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Ook de data voor het Prinsenbal en de 
jeugdprinsverkiezing zijn al bekend. 
Jeugdprinsverkiezing op zondag 1 november 2015 in 
het jeugdpaleis Dommelstroom en het Prinsenbal op 
zaterdag 7 november 2015 in de theaterzaal van de 
Belleman. 
Voor het eerst zal er dit jaar op het Prinsenbal geen 
Prins gekozen gaan worden, maar wordt deze vooraf 
gezocht in de Dommelsche gemeenschap. Het zal dus 
een extra verassing worden wie de nieuwe Prins van 
Brouwersgat gaat worden. 
Verkiezing veldwachter 
Zoals wellicht bekend hebben we ieder jaar een 
verkiezing van een lid van het presidium. Vanwege de 
continuïteit treed er ieder jaar maar een lid van het 
presidium af en kan deze zich weer kandidaat stellen 
en wordt gekozen of er komt iemand nieuw in het 
presidium. 
Dit jaar is het de beurt aan de veldwachter.  
Jan van Erp is drie jaar geleden gekozen tot 
veldwachter en heeft dit twee jaar volledig gedaan 
en afgelopen seizoen is hij na de Prinsverkiezing 
vervangen door een tijdelijke veldwachter ( Geert 
Brom).  
Jan heeft nu te kennen gegeven dat hij vanwege zijn 
werk zich niet opnieuw kandidaat zal stellen als 
veldwachter. Wij bedanken Jan voor zijn inzet de 
afgelopen drie jaar en respecteren zijn beslissing. 
Dit betekent dat er een nieuwe veldwachter moet 
worden gekozen en dat zich daar kandidaten voor 
kunnen aanmelden. 
Het huishoudelijk reglement geeft aan dat deze 
kandidaat stelling geld voor zowel huidige als 
voormalige leden van het Prinselijk Gezelschap of 
leden van het bestuur. 
Namens het bestuur zal de huidige vervanger van Jan 
tijdens zijn prinsschap Geert Brom naar voren 
geschoven worden. 
Andere kandidaten kunnen zich tot aan de aanvang 
van de vergadering melden bij onze secretaris 
Marieke Dahmen. 
De verkiezing zal gehouden worden op vrijdag 17 
april om 19.30 uur in de Belleman. 
 
 
 

Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes 

Carnaval zit er weer op en komend weekend zijn we 
alweer op de helft van de vasten. 
Ik durf namens het bestuur en de diverse commissies 
zeggen dat we dit jaar een geweldig leuk 
carnavalsjaar hebben gehad. 
De sfeer onderling was goed, de samenwerking met 
de kapel was echt super.  
Ook de jeugd heeft een geweldige carnaval gehad en 
ook zij hadden voor het eerst een vaste kapel bij zich, 
die overal met hun naar toeging. Deze splitsing die 
we genomen hebben in goed overleg met beide 
kapellen bleek een goede zet. Het bracht structuur 
en rust binnen de vereniging. 
We hebben ons overal op een geweldige wijze 
gepresenteerd en in groot Valkenswaard was men 
trots op ons. 
Ik wil dan bij deze nogmaals iedereen bedanken die 
hier aan hebben bijgedragen, maar natuurlijk vooral 
onze beide prinsen, Prins Jan en Prins Pim d’n Urste. 
 

 
Nieuwe seizoen 
Maar nu carnaval voorbij is moeten we als bestuur 
natuurlijk ook weer gaan denken aan het nieuwe 
seizoen. 
Voor dit nieuwe seizoen zijn al een paar zaken 
bekend zoals het thema voor komend jaar. 
Komend jaar zal het thema zijn: Sweet Brouwersgat 
Vanaf nu zullen we dit thema al zoveel mogelijk gaan 
uitdragen.  
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bewonderen! 
Wat is er te zien? 

 Veel archiefstukken… 

 Duizenden foto’s, opgeslagen in 
computerbestanden… 

 Museumstukken: sabel, scepters, steken, 
mantels, veldwachterspak en pet; 
onderscheidingen; vaandels; enz, enz. 

 2 vitrinekasten: met thema’s zoals 
Foeperpot; oud-prinsen; jeugd; 
herdenkingen clubkes…….. 

 Boeken; Brouwtrouwspullen…. 

 Losse spullen op de schappen…. 
 

Wat nog meer? 
Prinsenfoto’s—speciale onderscheidingen ( van 
vorst en prins Pau van den Eynden)  
Ketens—afscheidscadeaus van prinsen—
persoonlijke spullen—Dommelsche spullen……. 
Kortom…. De moeite waard eens te komen      
kijken!! 
Natuurlijk kleden we de middag aan met een 
drankje in de tent op  “ons pleintje” naast het 
huis. ( ook daar is wat te bezichtigen!”)  In 
groepjes van zo’n 8 personen kan dan naar 
boven gegaan worden. Het museum is op zolder. 
We hopen op goei weer en een grote opkomst! 
Toegang gratis. 
Via mail en pers krijgt u verdere berichten over 
deze museumdag.  

 

 

Halfvastenbal 

Op zondag 15 maart 2015 zijn we halverwege de 
vasten en gaan we bij van Bommel naar het 
halfvastenbal. 
Ook al ligt Carnaval alweer een paar weken in het 
verleden, toch zijn de uitbaters van Bommel 
Partycentrum alweer druk doende met vergaderen 
over het toe-kennen van D’n Oschkar, wikken en 
wegen over wie de muts van ‘de best gemutste’ over 
de oren te trekken en discussiëren over aan welke 
criteria een ‘goei’ carnavalsfoto moet voldoen. 
Kortom, van uitrusten is nog geen sprake bij Coen en 
Carel!  
Vanaf 14.30 uur zal er onder het genot van een 
lekker stukske muziek en een goei Dommelsch 
glaasje een tal van ludieke post-Carnavaleske activi-
teiten de revue passeren. Natuurlijk is de hoofdact 
het uitreiken van de Oschkar. Een prestigieuze prijs in 
de vorm van een (wissel)beeldje en een geldbedrag. 
Ook onze prins Jan zal hier zijn dagboek komen 
presenteren en we hebben tijdens en voor de 
carnaval kunnen horen dat onze prins daar wel raad 
mee weet. Prins Jan we laten ons verassen. 
 
Koningsdag 27 april 2015 
Traditiegetrouw zullen we als C.V. de Pintenwippers 
ook dit jaar weer aanwezig zijn bij de kroonfeesten in 
Dommelen. Er kunnen oud-hollandse spelen gedaan 
worden in onze kraam, waarbij diverse mooie prijzen 
te winnen zijn! Verder zal er, evenals voorgaande 
jaren er een extra activiteit worden geregeld. Wat 
dat is, is nu nog een verassing.  
Kom ook en snuffel rond tussen het speelgoed op 
het Martinusplein. Geniet van de optredens die er 
worden verzorgd. Vergeet natuurlijk niet de 
kraampjes op de Bergstraat waaronder die van ons... 
Tot ziens op Koningsdag! 
 
Museumweekend  25 april! 
 
Openhuis-dag-carnavalsmuseum……! 
Adres: Narcislaan 9 te Dommelen. ( huize Ger 
Raaijmakers) 
Zaterdag 25 april  van 13.00 uur tot ongeveer 17.00 
uur. 
Zelfs tijdens de laatste carnavalsdag hoorden we de 
verbaasde vraag: “Bestaat er echt een 
carnavalsmuseum van de Pintenwippers?? “ 
Velen weten het…. Ja echt, er is een museum!  Graag 
willen we de deuren open zetten voor alle 
geïnteresseerden om te komen kijken en  
 
 


