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Ten eerste: Dat ik het supergaaf vind om na twee jaar adjudant te zijn geweest, nu de 
Jeugdprins van Brouwergat mag zijn.

Ten tweede: Dat ik er samen met mijn adjudant Harm er een kei groot feest van ga maken.

Ten derde: Dat de Jeugdraad en Dansgarde natuurlijk ook heel belangrijk zijn om dit feest te 
laten slagen

Ten vierde: Dat we nog altijd nieuwe leden bij de jeugdraad kunnen gebruiken, dus sluit je aan!

Ten vijfde: Dat prins Heerlijk en adjudant Lekker en hun Raad en Dansgarde net zo’n grote 
feestvierders zijn als wij

Ten zesde: Dat wij dit feest niet kunnen vieren zonder de Johanna’s en de Hofkapel

Ten zevende: Dat ik erg blij ben dat de Dommelstroom mijn residentie is dit jaar

Ten achtste: Dat ik hoop dat we jullie daar allemaal gaan zien

Ten negende:  Dat ik er erg trots op ben dat ik mijn eigen onderscheiding heb ontworpen

Ten tiende:  Dat het wel duidelijk is dat ik ontzettend veel zin heb in deze carnaval en we Brou-
wersgat op zijn kop gaan zetten

Ten elfde: Dat we dit alles doen onder mijn leus :  

Hallo Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,

Wat ben ik er trots op dat ik dit jaar de Jeugdprins van Brouwersgat mag 
zijn.
Na 2 jaar te hebben geoefend als adjudant, ken ik inmiddels de 
klappen van de zweep wel een beetje, hahaha.

In het dagelijks leven ben ik “gewoon” Thomas Balmer, bijna 14 jaar oud. Ik zit in 
het tweede leerjaar van Weredi Drie.

Mijn grootste hobby is het bouwen aan de bloemencorsowagen van Buurtschap 
Crescendo. Daarnaast speel ik rugby bij VRC The Vets. 

Verder vind ik tekenen en ontwerpen erg leuk en heb ik mijn eigen 
onderscheiding ontworpen!!!

Ik heb er super veel zin in om samen met mijn Adjudant Harm, Vorst Sem, 
de Jeugdraad en kleine Dansgarde er een groot feest van te gaan 
maken in onze residentie De Dommelstroom.

We zullen samen met Prins Heerlijk, adjudant Lekker, de grote 
Dansgarde en natuurlijk de Hofkapel heel Brouwersgat eens flink 
op zijn kop gaan zetten.

                 Want mijn leus is niet voor niets: 

      
        Alaaf!!!!
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Hallo,

Ik ben Thomas Balmer en ik zit in het tweede leerjaar van WereDi Drie. Op 
4 februari word ik 14 jaar. Naast carnavallen in Brouwersgat zijn mijn    
andere twee grootste hobby’s bloemencorsowagens bouwen bij Crescen-
do en rugbyen bij VRC The Vets.
Carnaval bij de jeugdraad zit inmiddels in mijn bloed, want dit is mijn vier-
de jaar in de raad. En nog steeds is het superleuk en gezellig zo met zijn 
allen.
Groetjes Thomas

Hallo, pintenwippers en pintenwipperinnekes, ik ben Harm Verberne en 
dit is mijn 3de jaar bij de jeugdraad en dit jaar mag ik jeugdprins Thomas 
zijn adjudant zijn. Ik zit op de St. Martinus in Dommelen. Mijn hobbys 
zijn gamen, buitenspelen en voetbal. Ik voetbal bij rkvv Dommelen en ik 
speel in de JO13-3 (dat is D3). Samen met jeugdprins Thomas, vorst 
Sem, de jeugdraad en de dansgarde gaan wij van deze carnaval een 
feest maken zoals er nog nooit een is geweest.

Groetjes Harm

Jeugdraad 2019-2020
Hallo Ik ben Sem Boltjes  
Ik ben bijna 12 jaar. 
Mijn hobby’s zijn gamen en fietsen. 
Ik vind carnaval leuk Omdat het heel gezellig is. 
Ik zit nu 2 jaar bij de raad dit word mijn 3de jaar. 
Groetjes sem 

Hoi, ik ben Jordy van Roij 
Ik ben 10 jaar en zit in groep 6 van basisschool Schepel-
weyen. 
Ik voetbal bij RKVV Dommelen in JO11-2 en ik judo bij 
Budo sport van Geel. 
Als ik niet hoef te sporten vind ik het leuk om Fortnite te 
spelen. 
Omdat mijn zusje bij de dansgarde zit leek het mij leuk 
om bij de jeugdraad te gaan.  
Ik heb er zin in om met z’n alle veel lol en plezier te ma-
ken tijdens de carnaval. 
Groetjes Jordy Hallo iedereen,  

