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Het leukste blad van Brouwersgat!
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Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,
Vorig jaar werd de aftrap van het mooie carnavalsfeest gedaan in ons
gemeentehuis. Afgevaardigden van Mulkgat, Striepersgat en Brouwersgat, maakten er met z’n allen een mooi feestje van. De 3 prinsen presenteerden zich in het gemeentehuis blakend van zelfvertrouwen en vol
overtuiging. Het was dan ook met een gerust hart dat ik de felbegeerde sleutel van de gemeente Valkenswaard
kon overdragen aan Prins Briljant, die vervolgens op bijzonder vakkundige wijze 4 dagen lang de scepter over
Brouwersgat heeft gezwaaid.
En dit jaar krijgt Brouwersgat een Prinses! Ook in haar heb ik het volste vertrouwen, want zij is een vrouw die
weet wat ze wil, met karakter en lef. Allemaal eigenschappen die haar als Prinses van Brouwersgat goed van pas
komen. Want de Prinses van Brouwersgat heeft een missie: zij moet de carnavalsvierende Pintenwippers en
Pintenwipperinnekes op de juiste wijze voorgaan tijdens het Brouwersgatse carnaval: sterk, gedreven, enthousiast en onvermoeibaar.
Het carnavalsthema voor Brouwersgat dit jaar is “Dè’s lef”. Een thema dat deze Prinses dus op haar lijf is geschreven!
En onder haar leuze : “Carnaval in Brouwersgat, een fist voor iedereen!”, is jullie lot bij Prinses Linda in bekwame handen deze dagen, dus geniet en maak plezier, beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes. Zorg dat je
erbij bent, want voor je het weet, zijn die mooie dagen van feest en ontspanning weer voorbij!
Anton Ederveen
Burgemeester van Valkenswaard
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Lieve Pintenwippers en Pintenwipperinnen!
Prinses van Brouwersgat, dat was wat ik graag wel eens wilde worden! Het dorp waarin ik nu alweer ruim
14 jaar woon. En waar ik me helemaal thuis voel. Samen met mijn man Nand en 3 kinderen, Harm, Anna en
Saar, wonen we er heerlijk. Eentje bij de voetbal en jeugdraad en eentje bij turnen en de dansgarde. En onze
jongste spruit staat ook al te trappelen om mee te mogen dansen...
En met een oud-Prins als echtgenoot kon ik natuurlijk niet achterblijven! Toen ik hem net kende hoorde ik
natuurlijk alle verhalen over zijn geweldige Prins schap 16 jaar geleden, kreeg alle foto’s en video’s te zien en
waarschijnlijk is toen het eerste gevoel al gekomen. Het lijkt erop alsof Brouwersgat mij met het carnavalsvirus heeft aangestoken.
Vanaf het begin ben ik elk jaar carnaval gaan vieren in Brouwersgat. Zelfs toen
ik bijna uitgerekend was van Harm hobbelde ik nog gezellig mee in de kroegen. En
ook onze kinderen zijn van kleins af aan mee geweest. Het wordt ze met de paplepel ingegoten. Ik probeer overal bij te zijn wat met carnaval te maken
heeft. De laatste jaren hebben we ook kei leuke contacten met onze
buurdorpen Valkenswaard en Borkel en Schaft. Ook daar heb ik veel
leuke carnavalsvierders leren kennen. Natuurlijk is en blijft Dommelen
mijn No. 1!
Op 25 april 2018 ging mijn telefoon, voorzitter Peter van den Broek
belde me op. Nou belt hij mij normaal niet, dus ik had al een vermoeden
waar het voor was! Zijn vraag of ik nog prins(es) van Brouwersgat wilde
worden heb ik met een volmondig JA beantwoord, waarna ik werd gefeliciteerd omdat ik was gekozen. Gelukkig vond Nand het ook een goed
idee….. Samen zijn we gaan brainstormen over wat we nodig hadden.
Adjudant, kleding, leuze, onderscheiding enzovoorts.
Er was genoeg te regelen! En niemand mocht het weten. Vanaf
het begin had ik duidelijk voor ogen wat ik graag wilde. Een echte
Prinses met een mooi pekske aan! En ook mijn adjudant moest
stralen. Gelukkig stond hij daar ook voor open. Wat dat betreft
heb ik een top adjudant aan Geert (Brom). Onze prachtige pakken liet ik maken door Cecile van Atelier Cilhouette in Eindhoven. Ook voor mijn onderscheiding was ik meteen aan het
juiste adres! Robert Claassen had al snel door welke kant
we op moesten en kwam met een paar voorbeelden.
De keuze was heel snel gemaakt…. inclusief de 3 uitroeptekens!!!
En dan uiteindelijk, na al die maanden zwijgen, was
daar dan de grote onthulling op vrijdag 9 november
j.l. Een fantastische avond bij Oogst in de Dommelstroom. Gelukkig waren na een paar slinkse acties bijna
alle mensen aanwezig die we er graag bij wilde hebben.
Bijna een half jaar mijn mond houden tegen iedereen
was eindelijk ten einde. Vanaf die dag kon het echte
genieten beginnen.
We hebben al een aantal leuke activiteiten gehad in ons
eigen Brouwersgat, maar ook in Mulkgat en Striepersgat.
En er gaan er nog een hoop volgen de komende tijd.
Samen met mijn gezin, adjudant, raad, bestuur, partners,
hofkapel, dansgardes, jeugdprins Dylan, adjudant Thomas,
jeugdraad, alle commissies en carnaval vierend Brouwersgat, Striepersgat en Mulkgat gaan we er een super carnaval
van maken. Uiteraard onder mijn leuze:
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Dè ik dolgelukkig ben dè ik de aller urste
Prinses van Brouwersgat ben

2

Dè ut nie meevalt om zolang munne mond
te moete houwe

3

Dè munne mens en ik toch un bietje
historie schrève

4

Dè ik gruwelijk fréét ben mee munne
adjudant Geert en ut hil gevolg

5

Dè ut carnaval bij ons 3 kiendjes
mee de paplepel ingegote is

6

Dè onze hofkapel echt geweldig is.
Die speule gewoon alles!

7

Dè we mee Jeugdprins Dylan, adjudant
Thomas en de jeugdraad gaan knalle!

8

Dè onze schon dansgardes wir super
danse mee zun alle

9

Dè de café’s en d’n Brouwer wir ne goeie
kouwe Dommelsch tappe

10

Dè groot Valkeswirt dees jaor wir saomen
veul leut gi hebbe

11

Dè we enorm gaon geniete onder
mènne leus:
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V.l.n.r. Jan van Elderen, President Lucien van den Heuvel, Veldwachter Jan van Erp, Roland Ekelmans,
Prinses Linda, Adjudant Geert, Gerard Dahmen, Gerard Sijkens.
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Het presidium, de dagelijkse leiding van het prinselijk
gezelschap. De voorzitter, secretaris en vertrouwenspersoon vormen samen het presidium als president, veldwachter en vorst! Na 2 mooie carnavaleske jaren met
het vertrouwde presidium van Vorst Noud van Erp en
Veldwachter Geert Brom is de samenstelling van het presidium in 2019 helemaal anders. Hoe is dat toch gekomen kun je je afvragen?! In het afgelopen seizoen hebben we afscheid genomen van onze Vorst Noud van Erp.
Hij heeft te kennen gegeven dat het na vele jaren deelname aan de actieve carnaval in Brouwersgat tijd werd
om te stoppen en carnaval anders te gaan vieren, speciaal met zijn kleinkinderen. Een keuze die we uiteraard
gerespecteerd hebben al was het wel met pijn in het
hart. Noud heeft zich vele jaren actief ingezet binnen
onze vereniging CV de Pintenwippers om carnaval in
Brouwersgat op de kaart te zetten. Hij was een vaste
waarde in het prinselijk gezelschap, waarin hij de laatste
jaren een steun en toeverlaat was voor velen in zijn rol als
Vorst van Brouwersgat. Voor deze bijdrage al die jaren voor
carnaval in Brouwersgat zeggen we nogmaals; “Noud, bedankt!”. Noud blijft samen met Ger Raaijmakers nog de archivaris van CV de Pintenwippers.
In augustus had ik samen met de voorzitter een vervolg gesprek met de kandidaat prins voor het huidige seizoen, daar
zou ook de nieuwe adjudant bij aanschuiven. Tot onze aangename verrassing schoof Geert Brom aan. Harstikke mooi
natuurlijk voor de nieuwe prins (we weten nu dat het een
prinses is geworden) en Geert natuurlijk, maar gelijk werd
duidelijk dat van het presidium alleen nog de president over was. Dus er was werk aan de winkel, want dat is “too
much” voor alleen de president. Gelukkig hadden we al snel een nieuwe veldwachter gevonden, een “oude” bekende! Bij de OOGST hebben we hem gepresenteerd nadat Prinses Linda en adjudant Geert waren geoogst. In
2019 vormen ondergetekende en veldwachter Jan van Erp het presidium en we hebben er allebei heel veel zin in
om er weer een mooi carnavalesk jaar van te gaan maken.
Dit doen we niet alleen voor het prinselijk gezelschap, maar voor alle Pintenwippers in Brouwersgat. Ik roep iedereen dan ook op die, ook al is het maar een druppeltje, carnaval in zijn bloed heeft zitten om het carnaval samen
met ons en onze hele vereniging te vieren. Carnaval vier je niet alleen, dat vier je SAMEN!! We hebben elkaar
meer dan ooit nodig om het carnaval in Brouwersgat te behouden!!
We hopen dan ook van ganzerharte dat we jullie lezers van deze mooie GLOZZIE mogen zien tijdens de carnaval
om dit SAMEN met JULLIE te vieren!
Alaaf
Luciën van den Heuvel
President
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Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,

