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Hallo Allemaal!

Onder de melodie van dit nummertje heb ik mezelf tijdens de spannende
 jeugdprinsverkiezing al aan velen van jullie voorgesteld. 

Ik meen het ook echt! Wat fijn dat je er bent. Om samen met ons Carnaval 
te komen vieren. Dit carnavalsseizoen mag ik mezelf Jeugdprins van
Brouwersgat noemen waar ik ontzettend trots op ben. 

Maar ben ik niet in mijn prinsenrol ben ik gewoon Dylan Waterschoot.
Ik ga als eerstejaars leerling naar het Were-Di. Ben 13 jaar oud, toeter 
graag op mijn saxofoon en speel rugby bij de Vets in Valkenswaard. 
Ook speel ik graag op mijn computer, een echte gamer zou je 
kunnen zeggen.

Ook al zijn we niet met zo heel veel in onze jeugdraad, met adjudant 
Thomas aan mijn zij, de rest van de raad, Sem, Luuk, Gijs en Harm, 
de dansgarde en Johanna’s gaan we er een fantastisch jaar van maken. 
Aansluiten kan altijd! Bij ons of gewoon in de polonaise. 

Samen met Prinses Linda, Adjudant Geert, hun raad, 
dansgarde en natuurlijk de fantastische Hofkapel zetten 
we Brouwersgat op z’n kop!

   Hier in Brouwersgat, 
   vieren wij carnaval
   Lachen, gieren, brullen 
   het is weer een groot bal.
   Ik heb het niet verzonnen, 
   nee het is geen droom.
   Het feest barst los in de 
   Dommelstroom.

En dat allemaal onder mijn leus:

ALS JE JE HART VOL CARNAVAL STOPT

WEET JE ZEKER DAT HET KLOPT!

Jeugdprins

Dylan Jeugdprins

Dylan
proclameert:
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Jeugdprins

Dylan
proclameert:

ALS JE JE HART VOL CARNAVAL STOPT

WEET JE ZEKER DAT HET KLOPT!

Dat ik het supergaaf vind jeugdprins van Brouwersgat te mogen zijn.

Dat ik er samen met mijn adjudant Thomas, een groot feest van ga maken.

Dat dat natuurlijk nooit lukt zonder de jeugdraad, de dansgarde en jullie allemaal.

Dat Prinses Linda en adjudant Geert er ook wat van kunnen! 

Dat naast de muzikale ondersteuning van de Johanna’s ikzelf ook mijn sax mee zal brengen.

Dat Carnaval een feest is om met z’n allen te vieren. 

Dat het dus ook maar erg druk mag zijn overal waar we komen.

Dat we ons in onze residentie De Dommelstroom  erg thuis voelen.

Dat ik enorm uitkijk naar de komende Carnaval.

Dat het wel erg warm is in deze mooie mantel zeker met een shirt met lange mouwen.

Dat ik echt geloof in mijn leus:
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Hoi allemaal, 

Ik ben Dylan Waterschoot 

Ik ga als eerstejaars leerling naar het Were-Di. Ben 13 jaar oud, toeter graag 
op mijn saxofoon, en speel rugby bij de Vets in Valkenswaard. Ook speel ik 
graag op mijn computer, een echte gamer zou je kunnen zeggen. 
 

Hallo ik ben Thomas Balmer.  

Ik zit op Were Di 3 in klas WD1R, dus ik ben een brugklasser. Ik vind het heel leuk dat ik 
voor de 2e keer adjudant van de jeugdprins mag zijn. Dus dit jaar ben ik het “Adje” van 
jeugdprins Dylan.                                               

Ik ben 12 jaar oud maar op 4 februari word ik 13.  

Mijn hobby’s zijn rugbyen bij The Vets, bloemencorsowagens bouwen bij buurtschap 
Crescendo & natuurlijk carnavallen.  

Ik vind carnaval superleuk om dat het niet uit maakt hoe je bent want op die 4 dagen is 
iedereen gelijk. 

En ik zit al 3 jaar bij de jeugdraad. Ik hoop jullie allemaal nog tegen te komen. ALAAF!!! 
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Onze jeugd is natuurlijk een grote gezellige club, maar in die club hebben we wel twee dansgardes. De 
grote en de kleine. 

Die "Kleine" dansgarde; Kiyana, Jade, Anna, Melanie, Jasmijn, Joy, Lieve en Sienne, die club is erg 
moeilijk samen te vatten.  

