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Vanuit het bestuur
Voor de meeste mensen zit de vakantieperiode er 
weer op. Inmiddels hebben diverse commissies de 
nodige vergaderingen al achter de rug. We zijn dus als 
vereniging druk bezig met ons 55-jarige jubileumjaar. 
Vandaar ook weer een nieuw Brouwseltje.
Ik wens U veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Paul Krikhaar, voorzitter.

Vanuit de commissies

Jeugdprinsverkiezing 2013/2014
Op zondag 3 november 2013 zal in café 
Dommelstroom de Jeugdprinsverkiezing 2013/2014 
worden gehouden. De verkiezing begint om 15.00 uur 
en zal uiteraard een spannende strijd met zich mee 
brengen. Op diezelfde dag is zal ook de grote raad 
aanwezig zijn, dan nog met Prins Dominella. Wij zijn 
benieuwd welke Prinskandidaten die middag zullen 
lobbyen om de 55e Prins van Brouwersgat te worden.

Prinsenbal 2013
Tijdens het Prinsenbal 2013 op zaterdag 9 november 
zullen wij de nieuwe Prins van Brouwersgat gaan 
kiezen. Deze avond begint om 19.49 uur (elf minuten 
voor acht). Wij zijn erg benieuwd wie als jubileum-
prins zal worden gekozen. De avond zal gevuld wor-
den met diverse optredens en ook de nieuwe jeug-
dprins zal met heel zijn gevolg aanwezig zijn op deze 
avond. Een avond om niet te missen dus! 

Koning en koningin
Op 24 augustus jl. is de strijd gestreden om de koning 
en de koningin. Welke deelnemers mochten het felbe-
geerde koningsschild en de wisselbeker in ontvangst 
nemen. Het dartbord vormde ook dit jaar weer het 
strijdtoneel. Daar zijn natuurlijk altijd favorieten bij, 
maar deze werden al snel uitgeschakeld. Zo gooide 
Ger Raaijmakers de ervaren darter Jan van Erp met 
een onwaarschijnlijke 5-darter in enkele seconden 
van het bord. Verbazing en een luid gelach waren het 
gevolg. In de eindstrijd om het koninginnenschild wist 
Nicolette Brom net iets eerder haar pijl in de dubbel 
te gooien dan Colinda Caris. Nicolette prolongeert 
daarmee haar titel. Bij de mannen was het een strijd 
tussen Willie van der Vegt en Rob Bakermans. Daarbij 
trok Willie aan het langste eind. Voor hem was het 
ook niet zo moeilijk. Met gestrekte arm komt Willie 
namelijk al bijna tot aan het dartbord. Het was, met 
aansluitend een heerlijke barbecue, weer een zeer 
geslaagde dag. 

Ledenvergadering 2013
De algemene ledenvergadering zal dit jaar worden 
gehouden op 20 september 2013. Deze start om 
21.00 uur bij Partycentrum Bommel. Alle leden zijn 
van harte welkom en krijgen natuurlijk ook nog een 
uitnodiging thuisgestuurd. Het grootste deel krijgt 
deze digitaal (e-mail). Voor diegene die geen e-mail 
hebben, zal deze nog gewoon bezorgd worden. Wij 
zien U graag op deze aftrap van het jubileumjaar.

Coördinatievergadering 2013
Wat later dan normaal, is er ook dit jaar een coör-
dinatievergadering en wel op 11 oktober 2013 om 
21.00 uur in de Belleman. Alle commissies en car-
navalsverenigingen zullen hierbij nog uitgenodigd 
worden. Tijdens deze vergadering evalueren we 
nog kort het afgelopen seizoen en kijken we samen 
vooruit naar het nieuwe jaar.

Thema 2013/2014
Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een thema, 
waarop de carnavalsvierders uit Brouwersgat zich 
kunnen richten. Dit jaar heeft het natuurlijk alles te 
maken met het jubileum:

‘t 11e Lust(r)um!
Het jubileumfeest is pas op 16, 17 en 18 mei 2014, 
maar we trappen het seizoen natuurlijk al af met dit 
thema tijdens de jeugdprinsverkiezing en het Prinsen-
bal.