Ook dit jaar mocht ik weer een stukje schrijven
voor dit mooie blad.
De glossy. Passend bij het prinselijk gezelschap van
dit jaar.
Glamour en shine. Schon pekskes. Schon kleuren. En Katinka en ik staan er natuurlijk ook weer in.
En dan prinses Linda voorop. Die straalt zo dat we vergeten dat haar raad dit jaar enkele leden mist. Maar genoeg hierover.
Met haar leus “Carnaval in Brouwersgat un fist vur iedereen”, draagt ze wel uit waar we al Jaren zo hard mee bezig zijn.
Carnaval samen! Een feest met een knipoog, waar iedereen bij hoort! Waar rollen veranderen. De boer de keizer wordt
en de keizer zwarte piet.
Dit zet me toch aan het denken want het begint er op te lijken dat het door vrouwen overgenomen wordt. Eerst een
nieuwe vrouwelijke brouwerij directeur en nu zelfs een prinses carnaval.
En waar deze in het verleden meestal met een ice tea werd gespot zien we nu ons heerlijke gerstenat door haar genoten worden! Adjudant Geert zijn ervaring heeft in deze zeker een rol gespeeld en brengt de zaak weer in balans. Dank
hiervoor.
Ook jeugdprins Dylan met adjudant Thomas gaan zeker hun bijdrage leveren aan het samen vieren van carnaval. Thomas heeft zich vorig jaar zo goed als adjudant van onze Teun laten zien dat hij er gewoon nog een jaartje aan vast heeft
geplakt. Samen met hun raad en de steeds groter wordende dansgarde maken ook zij er weer een feestje van!

Naast het oogsten van de prinsen zijn ook de Humulus lupulus en Hordeum Vulgare (beter bekend als hop en mout) geoogst. Ook dit jaar van
sublieme kwaliteit.
Waar het vorig jaar nog jeugdig en bruisend van de energie was, laten
Hop en Mout U dit jaar een rijpere ervaring beleven. Maar ook hier kan de
bruisende energie nog voor een verrassing zorgen!

En hier zit dan ook de overeenkomst: Het bruist nog steeds van de energie in Brouwersgat. Ik hoop dan ook dat we dit
seizoen samen ergens zullen genieten van carnaval onder het genot van een Dommelsch pilsje.
Als Opperpintenwipper draag ik namens de Dommelsche Bierbrouwerij graag mijn steentje bij aan het grote carnavalsfeest. Samen gaan we ervoor en maken we er weer een onvergetelijk jaar van.
Santaotum Opperpintenwipper Joost van Rens

Brouwersgatse Glozzie 2019

13

Bergstraat 33 Dommelen • www.bommelpartycentrum.nl

sgat
r
e
w
u
o
r
B
n
i
e
met d
DJ Coen
e
d
m
e
o
r
e
b
d
l
e
wer

:
E
I
T
N
E
D
I
S
RE
T
DANT GEER
DJU

EN A
A
D
N
I
L
S
E
S
PRIN

VRIJDAGAVOND 1 maart: !

ers
Indrinkavond vur de liefhebb

ZATERDAGAVOND 2 maart:

zaterdag,
zondag en m
aandag

Jeugdpaleis

Ollie B

entree bandje
verplicht

Kapellenavond !

ZONDAGMIDDAG 3 maart:
Frikandellenmiddag !

ZONDAGAVOND 3 maart:
Meelallen mee Coen !!

MAANDAGMIDDAG 4 maart:
Brouwersgatse processie
Kindermiddag in Ollie B !!

MAANDAGAVOND 4 maart:
Open podium !

DINSDAGMIDDAG 5 maart:
Op zun Deutsch
s
met live Laurens Henselman
en Antoon van de Ven !

DINSDAGAVOND 5 maart:
Afsluitbal !!
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Zondag, maandag, dinsdag van 17.30 tot 20.30 uur
“BROUWERSGATSE BARBEQUE’’ Graag inschrijven!

Laten we ons even voorstellen : wij zijn de dames van den Aonhang en
wij zijn de steun en toeverlaat van onze mannen die in de raad van elf
van Brouwersgat zitten.
We zijn momenteel met een klein clubje van vijf dames (das makkelijk ;
kunnen we in 1 auto maar toch geldt : hoe meer zielen , hoe meer
vreugd.)
Ook wij vinden het leuk om carnaval te vieren en zeker het voorseizoen van de oogst (= prins bekendmaking) naar concubinaat ,
zondagskind en de uiteindelijke doop is voor ons fantastisch!
Als onze mannen raadsvergadering hebben , das gemiddeld zo'n 6 keer in aanloop naar carnaval, komen
wij als 'Aonhang' ook bij elkaar.
We bespreken hoe of wat er op de planning staat en natuurlijk gezellig bijkletsen.

Jasjes pimpen , presentjes knutselen , de schildjes voor de jeugd verzorgen enz. doen we samen.
Ook gaan we 1 keer per jaar een weekend met de dames op stap en da's altijd lachen , gieren , brullen.
Maar ook het onderhoud met de dames van carnavalsvereniging de Mulkslobbers van Borkel wordt onderhouden.
Al met al een niets moet , alles mag clubje.

Dus als het jullie aanspreekt om bij dit leuk damesgroepje te komen , laat jullie mannen
dan lid worden van de raad van elf van Brouwersgat en jullie kunnen aansluiten bij den
Aonhang!
Groetjes en Alaaf

Adjudant Geert
Hoi Glozzie lezers,

Mijn naam is Geert Brom, getrouwd met Nicolette en samen hebben we 3 zonen, Keefer,
Jerfy en Skaidi, en een dochter Kimi. Zij was de eerste (Jeugd)Prinses van Brouwersgat. Na
vele jaren georganiseerd carnaval te hebben gevierd in Brouwersgat en vele functies te hebben bekleed ben je opeens Adjudant.
Het begon allemaal met goei mensen aan de bar bij café De Dommelstroom en daar ontstond een geweldig clubke genaamd Cv de Dagschotels. De naam Dagschotels komt uit de
fantastische Vlaamse serie FC de Kampioenen. Wat hebben we streken uitgehaald, teveel
om op te noemen.
2018/2019 zal geen Carnaval zijn zoals andere jaren. Linda Verberne wat heb je me verrast.
We hadden een familie dag en natuurlijk met vlees van Keurslager Nand Verberne. De
dinsdag erna ging ik de BBQ en accessoires terug brengen en toen vroeg Linda of ik haar
Adjudant wilde zijn. Op weg naar huis belde ik Nicolette met de vraag van Linda en die zei direct wat ik ook al dacht, doen
gaaaaaaaaf. Ik heb Linda direct terug gebeld en verteld dat ik graag haar Adjudant wilde zijn. We moesten het nog 5 maanden stil
houden wat niet moeilijk was. Ik wil iedereen een fijne Carnaval wensen.
Santaotum
Carnavaleske groet
Geert Brom

Brouwersgatse Glozzie 2019
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Bekijk de zaak eens van een andere kant

Soms is het goed om iemand met een frisse blik
naar uw onderneming te laten kijken. Ook als uw
administratie al prima is verzorgd.
Kom gewoon eens langs en wie weet komen we
samen tot nieuwe inzichten…