Waar de ene nog maar amper de 100 centimeter haalt, is de ander al een stuk uit de hoogte.  

Waar de ene een hele dag door kan rennen en springen, daar roept de ander al na twee passen over 
moe en lui.  

Het is allemaal nauwelijks bij te houden tijdens een 
trainingsavond op donderdag, dat belooft nogal 
een festijn tijdens de carnaval.  
En zo hoort het ook, onze jeugd is een feestje op 
zichzelf. Energiek of onvoorspelbaar.  

Het wat nu zo leuk is! Ze zijn er bij, om te feesten 
en voor ons te dansen.  

Dat alles samen met onze evenzo leuke jeugdraad. 

Hallo, ik ben Jade Vlassak, 
Ik ben 4 jaar oud. Mijn hobby’s zijn dansen, knutselen en spelletjes doen met 
mijn zus en ons pa en ma, en ik ga ook graag naar de Doe-Week. 
Waarom vind je carnaval zo leuk? Omdat je dan lekker kunt dansen en ik houd 
wel van een feestje. 
Hoelang ben je al onderdeel van jeugdraad/dansgarde? Ik ben dit jaar begonnen 
bij de dansgarde. 

Ik ben Jasmijn Vlassak 
Ik ben 4 jaar oud. Mijn hobby’s zijn dansen en tekenen en spelletjes 
spelen met mijn zus en ons pa en ma en ik ga ook graag naar de Doe
-Week  
Waarom vind je carnaval zo leuk? Ik dans graag met mijn vriendin-
nen en houd net als mijn zus wel van een feestje. 
Hoelang ben je al onderdeel van jeugdraad/dansgarde? Ik ben dit 
jaar begonnen bij de dansgarde. 

Hoi ik ben Melanie, 14 jaar.  

Mijn hobby’s zijn dansen en scouting.  

Carnaval is super gezellig en wie houdt er nou niet van een feestje en 
gezellig samen zijn.  

Dit is nu mijn 2de jaar bij de dansgarde. 

Hoi allemaal!! 

Mijn naam is Anna Verberne. Ik ben 8 jaar en zit in groep 5 van de st. 
Martinusschool in Dommelen. 

Op zaterdag turn ik altijd bij Tonido in de Belleman. En op donderdag 
oefenen we altijd met de dansgarde. En als ik thuis ben zing en dans ik 
ook altijd. Ook hou ik heel erg van slijm maken, maar dat mag ik niet 
altijd…… 

Met carnaval zul je me ook zeker zien optreden. We hebben heel hard 
gewerkt aan onze dansen!!!  

Dat mijn moeder nu Prinses is vind ik echt heeeeeel erg leuk!!! Ik kan 
bijna niet wachten tot het carnaval is!! 

Melanie 

Anna 
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Joy 
Hoi, ik ben Joy Baten,  

ik ben 12 jaar oud. Ik zit in de 1e van Weredi 3 in Valkenswaard.  

Mijn hobby's zijn paarden, paardrijden en dansen. Ook vind ik fotografie 
en handletteren heel leuk. Ik ben heel blij met mijn 5 verzorgpaarden, 
waar ik heel vaak te vinden ben. Ik vind dansen bij de dansgarde ook heel 
leuk, dat doe ik nu al weer 4/5 jaar. Ik heb al super zin in de carnaval, 
want ik houd wel van een feestje! 

Sïenne 
Ik ben Sïenne ten Cate, ik ben de grote zus van Kiyana. 

Ik ben 12 jaar oud. 

Ik hou van paardrijden en dansen. 

Slapen vind ik ook niet vervelend, vooral uitslapen hahaha  

Voor de rest ben ik veel op Instagram en zo bezig, dus op mijn telefoon.. 

Veel naar muziek luisteren en Netflix kijken vindt ik ook niet vervelend. 

Carnaval vindt ik super leuk en  vooral super gezellig! 

Vooral omdat je nieuwe mensen leert kennen en de  vriendschappen 
daardoor ontstaan! 

Ik ben tegelijk begonnen met mijn kleine zusje Kiyana bij de kleine dans-
garde, dus ook al 5 jaar! 

Hey, ik ben Lieve, 

Ik ben 12 jaar oud 

Ik zit bij de dansgarde en vindt creatief bezig zijn heel leuk. 

Ik vind carnaval super leuk omdat het heel gezellig is. 

