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In deze nieuwsbrief 
De weekenden staan vol met tal van 

carnavalsactiviteiten. Momenten met veel 

gezelligheid, lol, samen strijden om een 

titel en genieten van elkaars kolder. In de 

afgelopen weken zijn er meerdere malen 

vragen gesteld hoe het nu zit met het 

lidmaatschap van ‘buitendurpse’ 

verenigingen bij Carnavalsfederatie 

Striepersgat. Dat zit goed, maar in de a.s. 

Pypliano lees je daar meer over! 

In deze nieuwsbrief al weer veel 

wetenswaardigheden om je madiwodo bij 

te werken. De nieuwsbrief verschijnt 

maandelijks. Nadrukkelijk bedoelt als 

aanvulling op de Pypliano om nieuwtjes te 

delen. Veel leesplezier 

 

Wie – o – wie? 
De federatie-onderscheiding is afgelopen 

week onder escorte in Striepergat 

gearriveerd. Een edelsmid uit Hapert heeft 

weer gezorgd voor een prachtig stukje 

handwerk. Op 10 februari as. wordt 

duidelijk wie deze felbegeerde en zeer 

gewaardeerde onderscheiding ontvangt. 

Zorg dat ge er bij bent, want niks is wa ’t 

lekt! 

       
 

Vorstenzittingen 
Op 4 en 10 februari worden de 

Striepersgatse Vorstenzittingen gehouden 

met op 10 febr. de verenigingsavond! 

Naast de federatie-onderscheiding wordt 

ook de Jan Cremersbokaal uitgereikt. 

 

Er zijn nog kaarten voor 10 februari ! 

Je kunt de kaarten online bestellen onder 

op de site van SCS onder het kopje 

'Evenementen'. Bestellen kan ook bij Ruud 

06- 51534653 of rdlr@live.nl 

Ophalen op woensdag 1 februari in 

het cafe van Zaal Lavrijssen. 

          

 
Een avond vol limericks: 
Daar zitten de oud prinsen met hun vrouwtjes 
met een borrel, een glas bier en zoutjes. 
Ze hebben veel leut, en zijn bijna teut. 
Het gaat goed met onze krasse oudjes… lalala 

 
 

 

Zondagskind 
Ook voor het ‘Zondagskind’ zijn er nog 

kaarten te koop voor 11 februari ! 

Het belooft een fantastisch programma te 

worden met o.a. de ceremonie van Hop en 

Mout, en heel veel zang, dans en humor.  

 

Kaarten voor Zondagskind zijn in de 

voorverkoop verkrijgbaar bij Café de 

Belleman in Dommelen en via 

www.cvdepintenwippers.nl  voor € 10,00 

per stuk (kaarten aan de deur € 11,-). 

Deze entree kaarten zijn inclusief 1 glas 

Zondagskind! 

mailto:rdlr@live.nl
http://www.cvdepintenwippers.nl/


 
 

Tonpraoten 2017 
Vrijdagavond 13 januari 2017 heeft Hans 

Keeris in de creatie van De Blaosmuzikant 

de titel Brabants Kampioen Tonpraoten 

2017 in de wacht gesleept. Hans is 

daarmee de winnaar van de 50e titel en 

veroverde de begeerde wisseltrofee “de 

Zilveren Ton”. Na de opwarmronde, 

verzorgd door  “Duo Vreemd” uit Nuenen, 

traden de 8 finalisten aan.  

Tijdens de gala-avond op zaterdag won 

Berry Knapen de publieksprijs nadat het 

federatiebestuur alle 400 uitgebrachte 

stemmen had geteld.  

Een Striepersgatwaardig evenement met 

landelijke uitstraling! 

 

 
 
Battle of Striepersgat 
Voor de tweede keer een actieve, gezellige 

en ontmoetende avond, georganiseerd 

door de Striepersgatse Raad van 11.  

ECV ADA kon dit jaar de titel niet 

prolongeren en moest genoegen nemen 

met een 3e plaats. Na een spannende en 

sportieve strijd was met ruime voorsprong 

CV Vijf vur halluf ellluf de terechte 

winnaar. 

 

 
 
 
 

Gehoord … 
 dat een late leg binnen IVO voor 

opvolging zorgt. Rob proficiat; 

 

  
 

 dat eindelijk op de hoek 

Weteringstraat – Linderweg 

zichtbaar is waar onze prins woont; 

 

 
 

 dat prins KING met recht zijn 

naam eer aan doet en de koning 

der Prinsen is geworden; 

 dat Striepersgat en Brouwersgat dit 

jaar veul op elkaars fisje komen. 

