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In deze nieuwsbrief 
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief 

zitten we in de finale van dit seizoen met 

een prachtig programma van vier volle 

carnavalsdagen met een gedreven prinske 

en unne majestueuze adjudant.  

Sinds 1 januari zijn er nominaties en 

prijzen aan de lopende band. Wat te 

denken van de winnaar van de Battle-of- 

Striepersgat, de Koning der Prinsen, de 

Brabants kampioen tonproaten, de 

Federatie-onderscheiding, de Jan 

Cremersbokaal, het Paar van het jaar, de 

Meest Geperste en ga zo maar door…  

Iedereen lijkt in een hoog tempo  in de 

prijzen te vallen want Vastenavond nadert 

snel. 

Beleef het bewust, doe het samen en 

geniet ervan ‘want merge, merge is 

vandoag begonne’!  

Naast het bouwen, naaien en knutselen 

voor d’n optocht worden de pakskes en 

dasjes weer netjes gemaakt.  

 

 
 

Het federatiebestuur wenst iedereen fijne 

carnavalsdagen toe. Tijd om het dagelijkse 

leven even los te laten, veel leut en ga 

samen met elkaar een feestje bouwen. 

Want ‘zoals ge ut maokt, zo kredde ut’ 

 

            
 

 
Onderscheidingen 
Heb je dit jaar in jouw vereniging 

jubilarissen of mensen met een bijzondere 

staat van dienst? Deze personen kun je 

aanmelden voor een Striepersgatse 

onderscheiding. Denk daarbij ook eens 

aan mensen van grote waarde voor de 

carnaval, de stille kracht in jouw 

vereniging. Aanmelden met motivatie voor 

een Striepersgatse onderscheiding kan 

door de secretaris van jouw vereniging via 

info@striepersgat.nl  of App-en naar 

mobiel 06-50295919 

 

 
 

Federatieonderscheiding 
Tijdens de eerste vorstenzitting op 

zaterdag 16 januari werd de federatie-

onderscheiding uitgereikt aan Hennie 

Rijksen. 

Hennie heeft een indrukwekkende staat 

van dienst!!  Zeer typerend is z’n behulp-

zaamheid. Je kunt er altijd een beroep op 

doen. Voor zijn handigheid, secuurheid en 

vakmanschap kreeg hij al eens de  

Ir. Noordhofprijs. Hij weet namelijk te 

boetseren met hout.  

Hij valt niet direct op maar is door zijn 

staat van dienst van onschatbare waarde 

voor de carnaval. Hij is sfeergevoelig en 

draagt zelf bij aan een goede sfeer. 

Een gezelschapsmens, trots als de wagen 

van zijn vereniging weer door Striepersgat 

rijdt, maar altijd dienstbaar en zeer 

bescheiden.  

Een uitgebreid verslag in de Pypliano. 
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D’n Strieper. 
Met een bijzondere uitzending van het 

Polygoon journaal werd op 16 januari  

De Strieper gepresenteerd. Dit gebeurde 

op een gezellige middag in Du Commerce 

waar men met de benen buiten hing.  

 

      
 

Bomvol hilarische verhalen en inmiddels al 

weer door de leden van CV De Bokken-

rijders verspreid op ieder huisadres in 

Striepersgat. Het journaal is terug te 

kijken op de facebookpagina van De 

Strieper. 

Postuum werd Jo d'n Urste' uitgeroepen 

totMeest Geperste!’ Zijn broer Frits naam 

nam de bijbehorende erkenning in 

ontvangst 

                   

Overleden Strieper(inneke)s. 
Tijdens de carnavalsmis worden elk jaar 

de overleden leden van verenigingen en 

andere carnavalisten vernoemd.  

