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In deze nieuwsbrief 
Na dit schône carnavalsseizoen zitten 

we met z’n allen in de vastentijd.  

Ook weer eens tijd voor bezinning 

waar het nu werkelijk allemaal om 

draait. Bij de buurman blijft het 

sowieso groener en met carnaval heeft 

iedereen ervaren dat er niets gaat 

boven vriendschap en gezondheid.  

Prins Adri d’n urste en jeugdprins 

Ruben waren een geweldig stel met 

ondersteuning van kanjers van 

adjudanten. Allen bedankt! 

De verenigingen en muziekskes 

hebben zich van de beste kant laten 

zien. En ook dit jaar vielen de Jan 

Cremersbokaal en Federatie-

onderscheiding op het juiste adres.  

 

Er is ook weer veel gezeverd, 

gemauwd, gezanikt, geroddeld, 

gekletst en deez nieuwsbrief dee daor 

een bietje an mee. Maor veural om 

euw op de hogte te houwen van alle 

dingskes in Striepersgat. 

 

Op 20 maart jl. is de ALV met daarin 

een evaluatie van het seizoen 

gehouden en na deze nieuwsbrief gaat 

de redactie met reces. Onze voorzitter 

is herkozen, de financiën zijn op orde 

en veel zaken lopen op rolletjes. 

Want zoals inmiddels bij velen bekend; 

zoals ge ut maokt, zo kredde ut. 

In deze laatste nieuwsbrief van het 

seizoen alvast enkele weetjes voor het 

nieuwe seizoen. Veel leesplezier.  

 

 

 
 

 

 
Website… herhaling !! 
Marc Maas heeft een button 

Verenigingszaken op de site van  

SCS geplaatst. Daarmee wordt het 

verenigingsnieuws ook virtueel 

toegankelijk. Je kunt daar ook de 

nieuwsbrieven van de Federatie 

teruglezen vanaf oktober 2012.  

 

Elke vereniging kan iets kwijt. 

Bijvoorbeeld een korte beschrijving 

wie ze zijn en wat ze doen. Ook 

fotomateriaal is van harte welkom. 

Tekst kun je aanleveren en zenden 

aan: federatie@striepersgat.nl 

 

Striepersgatse Bruiloft 
Voor een bruiloft moet natuurlijk wel 

alles schôn zijn! 

 

 
 

 
Nooit te vruug 
Carnaval 2014 kan nooit te vruug 

starten! Alweer voor de 5e keer start 

de carnaval op vrijdag om 16.30 in de 

Senaat. Na het optreden op de 

Vorstenzittingen was dit alweer het 3e 

optreden van de oud prinsen! Wat 

kunnen we volgend jaar verwachten? 

 

Ook anderen zijn van harte 

uitgenodigd om volgend jaar een act, 

een lied of een sketch te doen.  

 



 
 

Ut schônste moment van de mis 
 

 
 

Het begon met zenuwen en spanning, 

maar daarna werd het een kick! Het 

was geweldig om mee te maken! De 

carnaval kan niet beter beginnen! Top 

 

Bekrachtiging samenwerking 
Federatie en Stichting 
In 2014 is de goede samenwerking 

tussen de Federatie en de Stichting 

voortgezet.  

Gedurende de carnavalsmis werd dit 

bekrachtigd met de onthulling van een 

speciaal schild van de Federatie en de 

Stichting tezamen. 

 

 
 

 

22-jarig jubileum CG Achteraf 
Beste Striepers en Strieperinnen! 

Wat was het zaterdag geweldig, ons 

super druk bezochte 22 jarig 

jubileumfeest in De Senaat.  

Iedere echte Strieper was er, alle 

verenigingen, kapellen, de 5 

prinselijke gezelschappen uit groot 

Valkenswaard(groot en klein), het 

college van W (want B moest naar de 

mis in Borkel), vele (oud-) deelnemers 

van het Groot Striepersgats 

Liedjesfestival, de Federatie en vele 

anderen. 

Wij willen jullie allemaal SUPER 

bedanken voor dit grandioze feest. 

Achteraf gezien, was het een schon 

fistje! 

