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In deze nieuwsbrief 
Inmiddels hebben we met het Groot 

Striepersgats Liedjesfestival en de Groot 

Striepersgatse Carnavalsquiz een 

spetterend weekend achter de rug. 

We maken ons op voor de kerstdagen en 

een knallend einde op 31 december, 

waarna er ieder weekend tot aan 

vastenavond carnavaleske activiteiten zijn. 

In deze Nieuwsbrief blikken we vooruit 

naar de activiteiten in de komende weken, 

en de opwachting van onze dorstlustige 

hoogheden bij diverse activiteiten. 

In deze nieuwsbrief dus weer diverse  

wetenswaardigheden om je madiwodo bij 

te werken. Veel leesplezier! 

 

Valkenswaard knalt! 
De opzet van het carbidschieten is dit jaar 

anders dan voorgaande toen CV.NL alleen 

de activiteit organiseerde. Nu doet 

buurtschap Dommeldal mee met een 

oliebollenrace en AVV met een 

wandeltocht en voor de kinderen een 

fotopuzzeltocht. Oliebollen via  

http://www.buurtschap-

dommeldal.nl/oliebollen-bestelling-2017/  

 

 
 

 

 

Winnaar GSL 
De winnaars van wederom een zeer 

geslaagde en gezellige editie van het 

Groot Striepersgats Liedjesfestival:  

Hi Folks!!  (Coen van Och, Ed Brussé, 

Geert Van de Haterd en Hugo) 

Winnend lied: Ut Lèste 

 

Valkenswird, oh wa bende schon… 

Gedeelde 2e plaats: Rob van Daal 

                              en William Damen 

 4e: CV Zwing 

 5e:de Striepersgatjes 

't Leste , mar wel d'n Urste proficiat! 

 

 
 

Uitreiking Jan Cremersbokaal 

tijdens Zondagskind 
Op nadrukkelijk verzoek van de Cie. Bals 

en Zittingen vindt de uitreiking van de 

federatie-onderscheiding en de Jan 

Cremersbokaal niet op 1 avond plaats 

tijdens de vorstenzittingen.  

Er is door de federatie gezocht naar een 

alternatief waar verenigingen uit Groot 

Striepersgat aanwezig zijn. Na een 

succesvolle start en druk bezocht 

Zondagskind in het vorige seizoen is 

gekozen van dit evenement. Ook een 

bewijs dat we Groot Striepersgat serieus 

nemen. 

Alle secretarissen hebben een formulier 

ontvangen om een collega vereniging, 

groep of muziekske te nomineren. 

 

Inzenden kan t/m 30 december 2017 

http://www.buurtschap-dommeldal.nl/oliebollen-bestelling-2017/
http://www.buurtschap-dommeldal.nl/oliebollen-bestelling-2017/


 
 

Federatie-onderscheiding 
Op 19 januari wordt de eerste 

vorstenzitting gehouden welke tevens de 

verenigingsavond is. Op deze avond 

wordt de federatieonderscheiding 

uitgereikt en wordt duidelijk wie deze 

felbegeerde en zeer gewaardeerde 

onderscheiding ontvangt. Dus noteer nu 

reeds 19 januari 2018  in je agenda! 

De federatie-onderscheiding wordt 

momenteel weer gemaakt door een 

edelsmid in Hapert. Wordt weer een 

prachtig stukje handwerk.  

 

        

 
 
Winnaar Groot-Striepersgatse quiz 
Na een spannende start was het team van 

ECV ADA met ruime voorsprong winnaar. 

Een goed georganiseerde avond door CV 

Vijf voor Halluf Elluf met veel weetje van 

nu en van vroeger over Striepersgat.  

Deze avond werd op daverende wijze 

afgesloten door De Ploeg.  

 

 

51e editie Brabantse 
kampioenschappen Tonproaten 
Dit jaar waren er 23 inschrijvingen 

waaronder eén vrouw. Na  een drietal 

voorronde’s zijn de deelnemers bekend 

van dit kampioenschap. 
 
 

Volgorde van optreden Finale Brabantse 

Kampioenschappen  op vrijdag 12 januari 

2018 in zaal Lavrijssen:  

Dirk Kouwenberg, Berry Knapen, Hans 

Keeris, Freddy van den Elzen, Hans 

Eijkemans, Twan van Oers, Rien van 

Genugten, Boy Jansen 

 

 
 
 

66 jaar ECV ADA 

De officiele uitnodiging voor een ludieke 

receptie en een grandioos feest op 21 

januari 2018 volgt nog.  

