogvereniging hoe er geschoten moet worden 
kon er gestart worden met de wedstrijd. 
De wedstrijd ging over vijf series van vijf pijlen en wie 
daar dan de meeste punten had verzameld is de 
winnaar. 
 
 
 
 


