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V.l.n.r.: Voorzitter Willie van der Vegt, George Looijmans, Lindsay Raaijmakers, Irene Driesen, Larissa Vroomans

    Van de Jeugdcommissie,

    Licht gespannen en bijna radeloos begon de jeugdcommissie  
    aan het vorige carnavalsseizoen. Een paar geknakte veren,  
    losse steekjes, een gescheurde cape en 8 uit elkaar gevallen  
    danspakjes verder, bleek aan het einde van de Carnaval dat 
er helemaal geen zorgen nodig waren. Met de inzet van alle betrokkenen; ouders en clubjes 
als De zwarte hand of de Johanna’s hebben we veel plezier gehad met onze dansende Prinses 
en haar gevolg. De speelse jongens en meiden, enthousiaste commissieleden en fanatieke 
ouders staan dit jaar ook weer klaar om te hossen.

Op vijf november is onze nieuwe Jeugdprins Teun d’n Urste bekend gemaakt en heeft 
iedereen kennis kunnen maken met oude bekenden en nieuwe gezichten van onze 
Jeugdraad en Dansgardes. 

Het nieuwe seizoen zal weer gevuld zijn met fijne 
feestjes en mooie evenementen. Een Dansgarde- 
toernooi wat na het Zondagskind in Dommelen 
plaatsvindt is zo’n voorbeeld of de wedstrijd van 
Koning der Prinsen. 
Natuurlijk volgt al snel de Carnaval zelf. 
Een Prinsen- receptie, chips avond, optocht, een 
ontmoetingsochtend met Striepersgat en de Keien, 
en wat al nog meer. 
We kijken enorm naar alle gezelligheid uit. 

Met de Dommelstroom weer als jeugdhonk, 
hulp van alle vrienden en de muzikale begeleiding 
van de Johanna’s zijn we er klaar voor. 
De Jeugdcommissie zal de potentiële Pinten-
wippers met zorg en aandacht door de Carnaval 
begeleiden in de hoop dat we het ook dit jaar 
weer overleven. 

 Namens de Brouwersgatse Jeugd 
 en de Jeugdcommissie,
 Van harte feestneus.

Voorzitter Jeugdcommissie:

Willie van der Vegt
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Jeugdprins 
Teun d’n Urste 
proclameert:

 1. Dat ik supertrots ben om nu Jeugdprins van Brouwersgat te zijn

 2. Dat ik wel groter ben dan de grote Prins, maar met Carnaval geeft dat niks

 3. Dat we Prins Briljant en Adjudant Prachtig een geweldige Carnaval 

 toewensen, maar met zo’n Jeugdraad kan dat niet mislukken

 4. Dat we jeugdresidentie Dommelstroom en alle andere plekken 

 waar we komen goed op zunne kop gaan zetten

 5. Dat ik samen met Adjudant Thomas, Vorst Harm en raadsleden 

 Dylan, Luuk, Lieve en Gijs er een goei feestje van ga maken

 6. Dat onze dansgarde met hun nieuwe pakjes er nog beter uitzien    

 en een keimooie gardedans hebben

 7. Dat we Carnaval samen vieren en we nog plek hebben voor jongens 

 en meisjes die mee willen doen

 8. Dat Carnaval er bij ons thuis met de paplepel is ingegoten

 9. Dat door ons pap het aan drank ook niet zal ontbreken, 

 al drinken wij gewoon cola

10. Dat  met de Johanna’s als kapel er wel wat binnenkomt

11. Dat dat mooi past binnen mijn leus

 Als je voet slaapt, kun je geen herrie schoppen!
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Wat ben ik blij dat ik dit jaar de Jeugdprins van Brouwersgat mag zijn! Dit is mijn derde jaar bij de Jeugdraad.  
Vorig jaar heb ik als Adjudant van Prinses Kimi al kunnen oefenen en proeven en dat smaakte dus naar meer.  
Wat hebben we een plezier gehad, leden van de raad en vooral Kimi …. heel erg bedankt hiervoor.
Maar nog even over mij: Ik ben 12 jaar oud en ik zit op Havo/Vwo van het Were Di als brugpieper. Ook ben ik fanatiek 
rugbyer bij de club van de Vets. Ik nodig iedereen uit een keertje te komen kijken!

