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In deze nieuwsbrief 
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief 

is de kop eraf. Is bekend wie de heersers 

zijn binnen Groot Striepersgat.  

Na de Brexit, Trump ook hier verrassende 

uitslagen. Niks is meer wa 't lèkt! 

Inmiddels hebben zich ook verenigingen 

uit Brouwersgat aangesloten bij de 

federatie. Een goede ontwikkeling want 

met 27 verenigingen als lid bestaat de 

organiseerde carnaval uit ca. 700 striepers 

en strieperinnekes(incl. SCS). We moeten 

dus zuinig zijn op wat we hebben. 

Belangrijk dat we op elkaars evenementen 

en fistjes komen. Daarom is de tweede 

vorstenzitting op vrijdag 10 februari. 

Hierdoor kunnen we op zaterdag naar ’t 

Brouwtrouw in Brouwersgat.  

Dus wat er ook georganiseerd wordt: 

ga er naar toe! 

 

Op 12 december as. besluit CV de 

Pintenwippers of ze wel/niet aansluiten. 

Aansluiting zou een mooie stap zijn naar 

samenwerking. Alleen ga je misschien 

sneller maar samen komen we uiteindelijk 
verder! Carnaval is een feest voor iedereen. 

Waar je mensen niet uitsluit, maar juist 

opneemt. Afwachten…. 

 

       
 

Het federatiebestuur wenst iedereen een 

inspirerende voorbereiding op carnaval 

toe. Tijd om het dagelijkse leven even los 

te laten om samen met elkaar een feestje 

te gaan bouwen. 

Want ‘zoals ge ut maokt, zo kredde ut’ 

 

            

 

Uit de ALV van de Federatie 
Op 15 november jl. werd in aanwezigheid 

van 15 verenigingen, 3 commissies van 

SCS en enkele ‘voorname’ gasten de ALV 

gehouden als voorbereiding op carnaval. 

De secretarissen van de verenigingen 

ontvangen als bijlage bij deze Nieuwsbrief 

het concept-verslag. 

Een echte carnavalsvierder geeft via een 

ingezonden brief aan dat hij zorgen heeft 

over de beleving van het Carnavalsgevoel. 

Er wordt een warm pleidooi gehouden om 

interesse in elkaar te hebben, elkaar te 

blijven ontmoeten en bij elkaar op het 

fisje te komen. In de vergadering wordt 

ook gesproken over de zaterdag voor 

Carnaval. De verenigingen geven aan dat 

ze het zeer jammer vinden dat daar geen 

activiteit meer plaatsvindt. Een oproep 

aan allen om daar over mee te denken. 

Als voorbeeld wordt de boerenbruiloft 

genoemd. Deze zou voor de leden niet 

perse de zaterdag hoeven te vallen maar 

er wordt wel aangeven dat het van belang 

is om, voordat we iets afschaffen te 

heroverwegen ... vooral als het activiteiten 

betreft die de essentie van carnaval raken.  

Dus kom maar op met jouw idee... 

        

Prinsenbal 
In een pop-up Palace Bioscoop herleefden 

op 12 november jl. oude tijden.  

Houten stoelen, popcorn, knus bij elkaar 

en door de film heen pratend werden 

mooie beelden getoond van Striepersgat. 

Een speciale aflevering van Divorce was 

de opmaat naar de metamorfose van 

Snieklaas naar heerser over Striepersgat. 

 

 
 



 
 

 

Overzicht van dorstige hoogheden 
Fons Maenen(47) is de 64e prins van 

Striepersgat als prins Fons d’n urste. 

Hij zal regeren onder zijn leuze: 

’As ge ut lêve goed bekijkt, is’t nog 

schonder as wa’t lijkt’.  

Als adjudant koos hij Adri Stammen. 

 

 
 
In Dommelen werd een dag eerder bij CV  

De Pintenwippers Jos van den Berg (56) 

gepresenteerd als nieuwe prins van 

Brouwersgat. Jos is vooral bekend als de 

plaatselijke Elvis, een rol die hij al jaren 

met verve vertolkt. Hij gaat regeren onder 

de naam prins King d'n Urste 

Hij zal regeren onder zijn leuze: 

‘Wor den brouwer is, hoef dezen bakker 

nie te zèn 

 

          
 

Brouwersgat heef dit jaar een prinses 

in de persoon van Kimi Brom als 

jeudprins(es). De ouders zijn echte 

verenigingsmensen waarbij vader Geert 

vele rollen vervult en heeft vervuld in  

de georganiseerde carnaval. 

