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In deze nieuwsbrief 
Nog efkes en dan is het carnaval ! 

Na het carbidschieten barstte het in 

januari los met tal van carnavaleske 

activiteiten. 

We genoten o.a. van het tonpraoten,  

de Battle, het concubinaat, de vorsten-

zittingen en het Zondagskind. Voor de 

jeugd was er de mini playback middag en 

het Open Podium. Carnaval leeft! 

Carnavalsfederatie Striepersgat wenst 

iedere (on)georganiseerde carnavals- 

vierder fijne carnavalsdagen toe. Tijd om 

het dagelijkse leven even los te laten en 

samen veel leut te hebben 

In deze nieuwsbrief wetenswaardigheden 

om je madiwodo bij te werken. Bouw 

samen een fisje, kom op elkaars fisje en 

drink op het leven. De president van SCS 

verwoordt het treffend: “Ge bent zelf 

verantwoordelijk voor uw eigen fisje en 

dat van anderen”. 

Want zoals ge ut maokt – zo kredde ut! 

Veel leesplezier… 

 

 

 

 
Federatieonderscheiding 
Er was eens een tijd dat hij graag prins 

wilde worden, maar het is nooit van 

gekomen… Nee, liever dienstbaar zijn voor 

anderen. Een echt verenigingsmens waar 

je altijd een beroep op kunt doen. Gerrit 

Ras (70) is al sinds 1964 actief in de 

Striepersgatse carnaval en altijd in de 

weer voor anderen. Voor al zijn 

verdiensten en werkzaamheden 

voor Striepersgat ontving hij de 

Federatie-onderscheiding. 

Een ode aan een oeuvre van meer dan 

vijftig jaar. Gerrit nam de onderscheiding 

geëmotioneerd in ontvangst. Een teken 

van zijn betrokkenheid en geraakt worden 

door het grote dankjewel dat hij ontving 

van de tweehonderd aanwezigen. 

 

 
 
 

Vacaturebank 
Zoals overal in het verenigingsleven zijn 

we permanent op zoek naar gedreven en 

betrokken vrijwilligers. Gevraagd: 

1. DB-lid voor het federatiebestuur. 

In maart rouleren we weer en zijn we op 

zoek naar nieuwe aanwas, bij voorkeur 

met secretariële kwaliteiten. 

2. Commissielid voor SCS. 

Er zijn meerdere commissies die 

aanvulling kunnen gebruiken.  

 

Meer info, nieuwsgiering of een 

kennismaking?  Meld je bij het 

secretariaat.  



 
 

Jan Cremersbokaal 
Tijdens het Zondagskind reikte Elly 

Cremers, weduwe van wijlen Jan Cremers, 

de enorme bokaal uit aan CV Vijf voor 

Halluf Elluf. Een zeer jonge club 

carnavalsvierders die altijd en overal 

aanwezig is. De energie en het 

enthousiasme spat er vanaf. Zij hebben 

jaarlijks een druk bezochte verenigings-

avond, helpen andere verenigingen vooruit 

en bouwen dit jaar zelfs een eigen 

carnavalswagen. Vanuit de 32 bij de 

federatie aangesloten verenigingen is er 

veel waardering voor deze club 

doorzetters en dus een logische keuze. 

PROFICIAT ! 
 

 
 
Ledenvergadering federatie 
Op 13 maart as. wordt er een ALV 

gehouden voor de aangesloten 

verenigingen. Aanvang 20.30 uur. 

 

Deze vergadering staat in het teken van 

een evaluatie van evenementen en 

activiteiten, bestuurssamenstelling, 

financiën en een vooruitblik naar het 

seizoen 2018-2019. De secretarissen 

ontvangen tijdig een uitnodiging met 

agenda. 

 
 
 

Uit de oude doos 
Dit jaar zijn de ADA-sisters weer on stage! 

Voor het laatst te bewonderen tijdens de 

Ouderenmiddag in de Hofnar op 

carnavalsmaandag. 
 

 
 

Winnaar Battle 
Op zaterdag 6 januari jl. werd er door 10 

groepen. verenigingen gestreden om de 

wisseltrofee en de roem voor een jaar.  

Na een kei gezellige avond met spelletjes 

en muziek eindigden twee groepen op de 

1e plaats. De jury had een zware taak en 

na twee slotronde’s stokvangen was er 

uiteindelijk een winnaar. 

 

 
 

De battle werd gewonnen door Westsite 

(vriendengroep die carnaval viert) door  

in de laatste ronde 5 van de 7 stokken te 

vangen. De Striepersgatse hofkapel 

eindigde eervol als tweede. De winnaar 

van vorig jaar, CV Vijf vur Halluf Elluf, 

eindigde als 3e. 
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Een goeie bodem! 
Op de leste dag kunde op twee plekken 

terecht om extra ‘brandstof’ te tanken en 

je op te laden voor de leste uurtjes van de 

carnaval. Niet alleen gezond maar ook 

lekker en gezellig. 