Zondag 5 november was het eindelijk zover, de Jeugdprinsverkiezing in de Dommelstroom. Eerst samen bekijken wie welke 
rol kreeg deze Carnaval. Daarna omgekleed en frietjes gegeten. En was het wachten geblazen... Toen het er eenmaal op 
aankwam was het spannend. Maar de spanning was er zo vanaf en het was superleuk. Al was die doos wel erg krap! 
En wat waren er veel mensen, zelfs mijn opa en oma’s. Dat was heel gaaf! We hebben de hele middag gedanst en gefeest, 
dat beloofd nog wat voor de rest van deze Carnaval. Ik heb kei veel zin in Carnaval laat het feest beginnen! 
Dan eindig ik met mijn leus: 

Als je voet slaapt,  kun je geen herrie schoppen.

Jeugdprins Teun d’n Urste
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Jeugdraad 2018

Hallo, ik ben Thomas Balmer, 
Adjudant van Prins Teun d’n 
Urste. Ik zit in groep 8 van 
basisschool De Windroos. 
Ik doe dit jaar voor de 
tweede keer mee met de 
Jeugdraad. Mijn hobby’s zijn 
rugbyen bij VRC THE VETS 
en ik bouw graag mee aan 
de bloemencorsowagen 

van Buurtschap Crescendo, maar carnavallen vind ik het 
allerleukst! Ik ben super blij dat ik Adjudant van Prins Teun 
d’n Urste mag zijn en ik ga hem goed helpen dit jaar.  
Met de hele Jeugdraad maken we er weer een feestje van 
dit jaar!!!

T
H
O
M
A
S

Hallo allemaal, ik ben Jeugdprins Teun d’n Urste.
Ik ben twaalf jaar en ik zit op het Were Di en doe havo/vwo. Dit is mijn derde jaar bij 
de Jeugdraad. Het is echt super tof om bij de Jeugdraad te zitten, want we doen 
allemaal leuke dingen en kunnen lekker los gaan. Buiten Carnaval vind ik rugby echt 
super leuk. Het is echt mijn favoriete sport dat is een ding wat zeker is. Ik speel bij 
RC The Vets in Valkenswaard. Ik speel bij de cubs en sta nummer 4.
Nu weten jullie allemaal iets meer over mij, ik hoop jullie allemaal te zien tijdens 
Carnaval in Brouwersgat.

T 
E 
U 
N

Heb je zin om een dagje proef te draaien bij de Jeugdraad?Mail ons dan:jeugdcvdepintenwippers@outlook.com
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JEUGD
PROGRAMMA

Zaterdag 10 februari
14.00 uur

Speciale opening 
jeugdcarnaval 

19.00 uur
FEESTEN!

  
Zondag 11 februari

11.11 uur
Jeugdprinsreceptie

19.00 uur
Spelletjes avond met 

de Zwarte Hand

Maandag 12 februari
14.00 uur

Optocht Brouwersgat

19.00 uur
Chips avond

vol dans en vertier

Dinsdag 13 februari
14.00 uur

Zingen met Hofkapel 
in Bommel

19.00 uur
Afscheid Jeugdprins

H 
A 
R 
M

Hallo allemaal, ik ben Harm Verberne en ik 
ben 9 jaar. Ik ben de Vorst van de Jeugdraad. 
Mijn hobby’s zijn voetbal en gamen. Ik en 
de andere leden van de Jeugdraad gaan de 
leukste Carnaval ooit maken!
Ambiance!!!

Jeugdraad 2018

Hoi, ik ben Gijs van Rens.
Ik ben 9 jaar en net voor Carnaval word ik 
een tiener. Ik zit op basisschool de Wind-
roos in Valkenswaard. Mijn hobby’s zijn: 
rugby en buiten spelen, vooral met de 
Nerfs. Ik speel rugby bij de Vets, een echt 
coole club.
Het is een aanrader om bij de Raad te 
komen, het is heel leuk! En je hebt er veel 
te doen en we maken er met Carnaval een 
feestje van!

G
I
J
S

Hallo allemaal, ik ben Lieve Melis en ik ben 
11 jaar oud en ik ben lid van de Jeugdraad. 
Mijn hobby’s zijn hockey en musical, filmpjes 
maken en in de Jeugdraad zitten. Ik ga er met 
de Jeugdraad een super leuke Carnaval van 
maken!!!!!!!!!!!!!!!
Super!!!