Rendus Accountants & Belastingadviseurs
Eindhovenseweg 94 | Valkenswaard | T 040 204 65 05
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HOP
In een mooi dwers durpke
Woonde een lieflijk meiske Hop
Op een dag trok ze haar stoute schoenen aan
En ging naar het durpke Brouwersgat
Daar stond achter de toog een mooie Mout
Ze raakte aan de praat. Aan de zwier en vol vertier
Maakte zij daar 32 jaar heel veel prezier
MOUT
Geboren in de keienpol
Maar in brouwersgat gezocht naar het carnavalsprotocol
Alleen kom je niet aan de top
Dus snel gezocht naar een Hop
Die kwam zomaar aan de toog
Zij zorgde ervoor dat het leven weer bewoog
Zo deden wij dat met elkaar, al die 32 jaar
HOP en MOUT
Soms met een pilsje in de hand
Lekker tevreden met menig klant
Want we stonden graag paraat
Voor carnaval in de Bergstraat
Nu aan de andere kant van de bar
Want Coen trekt nu de kar
We zijn gevraagd voor Hop en Mout
Dan ben je echt met het bier getrouwd
We zijn aan het brouwproces begonnen
En putten ervaring uit eigen bronnen
Met carnaval gaan jullie het proeven
Zodat het zeker waarde aan het feest zal toevoegen
Hop en Mout wensen iedereen een fijne carnaval
Met Princes Linda adjudant Geert
En met u allen, dan zijn we zeer vereerd
Alaaf.

Brouwersgatse Glozzie 2019
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Wij wensen Striepersgat, Brouwersgat en Mulkgat
veul leut dees Carnaval!

Wij zuipen nie zoveul...
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Auto Winters

Luijbregts BV

D r a g o n d e r 18 | Va l ke n swa a r d | 0 4 0 - 2 0 4 5 6 78 | w w w. a u t ow i n t e r s . n l

J.F. Kennedylaan 40 | Valkenswaard | 040 - 2072000 | www.ford-luijbregts.nl
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DE BROUWERSGATSE HOFKAPEL BESTAAT 44 JAAR!
Het zal jullie niet ontgaan zijn, maar we hebben iets te vieren! De Brouwersgatse Hofkapel bestaat 44 jaar.
We zullen jullie niet vermoeien met het ontstaan van…en.. bladiebladiebla enz…. maar het moge duidelijk zijn dat we
het al 44 jaar heel gezellig hebben met ons clubke.
In 1e instantie moest je lid zijn van de Dommelecho om in de hofkapel mee te kunnen spelen, in de loop der jaren
is dat veranderd. Sommige kapelleden gingen de Dommelecho verlaten wegens studie of andere zaken, maar die
bleven wel in de Hofkapel meespelen.
Het is een gemêleerd gezelschap, onze kapel. Variërend in leeftijd en verschillende persoonlijkheden. In het dagelijks leven kan het zomaar zijn dat we elkaar niet spreken, maar als we eenmaal in oktober bij elkaar zitten om weer
te gaan repeteren voelt het meteen als vanouds en hebben we het ontzettend leuk met elkaar. We kennen elkaars
‘eigenaardigheden’ en elkaars humor , vooral dat maakt dat we het goed met elkaar kunnen vinden.
In de afgelopen jaren hebben we echt van alles meegemaakt, uitgehaald en beleefd. Voorafgaand aan carnaval hebben we de meest briljante ideeën, 1 procent van wat we bedenken wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd, die ene keer
dat we als The A-team in de optocht mee gingen. Bus van Bart Daams mee, wij in de bus en al spelende met tune
van The A-team sprongen we telkens uit het busje, lol dat we hadden, sowieso om ons idee (wij hebben zelf altijd
de meeste lol om ons eigen) maar ook omdat we in het busje 2 liters flessen Jägermeister hadden neergezet voor de
inwendige mens. Nu duurt de optocht in ons Brouwersgat niet zo heel lang, maar 2 van onze leden hadden het in dat
busje heel gezellig met die 2 liter Jägermeister, die kwamen na 2 keer de tune gespeeld, te hebben niet meer uit het
busje. Zo zat als een tientje en uiteindelijk zo ziek als een tientje hebben ze de optocht verlaten om,
de 1 al “Wimmend”, de carnaval door te gaan en de ander niet meer het bed uitgekomen is,
zo ziek! Einde carnaval dus voor hen.
En dan die andere keer dat we dachten dat de optocht meer
‘vuurwerk’ nodig had. Wij met een melkbus carbid op een kar
de optocht in…..echt….. het zou nu niet meer mogen.
Coen bij de Bommel ziet ons graag komen, denken wij, het is wel
zo, dat wij graag bij Coen komen, daar kunnen we ons op muzikaal
gebied uitleven , maar we mogen daar ook b.v. de gordijnen van de
muur halen om te kijken of het goei stof is voor nieuwe pakken.
Afijn, genoeg anekdotes, teveel om hier op te noemen.
Het moge duidelijk zijn dat wij enorm veel plezier hebben!
We zien jullie graag!!!

Brouwersgatse Glozzie 2019
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De kracht achter de Brouwersgatse evenementen: De Ceremonie Commissie;

Hallo Brouwersgat,
U heeft ongetwijfeld al eens gehoord van Oogst, Concubinaat, Zondagskind of Doop, maar de naam Ceremonie Commissie is wellicht wat minder bekend.
Kort door de bocht: De Ceremonie Commissie (ofwel de “CC”) is de organiserende club vrijwilligers achter al deze
evenementen.
De Commissie bestaat uit ras-carnavalsvierders, denk aan oud Prinsen, oud Adjudanten, (voormalig) Bestuursleden,
een oud Vorst, 289 jaar ervaring bij de Raad van Elf en d’n Aonhang . Simpelweg een club mensen die hun hart voor
carnaval op de juiste plaats hebben zitten, en dan ook ontzettend veel energie en moeite steken om elke evenement
te laten slagen.
De CC is gedurende het seizoen te herkennen aan de zwart/gouden jas met een gouden logo op de rug, en zijn ten
alle tijden aan te spreken voor advies of goede raad, mits het niet al te laat op de avond is….
Omdat dit stuk in deze briljante Glozzie staat, en ons 2e evenement, Concubinaat, inmiddels gaande is, of voorbij
(als u deze krant op een andere dag leest ☺) rest ons niets anders dan u van harte uit te nodigen voor Zondagskind
op zaterdag 16 Februari aanstaande in de Belleman.
Ook zijn we natuurlijk bereid om samen met u, als u ons ergens tegenkomt, een biertje te drinken, en te proosten op
Carnaval, mits u dan natuurlijk dat biertje voor ons heeft meegenomen.
Mocht u nou zoiets hebben van “dat organiseren van evenementen lijkt me ook zeker iets voor mij” nodigen wij u
van harte uit om op zoek te gaan naar onze voorzitter, die ongetwijfeld ergens te vinden is, vaak aan de bar. Want we
kunnen altijd gemotiveerde mensen gebruiken om onze evenementen nog groter/beter/mooier/uitdagender etc. te
maken.
Graag tot ziens bij onze, of andere carnavalsevenementen!
Santaotum!
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Zondagskind - CV de Pintenwippers
Zaterdag 16 Februari 19:30 uur – Sport- en Ontmoetingscentrum de Belleman
DOMMELEN – Op zaterdag 16 februari 2019 wordt sporthal de Belleman weer omgebouwd naar de grootste en
gezelligste kroeg van Dommelen en omstreken.
Het is de avond waarop Hop en Mout hun Zondagskind zullen presenteren en waar de Opperpintenwipper het
zal keuren. Wij van de Ceremonie Commissie twijfelen er niet aan, het zal een opperbest Zondagskind zijn, maar
spannend blijft het natuurlijk wel. Als het oordeel positief zal zijn, kan het dak van onze grootste kroeg er af!

