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In deze nieuwsbrief 
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief 

zitten we al op de helft van een kort 

carnavalseizoen. Het begon met een 

turbulente start op de 14e met de 

verkiezing van de 63e prins. 

 

             
We kunnen al terugkijken op diverse  

geslaagde activiteiten. Denk daarbij aan 

de sprookjesachtige onthulling van onze 

prins, het Groot Striepersgats 

Liedjesfestival, fietsfrotten en natuurlijk  

de receptie van CV De Brassers. 

We zitten midden in de feestdagen en het 

nieuwe jaar staat voor de deur. Kerst is 

het feest van warmte, samen en een 

nieuw begin.  

Er was eens ….tijd  voor bezinning en 

genieten van elkaar waarbij we op 2 

januari gaat battlen. Een mooie competitie 

waarin we kunnen laten zien wie de 

sterkste en de slimste is, maar vooral 

omdat je samen meer bereikt.  

Het kindje in de kribbe en de onnozele 

kinderen op de 28e zorgen voor 

barmhartigheid en geen beperkingen.  

Dus wensen wij alle striepers en 

strieperin-nekes een gezond en 

inspirerend 2016 toe. Want zoals ge ut 

maokt, zo kredde ut. 

 

 

 

Jan Cremersbokaal 
Alle verenigingen waren het er op 2 

november jl. unaniem over eens. Ondanks 

dat Elly, weduwe van Jan, stopt met de 

uitreiking moet de Jan Cremersbokaal 

blijven. Welke vereniging is het meest 

actief geweest?  Het meest vernieuwend, 

creatief en ook andere bijzondere redenen 

zijn denkbaar 

 

 
 
 

Federatieonderscheiding. 
Jaarlijks wordt de federatieonderscheiding 

uitgereikt aan een strieper of strieperin die 

zich op het gebied van de carnavalsviering 

bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.  

Dus kijk goed om je heen, vooral ook 

achter de schermen, en bepaal binnen 

jouw vereniging wie je wilt nomineren. 

 
 
Niet vergeten om de stembiljetten 

uiterlijk 2 januari 2016 te mailen of in 

te leveren bij het secretariaat.  

Het wordt weer spannend en de leste 

stemmen zijn doorslaggevend 
 

 



 
 

Er was eens een optreden… 
Tijdens het prinsenbal was er het optreden 

van Piet Theus. Coryfee van ’t bijzet-

toafelke met originele carnavalsliedjes.  

Ook werd de uitgave ‘Striepersgat in lied 

en muziek’ gepresenteerd.  

Het eerste exemplaar overhandigde Betke 

Luijbregts aan de president van de 

Stichting Carnavalsviering Striepersgat. 

De bijgevoegde CD met oude Striepers-

gatse carnavalskrakers is een feestelijke 

verrijking bij het tijdschrift.  

In ‘Striepersgat in lied en muziek’ staan de 

liedteksten ervan. Bovendien verluchtigen 

veel foto’s de opgenomen artikelen.  

Voor € 8,95 is het blad + cd te koop bij 

kantoorboekhandel Priem en het VVV. 

              
 

Vorstenzitting 

Op 16 en 23 januari 2016 vinden de 
jaarlijkse Vorstenzittingen plaats. 
Tijdens de 1e vorstenzitting zullen 

de Federatieonderscheiding en de Jan 
Cremersbokaal worden uitgereikt. 

Kortom een bijzondere avond 
waarvoor wij de verenigingen 
oproepen om aanwezig te zijn.   

 
 

Kaarten voor de vorstenzittingen 
kunnen besteld worden via  

balsenzittingen@striepersgat.nl 
 Tot op de vorstenzitting!   

 
Groot Striepergats Liedjesfestival 
Op vrijdag 11 december jl. was er een 

gezellig, goed bezocht en uitbundig Groot 

Striepersgats Liedjes-festival. Rob van 

Daal won met zijn nummer Striepersgat 

Ontwaakt.  

Een stralende winnaar: 

 

        
 

Uitslag van de finale (top 5) 
 1.) Rob van Daal  

– Striepersgat Ontwaakt 

  2.) De Strieperschatjes  

       (Neil Foreman & Lex van Son)  

– Als d’n Dommel d’r nie was 

 3.) Ad van Opstal 

– Doedadingtochweg 

 4.) Hi Folks mee Dani 

        (Coen van Och c.s) 

 – Pluk de dag, Panenka & Plezier 

 5.) Ohiftheanimaljusthasaname 

        (Michael Penders c.s.)  

– Lalala is enough 
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Onderscheiding  

Peter van Gerven 
Tijdens de receptie ter gelegenheid van 

het 55 jarig bestaan van de CV De 

Brassers ontving Peter van Gerven uit 

handen van federatievoorzitter Hans de 

Kinderen de huisorde van de federatie. 

Peter is een verenigingsmens pur sang: 

sinds 1978 lid van CV De Brassers,  

21 jaar bestuursfunctie, mede organisator 

Bloaskapellenfestival, bouwen aan 

carnavalswagens, oud papier inzamelaar, 

beheerder Nishut en vele hand- en 

spandiensten. 

Een kanjer van goud voor deze CV 

Proficiat ! 

