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In deze nieuwsbrief 
Over een weekje barst het echt los. De 

afgelopen weken stonden vol van 

activiteiten waarin weer belangrijke 

onderscheidingen zijn uitgereikt. Nog veel 

belangrijker is de saamhorigheid, de 

humor, de schorre kelen van het mee 

blèren op de muziek en druk bezochte 

activiteiten & fisjes. 

 

Er is ook weer veel gezeverd, gemauwd, 

gezanikt, geroddeld, gekletst en deez 

nieuwsbrief dee daor een bietje an mee. 

Maor veural om euw op de hogte te 

houwen van alle dingskes in Striepersgat 

en Brouwersgat. 

In deze nieuwsbrief weer diverse  

wetenswaardigheden om je madiwodo bij 

te werken. Bedoelt als aanvulling op de 

Pypliano om nieuwtjes te delen.  

Veel leesplezier 

 

Bestuurslid gezocht 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 

van de federatie op 22 maart 2017 treedt 

Marty van Herk af als lid van het Dagelijks 

Bestuur. Marty trad op 19 mei 2010 toe 

tot het DB en vervulde zeven jaar een 

actieve rol. Tijdens de doorstart van de 

federatie in 2010 spraken de verenigingen 

met elkaar af dat het wenselijk is dat 

iedere vereniging de kans krijgt en neemt, 

om gedurende een periode van 3 jaar een 

plaats in het DB in te vullen. 

Heb je interesse, wil je meer weten wat 

een dergelijke functie inhoudt of wil je 

jezelf direct kandidaat stellen? Meld dit bij 

de secretaris(Johan Lemmens) of onze 

voorzitter(Hans de Kinderen).  

Een unieke gelegenheid om carnaval 

vanuit een andere rol te beleven en mede 

in te vullen. 

         

 

Federatie-onderscheiding 
Na een uitgebreide beschrijving op  

‘ut benkske’ van zijn carnavaleske carrière 

ontving Henk Kremers uit handen van de 

prins de felbegeerde federatie-

onderscheiding. Henk is organisator en 

initiatiefnemer van vele activiteiten en 

zat/zit in talloze commissies. Terechte 

keuze, welverdiend en onmiskenbaar 

boegbeeld van Striepersgat. 

 

 
 
Optochtverzekering SCS 
Op verzoek van deelnemende 

verenigingen uit het reglement: 

Motorvoertuigen (o.a. personenwagens, 

tractoren, etc.) of voortbewogen wagens 

dienen altijd tegen wettelijke 

aansprakelijkheid verzekerd te zijn 

volgens de wegenverkeerswet.  

Onderstellen van bussen, wagens en 

andere motorvoertuigen die niet onder 

een (doorlopende) verzekering tegen 

wettelijke aansprakelijkheid vallen, 

worden jaarlijks door de Stichting 

Carnavalsviering Striepersgat collectief 

verzekerd. De dekking van de verzekering 

geldt alleen voor de kortste route van de 

bouwplaats naar het parcours, het 

parcours zelf en de kortste route van het 

parcours terug naar de bouwplaats.  

 

Hiernaast heeft SCS nog een aparte 

evenementenverzekering afgesloten. 
(Bron Optochtcommissie) 
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Jan Cremersbokaal 
CG Achteraf ontving de JC uit handen van 

Elly Cremers-de Wit, weduwe van Jan 

Cremers. Een club met een X-factor. 

Met hun naam Achteraf kunnen ze zich 

altijd indekken. Organiseren jaarlijks de  

Blaoskapellenpolonaise en het Groot 

Striepersgats Liedjesfestival in de Senaat.  

Dit jaar was het 40e jubileum.  

Vroeger vooral een zoektocht naar de 

beste carnavalskraker, nu steeds meer 

een zoektocht naar het lekkerste nummer. 

Bij CG Achteraf is muziek de rode draad,  

maar zelf maken ze echter geen muziek. 

Basis voor deze groep carnavalsvierders is 

ongedwongen gezelligheid. Proficiat! 

