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Vanuit het bestuur
Beste Pintenwippers,
Graag wensen wij u fijne kerstdagen en een mooi
oud en nieuw toe. Rust eens lekker uit, zodat u de
komende carnaval weer fit kunt starten. Het komt er
al snel aan (tweede weekend februari). Misschien
zien we elkaar bij het carbidschieten met oudjaar of
op vrijdag 11 januari 2013 bij de uitreiking van de
eerste Foeperpot (Brouwerij).
Vast veel gezondheid en alle goeds toegewenst voor
2013 voor u en de uwen!
Namens het bestuur,
Paul Krikhaar (voorzitter).

Vanuit de commissies
Commissie Evenementen: Rondbrengen Foeperpot
Op maandag 14 januari 2013 zal de Foeperpot weer
door geheel Dommelen worden rondgebracht.
Daarbij zal ook weer het felbegeerde schildje worden
aangeboden. Elk jaar weer een leuke happening met
de hulp van veel vrijwilligers. Ook nu doen wij weer
een beroep op jullie hulp. Mocht je nog niet
uitgenodigd zijn om mee te helpen, dan kun je jezelf
ook aanmelden bij Willie van der Vegt (0402048045
of 0645160854) of Colinda Caris (0402075400 of
0655773341). Zij hebben dit jaar de organisatie voor
wat betreft het rondbrengen op zich genomen. Ook
hier geldt: Vele handen maken licht werk. Speciaal
voor de Smart Guy's onder ons, hierbij een leuke
upcode...

Carbidschieten 2012
Op 31 december 2012 zal vereniging Punt.nl voor de
7e keer het carbidschieten organiseren. Dit is te doen
van 13:30 uur tot 16:00 uur op het Doeweek terrein
in Dommelen. Bij dit evenement is onze
burgemeester Ederveen uitgenodigd, alsmede Prins
Dominella van Brouwersgat, Prins Willem 1 van
Striepersgat, Prins Gerard d’n Twidde van Mulkgat en
Jeugdprins Axel. Zij zullen het eerste schot lossen.
Een mooie afsluiter van het afgelopen jaar.

Agenda
Rectificatie
In het vorige Brouwseltje stonden de datums van de
Brouwtrouw en het Dansgarde Gezelligheidstoernooi
per abuis verkeerd vermeld in de agenda. Daarom
hierbij een aparte vermelding met de juiste datums:
26 januari 2013: Brouwtrouw
27 januari 2013: Dansgarde Gezelligheidstoernooi
01-01-2013: Bommelplons
11-01-2013: Uitreiking Foeperpot
Dit begint om 17.00 uur in de Brouwerij en bij deze
uitreiking zijn alle leden van C.V. de Pintenwippers
van harte welkom! Aan de leden van de club van 44
zullen de gebruikelijke zaken worden uitgereikt.
13-01-2013: Onderbrouw
Brouwelijk (13.00 uur) en receptie (15.30 uur) van
Hop en Mout, Willie en Tiny van der Vegt. Ook zal op
het plein (15.00 uur) officieel de verlichting aan de
Bergstraat worden ontstoken, de komborden worden
onthuld en de Pintenwipper worden opgericht.
14-01-2013: Rondbrengen Foeperpot
13-01-2013 en 20-01-2013: Tonpratersgala
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