Doorgeven van overleden personen kan 

door de secretaris van jouw vereniging via 

info@striepersgat.nl  of App-en naar 

mobiel 06-50295919  

 

 

Paar het jaar 
Op de vorstenzitting van 16 januari 

hebben twee leden van het Striepersgats 

Orakel, in de kleuren van de Strieper en 

Strieperin net als de poppen op het 

borders van het oude gemeentehuis, met 

trots aangekondigd dat zij met Carnaval in 

de onecht verbonden gaan worden.  

Onze bruid Jolijn Schoofs en bruidegom 

Stefan van Wijchen zijn zeer vereerd dat 

zij invulling mogen gaan geven aan de 

grootse traditie van de Striepersgatse 

bruiloft. 

Tradities zijn er om te behouden maar om 

te overleven moeten zij meegaan in de 

nieuwe tijd. De commissie bruiloft heeft 

deze uitdaging aangenomen en de bruiloft 

in een nieuw jasje gegoten. Wij nodigen 

jullie van harte uit deze vernieuwing met 

ons te beleven.  

 

         

Maandag met Carnaval worden Jolijn en 

Stefan om 15.11 uur in de onecht 

verbonden op het bordes van het oude 

gemeentehuis. Daarna toosten wij graag 

met jullie op het bruidspaar en op de 

Striepersgatse bruiloft. Ga je met je 

vereniging  op kroegentocht .... en heb je 

tussendoor behoefte aan gezelligheid, een 

warme knuffel, een mooi muziekske of een 

roggebroodje met zult, loopt dan bij onze 

bruid en bruidegom binnen in de 

Kunstkeuken aan de Markt.  

We ontmoeten jullie graag.  

                    Liesbeth van den Oever 

                    Ceremoniemeester 
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PS. De bruiloft duurt tot 19.00 uur. 

Alles vindt plaats bij de Kunstkeuken. 

Tijdens  de bruiloft is er een veiling is 

van schilderijen met Striepersgatse 

afbeeldingen 

Jan Cremersbokaal 
Alle verenigingen waren het er op 2 nov 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. 

 

 
 
De verenigingen hebben gesproken en 

waren dit jaar overduidelijk:  

CV Halluf Elluf is een jonge vereniging die 

vanaf de eerste dag meteen van zich laat 

spreken. In deze club, die strak is 

georganiseerd, regeert de vrouw met de 

hamer, heeft iedereen een toegewezen 

taak en bestaat de ene helft uit mannen –

de andere helft  uit vrouwen. 

Echter geen geen halluf werk: want voor 

iedere gelegenheid hebben ze shon 

pakskes: een slibjas, shirts, sweaters, 

lederhozen en dirndels – bijpassende 

mutsen en sjaals : altijd tip-top  verzorgd! 

Als er een fistje is, nooit te beroerd om 

weer een carnavalskraker ten gehore te 

brengen. Altijd in voor ludieke acties met 

natuurlijke  de nodige flauwekul, en zo 

hoort het ook. De energie en het plezier 

spat er vanaf. Bekijk ook eens hun 

website met carnavleske informatie. 

Alleen hun residentie, dat is nog 

mysterieus…? 

Een toonbeeld van ‘zaols ge ut maokt 

– zo kredde ut’   

     Battle of Striepersgat 
 

            
 
The Battle of Striepersgat" is gestreden.  

In een zinderende finale heeft ADA het 

Orakel van Striepersgat verslagen. ADA 

ging er uiteindelijk met de Trofee vandoor. 

Allen kunnen terugblikken op een 

geslaagde avond welke alleen maar kan 

groeien in de toekomst. Complimenten 

aan de organisatie o.l.v. William Damen. 

Ook namens Prins Arno dun Urste, zijn 

adjudant Stephan en de organiserende 

Raad van 11, alle deelnemende 

verenigingen hartelijk dank voor jullie 

inzet. Volgend jaar weer?  

Wie weet gaat jou clubke er met de trofee 

van door … 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
Prinsennieuws 
Aan de Leenderweg wordt nabij 

huisnummer 175 de stoep gebarricadeerd 

door geel-blauwe kleuren. Een doorn in 

het oog van de nabij gelegen voetbalclub. 