 

 
 

49e Tonpraotersconcours 
Nog even en de strijd om de 49e titel 

brandt los. Op dit moment wordt door de 

organisatie nog hard gewerkt om alles 

weer gereed te hebben staan.  

Van ton tot Zilveren ton en wat er volgens 

het de draaiboeken nog meer bij hoort. 

 

Enkele finalisten na een spannende 

voorronde. 

 

 
 

 

 
Het deelnemersveld bestaat dit jaar uit: 

 

 Naam  Woonplaats  Creatie 

 Kitty Goverde  Uden  Tulpentrut 

 William Houbraken  Bergeijk  Goudvis Blub 

 Berry Knapen  Heeze  Berry K. uit H. crimineel 

 Frank Schrijen  Boxmeer  Zatte Gradje op de fiets 

 Wichard de Benis  Best  Doewane 

 Hans Keeris  Knegsel  Wiel de Waal 

 Boy Jansen  Budel  De rijdende rechter 

 Dirk Kouwenberg  Rosmalen  De Astronaut 

 

Gehoord dat 
 de redactie van de Pypliano een 

nieuwe lijfspreuk heeft ‘zoals ie ut 

kred, zo maokt ie ut!’. Dus nie 

knutselen aan tekst maar 

uitbrengen zoals aangeleverd; 

 de prins en adjudant ter 

voorbereiding op carnaval een 

uitgebreide vurpruuftocht(?) 

hielden; 

 
 

 Prins William d’n Urste van Mulkgat 

zegt: ‘Liever karnemelk dan sterke 

drank’. Mooi gezegd maar daarom 

blijven wij in Striepersgat; 

 de jeugdprins z’n persoonlijke 

onderscheiding gereed is; 

 
 het paar van het jaar bekend is. 

Meer info op 16 januari as.?! ;  

 jouw nieuwtje, roddel of klets hier 

had kunnen staan. 

 



 
 

Kerstkado 
Het meest populaire kerstkado van dit 

seizoen is een kerstbal met trollenkoning 

William. Te bestellen bij Tilly Wijnen-Firet. 

Wees er snel bij want op is op.  

Als je er eente zelf wilt maken met de 

Efteling miniatuurtjes van Emté , gebruik 

dan de lege ballen die te koop zijn bij de 

Hobbytafel. Zo’n bal helpt ook tegen 

muizen in huis.  

 

          
 
Battle of Striepersgat 
Op 2 januari is het zo ver ! The Battle of 

Striepersgat ! Geheel in carnavaleske stijl 

wordt er actief en interactief gestreden om 

The Battle of Striepersgat trofee.  

Inmiddels hebben er 18 teams 

ingeschreven voor dit festijn!  

Het belooft een ware happening te worden 

Dit evenement wordt georganiseerd door 

de Raad van 11 in samenwerking met het 

bijzonder enthousiaste team van het Oude 

Wandelpark . Op 2 januari gaan we om 

19.30 van start , dus kom de deelnemers 

toe juichen en in ongedwongen sfeer 

genieten van hilarische spelen .  

voor info Battleof@striepersgat.nl 

of app naar 06-12547033. 

Graag tot dan ! 

 

 

 
 

 
De komende weken ga ik naar… 
 

 de Battle of Striepersgat op 2 

januari bij ’t Oude Wandelpark; 

 het 49e tonpraotersconcours op 8, 

9 en 10 januari; 

 het Vurdeurfeest van CV de 

Vurdeurtrekkers en verkiezing 

Koning der Prinsen in Lugano op 

zaterdag 9 januari; 

 de uitreiking van de Strieper op 

zaterdag 16 januari; 

 de vorstenzittingen op 16 en 23 

januari; 

 het Striepersgats Open Podium in 

de Hofnar op 23 januari; 

 38e Blaaskapellenfestival van CV 

de Brassers op 24 januari; 

 de minizittingen in de 

Striepersgatse Verzorgingscentra 

op woensdag 27 januari; 
                  

 
 

D’n optocht 
Op diverse plekken in Striepersgat is het 

grote knutselen voor de optocht in volle 

gang. Zo ook bij de CV Vijf voor Halluf 

Elluf. Natuurlijk op z’n tijd, tijd voor…. 
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Was jij er ook bij….? 
 

 
 
In deze (lange) nieuwsbrief weer veel 

wetenswaardigheden om je madiwodo bij 

te werken. De nieuwsbrief verschijnt  

maandelijks als aanvulling op de Pypliano 

om nieuwtjes te delen.  
 
De Pypliano 
Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

datjes kun je het hele seizoen zenden naar 

pypliano@striepersgat.nl 

 
 

 
 
 

 
 

 

Carnavalsfederatie Striepersgat 
wenst iedereen sfeervolle 

feestdagen en  
een sprookjesachtig 2016 toe.  

 
Want ‘zoals ge ut maokt, zo kredde ut’ 

Meer carnavalsnieuws is te lezen op de 

website van de Stg. Carnavalsviering 

Striepersgat www.striepersgat.nl   

 

Secretariaat 
p.a. Reisvennestraat 43 
       5554 ET  Valkenswaard 
 
T. 06-20899830 / 040-2048309 
E. federatie@striepersgat.nl 
 

 
 
 

mailto:pypliano@striepersgat.nl
http://www.striepersgat.nl/
mailto:federatie@striepersgat.nl

