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In deze nieuwsbrief 
Na een carnavalesk weekend van de 10 

t/m 12 november jl. is inmiddels bekend 

wie de heersers worden over Brouwersgat, 

Mulkgat en Striepersgat. De energie spat 

er weer vanaf na druk bezochte bals, 

verkiezingen en een mooie oogst. 

Helaas ging de brunch op de 11e van de 

11e niet door vanwege te weinig 

deelnemers. Veel gehoord zijn 

complimenten en waardering voor dit 

initiatief maar het moment op de dag is 

belemmerd a.g.v. werk, sport en stapeling 

van carnavalsactiviteiten. 

In deze Nieuwsbrief blikken we vooruit 

naar de activiteiten in de komende weken, 

en is er aandacht voor de dorstlustige 

hoogheden. Natuurlijk staan we ook stil bij 

het 66e jubileum van ECV ADA; de 

grondleggers van de Striepersgatse 

carnaval. 

In deze nieuwsbrief dus weer diverse  

wetenswaardigheden om je madiwodo bij 

te werken. Veel leesplezier! 

 

Groot-Striepersgatse Kwis 
Op 9 december as. organiseert CV Vijf 

voor halluf elluf een carnavalsquiz voor 

Groot Striepersgat. Iedereen is welkom en 

aanmelden kan via een simpel mailtje 

naar vijfvurhallufelluf@hotmail.com  

 

 
 

 

 

Vorige editie hebben ze de tent compleet 

op zijn kop gezet en daarom is De Ploeg er 

ook dit jaar bij de Groot-Striepersgatse 

Carnavalsquiz, evenals DJ Noud.  

Dus kom je kennis testen en battle met 

verenigingen uit de 3 carnavalsdorpen. 

 

Groot-Striepersgats Liedjesfestival 

        
 

Het liedjesfestival wordt voor de 41e keer 

gehouden.            Kaartverkoop via  
penningmeester@striepersgatliedjesfestival.nl  

Of ge gaat gewoon naar Priem, Beeks 

Optiek of Compaenen van Ravenstein.  

 
66 jaar ECV ADA 
Iedereen is uitgenodigd voor een 

grandioos feest op 21 januari 2018 ter 

gelegenheid van het 6 x 11 jarig bestaan. 

Separate uitnodiging volgt van de 

grondleggers van een uniek volksfeest. 

De naamgeving drukt de essentie uit: men 

gedraagt zich anders dan de rest van het 

jaar. Club met enorme staat van dienst. 
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Nieuwe heersers 
Op vrijdagavond 10 november werd Rob 

Bakermans als prins Briljant van 

Brouwersgat gepresenteerd. Met zijn 

Adjudant Prachtig (Jan van Erp) regeert 

hij onder de leuze "T is fist, en zo is 't! 

Als je voet slaapt, kun je geen herrie 

schoppen! Ook de nieuwe Hop (Lindsay 

Raaijmakers) en Mout (Bart Weemaes) 

werden bekend gemaakt. Wij wensen ze al  

allemaal een briljant seizoen! Alaaaf! 

 
 

Voor lol en gein, moet je in Mulkgat zijn. 

Onder deze leuze regeert Mario Bots als 

Mario d’n urste in Mulkgat. Daarmee 

treedt hij na 33 jaar in de voetsporen van 

zijn vader. Peter de Krom is de komende 

periode zijn steun en toeverlaat als 

adjudant. Dus op naar Mulkgat… 

 

 
 

Prins Stef d’n urste(Stephan Meulendijks) 

gaat regeren over Striepersgat met Ron 

Hoogmoet als adjudant 

 

    
 

 

Hij regeert onder zijn leuze ‘Striepersgat 

danst, echt wel! ‘ en sluit daarmee aan bij 

het jaarthema van de Striepersgatse 

carnaval ‘Alles danst’. 

 

De Pypliano 
Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

datjes kun je het hele seizoen zenden naar 

pypliano@striepersgat.nl   

Deadline 12 januari 2018 
 

 

 
Op verzoek op herhaling: hoe zit 
het 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. 
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De komende weken ga ik naar… 

 Tonpraters-/zittingsavond in de 

Teutenzaal in Mulkgat op 

18 november met zes toppers in 

de ton;  

 
 

 de voorrondes van het 50e 

Tonproatersconconcours op 

21 november in zaal Lavijssen; 

 de ledenvergadering van de 

federatie op 23 november!  

als vertegenwoordiger van mijn 

vereniging. Secretarissen 

ontvangen tijdig de agenda; 
 Tonpraters-/zittingsavond in de 

Teutenzaal op 25 november;  

 Tienen naar de ridders Ridders van 

Brunengeruz op 2 december 

tezamen met de Raad van Elf van 

Striepersgat;  

 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; 

 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. Een 

mooi gelegenheid om samen het 

jaar af te sluiten. 