Zondagskind is staat garant voor een gezellige, carnavaleske avond uit, waar u onder het genot van een heerlijk biertje of ander
drankje kunt genieten van allerlei (muzikale) optredens.
Zo zal Dansvereniging Mystique een optreden verzorgen, zal onze eigen Coen van Och de zaal in extase brengen, en hebben we
een knallende afsluiter met Coverbende.
Alle ingrediënten voor een fantastisch feest zijn hier aanwezig onder aanvoering van onze Hop Wies en Mout Carel, maar ook
zeker onze Prinses Linda!
Het Zondagskind wordt gehouden op 16 februari 2019!
De deuren van onze kroeg gaan open om 19.30 uur en de avond start om 20.11 uur.
Kaarten voor dit evenement zijn te bestellen via onze website.
Maar u kunt uw kaarten ook kopen bij de volgende locaties:
Sporthal de Belleman
Bruninckxdal 2 in Dommelen
Partycentrum de Bommel Bergstraat 33 in Dommelen
Entreekaarten kosten €10,00 per stuk in de voorverkoop, aan de deur op de avond zelf €11,00.
Graag tot ziens bij ZONDAGSKIND!
Uw Ceremonie Commissie
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Beste (vrienden van de) Pintenwippers,
Ook in 2019 gaan wij ons, inmiddels welbekende, Dansgardefestival weer organiseren in Sport- en Ontmoetingscentrum
de Belleman.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, stromen de inschrijvingen lekker binnen. Niet alleen vanuit Groot Valkenswaard,
maar ook van (ver) buiten de Kempen en zelfs van buiten Brabant hebben carnavalsverenigingen zich ingeschreven voor
ons festival.
Wij zullen onder andere dansgardes uit Vessem, Odijk (Utrecht), Ewijk (Gelderland) en Eindhoven verwelkomen. Onder
luid gejuich van hun eigen raden van Elf, voorzien van spandoeken en stadiontoeters, zullen alle dansgardes op ons mooie
podium laten zien waarvoor zij zo hard hebben getraind afgelopen jaar.
Hoewel alle optredens worden beoordeeld door een professionele jury, zijn op ons Dansgardefestival geen verliezers. Elke
deelnemer krijgt van ons een mooi aandenken mee naar huis. Voor één van de aanwezige carnavalsverenigingen is aan
het eind van de middag een mooie Wisseltrofee in de wacht te slepen. Deze wordt, in overleg met de jury, door de organisatie uitgereikt aan hen met de mooiste groep, de meest enthousiaste aanhang of degene met het beste optreden of de
schattigste mascotte van de dag. Onze vrienden uit Mulkgat nemen de Wisseltroffee dit jaar mee terug, nadat zij deze,
inclusief confettikanonnen en een groot applaus en ander kabaal, tijdens afgelopen editie in ontvangst namen.
Alle aanwezigen Raden van Elf, Prinsen, Adjudanten en andere carnavalsvierders komen met elkaar in contact, om verhalen en anekdotes uit te wisselen, onder het genot van een hapje en een drankje.
Het Dansgardefestival vindt plaats op zondag 17 februari 2019 in Sport- en Ontmoetingscentrum de Belleman. De zaal
gaat om 11.30 uur open en de entree is geheel gratis.
Wij hopen jullie uiteraard allemaal te
zien!
Namens de organisatie,
Wendy Follon
Secretariaat Ceremonie Commissie
C.V. de Pintenwippers Brouwersgat
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Ge kènt dè wel…… bij het zwemmen vroeger een vriendje of vriendinnetje soppen! Onder water duwen, met hoofd en al. Onderdompelen…… Wat heeft dat met carnaval te maken?? Alles! De kunst met
carnaval is om ook jezelf en anderen onder te laten dompelen, te soppen, in het feestgedruis! Eventjes los
van werk, computer of mobieltje en andere zakelijke beslommeringen. En net als in dat zwembad is dat
moeilijk!.....want zogenaamde sterke zakelijke figuren zijn moeilijk te soppen!! Zelf willen die niet soppen
of gesopt worden. “Da’s toch belachelijk? Stel je niet zo aan! “ Zakenman, zakenvrouw, blijf maar in je masker… da’s jammer voor jezelf en voor ons.
Is het daarom zo moeilijk om gangmakers te vinden, die wèl soppartijen organiseren willen?? Spelen bij
het zwemmen en carnaval vieren is er voor iedereen….. maar is iedereen ook voor carnaval?? Afin. Dopen…………………………..

Voor de 22e keer komen Pintenwippers en Pintenwipperinnekes bijeen in de kerk om dat onderdompelfeest te starten!!
Voor de derde keer wordt in deze carnavalsmis gedoopt…… en dat verdient een uitleg:
Hop en Mout brouwen een Zondagskind. Dat hoef ik niet uit te leggen. Dat gebeurt al jàren…dat doen nu Wies en
Karel, de huidige H&M. Maar dat DOPEN?? Wat zit daar achter? En eh, WAT wordt gedoopt?? Iedereen van Bestuur
en voorbereidingsgroep van de mis, vond dat het gebrouwde Zondagskind, niet alleen een zomaar glas Dommelsch was.
Zo’n glas, , in het carnavalsgebeuren en in samenhang met vrienden, dorpsgenoten en gelijkgestemden, gedronken,….
heeft de betekenis die ook het beeld van een feestvierende Pintenwipper uitstraalt. Samen met zijn Pintenwipperinneke
het glas heffen en het Santaotum zingen,,,,,,,,, dè gevuul!! Witte wèl! Daarom wordt het nieuwe Zongdagskind in de
vorm van het beeldje van de Pintenwipper gedoopt en ondergedompeld in de Brouwersgatse gemeenschap!
En laat nou net deze carnavalsmis de bedoeling hebben, dat alle, maar dan ook alle, Brouwersgatse mensen uitgenodigd en welkom zijn en zelfs graag gewenst zijn, om dat onderdompelen, dat dopen, zelf ook mee te ondergaan! Iedereen weet dat carnaval vieren in een nieuw uitdijend dorp, in deze tijd, niet meevalt. Er heerst geen saamhorigheidsgevoel.……. En dat is een groot gemis! De Pintenwippers o.a. doen er veel aan dat saamhorigheidsgevoel, tenminste enkele
dagen, te laten ervaren. We hebben elkaar ook, en misschien zelfs in deze tijd, hard nodig om gelukkig te zijn.
Geluk en geloven in geluk, dat is ons gegeven, maar komt niet zomaar aangewaaid! Daar moet je iets voor DOEN.
Humor is vaak door een traan de lach zien en horen!
Ook dit jaar weer verzamelen zich harde werkers aan een geslaagde carnaval bijeen. Jong en oud(er). Jeugdraad met Prins
Dylan, dansgardes en al wat er mee doet… en iets ouder: Prinses Linda met gevolg, bestuur, aanhang enz en alle leden van de
club. Club? Clubs? En clubkes?? CV.Nl, Zwarte Hand om er een paar te noemen, enz.
Carnaval vieren is ook onderdompelen in muziek door de Johanna’s en de Hofkapel!! ( Wa skôn as zo’n grupkes binne
komme! Wa’n skôn geluid!)

Kom Dommelen, kom Brouwersgat vier samen en begin dat met een mis ( Dienst) in de kerk. Geloven in geluk, in God, en in
Christus; in de liefde en in vriendschap, dat is geloven in de zachte kant van ons bestaan,…dat doen we maar mondjesmaat, of
helemaal niet. Zonder zo’n geloof kan een clown niet optreden; kan Hop en Mout niet brouwen; kunnen Prinsen en Prinsessen niet “heersen”; kunnen muzikanten niet spelen; en zangers niet zingen. Kortom, zonder geloof in samenwerking geen
carnaval!....... We spreken dat in deze viering in de kerk naar elkaar uit.

