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Vanuit de commissies

Jeugdcommissie: Jeugdprins verkiezing 2012
Op 4 november 2012 zal onze nieuwe Jeugdprins 
worden gekozen in café de Dommelstroom. Deze 
gezellige en spannende middag begint om 15.00 uur. 
Buiten de spannende strijd om de titel van 
Jeugdprins van Brouwersgat, zijn er wellicht ook al 
kandidaat Prinsen te zien die gaan lobbyen voor de 
week erna. We laten ons graag verrassen. Uiteraard 
wordt ook op deze middag bekend gemaakt wie de 
andere functies (adjudant, veldwachter, nar) binnen 
de jeugdraad gaan vervullen.

Rv11: Prinsenbal 2012
Op zaterdag 10 november 2012 zal in de theaterzaal 
van de Belleman wederom het Prinsenbal worden 
gehouden. We hopen dat het ook dit jaar weer een 
spannende strijd zal worden tussen de mogelijke 
kandidaten. Het thema dat we dit jaar uitdragen, 
"Brouwersgat op Stelten", zal ook deze avond als een 
rode draad door het programma lopen. Zoals altijd 
zijn er diverse optredens van talenten uit ons eigen 
Brouwersgat. Het programma van deze gezellige 
avond start om 20.11 uur. De zaal zal al om 19.30 uur 
open zijn.

Vanuit het bestuur

Bestuursmutaties
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 
september jl. hebben we afscheid genomen van Goof 
Melis als secretaris van onze vereniging. Na een 
periode van 7 jaar als secretaris had Goof 
aangegeven het wat rustiger aan te willen doen. 
Langs deze weg willen we Goof nogmaals bedanken 
voor het vele goede werk dat hij voor onze 
vereniging heeft verricht.
Tijdens de verkiezing die na het afscheid van Goof 
volgde, werd Peter van den Broek gekozen als zijn 
opvolger. Wij wensen Peter veel succes in zijn nieuwe 
functie.

Jeugdcommissie
Doordat Peter van den Broek was verkozen tot 
nieuwe secretaris van de vereniging, kwam de 
functie van voorzitter van de Jeugdcommissie vrij. 
Deze functie is per direct ingevuld door Gerard 
Driesen, die als zodanig ook plaats neemt in het 
bestuur. Daarmee is ook deze commissie weer 
compleet voor het komende seizoen.

Verder zijn tijdens de vergadering ook de andere 
nieuwe leden binnen het bestuur nog eens 
voorgesteld. Tiny van de Vegt als voorzitster van de 
Evenementen Commissie, Wim Caris namens de 
Commissie Publiciteit en Voorlichting en Ed Brom die 
eind juni werd gekozen tot de nieuwe President van 
de Raad van 11.

Met de verkiezingen van de beide Prinsen voor de 
deur, is het seizoen al weer in volle gang. Wij hopen 
jullie allemaal te ontmoeten tijdens deze twee 
gezellige dagen. Tot in November!

Met carnavaleske groet,
Paul Krikhaar (voorzitter).
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Agenda

55-jarig bestaan C.V. de Pintenwippers
Volgend seizoen zal het 55-jarig bestaan van de 
vereniging worden gevierd. Uiteraard zal daaraan 
gedurende dat seizoen de nodige aandacht worden 
geschonken. Daarnaast zal er een feestweekend 
worden georganiseerd, met bijbehorende receptie. 
Het duurt nog enige tijd voordat het zover is, maar 
we willen jullie de data van dit weekend niet 
onthouden. Reserveer maar vast in de agenda:
16, 17 en 18 mei 2014.

En verder...

Wist U dat...
 Dat de Algemene Ledenvergadering werd 

bezocht door 43 leden?
 Dat dit er gerust meer mogen zijn?
 Dat er constructief en vlot is vergaderd?
 Dat het daarna nog erg gezellig was aan de 

bar?
 Dat er weer gelobbyd mag (moet) worden 

door de kandidaat Prinsen op 4 november 
a.s. tijdens de Jeugdprinsverkiezing?

 Dat U echt niet zomaar de volgende Prins 
van Brouwersgat wordt?

 Dat het thema dit jaar "Brouwersgat op 
Stelten" is?

 Dat met de ideeën voor de Brouwersgatse 
Opening Carnaval (BOC) dus al gestart kan 
worden?

 Dat U dit Brouwseltje ook altijd kunt 
teruglezen op de website?

 Dat het programma van de Raad van 11 
terug te vinden is op: 
www.programmaraad.tk?

 Dat de dansgardes hun eerste optredens 
zullen hebben tijdens de komende 
Prinsenverkiezingen?

 Dat zij daarom al maanden bezig zijn met 
het nieuwe seizoen?

 Dat wij dus erg benieuwd zijn?

Vanuit de commissies (vervolg)

Commissie Publiciteit en Voorlichting
Binnen het team dat de Foeperpot afgelopen jaar 
weer tot het mooiste carnavalsbuukske van Brabant 
maakte, zijn we op zoek naar een:

Enthousiaste DTP-er

Hij/zij zal het team versterken dat met behulp van 
Indesign de opmaak verzorgd van de Foeperpot. 
Enige ervaring met en de beschikbaarheid over de 
juiste software is wel een vereiste. Affiniteit met de 
carnaval of een grote dosis humor is mooi 
meegenomen. Het blijft vrijwilligerswerk, waarvoor 
wij als vereniging veel waardering hebben. Voor 
meer informatie kun je contact opnemen met Wim 
Caris. (wim.caris@onsbrabantnet.nl)

Rv11: Koningschieten
Zoals U wellicht al in de media heeft kunnen 
vernemen, hebben Rob Bakermans en Nicolette van 
der Palen zich tot koning en koningin "geschoten" 
tijdens het jaarlijkse koningschieten op 8 september 
jl. Vanwege omstandigheden werd de strijd 
gestreden middels het bekende dartspel 101. Beide 
spelers hadden hun pijlen duidelijk gericht op de 
overwinning. Na het gooien van de laatste dubbels, 
werden de bijbehorende versierselen bij de kersverse 
koning en koningin omgehangen.

Nicolette van der Palen blij met onderscheiding

Het is overigens de bedoeling dat zij deze 
onderscheiding het komende seizoen waardig zullen 
dragen(?)