De bosuilen rukken op…! 
 

 
 
Aan de Leenderweg 175 is inmiddels een 

illegale horecazaak geopend. 

Burgemeester Anton overweegt 

maatregelen, maar aarzelt nog met 

Vastenavond in aantocht. Wordt een groot 

askruisje halen voor deze kroegtijgers. 

 

 
 

 
49e Tonpraotersconcours 
De Brabantse kampioenschappen zijn voor 

de zevende keer gewonnen door Berry 

Knapen. De Heezenaar bleek vrijdagavond 

in zaal Lavrijssen heer en meester in de 

49e editie van de jaarlijkse competitie. 

Met zijn typetje 'Berry K. Uit H.' (358 

punten) liet hij andere gedoodverfde 

tonpraters achter zich. 

 

 

 

 

Knapen stond voor de tiende keer achter 

elkaar in de finale van het Brabants 

Kampioenschap tonpraten. Hij mag voor 

de zevende keer 'de Zilveren Ton' mee 

naar huis nemen.  

Tweede plek is voor debutant Hans Keeris 

als Wiel de Waal. Derde plaats was voor 

de Budelse Boy Jansen die met zijn buut 

als de Rijdende Rechter zijn opwachting 

maakte. 

 

Inmiddels maakt Marius van Erp zich op 

voor een come-back volgend jaar. Jack 

van Gerven ontvangt voor het schrijven 

van de tekst 10 gratis was-/knip- en 

scheerbeurten. 

        
 
Ut moet nie gekker waore… 

 

       

 



 
 

Gehoord dat 
 Jovanka van Delft volgend jaar de 

leiding van de jeugdkapel op zich 

neemt; 

 Jan van Dijk druk doende is om dit 

jaar weer een lege etalage op een 

carnavaleske wijze in te richten; 

 de Optochtcommissie digitaal gaat 

en de analoge bewakings-

apparatuur in de verkoop gaat; 

 

            
 de Oud-Prinsen hier wel interesse 

voor hebben; 

 de redactie van de Pypliano haar  

lijfspreuk heeft uitgevoerd en er 

toch weer een mooie complete 

Pypliano verscheen; 

 er tijdens de Battle rivaliteit was 

tussen ADA1 en ADA2 en een 

bijzettaofelke niet altijd meewerkt; 

 

 
 

 de secretaris van de federatie op 

29 december 2015 is bevallen van 

dochter Mayke – 4340 gram; 

 moeder en dochter het uitstekend 

maken, evenals man Ronny en 

beide zusjes van Mayke; 

 de hofkapel een serenade van 2 

uur brengt aan ADA en eigen drank 

meeneemt; 

 aanleiding is baldadigheid…; 

 ook jouw nieuws of nieuws van 

jouw clubke hier had kunnen staan. 
 

De Pypliano 
Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

datjes kun je het hele seizoen zenden 

naar pypliano@striepersgat.nl 

 

 
De komende weken ga ik naar… 
 

 de minizittingen in de 

Striepersgatse Verzorgingscentra 

op woensdag 27 januari; 
 het boerenbal op maandag 1 

februari in Du Commerce; 
 Nooit te vruug op vrijdag 5 februari 

in de Senaat; 

 het keren van de Carnavalk op 

zaterdag om 10.11 uur waarna de 

Carnavalsmis in de H.Nicolaaskerk;  

 zomaar ergens in Striepersgat vier 

dagen genieten van Striepersgat, 

met m’n vereniging, muziekske of 

zomaar schôn lui;  

 en zurgen dat ik trots blèf op 

mènne trots;  

 de H. Nicolaaskerk op woensdag 10 

februari /19.00 uur voor het halen 

van een askruisje    

         
 

Carnavalsfederatie Striepersgat 

wenst iedereen een 
sprookjesachtige Vastenavond.  

 
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 
 
T. 040-2048309 
E. federatie@striepersgat.nl 
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