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Colinda Caris is de vrouw van bestuurslid Wim Caris 
en al jaren met het hele gezin betrokken bij het 
carnaval in Brouwersgat. Tot vorig jaar was ze 
trainster en lid van de Dansgardecommissie, waar 
alle drie de kinderen jarenlang actief zijn geweest. 
Momenteel doet ze een aantal neventaken binnen 
de Evenementencommissie. In het dagelijks leven is 
ze werkzaam als zelfstandig ondernemer, waar ze 
zich bezig houdt met beschermingsbewind en 
schulddienstverlening. In haar vrije tijd doet ze een 
aantal projecten samen met de reclassering en is ze 
een enthousiaste geocacher. 

Colinda heeft Goof Melis benoemd tot haar adjudant 
en had daarvoor geen betere keuze kunnen maken. 
Goof geniet al enige tijd van zijn vervroegd pensioen. 
Tot september 2012 was hij secretaris van CV de 
Pintenwippers. Daarvoor was hij ook al eens Prins, 
tweemaal Adjudant en President en heeft als zodanig 
zijn sporen dik verdiend binnen de carnaval.

Voor al zijn werkzaamheden en verdiensten binnen 
de vereniging werd Goof Melis vóór de 
bekendmaking van de Prins gehuldigd en benoemd 
tot erelid van C.V. de Pintenwippers. 

Wij wensen Prins Dominella en Adjudant Goof met 
hun hele gevolg een geweldig mooi carnaval toe.

Prins Dominella zal deze carnaval regeren onder haar 
leus:

"'t Is pas echt crisis,
as 'r gin Dommelsch Bier mir is!" 

De eerste vrouwelijke Prins van Brouwersgat:

Prins Dominella

Colinda Caris trotse eerste vrouwelijke Prins van Brouwersgat met haar 
adjudant Goof Melis

Voor het tweede jaar op rij waren alle leden welkom 
bij de Prinsverkiezing van CV de Pintenwippers in de 
Theaterzaal van De Belleman. De uitslag van de 
verkiezing zorgde voor een geweldige 
verrassing. Colinda Caris werd de eerste vrouwelijke 
Prins van De Pintenwippers. Zij gaat dit seizoen 
regeren onder de naam Prins Dominella.
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Agenda

Carbid schieten 31-12-12
Ook dit jaar zal er op het terrein van de Doeweek 
weer het carbidschieten plaatsvinden, georganiseerd 
door CV.NL. Zij zullen er voor zorgen dat we ook dit 
jaar weer knallend het jaar uit gaan.
Bommelplons 01-01-2013
Evenals voorgaande jaren zal ook nu weer de 
Bommelplons plaatsvinden op 1 januari 2013. Prins 
Dominella zal hierbij aanwezig zijn, maar of dat zij de 
sprong zal durven te wagen, valt te betwijfelen. Een 
mooie gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar 
toe te wensen.
Uitreiking Foeperpot 11-01-2013
Op deze dag zal de eerste Foeperpot worden 
aangeboden op de Brouwerij. Daarna volgt een 
gezellige ronde langs de Dommelse cafeetjes.
Onderbrouw 13-01-2013
Op deze ceremoniële dag zullen Hop en Mout, Willie 
en Tiny van der Vegt, worden samengevoegd om te 
komen tot een volwaardig bier op de Brouwtrouw.
Rondbrengen Foeperpot 14-01-2013
Buiten de bezorging van de Foeperpot, zal ook ons 
alom bekende schildje worden aangeboden. Hierbij 
is alle hulp welkom. Je kunt jezelf opgeven om mee 
te helpen bij Willie van der Vegt (Auw Prins). Na het 
rondbrengen is het altijd nog een gezellig samenzijn  
in de Martinusschool, onder het genot van een 
drankje en een hapje.
Brouwtrouw 27-01-2013
Ook nu zal er weer een groot arsenaal aan 
Dommelse artiesten optreden tijdens dit grootse 
feest, waarbij het nieuwe Brouwsel van Hop en Mout 
zal worden aangeslagen.
Gezelligheidstoernooi Dansgarde 28-01-2013
Een dag na de Brouwtrouw komen diverse 
dansgardes bij elkaar in de Belleman om hun kunnen 
te laten zien. Iedereen is welkom op dit gezellige 
feest, waarbij ook nog andere optredens zullen 
worden verzorgd. De toegang is helemaal gratis!

En verder...

Wist U dat...
 Dat Dominella een frisdrank was die in het 

verleden door onze Brouwerij werden 
gebotteld?

 Dat daar dus de naam van onze Prins 
vandaan komt?

 Dat bij het carbid schieten oordopjes geen 
overbodige luxe zijn?

Brouwersgat heeft een nieuwe Jeugdprins

Jeugdprins Axel

Axel van den Heuvel Jeugdprins van Brouwersgat met zijn adjudant 
Martijn Caris

Café Dommelstroom heeft de afgelopen weken een 
indrukwekkende metamorfose ondergaan.
Het was de trotse Jeugdcommissie van CV de 
Pintenwippers gelukt om als eerste gebruik te mogen 
maken van de nieuwbouw. Zo werd op zondag 4 
november in een sfeervol en tot de nok gevuld 
Jeugdpaleis de nieuwe Jeugdprins van CV de 
Pintenwippers gekozen.

Na een spannende strijd tussen de kandidaten uit de 
nieuwe Jeugdraad was het Axel van den Heuvel die 
met de eer ging strijken. Hij zal het komend 
carnavalsseizoen de scepter zwaaien over de jeugd. 
Axel heeft Martijn Caris als zijn adjudant 
aangewezen. Broer Jarod van den Heuvel werd 
gekozen tot Vorst.

Samen met de Narren Pim Schellens en Marguérite 
Daverveld, Veldwachter Sacha Teurlings en de 
complete Raad van Elf is de Jeugdraad van 
Brouwersgat weer helemaal klaar voor Carnaval 
2013.

Wij wensen Jeugdprins Axel en zijn gevolg een 
geweldig mooi carnaval toe.

Jeugdprins Axel zal deze carnaval regeren onder zijn 
leus: 

"Carnaval vieren in Brouwersgat is heel fijn,
dan kun je lekker samen zijn"