Mijn naam is Nick Baetsen. 
Ik ben het broertje van Chris en ben 8 jaar oud. Ik zit in 
groep 5 van basisschool de Schepelweyen. 
Mijn hobby’s zijn: judo, zwemmen, buiten spelen en 
met mijn grote broer Chris spelen. Ook houd ik heel 
erg van snoepen. 
Carnaval vind ik leuk omdat je fijn kan hossen met el-
kaar en lekker gek kan doen. 
Ook voor mij is het de eerste keer in de jeugdraad, ik 
vind het heel spannend en ook erg leuk. 
Groetjes Nick 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Chris Baetsen en ik ben 10 jaar. 
Ik zit in groep 7b van Bassischool Schepelweyen. 
Mijn hobby’s zijn: gamen, judo, zwemmen, buiten spelen en met 
mijn broertje Nick spelen.  
Dit is mijn eerste jaar in de jeugdraad en ik heb er heel veel zin in.  
Carnaval is voor mij feesten, gezelligheid, gek doen, lekker snoepen 
en leuke muziek! Komen jullie ook allemaal gezellig met ons carna-
vallen in Dommelen? Hopelijk tot dan! 

Groetjes Chris 

Hoi, ik ben Bas de Backer. Ik ben 10 jaar. 

Mijn hobby`s zijn voetballen, gamen en met 
vrienden afspreken. 

Ik zit voor het eerst bij de jeugdraad. Carna-
val is super gaaf omdat je dan lekker kan 
feesten!!!! 

Groetjes Bas 
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Carnaval 2020 staat alweer voor de deur. De Brouwersgatse jeugd staat te trappelen om er een 
fantastisch jaar van te maken. Jeugdprins Thomas d'n Urste en adjudant Harm hebben dit jaar de 
leiding over een mooie raad en een flinke club van dames in de dansgardes. Maar liefst 17 dames in 
totaal. Samen met de Johanna's wordt het vast een groot feest! Maar dit alles moet natuurlijk wel 
in goede banen geleid worden. 

Daar gaan wij als jeugdcommissie ook dit jaar weer ons uiterste best voor doen. Met een beetje 
hulp van de Zwarte Hand en de altijd aanwezige enthousiaste ouders natuurlijk. 

Met z'n allen gaan we op elke jeugdactiviteit of feest ons beste polonaise beentje voor zetten en 
eindigen we met een grote klapper met 4 dagen lol en gein tijdens de carnaval.

In onze jeugdresidentie " de Dommelstroom " is iedereen welkom om samen met ons er dit jaar 
een groot succes van te maken. 

We hopen jullie met velen te mogen begroeten.

Jeugdcommissie

V.l.n.r: Aniek van Beek, Willie van der Vegt, Lindsay Raaijmakers . 
Afwezig: Nikki Waterschoot

Programma jeugd

Zaterdag  22 februari

14.00 uur

Opening jeugdcarnaval met playbackshow

Zondag 23 februari

11.11 uur

Jeugdprinsreceptie

19.00 uur

Games of Brouwersgat

Maandag 24 februari

14.00 uur

Optocht Brouwersgat

19.00

Chipsavond vol dans en vertier

Dinsdag 25 februari

21.00 uur

Afscheid jeugdprins
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CV De Zwarte Hand 

Hallo jeugd van Brouwersgat, 

 

Wij zijn de Zwarte Hand, misschien zegt de naam jullie nog niet zoveel, maar wat wij 
tijdens carnaval allemaal doen waarschijnlijk wel. Je hebt ons namelijk vorig jaar kun-
nen zien bij de Playbackshow die wij hebben georganiseerd als grote opening van het 
jeugdcarnaval. Vorig jaar was dit een groot succes! Hier kun je je volgend jaar ook weer 
voor in kunt schrijven! Begin dus alvast maar met oefenen! 

Ook doen wij achter de schermen veel voor de optocht sinds 2 jaar, waarbij wij al het 
voorwerk doen, terwijl de deelnemers een grote show op de weg zetten. Zelf hebben 
we ook een extra element aan de optocht toegevoegd door kinderen met een versier-
de fiets mee te laten doen en elk jaar hebben we weer geweldige deelnemers met 
prachtig versierde fietsen. 

