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Wij presenteren U onze Jubileumprins:

Prins Jubilando

Roland Ekelmans (47) is vrijgezel. In het dagelijks 
leven is hij zelfstandig ondernemer. Hij heeft een fiet-
senzaak in Valkenswaard (Roland Bikes), waar je ter-
echt kunt voor de reparatie of aanschaf van een fiets. 
In zijn vrije tijd zit hij graag op de motor, waar hij vele 
kilometers op maakt. Kamperen is ook een hobby van 
hem. Zijn adjudant Johan Follon is natuurlijk een oude 
bekende binnen de carnaval in Brouwersgat. Johan 
was al eens eerder Adjudant, Prins en President van 
de Pintenwippers. Roland heeft met hem een ervaren 
steun achter zich staan. Hij gaat het carnavalsseizoen 
tegemoet onder zijn leus:

“Ge bent nog op de been,
dus vat ‘t nog een!”

In het 55e jubileumjaar heeft Roland Ekelmans de 
scepter ter hand genomen. Hij zal Brouwersgat gaan 
regeren onder de naam Prins Jubilando. Als Adjudant 
koos hij Johan Follon.

De nieuwe Prins werd zaterdag tijdens een spetter-
end Prinsenbal gepresenteerd. Onze complimenten 
gaan uit naar de organisatoren van het Prinsenbal, 
waar weer veel Dommels talent op de planken stond. 
George Looijmans praatte het geheel op ludieke wijze 
aan elkaar. Muzikale ondersteuning was er natuurlijk 
weer van onze eigen Brouwersgatse Hofkapel.
Roland Ekelmans begint aan zijn 5e seizoen als lid 
van de Raad van Elf. Hij heeft afgelopen periode al in 
diverse commissies zijn medewerking verleend.

Mededelingen

Een Pintenwipper die niet buiten roken kan,
rookt buiten.

Op initiatief van leden van de Pintenwippers, stelt 
de vereniging voor om niet binnen te roken tijdens 
carnaval en alle voorafgaande activiteiten van de 

Pintenwippers.

Wij hopen hierdoor een goed voorbeeld te zijn voor 
alle carnavalsvierders.
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Agenda

Liedjesfestival 13-12-13
In de Senaat in Valkenswaard zal weer het liedjesfes-
tival plaatsvinden. Wederom dit jaar met Dommels 
talent dat een gooi doet naar de overwinning.
Carbid schieten 31-12-13
Ook dit jaar zal er op het terrein van de Doeweek
weer het carbidschieten plaatsvinden. Dit evenement 
is niet meer weg te denken op oudjaarsdag. 
Bommelplons 01-01-14
Evenals voorgaande jaren zal de Bommelplons 
plaatsvinden op 1 januari. Een mooie gelegenheid om 
elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen.

Wist U dat...
•	 dat we al weer druk bezig zijn met het maken 

van de volgende Foeperpot?
•	 dat we dit seizoen dus echt 55 jaar bestaan?
•	 dat we dit gaan opluisteren met wat ludieke 

acties?
•	 dat er een collectors item aan zit te komen 

in	de	vorm	van	elf	fleskes	met	een	speciaal	
etiket?

•	 dat wij erg benieuwd zijn hoe die er uit komen 
te zien?

•	 dat U nog steeds ons Lust(r)um weekend 
moet vrijhouden?

•	 dat dit het weekend van 17 / 18 mei 2014 is?
•	 dat ik Lust(r)um, en jullie? 

Na een zeer enerverende en spannende jeugd-
prinsverkiezing is in café zaal Dommelstroom op 3 
november jl. de 49e Jeugdprins gekozen.
Jeugdprins Jarod d’n Urste (Jarod v.d. Heuvel) zal dit 
seizoen de scepter gaan zwaaien over de Brouwers-
gatse jeugd. Jarod koos Bas (v. Hooff) tot zijn Adju-
dant. Broer Axel (v.d. Heuvel) werd gekozen tot Vorst.
De Narren zijn net als vorig jaar Marguérite
(Daverveld) en Pim (Schellens). De nieuwe Veld-
wachter is Danielle (van Beek).
Samen met de rest van de Jeugdraad gaat het weer 
een geweldig carnavalsseizoen worden. Dit alles doen 
zij onder de leus van Prins Jarod d’n Urste:

“Lust(r)um nou bier of fris,
‘t is schôn dè ‘t wir carnaval is”

Brouwersgat heeft een nieuwe Jeugdprins:

Prins Jarod d’n Urste

VLNR: Vorst Axel, Jeugdprins Jarod d’n Urste en Adjudant Bas