L 
I 
E 
V 
E

Hallo allemaal, mijn naam is Luuk Harmsen, 
ben 12 jaar en zit op de basisschool de 
Windroos in groep 8. Mijn hobby’s zijn 
rugbyen, trampoline springen, computeren 
en natuurlijk carnavallen.
Vorig jaar heb ik voor het eerst mee gedaan 
met de Raad van elf in Dommelen. Dat is me 
toen zo goed bevallen, dat ik besloten heb 
dit jaar weer mee te doen.
Alaaaafffff

L 
U 
U 
K

Hallo, ik ben Dylan Waterschoot, ik ben 12 
jaar oud. Ik zit in groep 8 van de St. Mar-
tinusschool in Dommelen. Mijn hobby’s 
zijn rugbyen bij The Vets in Valkenswaard, 
gamen, saxofoon spelen en voor een leuk 
feestje sta ik altijd klaar.
Het gaat zeker weer een super Carnaval  
worden met de jeugd van Brouwersgat.
Alaaf!

D
Y
L
A
N
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Namens de kleine Dansgarde,

Elke donderdag verzamelen zich een aantal enthousiaste en speelse dames bij de Dommelstroom. Kiyana, Joy, Sienne, 

Anna en Melanie. Onze kleine Dansgarde. De trainingen op die donderdag lijken niet altijd op de vloeiende en strakke 

dansen die je ieder jaar met Carnaval ziet. Want zo af en toe wordt er wel eens gemopperd over een blaartje of een 

spierpijntje. Het gebeurt daarbij wel eens dat er flink gekeuveld wordt in de plaats van de oefening van een pasje. 

Gezellig is het in ieder geval. 

Deze meiden lopen ondertussen al wat jaartjes mee, het zijn de vedettes van de Brouwersgatse jeugd, zelfs al is de 

gemiddelde leeftijd amper 7,5. Tijdens de Carnaval zie je al die ervaring goed terug en dat de training ook hartstikke 

nuttig kan zijn. Er zijn weinig Pintenwippers die zo vaak een heel optreden lang applaus krijgen als onze Dansgarde. 

Misschien worden de trainingen de komende weken wat strenger, misschien is het wel helemaal niet nodig met al dat 

danstalent. In ieder geval staan de dames weer voor jullie paraat tijdens de Carnaval.

Met vriendelijke polonaise,

De Dansgardes en Jeugdcommissie.
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Hallo, ik ben Melanie Boullart, ik ben 13 jaar en dans dit jaar voor het eerst bij de 
Dansgarde in Brouwersgat. Ik zit in de eerste van het VWO op Were Di. Naast dansen 
heb ik hobby’s zoals zingen, tekenen, Instagram, Snapchat en musically’s opnemen. 
Ik hoop op een geweldig carnavalsseizoen samen met de Dansgarde, de Johanna’s en 
Prins Teun d’n Urste met zijn gevolg. 
Groetjes Melanie.

M E L A N I E

Hallo allemaal, ik ben Anna Verberne 
en ik ben 7 jaar oud en ik dans  bij de 
Dansgarde en mijn hobby’s zijn zwem-
men voor C en natuurlijk dansen bij 
de Dansgarde en buiten spelen.
En ik ga een leuke Carnaval hebben!!!!

A N N A

S Ï E N N E
Sïenne ten Cate
Leeftijd 11 jaar, woonplaats Dommelen, School/klas Schepelweijen 8B
Hobby’s Paardrijden en dansen
Deze Carnaval ga ik veel plezier maken en nog meer dansen.

J OY  Hoi, ik ben Joy Baten. Ik ben 11 jaar en zit op b.s. Schepelweijen in  
  groep 8. Mijn hobby’s zijn paardrijden, dansen en ik hou ook veel  
  van muziek. Ik ben veel op stal te vinden om, behalve paard te 
rijden, ook mee te helpen bij lessen of paarden te verzorgen. Ik dans bij de Hijskraan 
en bij de Dansgarde. Dit wordt mijn 3e jaar bij de Dansgarde, ik heb er weer heel 
veel zin in en we gaan er een heel groot feest van maken!