Kom Pintenwippers en clubkes,… ja ook leden van clubkes die om wat
voor reden ook, niet meer actief zijn, jullie blijven van harte welkom.
Wat was het gaaf, die clubkes met hun clubkleren hier te zien!
Zonder iemand te kort te doen…: Prinses Linda: “Carnaval in Brouwersgat,… un fist vur iedereen!” begint met de Doop in de Carnavalsmis!!!!
Uw voorganger voor de 22e keer:
Ger Raaijmakers.
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DE REIZIGER,
Google maps geeft aan 142 km, als het meezit 1 uur en 26 minuten verwijderd van
ongetwijfeld weer een fantastisch feest.
Een avondje carnavalssfeer snuiven in Café de Bel aan de Markt te Valkenswaard.
Dit zijn de gedachten van onze vriend Ron die vanuit Leiderdorp elk jaar deze pelgrimstocht onderneemt om bij Het Dikste Feest van het jaar te zijn.
Ook Dave, Brenda, Martijn en Floor maken elk jaar plaats in hun drukke schema om ons vanuit Nijmegen met hun bezoek te verblijden. Vorig jaar nog op de bierfiets gezeten en uit volle borst meegezongen
met alweer een Hecto klassieker, vragen zij zich af wat hen dit jaar weer te wachten staat.
Wat het ook is, het is altijd de moeite waard om met gelijkgestemden de Carnaval alvast goed af te trappen.
Maar ook Ilse van net om de hoek wil het deze keer zeker niet missen. Zij wil er dit jaar ook over mee
kunnen praten, en haar speldjesverzameling beginnen.
Deze verhalen doen ons goed en geven ons de bevestiging dat dit feest goed op weg is een vaste waarde te worden in de Carnavalsagenda.
Natuurlijk doen wij elk jaar ons best om iets speciaals te organiseren, waarbij dat woord "speciaal" sowieso een rode draad is in al onze activiteiten. We zijn ontzettend dankbaar dat ons feest zo goed wordt
bezocht, en dus niet alleen door mensen uit Groot Valkenswaard, zo blijkt. Maar zien dat niet als vanzelfsprekend.
Dit jaar staat de datum vast op 23 februari en zullen wij wederom een top evenement neerzetten wat
als het aan ons ligt een reclamebord zal zijn voor de Carnavalsgedachte in deze mooie dorpen Striepersgat, Brouwersgat en Mulkgat.
Plezier! Gezelligheid! Respect!, Broederschap!.
En natuurlijk altijd onder het genot van een goed glas bier, en een lekkere hap.
Dus trek je mooiste pakje aan
Pak je plunjezak, koffer of handtas.
Stap op de bus, trein of je fiets.
Maak die reis, trip of korte wandeling.
En Kom!
Wij bieden iedere reiziger een thuis voor de avond.
Tot dan!
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Afscheidswoord Prins Briljant
Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,
Inmiddels draag ik al een paar maanden de titel “Prins” niet meer, maar wat heb ik een
BRILJANT jaar gehad!
Zo lang dat het duurde voordat ik me eindelijk mocht presenteren als Prins Briljant, zo snel
is het seizoen voorbij gevlogen.
Wat een Prachtige momenten heb ik meegemaakt gedurende dit jaar, wat was de ontlading
groot tijdens Oogst, wat was mijn prinsreceptie ongelofelijk mooi (en druk bezocht), wat
was ons pap trots, wat was mijn kapel goed, de dansgarde foutloos, de Raad van Elf enthousiast, het bier lekkker…….
Een speciaal dankwoord is hier dan ook zeker terecht gericht richting Prins Stef d’n Urste van Striepersgat &
Prins Mario d’n Urste van Mulkgat, maar zeker ook richting onze Hop Lindsay & Mout Bart, wat hebben wij er met
z’n allen een TOPseizoen van gemaakt, waar ik hele mooie herinneringen aan heb overgehouden.
Ik wil Prinses Linda en haar adjudant Geert nogmaals van harte feliciteren met hun benoeming, geniet ervan met
volle teugen, want het is écht een eer om de Brouwersgatse carnaval aan te mogen voeren!
Nu is het tijd om weer vooruit te kijken, want geen Prins meer zijn zegt natuurlijk absoluut niet dat er geen carnaval meer gevierd wordt, integendeel,
als voorzitter van de Ceremonie Commissie zal ik gewoon overal aanwezig
zijn om samen met jullie te proosten op weer een mooi seizoen,
want zeg nou zelf; ’t is fist, en zo ist!

Beste Pintenwippers en Pintenwipperrinnekes,

Hierbij mijn laatste woorden als adjudant Prachtig en wat was het Prachtig.
Inmiddels zit het adjudantschap erop voor mij en heb ik de veldwachter pet weer opgezet.
Ik ben nog altijd zeer vereerd dat ik gevraagd ben geweest door Prins Briljant om zijn Adje
te mogen zijn afgelopen jaar.
We hebben een prachtig jaar gehad en echt overal van genoten.
Daarom wil ik graag iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt maar natuurlijk
vooral prins Briljant!
Bedankt voor het geweldig seizoen!
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De Club van 44 is een club vrijwillige donateurs die in Februari 2002 is
opgericht in het kader van het 44 jarig bestaan van de vereniging. In
eerste instantie is de club opgericht om extra geld te genereren voor
de viering van dit 44 jarig jubileum, maar wel met de bedoeling om
deze club een langjarig bestaan te geven binnen CV de Pintenwippers.
Ik denk wel dat we kunnen zeggen dat we daarin geslaagd zijn. De
club bestaat momenteel al zeventien jaar en heeft in die tijd aan diverse doelen binnen de vereniging een geldelijke bijdrage kunnen
leveren. Denk hierbij aan een prinsencape, de lichtornamenten in de
Bergstraat inclusief de rechtstreekse aansluitingen op de lantaarnpalen.
Ik denk dat iedereen zich nog kan herinneren dat we de eerste ornamenten van stroom voorzagen door dit te vragen aan de bewoners
van de Bergstraat.
Vorig jaar hebben we gemeld dat de bijdrage zou gaan naar een nieuwe prinsencape voor de Grote Prins van Brouwersgat. Ik kan U vertellen
daar is het geld ook aan besteed en de cape is klaar. We hadden gedacht
om deze dit jaar aan het grote publiek te kunnen laten zien, ware het niet
dat onze huidige Prinses ervoor heeft gekozen een eigen creatie te laten
maken. En het mag gezegd worden, ze ziet er schitterend uit. Dit betekend
wel dat de nieuwe cape nog zeker een jaar in de kast blijft hangen.
Wat is het doel dit jaar waar we voor sparen?
Zoals jullie weten hebben we ieder jaar tijdens de carnaval de hele Bergstraat versierd met lichtornamenten. Deze hangen er al jaren en we zijn er
vorig jaar achter gekomen dat de lichtslangen aan vervanging toe waren.
Gelukkig hebben we twee trouwe leden van de Pintenwippers bereid gevonden om deze slangen te vervangen. En ik kan U verzekeren het is een
heel karwei om dit te doen en ik wil dan ook van hieraf Ger en Bep hier
hartelijk voor bedanken. Maar de aanschaf van nieuwe lichtslangen is ook
een prijzige aangelegenheid en dat doen we met het geld van de club van
44. Alle slangen zijn nu vervangen door lichtslangen met Ledverlichting wat
ook nog een stuk duurzamer is.

Wat krijgen de leden terug van hun donatie?
Elk jaar een glaasje met het nieuwe jaartal erop en uitnodigingen voor diverse activiteiten van de Pintenwippers met het daarbij behorende entreebewijs en consumptiebonnen.
Wilt u zich aansluiten bij deze club dan bent u van harte welkom. Opgeven
kan via het centrale mailadres info@cvdepintenwippers.nl of tijdens een
van de activiteiten bij een van de bestuursleden.

Brouwersgatse Glozzie 2019
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Stephan van Beek
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Peter van den Broek
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Patrick Crijns
Rob van Daal
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Marieke Dahmen
Henk Dekkers
Toon van Dommelen
Roland Ekelmans
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Rob van Gorkum
Ruud Hengst
Paul van Herk
Marian van Herk
Lucien van de Heuvel
Pierre Kantelberg
Henk Kremers
Joost Mandigers
Mariette Mikkers
Shirley de Natris
Arnold van de Nieuwehuizen
Marc van Otten
Bab Oortman Goossens
Jan Oortman
Oud Prinsen
Marco van Poppel
Ger Raaijmakers
Daniëlle van Rens
Joost van Rens
Cor van Ruth
Anjo Schaffels
Fred Schaffels
Karin Schaffels
Mark Scheepers
Arjan Schouten
Jan Slenders
Gerard Sijkens
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Nand Verberne
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Erik Wienholts
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Beste Pintenwippers & Pintenwipperinnekes,
Wat een GEWELDIG jaar hebben wij gehad als Hop & Mout!
Natuurlijk willen wij jullie hiervoor allemaal bedanken, zonder jullie allemaal was het niet z'n mooi
fist geworden.
Wij zijn dan ook kei vreet dat de nieuwe Hop & Mout Carel & Wies onze opvolgers
zijn geworden, wij zijn er ook van overtuigd dat zij een heerlijk pilske zullen brouwen
dees jaor.
De nodige tips zijn al weer uit gewisseld tijdens de afgelopen evenementen in Brouwersgat, dus Carel & Wies jullie weten wat er van komt in die ketels he!
Natuurlijk willen wij Prinses Linda en adjudant Geert & Jeugdprins Dylan &
adjudant Thomas een geweldig seizoen toe wensen. Maar uiteraard denk
wij dat ook dit helemaal goed moet gaan komen met zulke kartrekkers.
Wij zullen het dees jaor in ieder geval een stukje rustiger aan doen, al hopen
we natuurlijk dat de kleine zich niet te vroeg meld!

SANTAOTUM!
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Jeugdprinsreceptie
Zondag 3 maart 2019 om 11.11 uur wordt u allemaal verwacht op de receptie van onze
Jeugdprins Dylan samen met zijn adjudant Thomas en zijn gevolg.