Onderstaande foto behoeft geen 

uitleg; 

 

        
 



 
 

 dat Mien, echtgenote van d’n Urste 

prins Pypliano, van het bordes van 

het Kurhaus in Schevingen is 

gevallen. Dat Mien door Jack wordt 

verwend, het inmiddels goed gaat 

en wij haar veel beterschap 

toewensen;  

 dat het in tent van De Zware 

Jongens tijdens hun open dag 

warm, druk en gezellig was;  

 dat prins King veel liedjes kent en 

daarom niet te stoppen was op het 

Vurdeurfeest. Dus KING is toch 

Koning!; 

 dat de Johanna’s door de Oud-

Prinsen van Brouwersgat zijn 

onderscheiden met een zilveren 

steek. Deze werd aangevuld met 

een couvert voor het instrumenten- 

fonds;  

 dat onze vurzitter blootvoets tot 

grote hoogten stijgt; 

 

 
 

 dat iedereen nieuwsgierig is naar 

de totale uitslag van de Battle. De 

Pimpelmezen op voorhand voor de 

poedelprijs gingen. Hier is ie dan… 

 
 

 dat Valkenswaard Lokaal een 

nieuwe politieke partij en runner up 

is in de peilingen. Mn. in 

Brouwersgat scoren ze erg goed; 

 

 
 

 dat 'Die Striepertaler' naar de 

Vorstenzitting komen. Nog nooit 

hebben zij een optreden verzorgd 

buiten Oostenrijk;  

 

 
 

 dat hier ook jouw ditje of datje had 

kunnen staan. 

 

Het Dansgardefestival 
Op zondag 12 februari 2017 is er van 

12.00 uur tot 17.00 uur de 8e editie. 

Gratis toegang met deelname van 

Hofmarjanneks, Hopmarjannekies, 

Dansmarietjes etc. uit heel Nederland. 

Natuurlijk zijn ook onze eigen 

carnavalsdorpen op dit gezelligheids-

toernooi vertegenwoordigd. 

  

        
 



 
 

TE KOOP 

Na Lampengat, Oeteldonk en de  

Kruikenzeikers heeft ook Striepersgat 

eindelijk haar eigen das. Te koop via de 

website van Stichting Carnavalsviering 

Striepersgat voor € 11,=/stuk. 

 

         
 

TE VERDIENEN 
CV Zwing reikt in het kader van haar 

22-jarig jubileum een bijzonder lintje uit. 

Gespot:  

                 
 

    
 

Blaaskapellenfestival 
Op 12 februari vindt in zaal Lavrijssen het 

39e Striepersgatse Blaaskapellenfestival 

plaats. Het festival wordt geopend door 

jeugdprins Luuk d’n Urste met zijn 

adjudant Jesper, met hun hele gevolg en 

de Striepersgate jeugdkapel. 

Op twee podia kunt U genieten van 

diverse blaaskapellen, die twee keer weer 

alles uit de kast halen voor de felbegeerde 

wisselbeker of de carnavaleske prijs. 

 

Rond 17:30 uur zullen Z.D.H Prins Fons 

d’n Urste van Striepersgat de prijzen 

uitreiken. De entree is gratis. 

Zaal Lavrijssen is open om 12:00 uur.     
 

De komende weken ga ik naar… 

 de Vorstenzitting op vrijdag 10 

februari in Zaal Lavijssen. Aanvang 

19.49 uur;  

 het Zondagskind op 11 februari in 

De Belleman. Aanvang 20.11 uur; 

 het Dansgardetoernooi op 

zondag 12 februari in De Belleman; 

 het Blaoskappellenfestival op 

zondag 12 februari in Lavrijssen; 

 De minizittingen op 15 februari in 

de bejaardencentra van 

Striepersgat; 

 het Dikste feest van het jaar van 

CV de Hecto’s op zaterdag 18 

februari in De Bel. Om 21.00 uur; 

 de receptie van de Prins van 

Brouwersgat op zondag 19 

februari;  

 het Boerenbal op maandag 20 

februari in Du Commerce; 

 

De Pypliano 
Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

datjes kun je het hele seizoen zenden naar 

pypliano@striepersgat.nl   

 

      
 

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 
 
Nieuwstraat 7, 5554 BT Valkenswaard 
M. 06-53783016 
E. federatie@striepersgat.nl 
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