K I YA N A
Kiyana ten Cate
Leeftijd 8 jaar, woonplaats Dommelen. Hobby’s zwemmen, dansen en veel 
radslagen en handstand maken.
Deze Carnaval ga ik heel veel dansen en hoop dat ‘t kei leuk word.
Love Carnaval 
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吀漀攀瘀愀氀 渀椀攀琀 戀攀猀琀愀愀琀Ⰰ 䌀愀爀渀愀瘀愀氀 攀渀 搀攀 䐀漀攀ⴀ圀攀攀欀 稀椀樀渀 渀椀攀琀 洀攀攀爀 眀攀最 琀攀 搀攀渀欀攀渀 甀椀琀 䈀爀漀甀眀攀爀猀最愀琀⸀
唀椀琀攀爀愀愀爀搀 眀椀樀 樀甀氀氀椀攀 最爀愀愀最 挀樀搀攀渀猀 搀攀 漀瀀琀漀挀栀琀 眀椀氀氀攀渀 稀椀攀渀⸀
嘀愀氀欀攀渀猀眀愀愀爀搀 樀愀氀漀攀爀猀 椀猀 漀瀀 搀攀 䈀爀漀甀眀攀爀椀樀⸀
圀椀樀 搀椀琀 眀攀氀 欀甀渀渀攀渀 戀攀最爀椀樀瀀攀渀⸀圀椀樀 搀椀琀 眀攀氀 欀甀渀渀攀渀 戀攀最爀椀樀瀀攀渀⸀
堀 戀攀渀攀渀 渀椀攀琀 栀愀渀搀椀最 稀椀樀渀 漀瀀 漀渀猀 欀渀漀氀氀攀渀瘀攀氀搀⸀
夀稀攀爀攀渀 猀瀀椀樀欀攀爀猀 漀渀稀攀 栀甀攀攀渀 戀椀樀 攀氀欀愀愀爀 栀漀甀搀攀渀⸀
娀漀 稀椀攀 樀攀 洀愀愀爀 眀攀攀爀 搀愀琀 栀攀琀 渀椀攀甀眀攀 挀愀爀渀愀瘀愀氀猀樀愀愀爀 愀氀眀攀攀爀 漀瀀 瀀甀渀琀 猀琀愀愀琀 
琀攀 戀攀最椀渀渀攀渀 攀渀 搀愀琀 䴀漀甀琀 瘀愀渀 搀攀 䐀漀攀ⴀ圀攀攀欀 琀漀挀栀 洀愀愀爀 攀攀渀 氀攀欀欀攀爀 漀渀猀琀甀椀洀椀最 
戀椀攀爀琀樀攀 最攀栀漀瀀琀 栀愀搀⸀

䴀攀琀 挀愀爀渀愀瘀愀氀攀猀欀攀 最爀漀攀琀攀渀
䔀攀渀 䐀漀攀ⴀ圀攀欀攀爀⸀䔀攀渀 䐀漀攀ⴀ圀攀欀攀爀⸀

伀渀稀攀 氀攀甀猀㨀 

䠀攀琀 椀猀 最攀攀渀 䌀愀爀渀愀瘀愀氀 最攀眀攀攀猀琀 
愀氀猀 搀攀 䐀漀攀ⴀ圀攀攀欀 渀椀攀琀 栀攀攀攀 洀攀攀 最攀昀攀攀猀琀⸀

Oud Jeugdprinses Kimi

䠀漀椀 䈀爀漀甀眀攀爀猀最愀琀Ⰰ

Wat heb ik genoten van mijn jaar als 
eerste Prinses van Brouwersgat.

En heel de Carnaval heb ik het gevoel 
gehad dat ik een echte Prinses was. Ik 

mocht zelfs samen met de Burgemeester 
op het bordes aanwezig zijn bij de officiële 

opening van  Carnaval. 

Het was ook heel fijn dat de Dansgarde 
en de Jeugdraad altijd samen waren,  
omdat ik na mijn optreden als Prinses 

ook nog meedanste. Vermoeiend  
maar heel leuk om te doen.

Mede dankzij mijn Adjudant Teun  
(kei bedankt nog hè Teun) en Vorst Gijs, 
de Jeugdraad, Dansgarde groot en klein, 

de grote Raad, de Jeugdcommissie en 
natuurlijk Prins King en Adjudant Gerard 

heb ik een geweldige top Carnaval gehad.
Iedereen super bedankt!

En dan eindig ik met mijn leuze:

Carnaval dat is me wat,
zeker in ons Brouwersgat.