 

 
 

Jubileum Club-111 
op 3 maart 2014 
De Club van 111 is begin jaren ’90 van 

de vorige eeuw opgericht. Men zag  

toen al de noodzaak van een sponsor-

club in voor de Striepersgatse Jeugd, 

vertegenwoordigd in de  

Striepersgatse Jeugdraad,  

de Striepersgatse Hopmarjannekes en 

de Striepersgatse Jeugdkapel. 

Want wie de jeugd heeft ook de 

toekomst heeft. Het doel was, en is 

nog steeds, te investeren in de 

Striepersgatse Jeugdcarnaval. Zorgen 

dat er een nette representatieve 

Jeugdprins was met een goed gekleed 

gevolg. Zorgen dat er weer een 

schitterende kinderoptocht kwam, 

bestaande uit individuele kinderen, 

maar ook uit buurtverenigingen en 

jeugdhonken.  

https://www.facebook.com/desenaat


Zorgen dat de carnaval leeft onder de 

jeugd die zo weer voor de toekomst 

zorgen. En zo is het dan ook gekomen 

dat we met recht een schitterend 

jeugdcarnaval kunnen presenteren, 

mede dankzij deze Club van 111. 

 

Lid worden van deze club kost 

slechts € 55,- per jaar! 

Aanmelden kan bij Roel van Wijk  

roelvanwijk@gmail.com 

of M. 06-20004630 

 

 

 
 

 

Jaarvergadering Federatie 
 

Op donderdag 20 maart is de 

jaarlijkse evaluatievergadering 

gehouden. Naast verslag van het 

afgelopen carnavalseizoen hebben we 

stilgestaan bij de financiële activiteit 

en zijn diverse activiteiten en het 

optreden van de vurzitter geëvalueerd. 

Opvallend was bij het afsluitend 

woordje aan de prins dat de vurzitter 

precies wist hoe snel iets op Facebook 

geplaatst wordt …! 

 

Bonte avond 24 oktober 2014 
De organisatie van de bonte avonden 

wil een extra bonte avond organiseren 

speciaal voor verenigingen. 

Men hoort graag of hier onder de leden 

van verenigingen animo voor is. 

Programma, met mn. Tonpraoters,  

moet nog definitief nader ingevuld 

worden. 

Vragen, belangstelling of reeds 

aanmelden. Dat kan bij Henk Kremers 

hgkremers@onsbrabantnet.nl 

 

 

  

Commissie PP&P zoekt leden! 
De commissie PP&P zoekt nieuwe 

leden en dan met name leden uit de 

georganiseerde carnaval.  

Naast schrijven, knippen en plakken 

zijn tal van hand- en spandiensten te 

verrichten. Heb je interesse in deze 

leuke commissie? Neem dan contact 

op met oud-voorzitter van deze 

commissie; Dennis van Gerwen. 

M 06-20012485 of 

dennis@rendus.nl 

   

 

Thema seizoen 2014 / 2015: 
 

 'De leste doet 't licht uit' 
 
Ik houd er vast rekening mee 
dat ik het nieuwe seizoen ga 

naar …   

Diverse verenigingen zijn al bezig met 

de activiteiten in het nieuwe seizoen. 

Hieronder een eerste doorkijk: 

 Op 17 mei 2014 viert C.V. de 

Pintewippers hun 55-jarig 

bestaan 

 Op 1 februari 2015 vieren de 

Hofmarjannekes hun 55-jarig 

bestaan 

 En er volgt nog meer! 

 

 

In 2014 zijn er ook pré 
Pielekes! 
De nieuwe generatie is opgestaan! 
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Gehoord… 
 

 dat er naast partnerruil ook 

ledenruil plaats vindt binnen de 

verenigingen; 

 dat ECV ADA en CV De Zware 

Jongens een mooie wagen hadden; 

 dat wagen van De Zware Jongens 

een beetje te groot was en dat ze 

daarmee de 1e prijs binnen haalden  

 

 

 

 dat de Cranendonkse deelname 

aan de Striepersgatse Optocht erg 

gewaardeerd werd; 

 dat ze bij het bbq’en veel Db’s 

gebruiken; 

 dat er velen zijn die prakkeseren 

over het licht uit doen; 

 dat jouw verenigingsnieuws hier 

ook had kunnen staan.  

 

Carnavalsfederatie Striepersgat 
wenst iedereen een zonnige 
lente en een mooie zomer 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/

