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In deze nieuwsbrief 
Het kalenderjaar loopt ten einde doch het 

carnavalseizoen gaat echt los na de 

jaarwisseling. Na de prinsverkiezingen 

stonden de afgelopen weken in het teken 

van de voorrondes van de 50e Brabantse 

kampioenschappen tonpraoten en een 

geslaagd liedjesfestival. 

Op 12 december jl. besloot CV De 

Pintwippers zich aan te sluiten bij onze 

federatie. Van harte welkom! Hierdoor 

verbinden we Striepersgat en Brouwersgat 

naar Groot Striepersgat. Niets is mooier 

als buren dat samen doen, we elkaar 

ontmoeten en bij elkaar op het fisje  

komen.  

Carnaval is een feest voor iedereen. De 

federatie juicht het dan ook toe dat steeds 

meer verenigingen de weg naar de 

federatie vinden. Het kindje in de kribbe 

en de onnozele kinderen staan voor 

barmhartigheid en voor naastenliefde. 

Samen gaan we er een mooi Carnavals-

feestje van maken. Wij wensen iedereen 

een gezond en inspirerend 2017 toe.  

Want zoals ge ut maokt, zo kredde ut. 

 

 
 

 

Federatieonderscheiding en Jan 

Cremersbokaal 
Alle secretarissen hebben de aanmeld-

formulieren ontvangen. Maak er de 

komende dagen tijd voor! 

Wie heeft zich op een bijzondere manier 

verdienstelijk gemaakt voor de carnaval? 

Welke vereniging is het meest actief, 

meest creatief of meest vernieuwend. 

Deadline inzending is 3 koningen! 

 
Groot Striepersgats Liedjesfestival 
Na drie voorrondes waren er op 9 

december jl. vijf finalisten:  Willem I – 

Tamara & Rob – Ad van Opstal – Subeat – 

de Strieperschatjes. Het jonge duo De 

Strieperschatjes won de 40e editie met 

een aanstekelijk nummer.  

De titel ‘Samen’ verpakte de alles-

zeggende zin, het refrein ‘het schonst aan 

carnaval da vin ik samen’.  

Pierre Boullart was uniek, in reggae stijl, 

en de ‘runner up’ van de avond. 

 

 

Carbidschieten  
Ook dit jaar vindt op oudejaarsdag het 

carbidschieten plaats op het DoeWeek-

terrein aan de Keersopperweg in 

Brouwersgat.  

De organisatie is in handen van CV.NL 

Het eerste schot wordt gelost om 13.30 

uur waarna er nog vele harde knallen 

volgen. Tevens is er een verkoop van 

oliebollen voor het goede doel Alpe 

D’HuZes. Een mooi gelegenheid om samen 

het jaar af te sluiten. 

 

                       
 



 
 

De sponsorCie zoekt nog leden! 
Onlangs heeft deze commissie haar 

jaarvergadering gehouden. Deze zeer 

belangrijke commissie is op zoek naar 

nieuwe instroom met creativiteit en hart 

voor de carnaval. Heb je interesse? Even 

een mailtje of belletje naar Kristel van 

Dijk: 06-18011262  of 

kristel.bogers@gmail.com  

Hieronder een sfeerimpressie. 

 

 
 

De zaterdag voor vastenavond 

 

 

Op de zaterdag voor het carnavals-

weekend wordt er dit seizoen door C.V.  

de Hecto’s het  dikste feest van het jaar 

georganiseerd. Een foute party  in Café de 

Bel op de Markt. 

Meer informatie volgt. Hieronder een 

sfeerimpressie van de jaarvergadering van 

de Hecto’s  in zomerse sferen. 