Groetjes Kimi
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䐀攀 䐀漀攀ⴀ圀攀攀欀 㐀琀 䌀愀爀渀愀瘀愀氀Ⰰ

伀渀稀攀 最爀漀攀瀀 愀挀挀攀瘀攀 搀攀攀氀渀攀洀攀爀猀 愀愀渀 搀攀 䈀爀漀甀眀攀爀猀最愀琀猀攀 䌀愀爀渀愀瘀愀氀 
最爀漀攀椀琀⸀ 䤀渀洀椀搀搀攀氀猀 椀猀 搀攀 漀瀀琀漀挀栀琀 瘀漀漀爀 漀渀猀 攀攀渀 瀀攀爀昀攀挀琀攀 洀愀渀椀攀爀 漀洀 
搀攀 瘀漀漀爀瀀爀攀琀Ⰰ 瘀愀渀 漀渀猀 琀栀攀洀愀 愀氀 眀愀琀 瘀漀爀洀 琀攀 最攀瘀攀渀⸀ 䤀搀攀攀渀 漀瘀攀爀 
栀漀攀 眀攀 搀攀 瀀爀攀猀攀渀琀愀挀攀 漀瀀 搀攀 欀愀爀 最愀愀渀 稀攀攀攀渀 瘀氀椀攀最攀渀 漀瘀攀爀 搀攀 洀愀椀氀 
攀渀 搀攀 攀攀爀猀琀攀 洀愀愀渀搀攀渀 瘀愀渀 漀渀稀攀 瘀攀爀最愀搀攀爀椀渀最攀渀 最愀愀渀 渀攀爀最攀渀猀 愀渀搀攀爀猀 漀瘀攀爀⸀ 
伀漀欀 攀砀ⴀ 䐀漀攀ⴀ圀攀欀攀爀猀 最攀瘀攀渀 栀甀渀 瀀氀愀愀琀猀 渀椀攀琀 漀瀀 挀樀搀攀渀猀 搀攀 漀瀀琀漀挀栀琀Ⰰ 漀昀 洀漀攀琀攀渀 
眀攀 稀攀最最攀渀 吀⠀爀⤀漀漀渀Ⰰ 䈀攀瀀⸀ 䠀攀琀 椀猀 稀攀氀昀猀 稀漀Ⰰ 搀愀琀 漀渀稀攀 攀椀最攀渀 欀椀渀搀攀爀攀渀 猀漀洀洀椀最攀 瘀愀渀 眀攀 稀攀最最攀渀 吀⠀爀⤀漀漀渀Ⰰ 䈀攀瀀⸀ 䠀攀琀 椀猀 稀攀氀昀猀 稀漀Ⰰ 搀愀琀 漀渀稀攀 攀椀最攀渀 欀椀渀搀攀爀攀渀 猀漀洀洀椀最攀 瘀愀渀 
栀攀琀 戀攀猀琀甀甀爀 洀椀渀 漀昀 洀攀攀爀 搀眀椀渀最攀渀 洀攀攀 琀攀 搀漀攀渀⸀ 一甀 稀椀樀渀 稀椀樀 漀漀欀 漀洀 攀渀 眀漀爀搀攀渀 
瀀愀爀琀渀攀爀猀 椀渀最攀猀挀栀愀欀攀氀搀 稀椀挀栀 洀攀琀 搀攀 漀瀀琀漀挀栀琀 琀攀 戀攀洀漀攀椀攀渀⸀

䠀攀琀 最愀愀琀 搀甀猀 最漀攀搀 洀攀琀 搀攀 䐀漀攀ⴀ圀攀攀欀 攀渀 搀愀琀 瘀椀渀搀攀渀 眀攀 稀攀氀昀 漀漀欀⸀ 
䐀攀 琀漀攀欀漀洀猀琀 瘀愀渀 樀甀氀氀椀攀 欀椀渀搀攀爀攀渀 稀椀攀琀 攀爀 搀甀猀 栀攀攀氀 最漀攀搀 甀椀琀Ⰰ 眀愀渀琀 瘀漀漀爀氀漀瀀椀最 
稀椀樀渀 樀甀氀氀椀攀 渀漀最 渀椀攀琀 瘀愀渀 漀渀猀 愀昀⸀