Ik heb twee jaar bij de jeugdraad gezeten maar de dansgarde past beter 
bij mij. 

Doei, doei 

Lieve 

Ik ben Kiyana ten Cate. 

Ik ben 9 jaar oud. 

Turnen en dansen vindt ik heel erg leuk. 

Buiten spelen vindt ik heerlijk! 

Als het regent dan ga ik Netflixen of tekenen of op Wii spelen!! 

Ik hou van Carnaval omdat het altijd gezellig is met leuke mensen! 

Ik doe dansen bij de kleine dansgarde al 5 jaar, geloof ik....samen met mijn 
grote zus! 

Kiyana 
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䰀䔀唀䬀䔀 倀刀䤀䨀娀䔀一 

吀䔀 圀䤀一一䔀一

䨀攀甀最搀瀀愀氀攀椀猀 搀攀 䐀漀洀洀攀氀猀琀爀漀漀洀

De’s lef! 

Lef? Wij wel ja! 
Vorig seizoen kregen we wat uitdagingen voorgeschoteld.  
Of wij de opening van het Brouwersgatse jeugdcarnaval weer 
wat leven in konden blazen en of we de optocht met ons clubje konden organiseren? 
Na overleg met alle leden zijn we de uitdaging aangegaan. Enthousiast gingen we aan 
de slag met hout, verf en stof om een mooie entree te maken bij de jeugdresidentie 
De Dommelstroom tijdens carnaval.  
Deze werd omgetoverd tot “Circus van Rens” met een mooie, goed bezochte zater-
dagmiddag waar de kinderen een circusact konden oefenen en daarna zelfs optreden.  
Dit jaar zal er een playbackshow zijn waar alle kinderen aan mee kunnen doen. Ze 
kunnen alvast gaan oefenen. Meer info zie elders in de Glozzie!  
Op zondagavond stond de “games of Brouwersgat” op het programma. Tijdens de 
vergadering van ons clubje vlogen de ideeën om onze oren. De één nog spectaculair-
der dan de andere. Wat genieten we toch altijd weer van de plezier en lol die de jeugd 
heeft tijdens deze spellen.  
Prins Briljant en adjudant Prachtig gingen bloedfanatiek de strijd aan met jeugdprins 
Teun en adjudant Thomas tijdens de “Battle of Brouwersgat”.  

Dit jaar gaat dit een vervolg krijgen en dan niet alleen een strijd tussen de Jeugdprins 
Dylan en Prinses Linda maar gaat de jeugd ook de strijd aan met verschillende clubjes.  
Je leest het al goed, we hebben er weer super veel zin in om er een gezellige carnaval 
van te maken voor de jeugd en alle andere Pintenwippers!  

Games of Brouwersgat  en Battle of Brouwersgat gaan op zondagavond gaat niet door i.v.m. 
optreden van de Dorini’s .  Games of Brouwersgat schuift op naar dinsdagavond. 76
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Dommelsch Klupke 

Heb je een beetje LEF?  Het Dommelsch Klupke hoopt jullie dit jaar ook weer te zien! 

We kijken terug op een fantastische optocht 

Beste Pintenwippers en Pintenwipperin-
nekes, 

Wat een mooi seizoen heb ik met jullie 
mogen beleven, van het uitroepen  tot 
prins Teun d’n Urste tot en met mijn aftreden op carnavals-
dinsdag.  
Het hoogtepunt was voor mij de carnaval zelf. Lekker hos-
sen, feesten en zingen, springen en plezier maken. 

Het samen prins zijn met prins Briljant vond ik top. Trots 
ben ik dat hij kon schitteren in mijn schaduw, want schitte-
ren dat deden we   

Carnaval vier je samen en samen met mijn gevolg en ieder-
een uit Dommelen en verre omstreken (opa en oma uit Lim-
burg waren er immers ook) hebben we er een prachtig feest 
van gemaakt waar we nog lang van kunnen nagenieten. 

En wat een opvolger, mijn rugbymaat Prins Dylan d’n Urste. 
Dat moet wel een fantastisch jaar worden. En hoewel ik geen 
lid meer ben van de jeugdraad ga ik zeker nog mee carnaval-
len, dat zou ik voor geen goud willen missen. 