 

 
 

Gehoord dat… 
 in november 1959 in café De 

Wijnakkers CV de Pintenwippers is 

opgericht;  

 de aanleiding voor deze oprichting 

het bezoek in 1958 van de Prins 

van Striepersgat was aan de 

senioren in Brouwersgat; 

 de adjudant van Prins King, Gerard 

Sijkens,  zijn stapmaat is en 

voormalig collega bij Berkhof; 

 prins Fons d’n urste thuis zelf aan 

de slag is met 3 workshops om er 

strakker en jonger uit te zien; 

 zijn echtgenote dé massage-

techniek beheerst die een facelift 

overbodig maakt; 

 de vrouw van onze Striepersgatse 

prins, Angelique, duidelijk hoorbaar 

zangtalent heeft en volgend jaar 

weer deelneemt aan het 

liedjesfestival; 
 CV KDB al wir an de gang is;  

    

              
 
The Battle of Striepersgat 
Een actieve, gezellige en ontmoetende 

avond georganiseerd door de Striepers-

gatse Raad van 11. Voor verenigingen, 

muziekskes, clubkes uit GROOT 

Striepersgat. Dus Brouwersgatse 

verenigingen; aanmelden!! 

Verenigingen nemen het zowel fysiek als 

mentaal tegen elkaar op. Er mogen meer 

teams per vereniging ingeschreven 

worden. Per team minimaal 4 personen. 

Behendigheid en slimheid bepalen de 

uitslag en leeftijd speelt geen rol. 

Het is de bedoeling om een parcours van 

denk- en doe-spellen af te leggen, zowel 

binnen alsook buiten. Wie neemt dit jaar 

de wisseltrofee mee naar huis?! 

En vooral de trots en eer…. 

 

informatie of aanmelden bij Willian Damen 

of Dave Bouwmans:  dave@bouwmans.it 

of e.aarts10@kpnplanet.nl 
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De komende weken ga ik naar… 
 

 het carbidschieten op 

oudejaarsdag  op het Doe Week 

Terrein nabij de Keersopperweg. 

Eerste schot om 13.30uur; 

 het 50e Tonproatersconcours in 

zaal Lavrijssen op 13, 14 en 15 

januari; 

 

       
 

 het Vurdeurfeest van CV de 

Vurdeurtrekkers en verkiezing 

Koning der Prinsen op 14 januari in 

feesterij Lugano; 

 het Concubinaat op 21 januari in 

Partycentrum Bommel te 

Brouwersgat. Tijdens het 

Concubinaat, de tweede van de 

vier pijlers horende bij het 

Brouwproces, zullen Hop & Mout 

met elkaar trouwen. Deze middag 

zal beginnen voor een select 

gezelschap bij de brouwketels, 

gevolgd door een bruiloftsmaal 

voor de genodigden. Na afloop zal 

er een bruisend feest zijn waar 

iedereen van harte welkom is.  

Aanvang 19:00 uur; 

 de Groot-Striepersgatse 

Carnavalsquiz bij Feesterij 

Lugano tijdens de verenigings-

avond van CV Vijf voor Halluf Elluf 

op 21 januari in Du Commerce.  

Nog niet ingeschreven voor de 

quiz? Meld je dan nog snel aan via 

vijfvurhallufelluf@hotmail.com  

want VOL=VOL!; 

 de Battle of Striepersgat bij ’t 

oude Wandelpark op 28 januari;  
 de open Nishut-dag van CV De 

Zware Jongens. De Zware Jongens 

openen hun deuren maar dan in 

een nieuw jasje. Van 14:00 tot 

22:00 uur.  

 

 

De Pypliano 
Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

datjes kun je het hele seizoen zenden naar 

pypliano@striepersgat.n  
 

 
Carnavalsfederatie Striepersgat 

wenst iedereen een gezond en 
schon 2017… 
waar soms niet alles is wa 't lèkt! 

 
Want ‘zoals ge ut maokt, zo kredde ut’ 

Meer carnavalsnieuws is te lezen op de 

websites van de SCS  www.striepersgat.nl  

of www.cvdepintenwippers.nl  

                     

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