Optreden Dorini’s
Op zondagavond om 19.00 uur zal er een optreden zijn van De Dorini’s

Brouwprocessie
Maandag 4 maart 2019 trekt vanaf 14.30 uur een grote optocht door Brouwersgat onder de
naam “Brouwprocessie”.
De organisatie is in handen van de Zwarte Hand en verder op in dit blad ziet u hoe u zich kunt
aanmelden voor deze optocht.
Kom met je versierde fiets, skelter oid en doe mee. Alle deelnemende kinderen ontvangen
een attentie. Inrijden via de Norbertusdreef en opstellen via het Annadal in de Dommelstraat.

Chipsavond bij de Dommelstroom
Vanaf 19.00 uur is er een chipsavond bij de Dommelstroom voor alle kinderen

Brouwersgatse nachten zijn lang
Maandagavond is het ’s avonds weer een gezellige boel in de Brouwersgatse cafés.

Ontvangst op de Dommelsche Bierbrouwerij
Dinsdag 5 maart 2019 worden alle leden van CV de Pintenwippers en de Club van 44 om 10.00 uur verwacht in de Dommelsche Bierbrouwerij. Deze ontvangst is alleen voor bovenstaande leden.

Sluiting Carnaval 2019
Dinsdagavond vindt de sluiting van het Carnaval plaats, te beginnen met het Jeugdcarnaval.
In café Dommelstroom zal Jeugdprins Dylan ontdaan worden van al zijn Prinselijke waardigheden.
Later die avond om 23.11 uur zal in Partycentrum Bommel Prinses Linda het carnaval sluiten door haar Prinselijke waardigheden te ontnemen.

Haringhappen
Woensdagavond 6 maart is het voor eenieder die zich enigszins verbonden voelt met het
Brouwersgatse Carnaval haringhappen in cafe Dommelstroom. Onder het genot van een
drankje nakaarten over het afgelopen carnavalsseizoen, foto’s bekijken en Fred en Karin zorgen dat rond 22.00 uur de
haringen genuttigd kunnen worden. De avond begint om 21.00 uur.
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CV Halluf Elluf
Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes

Allereerst willen wij Prinses Linda en Adjudant
Geert, Jeugdprins Dylan en Adjudant Thomas van
harte feliciteren met hun benoemingen tot heersers van Brouwersgat, dat we er samen een mooi
feestje van mogen maken.
Een mooi feestje was het ook op 29 september
tijdens het Oktoberfest 2.0 in de Belleman. Voor
menig carnavalsvierder is het Oktoberfest een
mooie start richting carnaval waarbij men zich kan uitdossen in mooie Drindles en Lederhosen. We hebben dan ook vele Pintenwippers, Mulkslobbers en Striepers mogen begroeten
op deze zeer gezellige avond. De Duitstalige zangers Richtig Rex en Wiesnhammer brachten
er samen met DJ Roooy de sfeer al snel in. Dit werd gelukkig niet minder door de vele pullen
bier die door de obers werden weggebracht. Vaak ging zo’n pul bier gepaard met een
Bratwurst, want zeg nu zelf, wat is lekkerder dan ons eigen Dommelsche Bier in een grote
pul met een Duitse Bratwurst van Verberne? Onze Prinses heeft het maar getroffen met zo’n
slager thuis. Tenslotte was daar rond de klok van 12 uur Dennie Christian. Voor de 40plussers een zeer bekende Schlager artiest, maar voor de menig jonge bezoeker een onbekende, die vonden Richtig Rex de ster van de avond. Dat maakte dat de avond een groot gezellig feest was voor jong en oud!
Wij als CV Halluf Elluf hebben een topavond gehad, en hopen iedereen volgend jaar weer te mogen begroeten tijdens het Oktoberfest 3.0 op 5 oktober 2019. Uiteraard is ook iedereen welkom
die nu denkt, nondepie daar heb ik een mooi feestje gemist, volgende jaar ben ik erbij!
Maar allereerst kijken wij uit naar een gezellig carnaval in Brouwersgat, Mulkgat en Striepersgat!
Groet
CV Halluf Elluf
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Bezoek nu
onze nieuwe
webshop!

Zwembaden
Sauna's
Infrarood-cabines
Whirlpools
Onderhoud
Reparatie
Bezoek onze nieuwe showroom: Industrieterrein 't Broek, Van Dijklaan 31 , 5581WG Waalre
T (040) 201 21 45

M (06) 225 009 96

E info@zwemland.nl

I www.zwemland.nl

advertentie zwemland 2011 210x148
zaterdag 3 december 2011 11:21:38

Ook dit jaar zal onze Prinses, Adjudant en een kleine delegatie een bezoek brengen aan mensen die
ziek zijn en haar bezoek op prijs stellen.
Haar bezoek zal worden vergezeld met een kleine attentie.

Ze gaat niet alleen bij mensen langs die altijd bedlegerig
zijn, maar ook bij hen die chronisch ziek of moeilijk ter been
zijn.
Maar wilt u gewoon graag een bezoek van onze prinses
kan dat natuurlijk ook.
Bent U ziek of moeilijk ter been, chronisch ziek of wilt U
gewoon een bezoek van onze Prinses? Neem dan contact
op met Veldwachter Jan: tel. 06-13229405. Hij kan U dan
vertellen wanneer en hoe laat het bezoek plaats vindt.
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Beste Pintenwippers & Pintenwipperinnekes ,
Als Prins Peter d’n Urste van Mulkgat ben ik uitgenodigd een stukje te schrijven voor de Brouwersgatse Glozzie. Daar geef ik natuurlijk graag gehoor aan. Mijn naam is Peter de Krom en woon
samen met Angela. In het jaar 2000 ben ik lid geworden van de raad van 11 in Mulkgat. In 2007
mocht ik de scepter al eens vasthouden als Prins en nu dus weer. Daarnaast ben ik 3 keer adjudant geweest en heb gedurende 14 jaren in het bestuur van de Mulkslobbers gezeten.
Ik heb niet lang hoeven nadenken wie ik als adjudant graag naast mij wilde hebben. Dat moest
mijn neef Will de Krom worden. Will is getrouwd met Mariette en samen runnen zij dierenpension De Kwispelhoeve en Dieren Opvang Centrum Zuid. Ook Will heeft de nodige ervaring, hij loopt
al 30 jaar mee bij de Mulkslobbers, is 2 keer prins geweest en 4 keer mocht hij de prins terzijde
staan als adjudant. Met ons twee gaat het dit carnavalsseizoen helemaal goed komen.
In Mulkgat is het goed carnaval vieren. We hebben een hele rijke vereniging, een geweldige zaal
en een grote aanhang. Daar zijn we enorm trots op!
Naast de Mulkslobbers ben ik nog actief (geweest) bij diverse verenigingen in Borkel, te weten de
KPJ, Biljartvereniging De Kromme Keu, buurtvereniging de Stroat en Oranjecomité Borkel &
Schaft.
Als laatste wil ik Prinses Linda & adjudant Geert een geweldig carnaval toewensen. Met z’n allen
gaan we er een mooi feest van maken onder mijn leuze: “Met 2 neven aan het bewind drinken
we met carnaval een extra pint”.

Alaaf en de groeten,
Prins Peter d’n Urste & adjudant Will
Mulkgat

Fred de krom Fotografie

Prins Erik d’n Urste van Striepersgat
Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnen,

Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor jullie Glozzie en dat doe ik natuurlijk graag!

Allereerst wil ik natuurlijk Prinses Linda en Adjudant Geert nogmaals van harte feliciteren met
hun benoeming. Maak er samen met alle Pintenwippers een mooi seizoen van!
Ik heb goede herinneringen aan Carnaval vieren in Brouwersgat. Ik hoef me denk ik ook niet
voor te stellen want al vanaf 1995 ben ik lid van de Pintenwippers en nog steeds. Al die jaren
hebben we er een fantastische happening van gemaakt. Zeker in het seizoen 2006-2007. Het
jaar dat ik de scepter kon zwaaien als Prins van Brouwersgat. Ook nu denk ik weer terug aan die
geweldige tijd. Dit jaar wil ik dit nogmaals doen, maar nu als Prins van Striepersgat.