䄀氀挀樀搀 戀攀爀攀椀搀 漀洀 洀攀琀 愀渀搀攀爀攀 挀氀甀戀猀 攀渀 瘀攀爀攀渀椀最椀渀最攀渀 猀愀洀攀渀 琀攀 眀攀爀欀攀渀⸀
䈀爀漀甀眀攀渀 渀漀最 洀愀愀爀 氀愀渀最 椀渀 䐀漀洀洀攀氀攀渀 洀愀最 最攀戀攀甀爀攀渀⸀䈀爀漀甀眀攀渀 渀漀最 洀愀愀爀 氀愀渀最 椀渀 䐀漀洀洀攀氀攀渀 洀愀最 最攀戀攀甀爀攀渀⸀
䌀栀愀爀洀攀 漀û攀渀猀椀攀昀 瘀愀渀 漀渀稀攀 搀愀洀攀猀 愀氀挀樀搀 栀攀氀瀀琀⸀
䐀漀攀ⴀ圀攀攀欀 瘀漀漀爀 搀攀 㐀㌀猀琀攀 欀攀攀爀 瀀氀愀愀琀猀 最愀愀琀 瘀椀渀搀攀渀⸀
䔀爀 眀攀攀爀 愀氀氀攀猀 愀愀渀 最攀搀愀愀渀 眀漀爀搀琀 攀爀 攀攀渀 最爀漀漀琀猀 攀瘀攀渀攀洀攀渀琀 瘀愀渀 琀攀 洀愀欀攀渀⸀
䘀愀渀琀愀猀挀猀挀栀攀 瘀爀椀樀眀椀氀氀椀最攀爀猀 稀椀樀渀 攀爀 椀攀搀攀爀 樀愀愀爀 眀攀攀爀 瘀漀漀爀 漀渀猀 攀渀 樀甀氀氀椀攀 欀椀渀搀攀爀攀渀⸀
䜀氀漀稀稀椀攀 渀椀攀琀 洀攀攀爀 眀攀最 琀攀 搀攀渀欀攀渀 椀猀 甀椀琀 䈀爀漀甀眀攀爀猀最愀琀⸀
䠀愀渀搀樀攀猀 挀樀搀攀渀猀 漀渀稀攀 漀瀀戀漀甀眀 愀氀挀樀搀 眀攀氀欀漀洀 稀椀樀渀⸀
䤀攀搀攀爀攀攀渀 戀椀樀 搀攀 䐀漀攀ⴀ圀攀攀欀 眀攀氀欀漀洀 椀猀⸀䤀攀搀攀爀攀攀渀 戀椀樀 搀攀 䐀漀攀ⴀ圀攀攀欀 眀攀氀欀漀洀 椀猀⸀
䨀甀氀氀椀攀 愀氀猀 漀甀搀攀爀猀 漀漀欀 椀攀琀猀 瘀漀漀爀 漀渀猀 欀甀渀渀攀渀 戀攀琀攀欀攀渀攀渀⸀
䬀椀渀搀攀爀攀渀 搀攀 䐀漀攀ⴀ圀攀攀欀 洀攀琀 瘀攀攀氀 瀀氀攀稀椀攀爀 攀爀瘀愀爀攀渀⸀
䰀愀挀栀攀渀 愀氀挀樀搀 攀攀渀 瘀爀椀攀渀搀攀氀椀樀欀 最攀稀椀挀栀琀 氀愀愀琀 稀椀攀渀⸀
䴀漀搀搀攀爀 戀椀樀 漀渀稀攀 愀挀挀瘀椀琀攀椀琀攀渀 栀漀漀爀琀⸀
一攀琀 愀氀猀 爀愀渀樀愀 攀攀渀 渀椀攀琀 眀攀最 琀攀 搀攀渀欀攀渀 搀爀愀渀欀樀攀 椀猀⸀
伀渀稀攀 搀漀攀氀猀琀攀氀氀椀渀最 渀漀最 猀琀攀攀搀猀 搀攀稀攀氀昀搀攀 椀猀 愀氀猀 㐀㈀ 樀愀愀爀 最攀氀攀搀攀渀⸀
倀爀愀挀栀挀最攀 瘀攀爀栀愀氀攀渀 搀漀漀爀 欀椀渀搀攀爀攀渀 攀渀 瘀爀椀樀眀椀氀氀椀最攀爀猀 瘀攀爀琀攀氀搀 眀漀爀搀攀渀⸀倀爀愀挀栀挀最攀 瘀攀爀栀愀氀攀渀 搀漀漀爀 欀椀渀搀攀爀攀渀 攀渀 瘀爀椀樀眀椀氀氀椀最攀爀猀 瘀攀爀琀攀氀搀 眀漀爀搀攀渀⸀
䬀眀愀氀椀琀攀椀琀 瘀漀漀爀漀瀀 猀琀愀愀琀 戀椀樀 栀攀琀 戀攀猀琀甀甀爀⸀
刀漀氀氀攀戀漀氀氀攀渀 漀瘀攀爀 栀攀琀 䐀漀攀ⴀ圀攀攀欀瘀攀氀搀 渀漀最 猀琀攀攀搀猀 攀攀渀 氀攀甀欀攀 愀挀挀瘀椀琀攀椀琀 椀猀⸀
匀挀栀洀椀渀欀攀渀 洀攀琀 䌀愀爀渀愀瘀愀氀 漀瘀攀爀愀氀 最攀戀攀甀爀琀⸀
吀漀攀瘀愀氀 渀椀攀琀 戀攀猀琀愀愀琀Ⰰ 䌀愀爀渀愀瘀愀氀 攀渀 搀攀 䐀漀攀ⴀ圀攀攀欀 稀椀樀渀 渀椀攀琀 洀攀攀爀 眀攀最 琀攀 搀攀渀欀攀渀 甀椀琀 䈀爀漀甀眀攀爀猀最愀琀⸀
唀椀琀攀爀愀愀爀搀 眀椀樀 樀甀氀氀椀攀 最爀愀愀最 挀樀搀攀渀猀 搀攀 漀瀀琀漀挀栀琀 眀椀氀氀攀渀 稀椀攀渀⸀
嘀愀氀欀攀渀猀眀愀愀爀搀 樀愀氀漀攀爀猀 椀猀 漀瀀 搀攀 䈀爀漀甀眀攀爀椀樀⸀
圀椀樀 搀椀琀 眀攀氀 欀甀渀渀攀渀 戀攀最爀椀樀瀀攀渀⸀圀椀樀 搀椀琀 眀攀氀 欀甀渀渀攀渀 戀攀最爀椀樀瀀攀渀⸀
堀 戀攀渀攀渀 渀椀攀琀 栀愀渀搀椀最 稀椀樀渀 漀瀀 漀渀猀 欀渀漀氀氀攀渀瘀攀氀搀⸀
夀稀攀爀攀渀 猀瀀椀樀欀攀爀猀 漀渀稀攀 栀甀攀攀渀 戀椀樀 攀氀欀愀愀爀 栀漀甀搀攀渀⸀
娀漀 稀椀攀 樀攀 洀愀愀爀 眀攀攀爀 搀愀琀 栀攀琀 渀椀攀甀眀攀 挀愀爀渀愀瘀愀氀猀樀愀愀爀 愀氀眀攀攀爀 漀瀀 瀀甀渀琀 猀琀愀愀琀 
琀攀 戀攀最椀渀渀攀渀 攀渀 搀愀琀 䴀漀甀琀 瘀愀渀 搀攀 䐀漀攀ⴀ圀攀攀欀 琀漀挀栀 洀愀愀爀 攀攀渀 氀攀欀欀攀爀 漀渀猀琀甀椀洀椀最 
戀椀攀爀琀樀攀 最攀栀漀瀀琀 栀愀搀⸀

