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In deze nieuwsbrief 
Het dagboek van de prins kent op de 

site van SCS nog vele lege pagina’s. 

Een blik op Facebook leert dat het 

barst van de mooie ontmoetingen, 

mooie fistjes en mooie evenementen. 

Wat is het schôn in Striepersgat. 

 
 

Nu is het eerst tijd voor familie tijdens 

de kerstdagen, samen het jaar goed 

afsluiten en vervolgens door naar de 

ijsbaan op 4 januari as. 

Veel verenigingen en muziekskes 

hebben zich tijdens diverse recepties 

en activiteiten al weer van hun beste 

kant laten zien. Spannend wie de 

Jan Cremersbokaal gaat krijgen op 

8 februari as. 

 
 

In deze nieuwsbrief weer diverse 

wetenswaardigheden om je madiwodo 

bij te werken. De nieuwsbrief 

verschijnt maandelijks. Nadrukkelijk 

bedoelt als aanvulling op de Pypliano 

om nieuwtjes te delen. Veel kijkplezier 

 

Vorstenzittingen 
Op 8 en 15 februari 2014 vinden de 

jaarlijkse Vorstenzittingenplaats. 

Tijdens de 1e vorstenzitting zullen 

de Federatieonderscheiding en de Jan 

Cremersbokaal worden uitgereikt. 

Kortom een bijzondere avond 

waarvoor wij de verenigingen 

oproepen om bij aanwezig te zijn. 

 

 

U heeft een belangrijke stem in de 

toekenning van beide prijzen. 

Kaarten voor de vorstenzittingen 

kunnen reeds besteld worden via  

balsenzittingen@striepersgat.nl 

Tot op de vorstenzitting ! 

 

SOP 

Alweer voor de twaalfde keer wordt 

het Striepersgats Open Podium 

georganiseerd. Jeugdleden, kinderen 

en kleinkinderen van CV-leden wordt 

uitgenodigd om deel te nemen.  

Bestemd voor enthousiaste kinderen 

tussen 4 en 16 jaar. Elke act is zondag 

9 februari welkom in ‘SOP-theater’ zaal 

Lavrijssen. Denk aan een acteeract, 

circusact, zang, playback, dans…. 

Kortom; alles wat kinderen aan een 

publiek willen tonen, is welkom.  

De entree is gratis en voor alle 

kinderen is er gratis ranja en iets 

lekkers! Voor meer informatie, ga naar 

http://www.jeugd.striepersgat.nl 

Benieuwd naar de act van 

jeugdprins Ruben en z’n kapel ! 

 

Nog een jubilaris 

Op 4 april 2014 bestaat CG Achteraf 

22 jaar en dat willen ze niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. Dan 

doen ze niet vooraf en ook niet 

achteraf maar gewoon met Carnaval 

zelf. Op zaterdag 1 maart gaat dit 

feest van start in de Senaat. 

Het belooft een carnavalesk geheel te 

worden met diverse optredens 

afgewisseld met de mogelijkheid tot 

felicitatie en een bij voorkeur een 

vriendelijk woordje.  

(aanvang receptie om 17:00 uur)  
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Groot Striepersgats 
Liedjesfestival 

 

 
Tijdens het Groot Striepersgats 

Liedjesfestival werd nog eens 

onderstreept dat het schônste van 

Striepersgat in de mens zit. 

Dit geschiedde door Will Theus met 

een lied dat aangeeft dat het schôn is 

onder mekaar. Een super winnaar! 

Natuurlijk waren er meer mooie 

optredens maar Will raakte iedereen in 

hart en ziel, want eigenlijk willen we 

toch allemaal onder de mensen zijn. 

Het schônste van de strieper zit van 

binnen, zeker met carnaval, een feest 

om samen te vieren, samen te delen 

en samen enkele dagen even los van 

het dagelijkse leven 

 

 
 

 
 

 

 

 
Paar van het jaar  
Tijdens de nacht van de Bokkenrijders 

werd het paar van het jaar bekend 

gemaakt: Jose Sutton en Johan Nijs 

 

 

Deze benoeming is voor de Bokken-

rijders een hommage aan de club 

welke 50 jaar bestaat.  

Jose is nog steeds lid van de club, 

John was tot de opheffing van de 

muziekkapel lid van de Bokkenrijders. 

In het weekend voor Vastenavond 

worden ze op 22 februari in de ‘onecht’ 

verbonden op het gemeentehuis. 

 

 

 
 

De Pypliano 
De tweede Pypliano wordt met de 

kerst verspreid. Voor de volgende 

editie kun je stukskes, ploatjes, 

prentjes, ditjes en datjes zenden naar  
pypliano@striepersgat.nl  
 

 
 

mailto:pypliano@striepersgat.nl


In januari ga ik naar…   

 Striepersgat on ice op 4 januari 

op de Mert; 

 Het 47e Tonproatersconcours 

van ECV ADA in zaal Lavrijssen 

op 10 – 11 – 12 januari; 

 Op 18 januari naar het 

Vurdeurfeest van CV de 

Vurdeurtrekkers en verkiezing 

Koning der Prinsen in Lugano 

 
Gehoord… 
 dat CV De Vurdeurtrekkers naast 

een Koptrekker ook een 

Kopfluiter hebben in de  

persoon van Toon; 

 dat ie vooral goed is in 

Lalalalalala; 

 

 
 

 dat veul striepers en 

strieperinnekes de ‘slager’ van 

dit jaar aan het oefenen zijn; 

 dat een goei glas bier helpt bij 

het zingen daarvan; 

 

 
 

 dat na 20 verenigingsschilden nu 

ook SCS een eigen schild wil; 

 dat daar inmiddels hard aan 

gewerkt wordt zodat met de 

Vorstenzittingen hiermee 

gepronkt kan worden; 

 dat het paar van het jaar dit jaar 

in het ‘Nieuw’ gestoken wordt; 

 dat WGNF iedereen bedankt die 

op hun 22 jarig fistje was; 

 

 
 dat dit de derde Nieuwsbrief is 

van het seizoen 2013/2014 en 

dat jouw verenigingsnieuws hier 

ook had kunnen staan; 

    

Carnavalsfederatie Striepersgat 

wenst jullie mooie feestdagen 
en een schôn 2014 

 
Want ‘zoals ge ut maokt, zo kredde ut’ 

Meer carnavalsnieuws is te lezen op de 

website van de Stg. Carnavalsviering 

Striepersgat www.striepersgat.nl   

       

Secretariaat 
p.a. Den Draal 9 
5554 MJ  Valkenswaard 
T. 06-20899830 
E. federatie@striepersgat.nl 
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