 

Brouwersgat: 

Carnavalsontbijt voor iedereen die 

betrokken is bij de carnaval in Dommelen 

bij partycentrum De Bommel. Vanaf 8.45 

uur staat het ontbijt klaar tot 9.45uur. 

Kosten bedragen 5 euro per persoon. Op 

de ochtend contact voldoen – wel vooraf 

aanmelden marieke.dahmen@hotmail.com  

met vermelding van je naam en het aantal 

personen. Aanmelden kan tot uiterlijk 

donderdag 8 februari. 

 
Mulkgat: 

Een heuse frühstück bij Grand Café De 

Zwaan. Een geweldig ontbijt tegen 

betaling van € 8,-- of 4 muntjes en u kunt 

meerdere malen opscheppen. Ook jonge 

carnavalsvierders zijn van harte welkom. 

Kinderen tot en met 10 jaar kunnen voor 

 € 4,-- of 2 muntjes hun buikjes rond 

eten. Opgeven via inschrijfformulier  

www.mulkslobbers.nl  of via één van de 

raadsleden.  

 

Deutsche Party 

 

Onderscheiden 
Tijdens de receptie vanwege het 66 jarig 

bestaan van ECV ADA ontvingen diverse 

leden een onderscheiding uit handen van 

onze burgemeester. Hennie Rijksen 

ontving de cultuurpenning en Rinus 

Damen en Pieter Mikkers werden benoemd 

tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

 

            

 

               
 

Gehoord… 
 dat iedereen de avond van 29 

september as. vrij moet houden 

voor een knalfeest in D…-sferen. 

Meer info met halfvasten;  

 het ledenaantal van CV Wij mee 

zun vieren en de rest…,  

met 100% is toegenomen; 

mailto:marieke.dahmen@hotmail.com
http://www.mulkslobbers.nl/


 
 

 dat Stefan van Beek is opgenomen 

in de orde van CV De Pintenwippers 

vanwege zijn bijzondere diensten. 

Proficiat!;  

 dat Blaaskapel Valkenswaard een 

nieuwe CD heeft uitgebracht. 

Verkrijgbaar bij Martien Claes en 

Martien vd. Molengraft a € 5,55; 

 
 

 dat er een geslaagde Oogst was in 

Brouwersgat;  

                   
 

 dat binnen CV KDB Peter Kalb is 

bevorderd tot noteerhulpje van D’n 

Vierde Denk d’n Urste; 

 dat Mulkslobbers terecht trots zijn 

op hun sociale gemeenschap en 

mooie dorp; 

 dat de Minizittingen voor veel 

oudjes weer een mooie 

carnavalsavond betekende.  

Een traditie die we moeten 

koesteren. ‘T was weer gezellig.  

 

 

 

 dat er dit jaar weer een 

Blaaskapellenpolonaise is; 

 

 

 

 dat ECV ADA na 66 jaar weer 

helemaal bij de tijd is dankzij  

CV Halluf Elluf; 

 

 
 

 dat hier jouw weetje had kunnen 

staan. 

 

De komende weken ga ik naar… 

 de receptie van de prins van 

Mulkgat op 2 februari in de 

Teutenzaal vanaf 19.11 uur; 

 het DIKSTE feest op zaterdagavond 

3 februari in cafe De Bel; 

 de receptie van de prins van  

Brouwersgat op 4 februari in de 

Belleman vanaf 13.11 uur; 

 het Boerenbal op maandagavond 

5 februari om 20.11 uur in Du 

Commerce; 

 25 Uurkes Vurraf op donderdag 8 

februari vanaf 19.30 uur in de 

kantine van RKVV Dommelen; 



 
 

 Nooit te vruug in De Senaat op 

vrijdag 9 februari vanaf 16.30 uur; 

 fisjes, bijeenkomsten en optochten 

in Brouwersgat, Striepersgat en 

Mulkgat tijdens de carnavalsdagen. 

Daarvoor raadpleeg ik de glossies – 

krantjes – flyers en websites; 

 de H. Nicolaaskerk op aswoensdag 

om een askruisje te halen. Je bent 

welkom om 19.00 uur; 

 de H. Nicolaaskerk of zomaar een 

kapelleke om te biechten dat ik 

toch stiekem uit m’n vasten- 

trommeltje heb gesnoept in de 

veertigdagentijd; 

 op 3 maart naar het Halfvastenbal 

van CV De Brassers in zaal 

Lavrijssen. Dit jaar is het ‘voute 

avond’ ; 

 de Algemene Ledenvergadering van 

de federatie op 13 maart 2018 als 

vertegenwoordiger van m’n  

vereniging. 

 

 

De Pypliano 
Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

datjes kun je het hele seizoen zenden naar 

pypliano@striepersgat.nl   

 

   

 
 

 

 
 

 
 

Carnavalsfederatie Striepersgat 
wenst iedereen een Vastenavond  

waar alles danst… 
 

 
 

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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