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Vanuit het bestuur

Rondbrengen Foeperpot

Beste wensen voor het nieuwe jaar!

Op maandag 13 januari zal de Foeperpot weer door
heel Dommelen verspreid gaan worden. Uiteraard
kan dit niet zonder de nodige vrijwilligers. Op dit moment hebben zich al aardig wat mensen gemeld om
mee te helpen. Dit zijn er echter nooit genoeg en hoe
meer mensen meehelpen, des te sneller het rondbrengen is gedaan. Elk jaar is dit een gezellige
avond. Zeker als we daarna nog even nababbelen met
een hapje en een drankje. Jezelf nog niet aangemeld?
Stuur even een mailtje naar:
colinda@onsbrabantnet.nl

Inmiddels is ons jubileumjaar al begonnen. Het hoogtepunt van ons “Lust®um” jaar vieren wij in mei 2014.
Voor die tijd gaan we een mooi carnaval tegemoet
met onze Prins Jubilando en Jeugdprins Jarod. Via
deze weg wil ik iedereen een goed en gezond 2014
wensen. Graag tot ziens bij de activiteiten!
Met carnavaleske groet,
Paul Krikhaar, voorzitter

Agenda
Carbid schieten 31-12-13
Ook dit jaar zal er op het terrein van de Doeweek
weer het carbidschieten plaatsvinden. Het begint
om 13.30 uur. Dit evenement wordt steeds drukker
bezocht en is een zeer gezellige afsluiting van 2013.
Ook prins Jubilando zal hierbij aanwezig zijn.
Bommelplons 01-01-14
In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de Bommelplons op 1 januari 2014 niet door. Wel is er een
gezellig samenzijn, waarbij men elkaar het allerbeste
kan wensen.

Vanuit de commissies
Uitreiking Foeperpot
Op het moment van schrijven heeft net de nieuwe
Foeperpot van 2014 zijn weg naar de drukkerij gevonden. Op 10 januari 2014 zal deze weer traditioneel
worden aangeboden op de Brouwerij. Wij zijn erg
benieuwd wat jullie ervan vinden. Daarom zien wij
jullie allemaal heel graag vanaf 17.00 uur in de Dommelschzaal. Aansluitend is de avond van de Club van
44, waarbij we samen met Prins Jubilando de Dommelsche kroegen zullen bezoeken.

Wist U dat...
• dat we dit jaar ook weer de zieken gaan
bezoeken op de vrijdag voor carnaval?
• dat U iemand hiervoor kunt aanmelden bij
Jan van Erp, tel: 06 13 22 94 05 of per mail
jvanerp88@gmail.com?
• dat wij U een goed en gezond 2014 toe
wensen en U graag weer zien bij onze activiteiten in dit jubileumjaar?
• dat we ook te volgen zijn op Facebook?

www.facebook.com/
cvdepintenwippers
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