Bedankt allemaal en tot met de carnaval, 

 

Eindig ik voor de laatste keer met mijn leus: 
ALS JE VOET SLAAPT KUN JE 
GEEN HERRIE SCHOPPEN. 
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Het bestuur ondergaat een verjongingskuur… 

We zijn er de laatste tijd in geslaagd om een paar nieuwe zeer en-
thousiaste jongelingen aan het bestuur toe te voegen. Maar we willen 
meer! Enkele oudgedienden piepen en kraken en na een korte onder-
houdsbeurt kunnen ze gelukkig toch nog even mee te draaien, maar 
zijn ook zij binnenkort aan vervanging toe. Dus heb je interesse voor 
een rol binnen ons bestuur, neem dan contact op met een van onze 
bestuursleden (of stuur een mail naar info@doe-week.nl). 

We onthullen ons thema tijdens de optocht! 

Maar ben gewaarschuwd; want tijdens carnaval zijn we niet zo seri-
eus… Waar wel serieus in zijn, is dat we elk jaar, tijdens de Brou-
wergatse optocht, ons thema weer presenteren. Onze voorpret is 

alweer begonnen en alhoewel we onze ‘’BOB de Bouwer’’ moeten missen, gaan we er ook dit jaar weer een 
prijzenswaardig geheel maken. Dus blijf niet thuis hangen en kom allemaal kijken naar de optocht! Ook de 
andere deelnemers doen hun best om nog origineler dan de Doe-Week voor de dag te komen, maar bovenal 
hebben we allemaal plezier en is de parade door Brouwersgat een mooie aaneenschakeling van kleur en be-
weging. 

Maak vrijwillig een weekje vrij en maak bijna 1.000 kinderen blij! 

Ons bestuur is druk bezig om de Doe-Week klaar te stomen voor de toekomst waarbij alle nieuwe regels en 
wetten in de gaten worden gehouden. Maar bovenal om ervoor te zorgen dat onze Brouwersgatse kinderen 
nog heel lang van deze gezellige week mogen genieten. Als vanzelfsprekend hebben we hiervoor de hulp van 
vrijwilligers keihard nodig, want zonder de inzet van veel actieve begeleiders geen Doe-Week! We zijn blij 
met iedereen die erbij betrokken is om gezamenlijk deze week tot een succes maken. 

Gezocht: Volwassen peuterbegeleiding 

Helaas hebben we de laatste jaren een groot tekort aan volwassen vrijwilligers voor de begeleiding van onze 
jongste leeftijdsgroep: de P-groep. Daarom doen we via deze weg alvast een beroep op de ouders, opa’s en 
oma’s van onze 4,5 en 6-jarigen. We hebben de wens om jullie minimaal 1 dag van de Doe-Week als vrijwillige 
begeleiding in te zetten. Als we niet voldoende aanmeldingen van volwassen leiding hiervoor bij elkaar krijgen, 
zien wij ons genoodzaakt om per kind 1 ouder 1 dag verplicht in te zetten als begeleiding tijdens de Doe-Week. 
Bij aankoop van het entreebewijs wordt dan gevraagd op welke dag u mee gaat doen. Dit is natuurlijk een 
noodgreep, maar misschien wel echt noodzakelijk…want de veiligheid van uw kinderen moet altijd gewaar-
borgd blijven.  

Nb. Aanmelden kan nu al via www.doe-week.nl/vrijwilligers 

Toch hebben we ook afgelopen jaar een ontzettend mooi jaar gekend. Dit blijft voor ons de drijfveer om er elk 
jaar weer een geweldig spektakel van te maken. Gelukkig wordt de Doe-Week door jullie allemaal als zeer 
waardevol voor de Brouwersgatse gemeenschap beschouwd en daar zijn we erg trots op! 

Ten slotte eindigen we met onze leus: 

‘’Doe-Week Dommelen is voor iedereen,  
elke vrijwilliger en kind loopt er erg graag heen!’’ 

Geoffrey & Edwin 

Doe-Week Dommelen jongt wat af! 
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Samen met 
Prins Dylan, Adjudant Thomas, 

de Jeugdraad en Dansgarde!

Jeugdpaleis 
Dommelstroom

Kom ook bij Fred en Karin 
Jeugdcarnaval vieren!

Woensdag

6 maart 2019

vanaf 20.30 uur

haringhappen

Bergstraat 32, Dommelen - 040-2014026 - info@dommelstroom.nl
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Aláááf
 Salaai
Houdoe
Helau
 Ahoi
 Santaotum 

láááf
Salaai
Houdoe

Santaotum 

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.
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