 

 
 
In Striepersgat is Luuk Stammen 

tot jeugdprins gekozen in een groot 

hossend Du Commerce. Samen met 

Adjudant Jesper, Vorst Sten en President 

Matt gaan ze een knallend seizoen 

tegemoet. Muziek en dansen horen bij 

Luuk. Zijn leuze: ‘feest alsof het je laatste 

dag is’. 
 

 
 
 

 
De Pypliano 
Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

datjes kun je het hele seizoen zenden naar 

pypliano@striepersgat.nl 

 

Deadline kopij is 
        16 december 2016  
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Gehoord dat… 
 CV  Vijf voor Halluf Elluf explosief 

groeit en inmiddels 17 leden heeft; 

 Het Boerenbal ooit is ontstaan dóór 

en vóór de leden van de Koninklijke 

Zangvereniging De Volharding; 

 Brabant de slimste regio ter wereld  

is en het Brabants is onlangs 

uitgeroepen tot het meest sexy 

dialect van Nederland; 

 het Hermieke het zoetste clubke 

van Striepersgat is; 

 
 

 er niet alleen een ouw pastorke is 

maar ook een ouw kapelaantje...; 

 

                    
 

 binnen CV KDB een nieuwe Denk is 

gekozen. Na een spannende 

verkiezing is Ton van Loon het 

nieuwe carnavalsjaar d'n derde 

Denk d’n Urste;  

 

     
 

 Peter Kalb, nu hij geen lid meer is 

van het DB van SCS de carnaval, 

nie los kan laten. Zie onderstaand 

plaatje van een gewone werkdag 

op zijn kantoor;   

 

      
 ook jouw nieuws of nieuws van 

jouw clubke hier had kunnen staan! 

 
Groot Striepersgats Liedjesfestival 
Het carnavalsseizoen is net begonnen, 

maar al weken bereiden deelnemers zich 

al voor om op 9 december muzikaal de 

degens te kruisen. Zorg dat je erbij bent! 

  

       
 

Jan Dijkstra is al druk aan het componeren 

voor de winnaar van vorig jaar. Iedereen 

kent hem wel van "De Helaasheid", 

Harmonie de Dommelecho, de 

Brouwersgatse Hofkapel,  als muzikaal 

leider van de Handelse harmonie en de 

man van Miranda. Rob treedt dit jaar op 

met z’n levenspartner Tamara. Eens zien 

of er een huwelijksaanzoek in zit…?! 

 

Het liedjesfestival wordt voor de 40e keer 

gehouden. De kaartverkoop is gestart op 

16 november jl. Zo’n twaalf deelnemers 

brengen hun eigen lied live ten gehore. 

 

Komen jullie ook kijken en luisteren? 

 



 
 

                                              
 

Kaartverkoop via 
penningmeester@striepersgatliedjesfestival.nl  

Of ge gaat gewoon naar Priem, Beeks 

Optiek of Compaenen van Ravenstein.  

 
Prins Pypliano 60 jaar getrouwd 
Jac Huibers, d’n urste!!! Prins van 

Striepersgat was onlangs 60 getrouwd met 

zijn Mientje. Dus feest in Hoensbroek. 
 

 
 
 
De komende weken ga ik naar… 

 de voorronde’s het 50e 

Tonproatersconcours in 

Zaal Lavrijsen; 
 het groot Striepersgats 

Liedjesfestival in stadscafé de 

Senaat op vrijdag 9 december;  

 het fistje van de CV de Zware 

Jongens op 7 januari in Lugano. 

Deze keer gin fietsfrotten.  

Wa wel hurde noch; 

 het 50e Tonproatersconcours in 

zaal Lavrijssen op 13, 14 en 15 

januari; 

       
 

 het Concubinaat op 21 januari in 

Partycentrum Bommel te 

Brouwersgat, aanvang 16:00 uur; 

 de verenigingsavond van CV Vijf 

voor Halluf Elluf op 21 januari in Du 

Commerce; 

 de Battle of Striepersgat bij ’t oude 

Wandelpark op 28 januari. 
 
Carnavalsfederatie Striepersgat 

wenst iedereen duidelijkheid,  
dus iets wat er wel op lèkt en 

 veul plezier op elkaars fistje. 
 
Want ‘zoals ge ut maokt, zo kredde ut’ 

Meer carnavalsnieuws is te lezen op de 

website van de Stg. Carnavalsviering 

Striepersgat www.striepersgat.nl   

 

               

                     

Contact met d’n federatie via 
 
M. 06-53783016 
E. federatie@striepersgat.nl 
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