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Een andere traditie die tijdens het halfvastenbal in 
ere zal worden gehouden is de ‘Best Gemutste’ die 
origineel in het leven werd geroepen door de Oud 
Prinsen van Brouwersgat. Een ludieke prijs die voor-
heen werd uitgereikt op de dinsdagochtend op de 
Brouwerij door de Oud Prinsen. “We hebben deze 
traditie overgenomen van de Oud Prinsen toen zij 
aankondigden dit niet meer te kunnen voortzetten 
omdat het een stukje erfgoed van Brouwersgat is dat 
niet verloren mag gaan” verteld Carel van Bommel 
trots. Vorig jaar hebben het duo Gerard Driesen en 
George Looijmans de mutsen mogen ontvangen. Iets 
om trots op te zijn!
Een ander onderwerp wat tijdens het halfvastenbal 
zal worden gepresenteerd en wat hard op weg is een 
goede traditie te worden is ‘Het dagboek van een Car-
navalsprins’. Ook dit jaar heeft de jubilerende Prins 
Jubilando (Roland Ekelmans) een dagboekje bijge-
houden op verzoek van Carel en Coen. Het resultaat 
van zijn pennevruchten zal de 55ste Prins van Brou-
wersgat in de vorm van een ‘buut’ gaan presenteren. 
Ongetwijfeld zal zijn Adjudant Johan Follon hem 
daarin gaan assisteren.
Het vierde onderdeel van de middag zal vooral door 
de carnavalsvierders van Dommelen worden ingevuld 
in de vorm van de mooiste foto’s van het 55ste 
Carnavalseizoen van Brouwersgat. De Foeperfoto-
wedstrijd zal ook dit jaar weer een winnaar blij gaan 
maken met een fantastische hoofdprijs die dit jaar be-
schikbaar gesteld is door Bommel Partycentrum.  Een 
extra feestelijk tintje zal het bestuur CV de Pintenwip-
pers geven aan de middag door ter ere van het 55 
jarig bestaan een passende publieksprijs uit te reiken. 
Natuurlijk zal deze laatste prijs gekozen worden door 
het aanwezige publiek tijdens het halfvastenbal. Ook 
jij kunt meedoen aan deze fotowedstrijd door jou 
foto(‘s) vóór 23 maart 11:11 uur in te sturen naar 
foeperpot@cvdepintenwippers.nl  De foto’s dienen 
een formaat te hebben van minimaal 1600 x 1200 pix-
els (vierkante foto’s minimaal 1400 x 1400 pixels). Je 
mag maximaal drie foto’s inzenden en voorzie je foto 
van een nummer en een naam.  Het volledige regle-
ment vind je op de website van CV de Pintenwippers 
www.cvdepintenwippers.nl

Oschkar uitreiking halfvastenbal 2014
Ook al ligt Carnaval alweer een week in het verleden, 
toch zijn de uitbaters van Bommel Partycentrum 
alweer druk doende met vergaderen over het toe-
kennen D’n Oschkar, wikken en wegen over wie de 
muts van ‘de best gemutste’ over de oren te trekken 
en discussiëren over aan welke criteria een ‘goei’ 
carnavalsfoto moet voldoen. Kortom, van uitrusten is 
nog geen sprake bij Coen en Carel!
Zoals de inwoners van Dommelen al jaren gewend 
zijn zal er drie weken na de Carnaval (30 maart) een 
halfvastenbal worden gehouden vanaf 14:30 uur bij 
Bommel Partycentrum aan de Bergstraat 33 in Dom-
melen. Vanaf 14.30 uur zal er onder het genot van 
een lekker stukske muziek en een goei Dommelsch 
glaasje een tal van ludieke post-Carnavaleske activi-
teiten de revue passeren. Natuurlijk is de hoofdact 
het uitreiken van de Oschkar. Een prestigieuze prijs in 
de vorm van een (wissel)beeldje en een geldbedrag 
dat wordt toegekend door de uitbaters Carel & Wies 
en Coen & Mariëtte aan de persoon of clubke die zich 
buitengewoon hebben ingezet voor het Brouwers-
gatse carnaval dit afgelopen seizoen. Vorig jaar was 
deze eer toebedeeld aan De Brouwersgatse Hofkapel 
die de prijs mocht delen met de Dansgarde commis-
sie van CV de Pintenwippers. Ook dit jaar zal het weer 
spannend worden wie er met D’n Oschkar zal mogen 
gaan pronken.

Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,

In tegenstelling tot wat er in de Kempener Koe-
rier van 19 maart staat vermeldt, is de Oschkar 
uitreiking niet op 23 maart maar 30 maart a.s. 
Vandaar dit extra Brouwseltje. Hieronder het stuk 
zoals dat naar de diverse media is verspreid.

PS: Je kunt nog steeds je foto’s insturen.


