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In deze nieuwsbrief 
Op de 11e van de 11e start weer het 

carnavalseizoen in Groot Striepersgat. 

Vele groepen en verenigingen zijn al weer 

begonnen met de voorbereidingen.  

Het komend jaar is een kort seizoen dat 

vol staat van de activiteiten. 

In deze nieuwsbrief weer diverse  

wetenswaardigheden om je madiwodo bij 

te werken met extra aandacht voor de 

Groot Striepersgatse brunch als aftrap van 

het carnavalseizoen. Veel leesplezier! 

 

Groot Striepersgatse brunch 

Al langer stoort het de federatie dat op de 

11e van de 11e de ongeorganiseerde en 

georganiseerde carnavalvierder elkaar niet 

treffen. Wat is er mooier om samen te 

starten op 11 november.  

Daarom start het carnavalseizoen dit jaar 

met een brunch voor alle carnavalvierders 

in Brouwersgat, Mulkgat en Striepersgat. 

De brunch staat in het teken van elkaar 

ontmoeten en wordt georganiseerd door 

de federatie.  

Beoogd wordt een gezellig samenzijn in 

carnavaleske sfeer.  

 

 
 

De brunch start om 11.11 uur met een 

inloop vanaf 11 uur in zaal Du 

Commerce. Kosten voor deelname 

zijn € 10,=. Wat krijg ik daarvoor? 

- luxe brunch met soep, brood en beleg, 

  warme hap, borrel, koffie en thee; 

- onder het genot van diverse muzikale     

  optredens van eigen bodem; 

- een goed gesprek, een lach & een  

  traan en gezelligheid; 

- een warme ontmoeting! 

 

 

Aanmelden doe je via het secretariaat van 

je eigen vereniging. Hij/zij ontvangt een 

inschrijfformulier om de deelnemende 

leden per vereniging aan te melden 

…en betaald natuurlijk jouw deelname. 

Sluitdatum aanmelden is 1 november! 

 

Prinsverkiezingen 

Op en rondom de 11e november vinden de 

prinsverkiezingen weer plaats. 

- Brouwersgat  

  10 november – Oogstfeest 

   Nieuwe Hop en Mout ? 

  20.11 uur in de Dommelstroom 

 

   
 

- Mulkgat 

  11 november – Prinswisselingsbal 

  Teutenzaal – Dorpstraat 55 

- Striepersgat 

  11 november - Prinsenbal 

  20.11 uur in zaal Lavrijssen 

 

       



 
 

Hoe zit het ook alweer met Groot 
Striepersgat ?! 
Valkenswaard is meer dan alleen 

Striepersgat en de federatie wil er voor 

waken dat in het carnavalseizoen 

evenementen samenvallen. Al vanaf 1982 

is er sprake van één prins en één 

carnavalskrant in resp. Striepersgat, 

Mulkgat en Brouwersgat. Dat is nog steeds 

zo en hoort ook zo! 

Voor de duidelijkheid willen wij nogmaals 

aangeven dat de bij de federatie 

aangesloten verenigingen alleen betrokken 

zijn bij de prinsverkiezing in hun ‘gat’. En 

dus niet de verkiezingen van een ander 

gat beïnvloeden. 

Als federatie zijn we daar helder in 

geweest doch meerdere malen wordt dit 

helaas anders geïnterpreteerd. Het is aan 

de organiserende vereniging of stichting in 

het betreffenden gat om de eigen 

prinsverkiezing in te richten. 

Inmiddels heeft ook CV de Mulkslobbers 

zich aangesloten bij de federatie waardoor 

de federatie daadwerkelijk een 

overkoepelend orgaan is voor de 

carnavalsverenigingen in de gemeente 

Valkenswaard – Groot Striepersgat. 

Samen komen we verder!  

Waar de belangen elkaar raken willen wij 

graag een rol spelen in een constructieve 

dialoog over hoe we zaken samen kunnen 

realiseren. Het op elkaars fisje komen is 

de basis en blijft belangrijk. 

 
De komende weken ga ik naar… 

 het Oktoberfeest georganiseerd 

door CV Halluf Elluf op 7 en 8 

oktober in Zaal Lavrijssen; 

 

 

 

 de Groot Striepersgatse brunch in 

Du Commerce op 11 november; 

 de Prins bekendmaking in  

m’n carnavalsdorp/- ‘gat’; 
 de voorronde’s van het 50e 

Tonproatersconconcours op 

14 – 15 – 21 november in zaal 

Lavijssen; 
 Tonpraters-/zittingsavond in de 

Teutenzaal in Mulkgat op 18 

november met zes toppers in de 

ton;  

 
 

 de ledenvergadering van de 

federatie op 23 november!  

als vertegenwoordiger van mijn 

vereniging. Secretarissen 

ontvangen tijdig de agenda; 
 het muziekspektakel op 25 

november van CV de Brassers en 

CC de Pimpelmezen. Info volgt; 
 Tonpraters-/zittingsavond in de 

Teutenzaal op 25 november;  

 het Groot Striepersgats 

Liedjesfestival op 8 december om  

20.30 uur in De Senaat; 

 
 de Groot Striepergatse carnaval-

quiz op 9 december georganiseerd 

door CV Vijf vur Halluf Elluf. 
Uitnodiging volgt; 

 

 

De Pypliano 
Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

datjes kun je het hele seizoen zenden naar 

pypliano@striepersgat.nl   

Deadline 13 oktober 2017 

 
 

mailto:pypliano@striepersgat.nl
https://www.facebook.com/893837470658838/photos/893837573992161/


 
 

 
Gehoord… 

 dat onze pastoor Felie Spooren een 

neusje heeft voor carnaval; 

 

          
 

 dat je jouw weetje, ditje of datje 

in kunt sturen voor plaatsing in 

deze rubriek; 

 
Vorstenzitting 
Op 19 januari wordt de eerste 

vorstenzitting gehouden welke tevens de 

verenigingsavond is. Op deze avond 

wordt de federatieonderscheiding 

uitgereikt aan een persoon die zich op een 

bijzondere manier verdienstelijk heeft 

gemaakt voor de carnaval. Oproep om 

binnen jouw vereniging al na te denken 

over nominaties. Dus noteer nu reeds  

19 januari 2018  in je agenda! 

 

Zondagskind 
Het Concubinaat vindt plaats op 6 januari 

2017 en normaliter vindt twee weken later  

het Zondagskind plaats. In het komend 

seizoen vindt het Zondagskind echter  

plaats op zaterdag op 27 januari 2018.  
 
Carnavalsfederatie Striepersgat wenst 

iedereen een swingende voorbereiding 
van carnaval 

 
Want ‘zoals ge ut maokt, zo kredde ut’ 
Meer carnavalsnieuws is te lezen op de 

websites van www.cvdepintenwippers.nl  

of www.mulkslobbers.nl of van de SCS  

www.striepersgat.nl  

                    

Contact met d’n federatie via 
Nieuwstraat 7, 5552BT Valkenswaard 
M. 06-53783016 
E. federatie@striepersgat.nl  
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