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Vanuit de commissies

Rv11: Bezoek aan Hoegaarden
Op uitnodiging van de Burgemeester van 
Hoegaarden hebben onze Prins Willie, Adjudant Jan 
en een kleine delegatie namens de Pintenwippers op 
2 juni 2012 het museum bezocht van de brouwerij in 
Hoegaarden. Na de route door het museum was het 
zeer goed toeven op het mooie binnenplaats-terras, 
waar de diverse soorten Hoegaarden ook nog eens 
op smaak konden worden getest. Na deze proeverij 
werd de bus weer betreden om een bezoek aan 
Leuven af te leggen. Daar had men de vrijheid de 
stad te bezichtingen of gewoon nog een pintje te 
pakken op deze mooie zonnige dag. Al met al een 
geslaagde dag met als thema Hoegaarden; het 
lievelingsbier van onze Prins Willie en zijn Adjudant 
Jan (de Witte). Onze welgemeende dank gaat uit 
naar de gastheren van Hoegaarden.

Commissie Evenementen
Zoals elk jaar proberen we gedurende het seizoen 
een thema aan te houden, dat als leidraad dient voor 
de diverse activiteiten. Dit jaar is het thema:

"Brouwersgat op stelten!"
Dit thema zal zeker verder uitgewerkt worden voor 
bijvoorbeeld de Brouwersgatse Opening Carnaval op 
carnavals-zaterdag. Voor de creatievelingen onder 
ons: Jullie kunnen dus al aan de slag!

En verder...

Wist U dat...
 Dat Kuttingen het meest zuidelijk gelegen  

dorp van Nederland is?
 Dat Kuttingen bij de gemeente Gulpen  

hoort?
 Dat dit dorp ook een carnavalsvereniging  

heeft, CV De Gleuven genoemd?
 Dat dit ook te bekijken is op YouTube?

CV De Gleuven

Vanuit het bestuur

We hebben een nieuwe President!
Tijdens de verkiezing van 29 juni 2012 is Ed Brom 
gekozen tot de nieuwe President van de Raad van Elf. 
Hij volgt daarmee Gerard Driesen op, die na twee 
jaar had aangegeven te willen stoppen. Ed Brom, die 
tijdens deze verkiezing 
als tegenkandidaat Jan 
de Wit had, zal de 
komende vier jaar het 
Presidium gaan 
versterken.

Ed is al twee jaar 
raadslid en als zodanig 
dus geen onbekende 
binnen de raad. Zijn 
vrouw May is een vaste 
medewerkster bij de 
Dommelstroom en zijn dochter zit bij de dansgarde. 
Zijn zoon is nog niet actief binnen de carnavals-
vereniging, maar dat zou zo maar eens kunnen 
veranderen. Ed zegt trots te zijn op de grote groep 
die we nu als Raad hebben. Hij ziet het als zijn taak 
om deze vriendengroep bij elkaar te houden en de 
carnaval in Brouwersgat tot een mooi feest te maken. 
Wij wensen Ed veel succes in zijn nieuwe functie!

Algemene Ledenvergadering
Bij deze wijzen wij U alvast op de Algemene 
Ledenvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 21 
september 2012. Noteer deze datum maar vast in 
Uw agenda.

Rest mij om iedereen een hele fijne zomervakantie 
toe te wensen. Tot in September!

Met carnavaleske groet,
Paul Krikhaar (voorzitter).

http://www.youtube.com/watch?v=zXu46J4YLFw&feature=related

