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In deze nieuwsbrief 
Nu het nieuwe jaar is gestart gaan we 

ons opmaken voor Vastenavond. Maar 

voor het zover is zijn er nog tal van  

schôn activiteiten in Striepersgat. 

Er is gelobbyd(un goei woordje doen 

om veurop te komme) voor de 

Federatie-onderscheiding en de Jan 

Cremers-bokaal. Noch het DB nog Elly 

laten zich van de wijs brengen; dus 

‘maak je niet ongerust’! Ook dit jaar 

wint degene met de meeste stemmen.  

Nu de Sint met pietermanknecht en de 

Kerstman huiswaarts zijn, de 

versierselen van de feestmaand weer 

op zolder liggen, neemt de 

carnavaleske versiering iedere week 

toe in Striepersgat. Zo ook bij onze 

prins. Wel erg veel en opzichtig voor 

de buurt maar Adri en Suzanne 

genieten iedere dag van dit uitzicht: 

 

 
 

In deze nieuwsbrief weer 4 pagina’s 

overvol met tal van wetenswaardig-

heden om je madiwodo bij te werken. 

De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. 

Nadrukkelijk bedoelt als aanvulling op 

de Pypliano om nieuwtjes te delen. 

Veel lees- en kijkplezier 

 

 
 

 

 

Vorstenzittingen 
Op 8 en 15 februari 2014 vinden de 

jaarlijkse Vorstenzittingenplaats. 

Aanvang 19.49 uur. 

 

Tijdens de 1e vorstenzitting worden  

de Federatieonderscheiding en de Jan 

Cremersbokaal uitgereikt. De Federatie 

onderscheiding ligt al te wachten op de 

uitverkorene. 

 

 
 

Een doorkijkje van de optredens 

- tonproater Frank Schreijen en de 

  Valkenswaardse debutant Piet Saa; 

- humor van Zes Kir Nix; 

- Wil Theus met het winnende lid  

  van het Groot Striepersgats 

  Liedjesfestival; 

- de Hof- en Hopmarjannekes; 

- meerdere muzikale optredens; 

- diverse verrassingen….. 

 

En natuurlijk wij zelf als Striepersgatse 

carnavalsverenigingen en muziekskes. 

Kortom een bijzondere avond 

waarvoor wij de verenigingen 

oproepen om bij aanwezig te zijn. 

Kaarten voor de vorstenzittingen 

kunnen je bestellen bij de secretaris 

van je eigen vereniging of: 

balsenzittingen@striepersgat.nl 

of M. 06-23987692 

 

Tot op de vorstenzitting ! 

 

mailto:balsenzittingen@striepersgat.nl


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 ?! 

 

 

Ingezonden brief… 

Beste leden van 
carnavalsverenigingen, 
 
Commissie bals en Zittingen 
organiseert enkele eerbiedwaardige  
evenementen in Striepersgat ! Om te 
beginnen, de eerste carnavaleske 
avond van het seizoen: het 
tegenwoordige prinsenbal………. 
Door de jaren heen in verschillende 
hoedanigheden uitgedragen, en nog 
steeds pionierend, om te komen tot 
tevredenheid van elke carnavals-
vierder. 
Ook de vorstenzittingen vallen onder 
onze hoede; natuurlijk in een vast 
patroon met de nodige protocollaire 
gedeeltes, maar steeds weer een 
uitdaging om het hoge niveau  te 
handhaven. 

Dan het Boerenbal en de leuke mini-
zittingen in de bejaardentehuizen.: 
Het zijn evenementen die zorg 
vereisen en waar steeds met veel 
voldoening en plezier aandacht aan 
wordt gegeven. 
Vanwege verschillende persoonlijke 
omstandigheden hebben enkele van 
onze commissieleden hun bijdrage 
binnen onze commissie nood-
gedwongen op een laag pitje moeten 
zetten. Nu komen we dus enkele 
handen te kort.  
Wie vindt het leuk om , in een 
gezellige vooruitstrevende groep mee 
te denken en mee te werken om deze 
avonden tot een feest te maken. 
Het zijn stuk voor stuk avonden die 
al generaties lang vorm en kleur 
geven aan de Striepersgatse 
carnaval ,en  die we allemaal 
zielsgraag willen behouden! 
 
Namens commissie Bals en Zittingen 
Angelique Maenen 
a.maenen@chello.nl 
 

 
 

De Pypliano 
De vierde Pypliano wordt in februari 

kort voor Vastenavond verspreid. Voor 

de volgende editie kun je stukskes, 

ploatjes, prentjes, ditjes en datjes 

zenden naar  pypliano@striepersgat.nl  
 

 
 

Deadline = 8 februari 2014

http://www.jeugd.striepersgat.nl/
mailto:a.maenen@chello.nl
mailto:pypliano@striepersgat.nl


Striepersgat on Ice 
Ook dit jaar weer een spannende 

strijd die plaats vond tussen twee 

verenigingen: ECV ADA en CV De 

Zware Jongens. 