䴀攀琀 挀愀爀渀愀瘀愀氀攀猀欀攀 最爀漀攀琀攀渀
䔀攀渀 䐀漀攀ⴀ圀攀欀攀爀⸀䔀攀渀 䐀漀攀ⴀ圀攀欀攀爀⸀

伀渀稀攀 氀攀甀猀㨀 

䠀攀琀 椀猀 最攀攀渀 䌀愀爀渀愀瘀愀氀 最攀眀攀攀猀琀 
愀氀猀 搀攀 䐀漀攀ⴀ圀攀攀欀 渀椀攀琀 栀攀攀攀 洀攀攀 最攀昀攀攀猀琀⸀

11
Brouwersgatse Glozzie 2018



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

CHOCOLADE
CLOWNTJES 
250 GRAM

€3.99 

Dommelsch Klupke
met 5 redenen waarom carnaval vieren goed voor je is:
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Dommelsch Klupke
met 5 redenen waarom carnaval vieren goed voor je is:

1. De ultieme kans om LOS te laten
Loslaten is moeilijk, veel mensen volgen hier allemaal dure 
therapieën voor. Maar vergeet yoga en mindfulness en kom 
gewoon Carnaval vieren!

      2. Relativerend
       Geen zorgen over de dag van morgen. 
       Met een drankje in de ene hand en een 
       verfkwast of frikandel in de andere, hebben 
       we onze handen al vol.

      3. Verruimt je blik
       Met carnaval maak je nieuwe vrienden. 
       Vrienden voor een uur,vrienden voor een 
       dag/nacht of vrienden voor het leven.  
       Carnaval vier je samen. Je hebt de leukste 
       gesprekken met mensen op straat.

4. Jong geleerd, oud gedaan
Of is het juist Jong Gedaan, Oud Geleerd? Je bent zo oud als je 
je voelt, dus een paar dagen per jaar voelen we ons allemaal weer 
heeeeeel jong.

