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In deze nieuwsbrief 
Bij het uitbrengen van deze 

nieuwsbrief is het nog enkele dagen op 

weg naar Vastenavond. Dagen nog vol 

met schôn activiteiten in Striepersgat. 

Inmiddels zijn er al diverse prijzen 

verdeeld maar op 2 maart ook nog 

prijzen te winnen. Ze zeggen dat 

meedoen schônder is dan winnen.  

In diverse nishutten, schuurtjes en op 

zoldertjes wordt daar anders over 

gedacht. Nou maar hopen dat het 

mooi weer is met de optochten. 

Tussen al dat knutselen, naaien, 

plakken, oefenen etc wordt ook nog 

eens tijd gemaakt om film te kijken. 

Onze prins en zijn Susanne hebben 

duidelijk een voorkeur: ‘Sneeuwwitje’. 

Spiegeltje –spiegeltje. 

Kei schôn toch! 

 

 
 

In deze nieuwsbrief pagina’s vol met 

tal van wetenswaardigheden om je 

madiwodo voor de carnavalsdagen 

goed bij te werken. Veel lees- en 

kijkplezier 

 

 
 

 

 

Federatieonderscheiding 
Tijdens de 1e Vorstenzitting op 

zaterdag 8 februari ontving Wim Firet 

de federatieonderscheiding voor vele 

jaren vrijwilligerswerk bij de stichting, 

ut jeugdcarnaval en ut Hermenieke. 

Duidelijk iemand die niet stil kan 

zitten. Jarenlang de meest begeerde 

vrijgezel van Striepersgat, maar ja… 

als je niet stil kunt zitten wordt ook 

dat een keer ingevuld. 

Uitgebreid verslag in de Pypliano. 

 

 
 

Jaarvergadering Federatie 
Op donderdag 20 Maart wordt de 

jaarlijkse evaluatievergadering 

gehouden. Naast verslag van het 

afgelopen carnavalseizoen staan we 

ook stil bij de financiële actualiteit , 

evalueren we diverse activiteiten en 

vindt de jaarlijkse verkiezing van d’n 

vurzitter plaats.  Agenda met 

vergaderstukken gaat naar het 

secretariaat van iedere vereniging. 

 

 
Van ut DB... 



 
In Maart ga ik naar…   

 voordat het zover is naar Nooit 

te Vruug in Stadscafé de Senaat 

op vrijdag 28 februari; 

 het keren van de Carnavalk op 

zaterdag 1 maart om 10.11 uur 

waarna de Carnavalsmis in de H. 

Nicolaaskerk; 

 zomaar ergens in Striepersgat 

vier dagen genieten van het 

schônste van Striepersgat, met 

m’n vereniging, muziekske of 

zomaar schôn lui; 

 de H. Nicolaaskerk op woensdag 

5 maart/19.00 uur voor het 

halen van een askruisje 

 de ALV van de federatie op 

20 maart 2014 

 

Kijk voor alle (on)officiële 

activiteiten tijdens de 

carnavalsdagen op de site, 

Pypliano of in de Strieper! 

 
 
Fitsjes en jubilea 
• 1 Maart/15.49 uur  

 Receptie Jeugdprins Ruben 

 d’n Urste in de Jeugdresidentie; 

• 1 Maart/17.00 uur 

 Het 22 jarig jubileum van CG 

Achteraf in de Senaat. Naast 

een receptie is er natuurlijk veel 

ruimte voor muziek.  

• 2 Maart/09.49 uur 

 Receptie Prins Adri d’n urste op 

in Cafe-Zaal Lavrijssen 

• 3 Maart 

Het 22 jarig jubileum van de 

Club- 111 in Old Dutch 

 

 

En natuurlijk ga ik naar.…. 

 

Het smartlappenfestival in Willem 

II op maandag 3 maart 

 

De Blaaskapellenpolonaise in 

De Senaat op maandag 3 maart 

 

De Striepersgatse Deutsche Feste 

op dinsdag 4 maart in Club 

Paparazzi     

 

 
 
Gehoord… 
 dat CG Achteraf speciaal een 

schôn flyer heeft laten maken, 

zodat er zeker veel mensen 

komen; 

 

 
 

 dat er 300 carnavalsvierders uit 

Cranendonck naar de 

prijsuitreiking van de Grote 

Optocht komen; 

 dat zij dit jaar zorgen voor een 

boost(?) in de optocht met 

mooie wagens met kleurrijke 

groepen; 

 dat De Zware Jongens, ADA, De 

Brassers en de Vurdeurtrekkers 

de strijd aan gaan en keihard 

aan het bouwen zijn; 



 dat het Hermenieke dit jaar haar 

‘plek’ weet en te voet gaat met 

een mooie loopgroep; 

 dat zij vanwege geheimhouding 

buitendorps bouwen en er nog 

veul discussie is wat dat moet 

worden; 

 
 

 dat je op tijd moet zijn voor een 

plekske bij Lavrijssen; 

 dat Rini vd Nieuwenhuijzen kei 

goed is in het ophalen van 

sponsorgelden voor onze 

carnaval; 

 dat onze prins onlangs van baan 

is gewisseld en inmiddels door 

het leven gaat als eierboer; 

 
 

 dat met al dit nieuws ge vast 

werrum kunt draaien; 

 dat jouwe klets, nieuws of 

(on)zin hier ook had kunnen 

staan; 

 

36e Blaaskapellenfestival 
Op zondag 16 februari werd door CV 

De Brassers een jaarlijks terugkerend 

muziekspektakel voor de 36e maal 

georganiseerd. De eerste prijs ging 

naar Bressband B.O.B.  Ook 

muziekskes uit Striepersgat streden 

om een ereplaats. Volgend jaar is er 

weer een nieuwe kans. Het was 

natuurlijk als vanouds kei gezellig. 

 

 
 

Jan Cremersbokaal 
De Jan Cremersbokaal wordt jaarlijks 

uitgereikt aan de “actiefste” vereniging 

binnen Striepersgat. De nominaties 

daarvoor komen van de 20 aan-

gesloten verenigingen bij Carnavals-

federatie Striepersgat.  

Nadat de Jan Cremersbokaal de 

afgelopen twee jaren naar een jonge 

vereniging ging, ging hij dit jaar naar 

een oud maar zeer vitale club: 

De Striepersgatse Hofkapel. 

 

 
 

Carnavalsfederatie Striepersgat 
wenst jullie schôn dagen 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/