Op de zondagavond van Carnaval zijn wij ook altijd in de Dommelstroom te vinden met 
de Games of Brouwersgat, waarbij alle kinderen mee mogen doen en kunnen jullie met 
de jeugdraad samen een grote strijd aangaan tegen de grote raad en elkaar.  

Verder zijn wij bijna elke carnavalsavond te vinden in de Dommelstroom met een hoop 
plezier en vreugde! 

Zien we jullie terug tijdens Carnaval? Wij zijn al hard aan het werk, zodat jullie een ge-
weldige carnaval hebben! 

Klinkt je dit allemaal wel goed in de oren? 

Ben je ouder dan 13 jaar? 

Dan ben je van harte welkom bij de zwarte hand.  

Aanmelden kan via info@cvdezwartehand.nl 

Na aanmelding komen we gezellig langs bij je thuis zodat je ouders 
ook alle informatie krijgen. 

De zwarte hand zorgt ervoor dat haar leden onder de 18 jaar geen 
alcohol drinken. Daarnaast brengen ze de jongeren ’s avonds thuis 
indien ze niet alleen naar huis mogen. 

We vragen geen contributie, maar wel een goede positieve inzet. 
Daarnaast zijn al onze leden lid van CV de Pintenwippers. 

 

Tot dan!  

 

CV De Zwarte Hand  
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Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,

Een nieuwe glozzie, het nieuwe carnavalsseizoen is al weer begonnen. 
Mijn prinsenjaar staat voor altijd in mijn geheugen gegrift. Maar nu is het 
tijd voor een ander om er een fantastisch feest van te maken. Jeugdprins 
Thomas d'n Urste en adjudant Harm en natuurlijk jullie hele gevolg. 

Ik weet zeker dat het bij jullie in goede handen is om er voor de jeugd van 
Brouwersgat een onvergetelijk jaar van te maken. Ikzelf zit niet meer bij 
de jeugdraad maar heb de afgelopen maanden goed geoefend en je zult 
mij het komende seizoen regelmatig samen met onze fantastische hofka-
pel zien, maar vooral horen. Zij hebben me echt met open armen ontvan-
gen en ik heb er enorm veel zin in. Dan wil ik nog even graag iedereen 
bedanken die zich elk jaar weer met hart en ziel inzet om het carnaval in 
Brouwersgat mogelijk te maken. 

                    Dan sluit ik graag nog één keer af met mijn leus:

             Als je je hart vol carnaval stopt
             Weet je zeker dat het klopt. Alaaf....
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WOORDZOEKER DOMMELSCH KLUBKE

Voor de lezers van de Glozzie een woordzoeker met alle ingrediënten om alvast in de stemming te komen 
voor een geweldig gezellig carnaval! 

Na het wegstrepen van alle woorden blijven er een aantal letters over. Deze vormen de oplossing van de 
woordzoeker.  

Heb je de woordzoeker met succes opgelost….lever deze dan in bij het Dommelsch Klupke op  

carnavalszaterdag. Je vindt ons vanaf 14:30 uur (hou effe rekening met het Brabants kwartierke) op het 
Martinusplein in ons mooie Dommelen. 

Alle goede oplossingen worden beloond met onze beroemde, niet te versmaden, zelf gebakken frikandel!! 

 

Alaaf en tot gauw! 
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Hoi Brouwersgat,

Hier zijn we weer, de superhelden van de Doe-Week. Afgelopen jaar 
hebben we een fantastische editie van de Doe-Week beleefd met veel 
deelnemende superhelden, kinderen, vrijwilligers en ondersteuning 
van veel organisaties en vrijwilligers. Eén van de hoogtepunten wat 
het geweldige eerbetoon wat we hebben gebracht aan de helden van de oorlog die ons hebben be-
vrijd, zonder deze helden hadden we nu een heel ander leven...
Doe-Week Dommelen bestaat 45 jaar!
Ook komend jaar hebben we weer grootse plannen, want we gaan ons 45-jarig jubileum vieren! Dat 
betekent ook dat er weer een grandioze open dag wordt georganiseerd op de zondag voorafgaand aan 
de Doe-Week voor iedereen die de Doe-Week een warm hart toedraagt. Om er zeker van te zijn dat dit 
in goede banen wordt geleid hebben we zelfs een paar nieuwe bestuursleden aangenomen. Ook zijn 
we onze mascottes Pom en Pien niet vergeten, ook zij zullen aanwezig zijn en gaan graag met jullie op 
de foto. Daarnaast zijn er, zoals jullie van ons gewend zijn, weer voldoende gezellige activiteiten om 
een extra dagje Doe-Week te beleven.
Doe-Week in Brouwersgat
Ook tijdens de carnaval zijn we natuurlijk weer volop aanwezig, als je je ogen open houdt zie je veel 
bestuursleden en vrijwilligers vrolijk rondhuppelen tijdens deze dagen in Brouwersgat . Want hier is 
het altijd druk en gezellig om samen een onvergetelijk feestje te bouwen. Doe-Week Dommelen draagt 
al jaren de carnaval een warm hart toe. Wij vinden het dan ook fijn als jullie en vele anderen dit gewel-
dige festijn met ons mee komen vieren. Er worden ook dit jaar weer nieuwe initiatieven ondernomen; 
ben je nieuwsgierig kom dan eens kijken en feest met ons mee! Hou je kalender met de Carnaval maar 
vrij, want het belooft een groot spektakel te worden. 