 
 
Het dikste feest van het jaar 
Omdat ‘onze’ Henk vindt dat er op 

zaterdagavond voor Carnaval iets te doen 

moet zijn in Striepersgat namen de 

Hecto’s het voortouw voor een fisje. 

 

 
 

Het was een geslaagd avondje met mooie 

amuses, kampioenschap verkleden, 

meezingen op de Hecto-song en als slot 

een BN-er. In een gekkenhuis en met veel 

hilariteit werd Maarten wereldkampioen 

Frikandellen speciaal eten. 

Het was een dik feest; volgend jaar weer! 

 

 
 

 

Gehoord… 
 dat onze pastoor Felie Spooren een 

neusje heeft voor carnaval; 

 

          
 

 dat er weer gevlagd mag worden in 

Brouwersgat; 

 
 

 dat dit ook geldt voor Striepersgat; 

 

 
 

 dat deze kanjers harde werkers zijn 

in carnavalsland; 

     
 dat als ge ginne worst lust toch 

welkom bent op ut Boerenbal; 

 

 

 



 
 

 dat Maikel en Annemarie (een setje 

in de Hofkapel) zijn verhuisd naar 

de Valkenierstraat. Dat de nieuwe 

buren een dag later hun huis te 

koop hebben gezet na de 

mededeling dat ze beiden lid zijn 

van de Striepersgatse Hofkapel; 

 dat prins King in supervorm was 

tijdens het Zondagskind. Kicken en 

kippenvel! 

 

 
 dat het Zondagskind een zeer 

geslaagde afdronk is van drie 

weken gisten en rijpen; 

 

 
 

 dat er dit jaar een Kop-Staart 

optocht is in Striepersgat; 

 dat er plannen zijn om de prins en 

z’n gevolg op de prinsenwagen als 

laatste wagen te laten deelnemen; 

 dat de Strieper mee dingt naar de 

prijs “Beste carnavalskrant van 

Brabant”. 

 dat de Bokken dit jaar 10.000 

Striepers hebben verspreid; 

 dat er in Brouwersgat 4.000 

glossy’s zijn verspreid; 

 dat Lianne  Wijnen helaas is 

gestopt als fotograaf van diverse 

carnavalsgelegenheden; 

 dat de senioren weer genoten 

hebben tijdens de Mini-zittingen; 

 dat ook jouw weetje, ditje of datje 

hier kan kunnen staan; 

 

De komende weken ga ik naar… 

 het Boerenbal op maandag 20 

februari in Du Commerce; 

 Nooit te vruug vanaf 16.30 uur 

in de Senaat op vrijdag  

24 februari; 

 fisjes, bijeenkomsten en optochten 

in Striepersgat. Daarvoor 

raadpleeg ik De Strieper op  

pagina 19; 

 fisjes, bijeenkomsten en de optocht  

in Brouwersgat. Daarvoor 

raadpleeg ik de Glozzie  

op pagina 46 en 47; 

 de H. Nicolaaskerk op aswoensdag 

om een askruisje te halen. Je bent 

welkom om 19.00 uur; 

 de H. Nicolaaskerk om te biechten 

dat ik toch stiekem  uit m’n 

vastentrommeltje heb gesnoept in 

de veertigdagentijd; 

 de Algemene Ledenvergadering 

van de federatie op woensdag 

22 maart 2017 in de Graver als 

vertegenwoordiger van mijn 

vereniging; 
 
 

          
 
 
De Pypliano 
Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

datjes kun je het hele seizoen zenden naar 

pypliano@striepersgat.nl   

 

Deadline 27 maart 2017 
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Het sociale ‘contract’ voor de 
carnavalsdagen  

 
 

 
 
 

 
 

Carnavalsfederatie Striepersgat wenst 

iedereen een Vastenavond 
waar niks is wa ’t lekt! 

 
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, 5552BT Valkenswaard 
M. 06-53783016 
E. federatie@striepersgat.nl  
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