       5. Blijf dromen
       Alles kan tijdens Carnaval. Altijd al eens 
       een stoer ridder willen zijn of een lieve 
       prinses. Of droom je van een leven als 
       politie of brandweerman? Geen probleem, 
       tijdens Carnaval kun je dit gewoon worden!

Dus, kom allemaal Carnaval vieren! 
Iedereen is welkom bij onze wagen voor 

een gezellig praatje en een frikandelletje. 
Dan kunnen we samen proosten op Carnaval!

Brouwersgatse Glozzie 2018
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Johanna’s
       LAAT HET LOS! IS HET THEMA VAN CARNAVAL 2018.
   Maar wij willen helemaal niet loslaten, wij willen juist het tegenovergestelde:

  Wij als Johanna’s:
       - Omarmen het Carnaval in Brouwersgat.
       - Koesteren de tijd met de Jeugdraad en met elkaar.
       - Genieten van de muziek van de Hofkapel (en soms van die van ons zelf).
       - Houden van een drukke Dommelstroom en Bommel.
       - Omhelzen de mensen die veel voor de (carnavals-)gemeenschap doen.
       - Laten ons inpakken door de Dansgardes.
       - Laven ons aan ons eigenste Dommelsch bier.
       - Hebben onze momenten (samen feesten en muziek maken) lief.
       - Voelen een band met de Jeugdprins.

Nee, wij als Johanna’s snappen natuurlijk het thema, even lekker alles los laten, 
de zorgen zijn voor morgen, tijd voor 4 dagen feest in Dommelen. We laten 4 
dagen de boel de boel en kijken woensdag wel wat de schade is, heerlijk dat 
dat kan en mag in Brouwersgat. Laten we hopen dat we het tij met alle 
carnavalsvierders kunnen keren en meer mensen mogen begroeten tijdens 
de Carnaval. Vorig jaar met de nieuwe opzet hebben we zeker goede dingen 
gezien, nu hopen dat we het uit kunnen bouwen. De samenwerking en het 
begrip waren beter als ooit tevoren.

Wij als de Johanna’s zijn zeker van de partij en zullen wat muziek (proberen) 
te maken, we hebben zelfs weer nieuwe nummers ingestudeerd onder leiding 
van onze dirigent Freddy die er misschien ook weer enkele dagen bij is. Helaas 
hebben er 3 leden bedankt om uiteen lopende redenen, maar Rini, Walter 
en John bedankt voor jullie inzet en vriendschap. Maar….let op: we hebben 
een “nieuwe” drummerboy: Ron, van harte welkom en de gemiddelde leeftijd 
is gedaald door zijn komst.
 
Tot Slot: Laat het los met Carnaval zonder elkaar los te laten. We zien elkaar in Brouwersgat en als we elkaar niet 
zien dan horen jullie ons wel.   Alaaf.

PS: De Foto’s zijn genomen tijdens ons Oktoberfest bei FrtizelundFranzel.
 

Was Sagen Sie ?  : Holz !!
 

Freddy mitseinem Harem.
 

Das Smeckt ja Fabelhaft.
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Ouders van... De Jeugd!  LOSLATEN…
Mam, pap moet dat nou?
Wat hebben we afgelopen jaar als ouders van de Jeugdraad een plezier gehad, 
samen overal naar toe en zelfs bij de optocht waren we van de partij, tot grote 
verrassing van de jeugd! Ook daar hoorden we de zin…. Moet dat nou? 
Maar stiekem vonden ze het toch wel heel leuk. Dus laat het los….
En zo gaan we dit jaar door, zowel de kinderen als wij. Ja wij zijn zeker 
weer van de partij! Ook bij de jeugd is er nog plek om aan te sluiten. 
Jongen of meisje dat maakt niet uit. Net als bij de ouders is het motto 
hoe meer zielen, hoe meer vreugd…

Als “ouders van” hoef je eigenlijk niet zo veel, maar we zijn bijna overal bij, 
want dit feest vier je samen!

Met onze kinderen in goede handen van de jeugdcommissie, konden we na 
het loslaten, vooral samen beleven en lekker genieten. Want plezier maken 
dat staat bij de jeugd van Brouwersgat voorop! Met de Dommelstroom als
 jeugdresidentie zullen we daar dan ook dit jaar weer menig uurtje samen 
plezier maken.

Dus kom vooral kijken en doe met ons mee! Samen laten we los en gaan genieten!
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Ouders van... De Jeugd!


