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Vanuit het bestuur
Op het moment dat U dit leest, is de Foeperpot al 
weer gepresenteerd en bij alle Dommelse mensen 
huis aan huis aangeboden. De presentatie van de 
eerste Foeperpot vond plaats op de Brouwerij, alwaar 
hij door Prins Dominella en Jeugdprins Axel werd 
aangeboden aan Opperpintenwipper Joost van Rens.

Wij wensen iedereen veel leesplezier met deze nieu-
we Foeperpot en hopen de komende weken zoveel 
mogelijk mensen te verwelkomen op de activiteiten 
die worden georganiseerd.

Met carnavaleske groet,
Paul Krikhaar, voorzitter

Feestelijke meezingers worden afgewisseld met 
tonpraters, sketches en bijzondere Dommelsche 
talenten.
De Brouwtrouw begint om 19.19 uur (zaal open vanaf 
18.30 uur). Dan worden de spotlights op het grote, 
multi-mediale podium gericht. Vóór de pauze treden 
onder andere op: de tonpraters Kitty Goverde en 
Marlon Kicken, de zanggroepen De Tantes met
Kransje, Dommelen 3 zonder keeper en De Fontein-
tjes, DéDé Danceballet en Hans Neutkens.

Na de pauze volgen optredens van onder andere 
Onno & Theo, de Zaidico’s en troubadour Coen van 
Och. De ‘grand finale’ van de Brouwtrouw is om 
circa 23.00 uur. De zaal gaat dan op z’n kop met de 
première van de Brouwtrouw-BAND. Vele muzikale 
Groot-Valkenswaardse talenten, o.a. Michael Penders, 
Gerrit Dijkhoff, Irene Konings, Lenneke Brussé, Leon 
Heesterbeek en Gijs van Amelsvoort verlenen hun 
medewerking hieraan. Na afloop is iedereen welkom 
voor de afterparty in de kleine zaal, waar DJ Frank 
dansbare muziek zal draaien en er volop ambiance zal 
zijn. De sluiting is om 02.00 uur.
Belangrijke gasten tijdens de Brouwtrouw zijn Hop en 
Mout, Prins Dominella van Brouwersgat, tezamen met 
haar adjudant Goof Melis en de voltallige Raad van 
Elf. Ook de heren Brouwmeesters zijn aanwezig om 
de traditionele ceremonie van het introduceren van 
het vers gebrouwen, nieuwe carnavalsbier, te laten 
plaatsvinden.

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 en de muzikale omlijsting 
is van de Brouwersgatse Hofkapel onder leiding van 
Jan Dijkstra. Kaarten voor de Brouwtrouw zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij Plus Korner en Café de 
Belleman in Dommelen voor een speciaal verlaagde 
prijs van € 6,- (kaarten aan de deur € 10,-).
Kijk ook op http://www.facebook.com/brouwtrouw 
voor de meest actuele informatie.

Spetterend Programma op Brouwtrouw
De feestelijke carnavalsavond “Brouwtrouw” vindt 
plaats op zaterdag 26 januari 2013 in Sporthal De 
Belleman te Dommelen. Er wordt een gevarieerd 
programma geboden met diverse artiesten uit voor-
namelijk Groot-Valkenswaard. De rode draad door het 
avondvullend programma is: carnavaleske sfeer en 
muzikale gezelligheid. 
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Niet alleen zal er worden gedanst maar er zijn ook 
carnavaleske optredens gepland. Er zijn meerdere 
kapellen aanwezig om de muzikale omlijsting vorm 
te geven, maar ook verschillende Striepersgatse en 
Brouwersgatse artiesten zullen acte de présence 
geven. Al met al een carnavalsmiddag met voor ieder 
wat wils die je zeker niet mag missen. Wie graag eens 
met eigen ogen wil zien waar de dansgardes het hele 
jaar voor oefenen, is van harte welkom. De entree is 
gratis, dus er is geen enkele reden om niet te komen.
De zaal gaat open om 12.30 uur en het toernooi zal 
om 13.00 uur worden geopend door Hare Dorst-
lustige Hoogheid Prins Dominella van Brouwersgat.

Plaats van handeling:
Sport- en ontmoetingscentrum De Belleman
Bruninckxdal 2
5551 EV Brouwersgat (Dommelen)

Receptie Prins Dominella
Alle leden van CV de Pintenwippers hebben intussen 
de uitnodiging voor de receptie van Prins Dominella al 
ontvangen. Door oud-Prinsen wordt de receptie vaak 
aangeduid als een van de hoogtepunten tijdens de 
regeerperiode van de Prins. Zij kijkt er dus nu al naar 
uit en hoopt op deze gezellige dag veel carnavals-
vrienden te mogen begroeten. Deze receptie vindt 
plaats op 3 februari vanaf 13.13 uur in Partycentrum 
Bommel. U komt toch ook?

Wist U dat...
• dat de Foeperpot weer heel mooi is geworden?
• dat we ook dit jaar weer meedoen aan de wed-

strijd voor beste carnavalskrant van Brabant?
• dat daar nu ook een nieuwe rubriek bij is geko-

men?
• dat dat de prijs is voor de beste website?
• dat wij ook een hele mooie website hebben?
• dat U mensen kunt aanmelden voor het zieken-

bezoek door Prins Dominella op 8 februari 2013?
• dat u dat kunt doen via veldwachter Jan van Erp 

per mail (jvanerp88@gmail.com) of telefonisch 
op 06 13 22 94 05

Gezelligheidstoernooi
Dansgarde C.V. de Pintenwippers

Op zondag 27 januari zal voor de 22e keer het dans-
toernooi van C.V. de Pintenwippers uit Brouwersgat 
worden georganiseerd in sporthal de Belleman te 
Dommelen.
Dit danstoernooi onderscheidt zich van alle andere 
toernooien omdat, de titel zegt het al, het hier een 
gezelligheidstoernooi betreft. Onder het genot van 
een hapje en een drankje en onder het toeziend oog 
van de verschillende Raden van Elf, familie, vrienden 
en collega dansgardes zal er voor elkaar gedanst wor-
den. De dansers komen uit de omliggende gemeenten 
en presenteren zich op ontspannen wijze aan elkaar. 
Voorop staat het plezier en dat zie je er aan af!

Dit evenement vindt plaats op het grote podium van 
de Brouwtrouw welke een dag eerder wordt ge-
houden, met een professionele licht- en geluidsinstal-
latie, waardoor de dansen volledig tot hun recht ko-
men. De dansen zullen worden beoordeeld door een 
vakkundige jury, het juryrapport wordt uitgedeeld aan 
de trainsters. De middag wordt om 17.00 uur afgeslo-
ten met een gezamenlijke prijsuitreiking door jeugd-
prins Axel d’n Urste van Brouwersgat.

De brouwtrouwcommissie is er klaar voor!