Een geweldig leuke avond met 

spannende halve finales tussen ADA 1 

- Zware Jongens 2 en de andere halve 

finale ADA 2 - Zware Jongens 1. 

Uiteindelijk gingen beide teams Zware 

jongens naar de finale. Proficiat 

hiermee.... benieuwd wie er bij een 

volgende ontmoeting wint  

 

De winnaars : 

 
 

Optochtvergadering 
Verenigingen, muziekskes, groepen en 

individuen met humor en lef zijn van 

harte welkom op de vergadering van 

de Optochtcommissie. 

Aanvang 20.30 uur bij café/zaal 

Lugano op 27 januari 2014. 

 

Thema: 

“Het schônste van Striepersgat" 

 

Enkele suggesties: 

 
 

 
 

Koning der Prinsen 
De nieuwe Koning der Prinsen van 

Brouwersgat tot Mulkgat tot 

Striepersgat van het seizoen 2013/14 

is geworden de prins van Mulkgat: 

Prins Herald 1(Herald Tassche) met 

hulp van zijn Adjudant Hans  

 
 
47e Tonproatersconcours 
Op 10 – 11 – 12 januari jl. vonden 

voor de 47e maal de Brabantse 

kampioenschappen tonproaten plaats 

in zaal Lavrijssen.  

Een uitgelaten winnaar doorbreekt de 

zegereeks van Berry Knapen die 

tweede werd. Ad Vermeulen uit Chaam 

als chef de equipe van de alternatieve 

Olympische spelen in Koeweit mag 

zich Brabants kampioen noemen. 

 

 

Deze kanjer stond voor de derde maal 

in de finale en was vanaf het 

fluitsignaal ijzersterk. Droge humor 

van de bovenste plank waarover nog 

lang is nabesproken. Met geweldige 

woordspelingen en doldwaze verzinsels 

werd het publiek vermaakt. Niet te 

evenaren tijdens de 100 meter 

chagrijnig kijken en de stiefelchase. 

Tijdens de gala-voorstelling was Frank 

Schreijen winnaar van de publieks-

prijs. Frank gaan we ook nog zien, 

horen en beleven tijdens de Vorsten-

zittingen. Ga er maar eens goed voor 

zitten. Want een dag niet gelachen is 

een dag niet…. ! 



In Februari ga ik naar…   

 uitreiking van de Strieper op 

8 februari in Old Dutch;  

 een Vorstenzitting op 8 en/of 15 

februari; 
 Striepersgats Open Podium 

op 9 februari; 
 de club-111 dag en het Blaas-

kapellenfestival van CV De 

Brassers in zaal Lavrijssen op 

16 februari; 
 de minizittingen in Striepersgatse 

Verzorgingscentra op woensdag 

19 februari; 
 de Striepersgatse bruiloft op  

22 februari; 
 en twee dagen later naar het  

Boerenbal op de 24e in Lugano; 
 eindelijk het begin van carnaval 

met Nooit te vruug in Stadscafé 

de Senaat op vrijdag 28 febr. 
 

Gehoord… 
 dat we in de Pypliano twee 

adverteerders vergeten waren; 

 

 
 

 dat wij hartstikke blij zijn met 

deze toetreders;  

 dat de grote optocht dit jaar 

wordt uitgebreid met 6 

Cranendonkse deelnemers; 

 dat de etalages van leegstaande 

winkels dit jaar opgeleukt 

worden met Striepersgatse 

uitingen; 

 dat het aanbod van etalages 

hiervoor nog steeds toeneemt; 

 dat Jan van Dijk in z’n garage 

veel spullekes daarvoor heeft en 

snel zijn examen hoopt te halen 

van etaleur; 

 dat op 1 februari 2015 ! de 

Hofmarjannekes 55 jaar 

bestaan; 

 dat prins Adri nog twijfelt of hij 

zich op A2 of A3 zich laat zien; 

 dat Suzanne de echte maten 

kent? ; 

 dat ECV ADA op Facebook is 

gegaan. Als oudste en grootste 

vereniging binnen 1 week meer 

dan 100 vrienden; 

 
 

 dat jij ook nog vriend of vriendin 

kunt worden; 

 dat je nog steeds kunt stemmen 

voor ‘t schonste barmeidje van 

Striepersgat’;  

 dat de meningen uiteen lopen 

met een algemeen voorkeur 

voor blond, veul en… 

 dat dit de vierde Nieuwsbrief is 

van het seizoen 2013/2014 en 

dat jouw verenigingsnieuws hier 

ook had kunnen staan; 

    

Carnavalsfederatie Striepersgat 
wenst jullie schôn onder 

mekaar toe… 
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 

 

http://www.striepersgat.nl/
mailto:federatie@striepersgat.nl