Foto: Geert Vaessen Fotografie

Samen is mijn motto dit jaar. Ik wil graag samen de Carnaval
vieren. Met mijn gevolg, met alle verenigingen maar ook
met iedereen uit Groot Striepersgat. Striepersgat, Brouwersgat en Mulkgat gaan samen knallen.
Ik hoop dan ook jullie veel te zien zodat we samen kunnen
lachen, samen kunnen feesten en samen kunnen proosten!
Eindigend met mijn leuze:
Striepersgat, ik proost op jou!
Erik d’n Urste
Prins van Striepersgat
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Brouwersgatse Processie
Op maandag 4 maart rijdt de Brouwersgatse Processie weer door de straten van
Dommelen. Loopgroepen, wagens, kinderen, muziekbandjes, ouderen; een bonte stoet deelnemers die elk jaar weer een mooi geheel vormen al trekkend door
Dommelen.
Doe ook eens een keer mee en ervaar de gezelligheid onderweg. Kom samen
met uw vereniging, buurtschap, vriendengroep, klasgenoten in actie en neem deel aan de
brouwprocessie. Natuurlijk mag je ook in je eentje meedoen. Woon je aan de route, versier
je straat om er zo een nog mooier feest van maken voor deelnemers en bezoekers.
Kinderoptocht:
We willen de Brouwprocessie (optocht) starten met kinderen op versierde fietsen, steps, 3wielers of skelters. Aansluitend komen de loopgroepen, wagens e.d.. De kinderen kunnen
kiezen of ze de hele route lopen/fietsen of dat ze halverwege in een apart vak (onder onze
begeleiding) de rest van de optocht gaan kijken. Na afloop ontvangen alle deelnemende
kinderen een kleine attentie. De kinderen hoeven zich vooraf niet in te schrijven. De kinderen verzamelen zich op maandag 4 maart om 14.15u in het fietsvak in de Dommelstraat.
CV de Pintenwippers nodigt zowel ervaren carnavalsvierders als de nieuwkomers in Brouwersgat en omstreken van harte uit om op maandagmiddag in en om de Bergstraat te komen genieten. Na afloop zal het weer gezellig druk zijn in de cafés. Zorg dat je erbij bent!!!!
Belangrijke informatie:
De Brouwprocessie zal plaats vinden op maandag 4 maart 2019 en begint om 14.30u. De
deelnemers worden verwacht om 13.30u in de Annastraat en Dommelstraat. Bij aanvang
ontvangen de deelnemers startgeld en direct na afloop is er een prijsuitreiking.
Inschrijven is mogelijk door:
De informatie uit het inschrijfformulierke te mailen naar brouwprocessie@outlook.com
of het inschrijfformulierke op te sturen naar, of in de brievenbus doen bij Aniek van Beek,
Houtvesterwei 14
(uw inschrijving zal via de email bevestigd worden)
Inschrijfformulierke Brouwergatse Brouwprocessie
Contactpersoon…………………….
Vereniging/buurtschap………………………………..
Adres………………………………
Postcode………………………….
Telefoonnummer……………………………
Emailadres………………………………..
Naam of thema van uw creatie…………………..
Aantal deelnemers……………………..
Doet u mee met een wagen, kar o.i.d.? (wat is de vorm van aandrijving?, wat zijn de afmetingen?)………………….
Maakt u gebruik van een geluidsinstallatie?....................................
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Wij danken onze
adverteerders.
Zonder hen zouden
wij niet in staat zijn
dit mooie blad aan
U te overhandigen.
Wij bevelen onze
adverteerders dan
ook van harte bij U
aan!
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Bep bept door:
Da voorzitter Peter van CV De Pintenwippers op onverklaarbare wijze met
zijn auto in de zandbak van St. Martinusschool is terecht gekomen.
Da die toen extra Pintenwipperstoottroepen heeft opgeroepen om zijn auto
uit de zandbak te tillen, en bleef zelf in de auto zitten.
Da Ger en Bep er weer voor gezorgd hebben dat de Bergstraat er weer
kleurrijk en led verlicht uitziet met 23 ornamenten aan de lichtmasten.
Da vorig jaar de halve Bergstraat zonder straatverlichting zat (kortsluiting) in oude ornamenten ,en hopen dat de 23
led verlicht ornamenten dit jaar wel 3 weken blijven branden.
Da tonpraoter Jan Strik op grootste wijze 40 jaar in de ton heeft gestaan met zijn Witsneeuwtje, ook afgelopen jaar in
een 2 keer uitverkochte Dommelstroom.
Da onze groente boer Frans Nouwens na 32 jaar winkelcentrum de Belleman heeft verlaten.
Da de tuin van Huize Agnetendal wordt gebruikt voor een buiten concert van de Dommelecho.
Da de nieuwe N69 er gaat komen na 30 jaar touwtrekken tussen voor en tegenstanders.
Da Dommelsch met een nieuw logo en een alcohol 0.0 bier is gekomen.
Da er meteen ook een nieuwe directrice, Lieselotte Kruft, is aan gesteld.
Da de Pintenwippers voor het eerst in hun bestaan een Prinses hebben.
Da het misschien niet verkeerd is om ook veel vrouwen in de Raad te hebben.
Da Striepersgat zowel de Prins als de Adjudant uit Brouwersgat heeft gehaald.
Da de kerstbomen bij de kerststal St. Martinuskerk geleverd door de gemeente wel op 2e keus lijkt.
Da de grote kerstboom op het St Martinusplein dan weer een zeldzaam mooi exemplaar is.
Da de baard van onze Opperpintenwipper een lust object is voor bepaalde vrouwen.
Da die vrouwen het niet drooghouden bij het aanraken van zijn baard.
Da in de boerderij aan de Hovenierwei de peuterspeelzalen Olke Bolke en Kiekeboe ook gaan vertrekken.
Da de boerderij te koop komt te staan, maar wie zou hier interesse in hebben.
Da AB Inbev de boerderij aan Hovenierwei wel kan kopen voor een echt Dommelsch bier museum, samen met een
Pinterwipper museum en bloemencorso museum.
Da ik er een eind aan gaat brouwen met de woorden “zolang er in Dommelen bier wordt gebrouwen is het hier nog
goed uit te houwen”

Brouwersgatse Glozzie 2019
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VOOR AL UW FEESTJES EN GEZELLIGE UITJES BENT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES!
À LA CARTE • BRUNCH-BOWLEN • HAP & SAP EN DAN OP STAP • ALL-IN ARRANGEMENTEN • DISCOBOWLEN • KINDERFEEST • VRIJGEZELLEN-/BEDRIJFSFEESTEN • KOFFIETAFEL • WARME & KOUDE BUFFETTEN

Bowlen,
dat is pas echatn!
a
gezellig uitg

Peperstraat 24 - 5554 EJ Valkenswaard - Tel. 040-2017499 • info@bowlingvalkenswaard.nl • www.bowlingvalkenswaard.nl
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Grote Garde..
Onze jeugd is natuurlijk een grote gezellige club, maar in die club hebben we wel twee dansgardes. De grote en de kleine.
Die "grote" garde; Anne, Yrla, Veroni en Ilse zijn zowat noodzaak voor de vereniging. Waar we ze
bijvoorbeeld heel dankbaar voor zijn is dat de dames dit seizoen bijvoorbeeld bijspringen in de
training aan de kleine garde.
Maar waar we ze denk ik allemaal het meest dankbaar voor zijn is dat ze bijspringen bij onze
Prinses en haar gevolg.
Dat springen doen ze natuurlijk voor een gedeelte letterlijk. Want ook dit jaar hebben ze zonder
moeite de meest ingewikkelde passen ingestudeerd. Flitsende dansen worden ten tonele gebracht.
Wat er echter nog belangrijker is, is dat ze het voorkomen van onze Prinses en raad nogal omhoog halen. Die taak nemen ze zeer serieus en voeren ze feilloos uit.
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Zin in een gezellig dagje uit?
Kom dan naar Center Parcs De Kempervennen en
geniet van diverse activiteiten voor jong en oud!
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- Subtropisch zwemparadijs “Aqua Mundo”
- Kinderfeestjes
- Familie-, bedrijfs-en groepsuitjes
- Avontuurlijke activiteiten zoals Super Zip Wire,
High Adventure Experience & Laser Battle
- Market Dome met restaurants, cafés en shops
- Kinderboerderij
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Voor meer informatie en reserveringen:

www.dagjekempervennen.nl
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Mede mogelijk gemaakt door Centerparks
Kempervennen
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We komen steeds dichterbij……………..
Beste Pintewippers, Pintewipperinnekes
De afgelopen 3 uitgaves van het mooiste jaarlijkse blad van
Dommelen en omstreken, de Brouwersgatse Glozzie, hebben wij jullie al meegenomen in het
carnavals wel-en-wee van de mooiste voetbalvereniging van Dommelen. Juist, die van de Loonderweg, vruuger van de Norbertusdreef en heul vruuger zelfs van Westerhoven !
(huiskamervraag : Wat was de toenmalig naam van onze vereniging ?)
Waar in verleden ons clublied ‘Bij ons in Dommelen is het te doen !” centraal stond, willen we nu
eens kijken naar de overeenkomsten tussen beide verenigingen. Als je kijkt naar het woord
‘Carnaval’ betekent dit (volgens die dikke van Van Dale) het volgende : “oorspronkelijk roomskatholiek feest, voorafgaand aan Vastenavond”. We kunnen dus concluderen dat RKVV Dommelen en Carnaval dus vele overeenkomsten hebben. Dommelen is een rooms-katholieke vereniging, van oudsher en oorspronkelijk, en er wordt altijd gevoetbald, voorafgaand aan Vastenavond. We kunnen dus vaststellen dat Carnaval en RKVV Dommelen synoniemen van elkaar zijn
en dus aan elkaar verbonden. De belichaming van dit synoniem is onze gezamenlijke “Luciën”,
een nadere uitleg lijkt mij overbodig ! ;-)
We komen steeds dichterbij……………….. Een aantal jaren geleden durfde we te dromen van een
blauw-witte prins in ons jubileumjaar. Dat is helaas niet gelukt, nu komen we wel steeds dichterbij deze unieke rol binnen ons carnaval. Prinses Linda, in dagelijks leven moeder van een voetballer van onze Jo11-1 (voor de ouderen onder ons, de E1) is een trouwe supporter! We voelen
ons dit jaar dus nog meer verbonden bij carnaval in Brouwersgat, de prinses en haar gevolg !
Vanaf donderdag 28 februari dompelen we ons ook onder in het carnavalsgedruis. Even geen
tikkie breed, puntje naar achteren of schijnbeweging ! Vanaf de 28e is het 6 dagen ; alles diep,
pint naar voren en recht op ons doel af. Dat begint de 28e met ’25 uurkes vurraf op den donderdag
vur de vrijdag vur de carnaval’ op t Heike. Iedereen is uitgenodigd, want aldus prinses Linda
“Carnaval in Brouwersgat……un fist voor iedereen !”
RKVV Dommelen wenst prinses Linda, adjudant Geert, hun gevolg, Jeugdprins Dylan met adjudant
Thomas en hun gevolg, Hop & Mout, de hofkapel en alle andere carnavalsvierders heul, heul, heul
veul plezier en gezelligheid tijdens Carnaval 2019.
Wij eindigen mee onze leuze : ‘Al bende
nie bekend op t Heike, moette is wa vaker komme kijken !”
Alaaf,
Een blauw-witte Lappelekkur!

OPROEP AAN ALLE CARNAVALSVERENIGINGEN EN VIERDERS :
DOE MEE MET JOUW VERENIGING AAN HET DOMMELSE 7 TEGEN 7 – TOERNOOI OP
DONDERDAG 28 FEBRUARI VANAF 19.00 UUR.
MET EEN EIGEN TEAM MEEDOEN ? INSCHRIJVEN KAN VIA KANTINE@RKVVDOMMELEN.NL
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Geniet van muziek, een drankje en van elkaar,
Carnaval is de mooiste periode van het jaar.
Leeuwendael Evenementen wenst u een hele
fijne carnaval!
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En dan is het alweer november en krijg je een verzoek om een
stukje voor de Glozzie in te leveren.
Het gaat ook zo snel allemaal.
Daag Prins Teun met je hele hofhouding. Daag Prins Briljant met je hele gevolg.
Bedankt voor weer een geweldig mooie carnaval.
Welkom Prinses Linda en Adjudant Geert en Prins Dylan en Adjudant Thomas
met jullie beider Raden. Ook Hop Wies en Mout Carel van harte! We hopen er
komend jaar samen met jullie allemaal weer een mooi feest van te maken.
We gaan in januari al los op de fuif van onze eigen Hofkapel bij hun 44 jarig bestaan. Proficiat allemaal. Dat belooft een feest te worden! CV.NL is erbij!
Maar op de grens van 2018 en 2019 hebben we eerst nog een activiteit van onszelf. Carbidschieten….. Zoals vorig jaar aangegeven ziet de opzet er iets anders
uit. In 2017 hadden CV.NL, Bloemencorso Dommeldal en AVV de handen ineen
geslagen en een mooie middag gevierd samen met wandelaars, corsominners,
carnavalsvierders en aanverwante zielen.
Voor 31 december heeft CV.NL, voor de laatste keer, samen met Bloemencorso Dommeldal
wederom voor een spectaculaire carbidmiddag gezorgd, met versgebakken oliebollen, een
corsowagenrace, een corso wandeling, en dit alles onder het motto “Valkenswaard Knalt”. Wij
hopen natuurlijk dat u allen weer aanwezig was en onder het genot van….. het jaar 2018 uit
gezwaaid en 2019 welkom geheten te hebben! Bloemencorso Dommeldal kent nu het klappen
van de zweep en zal het stokje overnemen… Fijn dat zulke tradities niet verloren hoeven te
gaan en er enthousiaste mensen zijn dit voort willen en kunnen zetten. Dames en heren van
Dommeldal….. top en alle succes van de wereld gewenst!
Een evenement welke CV.NL ook overdraagt aan een nieuwe/ jonge garde is het bedienen tijdens de ontvangsten op de Brouwerij tijdens Carnavalsmaandag en Carnavalsdinsdag. Deze
taak zal worden overgenomen door Bloemencorso “Oud Dommelen” en Bloemencorso
“Dommeldal”. Wij willen, ook, langs deze weg de “Brouwerij” bedanken voor het vertrouwen
dat ze al die jaren in ons hebben gehad, en wensen de beide corso’s net zoveel plezier dan wij
altijd hebben gehad.
Dit wil niet zeggen dat jullie CV.NL niet meer zullen zien, want
jullie gaan ons zeker nog overal in “groot” Valkenswaard tegenkomen. Let maar op…….
Langzaam maar zeker schuiven we de kalender alweer richting
de carnaval en verheugen we ons alweer op een mooi en gezellig
feest.
Tot dan!
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Heikant 2 B 3930 Hamont-Achel

Tel. 0032.11.80.15.90 www.macmetaalbewerking.be info@macmetaalbewerking.be
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BROUWPROCESSIE 2018
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Sinds mijn benoeming als Prinses heb ik er toch wel een flinke taak bij
gekregen. Niet alleen tijdens diverse carnavaleske activiteiten moet ik
me tot in de puntjes gekleed laten zien. Maar ook in mijn “vrije tijd”
is het flink aanpoten!!!
Vanaf dag 1 is namelijk 1 ding overduidelijk: DE SCEPTER IS BELANGRIJK!!!
Als je op Wikipedia leest staat daar dat de scepter (of schepter, met de mijne kan ik gerust het
avondeten opscheppen) vaak door godheden, koningen en keizers wordt gebruikt. Met
carnaval gaat het dan over de Prins of Prinses!
Dat het een belangrijk voorwerp is, is me vanaf dag 1 duidelijk gemaakt.
Bij elke gelegenheid is er wel iemand die zich afvraagt of hij zwaar is en of ze hem “even
mogen vasthouden”……. Ach ja, proberen kan altijd!!!
Om er zeker van te zijn dat niemand anders met de scepter gaat
zwaaien ben ik erg alert om te voorkomen dat ik hem kwijt raak!!
Gelukkig is mijn scepter ook een erg nuttig attribuut. Zo komt het erg
van pas, bijvoorbeeld tijdens het sporten. Tegen de tijd dat de carnaval begint heb ik vast spierballen waar Popeye jaloers op is…..
Helaas is de scepter an sich wel een beetje saai. Ondanks het mooie
logo van Brouwersgat, dat prachtig blinkt. Daarom het ik hem wat
versiert met mooie stofjes die perfect matchen met mijn pak. Handig om dan meteen een
mooi boeket te laten samenstellen op de donderdagmarkt!!
Als laatste rest mij nog een oproepje aan Bernd Korner. Na het realiseren van diverse aangepaste winkelwagentjes zoals een tweelingwagen zou ik het zeer op prijs stellen als ik ook een
mooie houder heb voor mijn scepter. De huidige houder voor scanner is helaas te klein……
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CHOCOLADE
CLOWNTJES
250 GRAM

€3.99

Valkenswaard, Handwerkstraat 12, 040-2014736
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www.martinezchocolade.nl
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