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Carnavalsoptocht 2014 in Brouwersgat
Met de viering van ons 55 jarig jubileum moet het 
toch mogelijk zijn om 55 groepen te kunnen verwel-
komen tijdens de optocht op maandag 3 maart!

Kom op, enthousiaste deelnemers, pep elkaar op en 
probeer nieuwe deelnemers te werven. De organisa-
toren zullen de geldelijke beloningen in dit jubileum-
jaar flink verhogen. Elke 11e, 22e, 33e, 44e en 55e 
aangemelde deelnemer zal ook nog eens met een 
extra prijs worden beloond. Iedereen is van harte uit-
genodigd om als deelnemer mee te doen. Het thema 
van dit jubileum jaar is: “ ‘t 11e Lust®um”. Het zou 
leuk zijn als dit thema ook terug komt in de optocht. 
Schrijf zo snel mogelijk in!!!

Krat met een meter Jubileum Bier
Tijdens de presentatie van de Jubileum Foeperpot op 
10 januari j.l. is ook het eerste kratje met een meter 
Jubileum bier overhandigd aan onze Opperpintenwip-
per Joost van Rens. Het is een uniek kratje met elf 
verschillende flesjes bier. Op de etiketten prijken elf 
Prinsen door de jaren heen. Waarom speciaal deze 
Prinsen zijn vermeld, is terug te vinden in het Jubi-
leumgedeelte van de Foeperpot.

Dit unieke verzamelobject is te koop voor de prijs van 
Eur 11,-. Wees er snel bij want “Op = Op”.

Bestellingen kunt u opgeven bij ptjvandenbroek@
onsbrabantnet.nl. De betaling kan per bank: Rabo-
bank NL 12 RABO 0111 8079 56 o.v.v. “Kratje Jubi-
leumflesjes”.

Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,

Op 10 januari j.l. hebben wij onze Jubileum 
Foeperpot van 2014 gepresenteerd op de Dom-
melsche Bierbrouwerij. Op 13 januari is hij 
vervolgens in heel Dommelen huis aan huis ver-
spreid. Wij hopen dat U er veel leesplezier aan 
beleefd en zien U weer graag bij onze komende 
evenementen, waarover U hieronder meer infor-
matie kunt vinden.

Met carnavaleske groet,
Paul Krikhaar, voorzitter.

Ziekenbezoek
Elk jaar bezoekt de Prins van Brouwersgat met een 
kleine delegatie onze zieke (mede)burgers uit Dom-
melen. Dit jaar zal Prins Jubilando op vrijdag 28
februari 2014 zijn ronde doen. Ben je ziek of ken je 
iemand die ziek is en graag een bezoek van onze Prins 
Jubilando 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 wel vóór 21 februari 2014.

Oproep van het museum
In het weekend van 17 en 18 mei 2014 zal het Jubi-
leum van C.V. de Pintenwippers uitgebreid worden 
gevierd in de Belleman. Daar zal ook een kleine ten-
toonstelling zijn van allerlei zaken uit het musuem dat 
door Ger Raaijmakers en Noud van Erp is opgebouwd. 
Om deze unieke spullen te kunnen presenteren, zijn 
zij op zoek naar enkele vitrinekasten.

Denkt U op enigerlei wijze te kunnen helpen met het 
vinden en / of leveren van vitrinekasten, dan zijn Ger 
en Noud U zeer erkentelijk. Kunt U hen helpen? Bel 
Noud van Erp op 06 52547169. Ook al heeft U zelf 
niet direct een vitrinekast, ook tips om er (goedkoop) 
aan te kunnen komen zijn zeer welkom.
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Agenda

Koning der Prinsen 18-01-14
Op zaterdag 18 januari zal de strijd weer losbarsten 
om de titel Koning der Prinsen in café Lugano in 
Valkenswaard. Er zal ook bij de jeugd gestreden 
worden om deze meestal zwaarbevochten titel. De 
verkiezing tot Jeugdkoning der Prinsen begint al vroeg 
in de avond. Daarna zijn de drie Prinsen van Groot 
Valkenswaard aan de beurt.

Onderbrouw 02-02-14
Aanvang evenement om 12.45 uur op het Marti-
nusplein.
 
Brouwtrouw 15-02-14
Aanvang programma om 19.19 uur in de Belleman. 
De zaal is open om 18.30 uur.

Wist U dat...
•	 dat	de	redactie	erg	veel	voorpret	heeft	gehad	

bij	het	maken	van	de	Foeperpot?
•	 dat	wij	hopen	dat	jullie	net	zoveel	plezier	

hieraan	beleven?
•	 dat	het	kratje	met	een	meter	Jubileumbier	

heel	erg	mooi	is	geworden?
•	 dat	dit	voor	de	bierliefhebbers	een	echt	col-

lectors	item	is	geworden?
•	 dat	de	Prinsenborden	bij	de	Prinsen	weer	heel	

erg	mooi	zijn	geworden?
•	 dat	we	bij	Jubilando	daarvoor	wel	eerst	een	

Striepersgatse	vlag	moesten	verwijderen?
•	 dat	bij	de	jeugd	het	bord	op	een	hele	bekende	

plek	stond?
•	 dat	hij	nu	nog	beter	zichtbaar	is	in	het	don-

ker?	

Onderbrouw 2014
Op zondag 2 februari zal wederom de Onderbouw 
plaatsvinden. Het programma start om 12.45 uur op 
het Martinusplein, alwaar de (vernieuwde) Pinten-
wipper en Pintenwipperinneke zullen worden ont-
huld. Ook zullen symbolisch de komborden worden 
onthuld en de verlichting worden ontstoken. Als alles 
verloopt zoals de gemeente het beloofd, zal deze 
feestverlichting direct zijn aangesloten op de verlich-
ting van de lantaarnpalen aan de Bergstraat.

Daarna vertrekken we gezamelijk naar de Dom-
melschzaal alwaar het oude bier van vorig jaar opge-
maakt zal worden. Verder kunt U weer getuige zijn 
van het huwelijk van Hop en Mout in het Brouwhuis. 
Na de Brouwerij is er gelegenheid om Hop en Mout te 
feliciteren op hun receptie in partycentrum Bommel. 
U komt toch ook op dit altijd gezellige feest van Hop 
en Mout?

Brouwtrouw 2.0(14)
De commissie is reeds druk bezig met de voorbe-
reidingen van wat weer een spetterende editie van de 
Brouwtrouw moet worden. Het programma is rond, 
de Brouwtrouwband is geboekt, de Hofkapel is al aan 
het repeteren en de presentator van dienst, Rob van 
Daal, heeft zijn keel al gesmeerd.

Voor de Brouwtrouw is het dit jaar mogelijk om tafels 
te reserveren, een tafel kost € 40,- en aan deze tafel 
kunnen acht gasten aanschuiven (dat is inclusief acht 
entreekaarten). Het is enkel mogelijk om hele tafels te 
reserveren. De ideale mogelijkheid om samen met je 
carnavalsclub, vrienden, familie, buren, sportclub e.d. 
naar de Brouwtrouw te komen en met eigen ogen te 
aanschouwen wat voor geweldig programma U ook in 
dit jubileumjaar weer te wachten staat. Wanneer ook 
al weer? Op 15 februari 2014 om 19.19 uur. De zaal is 
open vanaf 18.30 uur.

Losse kaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij 
Plus Korner en Café De Belleman voor € 6,-.
Kaartenverkoop aan de kassa € 10,-.

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