Doe-Week in Dommelen is ondertussen een begrip in onze gemeente geworden en als het aan het be-
stuur ligt blijft dit zo tot nog heel lang zo. Graag zien we jullie tijdens de carnaval en tijdens de Doe-Week 
zelf want: “de Doe-Week daar moet je bij zen!!!”

Tot aan de carnaval, Alaaf!

We eindigen dit verhaal met een de leus: “Ben je een kindervriend en hou je van feest tijdens de Doe-
Week en Carnaval dan moet je erbij zen geweest!!!”

Edwin Vlassak & Geoffrey van Gerven 
‘The B-Brothers’ 

PS. Kom natuurlijk ook naar de optocht, want zoals jullie van ons gewend zijn onthullen we dan ons    
thema voor dit jubileumjaar!

Doe Week

Zonder hen zouden wij niet in staat zijn
dit mooie blad aan U te overhandigen.

Wij bevelen onze adverteerders dan ook
van harte bij U aan!!!

Powerwalken is fit en fun!
- uptempo wandelen
- spierversterkende oefeningen
- conditieverbetering
- afvallen
- gezelligheid
- actief buiten zijn

MELD JE AAN 
voor een gratis proefles!
www.powerwalkingclub.com
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Hoi Brouwersgat,
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Doe-Week in Brouwersgat
Ook tijdens de carnaval zijn we natuurlijk weer volop aanwezig, als je je ogen open houdt zie je veel 
bestuursleden en vrijwilligers vrolijk rondhuppelen tijdens deze dagen in Brouwersgat . Want hier is 
het altijd druk en gezellig om samen een onvergetelijk feestje te bouwen. Doe-Week Dommelen draagt 
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stuur ligt blijft dit zo tot nog heel lang zo. Graag zien we jullie tijdens de carnaval en tijdens de Doe-Week 
zelf want: “de Doe-Week daar moet je bij zen!!!”

Tot aan de carnaval, Alaaf!

We eindigen dit verhaal met een de leus: “Ben je een kindervriend en hou je van feest tijdens de Doe-
Week en Carnaval dan moet je erbij zen geweest!!!”
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‘The B-Brothers’ 
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thema voor dit jubileumjaar!

Doe Week
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Ga jij ook weer met mij voorop?

Voorop in de optocht van Brouwersgat, is dat niet ontzettend 
leuk? 

De laatste schooldag hebben veel kinderen hun best gedaan 
om met de leukste en mooist versierde fietsen, bolderkarren 
enz. mee te lopen in de schooloptocht. Laat je mooie knutsel/
bouwwerk zien aan heel Brouwersgat! 

Rij mee met de optochtclown en krijg na de optocht een kleine 
attentie.
Wil je mee doen maar ook de optocht zien? Dat kan! Halverwe-
ge de route is er de mogelijkheid om in een vak te gaan staan 
met onze begeleiding en samen de optocht te bekijken.

Ik, clowntje, heb er al heel veel zin in en hoop dan ook dat er 
heel veel Brouwersgatse kinderen met mij mee gaan.

Zie ik je daar?

JEUGDPALEIS DOMMELSTROOM
Kom ook bij Fred en Karin 

jeugdcarnaval vieren!

Bergstraat 32, Dommelen - 040 - 201 40 26 - www.dommelstroom.nl

Woensdag 26 februarivanaf 20.30 uur haring happen

Samen met Prins Thomas, 
adjudant Harm, de jeugdraad en dansgarde

Dommelstroom_ADV.indd   1 16-12-19   21:05
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Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.
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