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Krat met een meter Jubileum Bier
Het unieke kratje met elf verschillende flesjes bier is 
nog steeds verkrijgbaar. Vanwege de belangstelling 
zijn extra kratten in de maak, maar we kunnen dit niet 
oneindig doen. Daarom geldt nog steeds: “Op = Op”.

Dit unieke verzamelobject is te koop voor de prijs van 
Eur 11,-. Bestellingen kunt u opgeven bij:
ptjvandenbroek@onsbrabantnet.nl. De betaling kan 
per bank: Rabobank NL 12 RABO 0111 8079 56 o.v.v. 
“Kratje Jubileumflesjes”.

Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,

Op 2 februari j.l. hebben we de Onderbrouw gehad 
op de Dommelsche Bierbrouwerij, met aansluitend 
de receptie van Hop en Mout. Dit was een zeer leuke 
en drukbezochte happening.

Voorafgaand werden de Pintenwipper en het Pinten-
wipperinneke “nieuwe stijl” opgericht op het Marti-
nusplein. Ook werden de komborden en de verlich-
ting aan de Bergstraat symbolisch onthuld. Wij als 
bestuur zijn trots dat deze verlichting nu rechtstreeks 
met stekkers is aangesloten op de lichtmasten en zo 
tegelijkertijd aan gaan met de normale verlichting
aan de Bergstraat. De hinderlijke verlengsnoeren 
en tijdschakelaars zijn hierdoor verleden tijd en de 
veiligheid is verhoogd. Dat is belangrijk, want een 
ding is zeker: deze verlichting verhoogt de sfeer voor 
en tijdens de carnaval. Het zorgt voor een vrolijke 
boel gedurende de donkere uren van de carnaval.

Verder hopen wij weer zoveel mogelijk mensen te 
ontmoeten op de komende activiteiten, waaronder 
natuurlijk onze Brouwtrouw in de Belleman. Het be-
loofd weer een mooie avond te worden.

Met carnavaleske groet,
Paul Krikhaar, voorzitter.

Ziekenbezoek
Zoals al eerder is aangegeven bezoekt Prins Jubilando 
van Brouwersgat met een kleine delegatie onze zieke 
(mede)burgers op vrijdag 28 februari 2014. Ben je 
ziek of ken je iemand die ziek is en graag een bezoek 
van hen wil ontvangen, laat het dan even weten. 
Dit kan telefonisch (06 13 22 94 05) of per mail 
(jvanerp88@gmail.com) bij onze Veldwachter Jan van 
Erp. Doe dit vóór 21 februari 2014.
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Dancing with De Dommelecho

Het Groot(s) Orkest is al enige tijd druk bezig de voor-
bereidingen voor het Concert Carnavalesk. Om dit 
jaar iedereen zachtjes aan in de carnavalsstemming te 
laten komen, staat een traditionele dansavond op het 
programma: Dancing with De Dommelecho.

Alle dansstijlen zullen aan bod komen, zodat iedereen 
er weer helemaal klaar voor is. Speciaal is er aan-
dacht voor dansen voor dansmarietjes, mogelijk komt 
ook paaldansen aan bod en striptease-dansen is niet 
uitgesloten. Uiteraard hoort ook de polonaise in dit 
rijtje thuis zodat de Prins en zijn Prinselijke Gezel-
schap weer op gepaste wijze voorop kunnen gaan. 
Er wordt ook gedacht aan een wedstrijdelement, 
mogelijk met echte jury. Dat verhoogt de motivatie. 
Wij verwachten dan ook een grote opkomst voor deze 
actieve en leerzame avond.

Iedereen is welkom bij “Dancing with De Dommel-
echo”. De muzikale dansavond vindt plaats op zater-
dag 22 februari in de theaterzaal van de Belleman en 
begint om 20.11 uur.
De zaal is open om 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de zaal.

Wist U dat...
•	 dat	wij	erg	benieuwd	zijn	naar	het	nieuwe	

carnavalsbier?
•	 dat	wij	dit	jaar	ons	55	jarig	jubileum	vieren	in	

het	weekend	van	17-18	mei?
•	 dat	Tennisvereniging	Dommelen	dit	jaar	het	

35	jarig	jubileum	viert	op	14,	15	en	16	maart	
met	een	wijkentoernooi	en	iedereen	daar	aan	
mee	kan	doen?	(www.ltvdommelen.nl)

•	 dat	wij	iedereen	een	leuke,	gezellige	Brouw-
trouw	toewensen?

Brouwtrouw 2.0(14)

Dit jaar gaan we met de Brouwtrouw verder met de 
nieuwe formule, die we vorig jaar hebben ingezet. De 
Brouwtrouw begint om 19.19 uur (zaal open vanaf 
18.30 uur). Dan worden de spotlights op het grote 
multimediale podium gericht. Ook dit jaar hebben we 
weer een gevarieerd programma.
Voor de pauze treden onder andere op: LaToja dance, 
de nummers 1 en 2 van het Brabants kampioenschap 
Tonpraten 2014 (Ad Vermeulen & Berry Knapen), 
Keps (muzikaal cabaret) en artiesten duo Ad & Ed. Er 
is natuurlijk de Ceremonie van “Hop & Mout”, waarin 
het nieuwe Carnavalsbier 2014 wordt gepresenteerd. 
Verder zijn er voor de pauze nog optredens van de 
Fonteintjes, Six-Spek en de trots van Brouwersgat, 
onze Hofkapel. Na de Pauze ligt de nadruk op “Jetzt 
geht’s los” met Schlager Willie, de Brouwersgatse 
Troubadour Coen van Och en de winnaar van het 
Striepersgats Liedjes Festival Will Theus. Wegens 
groot succes zal ook dit jaar weer de Brouwtrouw-
band optreden in samenwerking met de Hofkapel. 
Vele Groot-Valkenswaardse artiesten verlenen hun 
medewerking hieraan. Na afloop is iedereen welkom 
voor de afterparty in de kleine zaal, waar volop ambi-
ance zal zijn. De sluiting is om 02.00 uur.
Laat u op deze avond verrassen door het uitbundige 
programma, de geweldige sfeer en door de visuele 
entourage met filmpjes, geprojecteerde teksten 
en animaties. De presentatie van deze avond is in 
handen van Rob van Daal.

Entree: Minimale leeftijd 16 jaar.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Plus Korner, Café De Bel-
leman, Oogenlust Valkenswaard en Restaurant Doen! 
Eten & Drinken voor €6,00. 
Dit jaar kunnen er tafels gereserveerd worden voor 
€40,00 per tafel (inclusief 8 entree kaarten). Men kan 
ook deel uit maken van een groep, die een tafel wil 
reserveren, indien men al een entreekaart heeft.
Kaartenverkoop aan de kassa €10,00. 
De Brouwtrouw vindt plaats in sporthal Belleman, 
Van Bruhezedal 2 te Dommelen op 15 februari 2014. 

Kijk ook op http://www.facebook.com/brouwtrouw 
voor de Promo en meest actuele informatie.