ADA is met 6 x 11 jarig en zijn 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. 

 

Thema van de middag is ‘uit de ouwe 

doos’. Er mag gedanst worden… 
     

 
 
 



 
 

De komende weken ga ik naar… 

 het carbidschieten op het Doeweek 

terrein in Dommelen op 

oudejaarsdag; 

 het concubinaat vanaf 15.00 uur op 

op 6 januari in de Dommelschzaal 

van de brouwerij. Aansluitend 

wordt vanaf 18:30 uur bij 

Partycentrum Bommel het glas 

geheven op het voorgenomen 

huwelijk van Hop & Mout; 

 m’n eigenste glasbak in huis om 

een bijdrage te leveren aan de  

flessenactie op 6 januari in 

Mulkgat; 

 de Battle of Striepersgat 

op 6 januari in ‘t Oude 

Wandelpark. Schrijf je in met een 

team van minimaal 4 personen uit 

je vereniging en ga de strijd aan 

tegen de andere Striepersgatse 

teams om de befaamde "Battle of 

Striepersgat trofee" uit handen van 

vijf vur halluf elluf te krijgen. Alle 

activiteiten zijn dit jaar binnen. 

Schrijf je in vóór 1 januari as. via 

battleof@striepersgat.nl  

  

 
 

 de brievenbus of voordeur van mijn 

huis om op 8 januari de 

Brouwergatse Glozzie te ontvangen 

omdat ik vergeten ben deze op 

zaterdag de 6e januari op te halen 

tijdens het concubinaat; 

 het 51e Tonproatersconcours van 

ECV ADA in zaal Lavrijssen op 

12 – 13 – 14 januari; 

 de 1e Vorstenzitting met de 

uitreiking van de Federatie 

Onderscheiding op vrijdag 

19 januari; 

 de presentatie van de Strieper op 

20 januari Café Zaal Du 

Commerce 

 de Open Dag van CV De Zware 

Jongen in de nishut aan de 

Warande op 20 januari; 

 het Vurdeurtrekkensfeest en de 

verkiezing van de Koning der 

prinsen op 20 januari in 

Zaal Lugano; 

 het jubileum van 66 jaar ECV ADA 

op 21 januari vanaf 13.49 uur in 

Zaal Lavrijssen; 

 de mini playback middag op  

21 januari in de Teutenzaal in 

Brouwersgat; 

 het Zondagskind op 27 januari in 

De Belleman met de uitreiking van 

de Jan Cremersbokaal 

 het 9e dansgarde festival in De 

Belleman op 28 januari vanaf 

12.00 uur;  

 

 
 

 

Strategie Cultuur Structuur 
Op 13 december jl. kwamen 16 

verenigingen en het DB van de federatie 

bij elkaar voor een dialoog over de 

continuit van carnaval in Striepersgat. 

De werkvorm WORD-café leidde tot veel  

input voor een eigentijdse viering van 

carnaval. Het was een avond van vooral 

vooruitkijken. De output gaat naar het 

projectteam dat direct na Vastenavond 

met aanbevelingen komt. 

 

    
 

mailto:battleof@striepersgat.nl


 
 

Gehoord… 
 dat de Peter de Krom een zeer wel 

verdiende vrijwilligerspenning van 

Valkenswaard heeft gekregen; 

 

 
 

 dat Rob van Daalt met carnaval 

‘achteruit’ loopt; 

 dat de ADA-sisters oefenen voor 

een heuse comeback tijdens de 

vorstenzittingen; 

 dat CV Vijf voor Halluf Elluf keihard 

werkt aan een splinternieuwe 

wagen voor de optocht;  

 dat Wiliam Schampers twee tijger 

boxershorts met een panterprint  

weggeeft aan de liefhebber; 

 dat velen hebben genoten van de 

muzikaliteit van Hi Folks; 

 dat Striepersgat een Abraham 

rijker is geworden; 

 

 
 

 dat jij op 10 februari as. deelt kunt 

nemen als koorlid in de carnavals-

mis in Striepersgat. Meer info via 

de secretaris van jouw vereniging; 

 dat hier jouw weetje had kunnen 

staan. 

 

 
 

 

De Pypliano 
Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

datjes kun je het hele seizoen zenden naar 

pypliano@striepersgat.nl   

Deadline 12 januari 2018 
 

    
 
Carnavalsfederatie Striepersgat 
wenst iedereen mooie feestdagen 

en spetterende start van 2018. 
 

 
 

Veel geluk en gezond voor 2018 

waarin we samen een fisje vieren. 
 

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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