 

 
 

Gehoord… 
 dat de jonge carnavalsvierders van 

CV Ketel een mooi feestje hebben 

georganiseerd in de Fantast op 

11/11; 

 dat er reeds gesleuteld en gepoetst 

wordt aan de nieuwe prinsmobiel; 

 

            
 

 dat Mario Bots, Prins Mario d’n 

urste uit Mulkgat graag sleutelt aan 

crossauto’s. Wellicht een alternatief 

als prinsmobiel; 

 

 
 

 er plannen zijn om de felbegeerde 

Jan Cremersbokaal uit te reiken 

tijdens het Zondagskind op 27 

januari; 

 dat Wendy Follon kei freet is met 

haar briljantje; 

 dat Jenny Boers kei freet is met  

haar kuub; 

 dat onze vurzitter runner up is als 

Fred Astaire; 

 dat De Zware Jongens kunnen 

bouwen na een periode van 

onzekerheid. Uiteindelijk komt alles 

toch goed; 

 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. 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 vervolgens het Zondagskind op 

op zaterdag op 27 januari 2018.  

 

Naschrift van Prins King d’n Urste 
 (Jos van den Berg) 

    
      

Hallo Striepers , Strieperinnen , 

Pintenwippers, Pintenwipperinnekes, 

Mulkslobbers en Mulkslobberinnekes.  

 

Ik ben freet geweest dat ik afgelopen 

seizoen heb mogen regeren als Prins King 

van Brouwersgat. Ik heb een keileuk 

seizoen gehad met mijn adjudant en de 

raad. Graag wil ik daarvoor iedereen 

bedanken die dit mee mogelijk gemaakt 

hebben. Zeker collega Prins Fons waar ik 

een leuke tijd mee heb gehad. Verder ook 

de verenigingen,kapellen, jeugdprins, 

jeugdprinsen hun gevolg,de dames van de 

 raden van elf en alle carnavalsvierders. 

Allemaal kei bedankt voor het fantastische 

seizoen. Ik wens de nieuwe prinsen heel 

veel succes en zeker heel veel carnavals-

plezier. Dan eindig ik nog een keer met 

mijn leus Wor d'n brouwer was,  

hoefde deze bakker nie te zen. 

 

 
En een naschrift van Prins Fons d’n urste 
Beste Striepers en Strieperinnen, 

 

Een heel jaar heb ik me prins van 

Striepersgat mogen noemen, en dat heb ik 

dan ook veel en vaak en met heel veel 

trots gedaan! 

 

Na het Grote Na-Genieten in de 

zomermaanden heb ik samen met m’n 

adjudant Adri en de Raad van 11 nog één 

activiteit mee mogen maken en dat was 

de “fietstocht” op 30 september. 

Het weer zat niet mee (het regende die 

dag) en we zouden eigenlijk met een 

badkuip over de Dommel gaan varen.  

Dat zou dus letterlijk en figuurlijk in het 

water gevallen zijn. Maar gelukkig heeft 

de familie Van de Gevel meer in hun mars 

dan alleen badkuip varen en zijn we op 

professionele wijze opgeleid tot boer! 

Na een lekkere kop koffie werden de 

laarzen aangetrokken en de boeren 

zakdoek omgeknoopt.  Adri en ik kregen 

ook nog een overall aan, omdat onze hulp 

ingeschakeld werd bij het op de wereld 

zetten van een kalf! 

 

Dat was een fantastisch ervaring! We 

kwamen dus precies op het juiste 

moment! Het kalf heeft zelfs de naam 

“Fons d’n Urste” gekregen. Nadat de 

koeien door ons  uit de wei gehaald waren 

én door ons gemolken werden, hebben we 

nog wat palingen met de hand gevangen. 

Na afloop ontving iedereen een certificaat 

als bewijs dat ze de cursus boer met goed 

gevolg hadden afgelegd. 

                  
 

Ik wens vanaf deze plek de nieuwe 

heerser van Striepersgat ontzettend veel 

succes, maar vooral veel plezier! Als hij of 

zij nét zo veel plezier beleeft in het 

prinsschap als ik gehad heb, dan weet ik 

zeker: het wordt weer een TOP jaar! 

 

En onthoud: As ge ’t lève goed 

bekijkt, is ’t nog schônder as wa ’t 

lijkt! 

 



 
 

 
 

Carnavalsfederatie Striepersgat 
wenst iedereen mooie fisjes toe 

waar we elkaar treffen in een 
swingende sfeer.  

 
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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