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In deze nieuwsbrief 
Nog enkele weken en dan start het 

carnavalsseizoen met het kiezen van 

een nieuwe heerser over Striepersgat. 

Thema voor dit jaar ‘Het schônste van 

Striepersgat ‘. En dat is heel erg veel. 

Maar goed dat het een lang seizoen is.  

De federatie heeft dit thema direct 

opgepakt binnen het Dagelijks Bestuur 

door Hans de Kinderen te benoemen 

tot vurzitter. Hij heeft zijn taken als 

secretaris  overgedragen aan Gunilde 

Grosfeld-Kolfschoten van CV Wij Gaon 

Nie Fietse.  

In deze nieuwsbrief al weer veel 

wetenswaardigheden om je madiwodo 

bij te werken. De nieuwsbrief zal weer 

maandelijks verschijnen. Nadrukkelijk 

bedoelt als aanvulling op de Pypliano 

om nieuwtjes te delen. Veel leesplezier 

 

Jaarvergadering federatie 
        14 november 2013       

houdt Carnavalsfederatie Striepersgat 

een Algemene Ledenvergadering. Deze 

vergadering staat in het teken van de 

voorbereidingen van het nieuwe 

carnaval seizoen. Aanvang om 20.30 

uur. Uitnodiging en vergaderstukken 

worden gezonden naar het secretariaat 

van iedere vereniging cq. muziekske. 

Natuurlijk worden tzt de nieuwe prins 

en zijn adjudant hiervoor uitgenodigd. 

 

 
 

Gezinsuitbreiding. 

Na drie voorzitter te zijn geweest van 

de federatie was er voor Stefan Segers 

extra tijd voor het gezinsleven. Dit 

heeft geresulteerd in een prachtige 

gezinsuitbreiding met de geboorte van 

Merle op 30 september 2013.  

 

 

 

Een nieuw pimpelmeesje? 

Wij feliciteren Stefan en Anke van 

harte en wensen hun veel geluk toe.  

 

Prinsverkiezing 

Op zaterdag 9 november a.s. start om 

13.30 uur de prinsverkiezing in 

Stadscafé “de Senaat” Luikerweg 10 te  

Valkenswaard. Na de verkiezing en het 

nuttigen van een maaltijd gaat het 

naar Residentie Zaal Lavrijssen  

voor de Prinsenzitting. 
 

  
 

Houwdoe! Harstikke bedankt voor een 

mooi muzikaal carnavalesk kei gaaf 

prachtig carnavalseizoen! 

 

Prinsenbal 9 november  
Alle carnavalsverenigingen zijn 

uitgenodigd voor het prinsenbal op 9 

november 2013 alwaar de nieuwe 

prins van Striepersgat op feestelijke 

wijze zal worden gepresenteerd. 

De avond start om elf minuten over 

acht in zaal Lavrijssen aan de Karel 

Mollenstraat. Zoals gebruikelijk staat 

het programma bol van humor, zang 

en dans. Maar er is ook ruimte voor 

een “sociaal praatje” met oude 

bekende carnavals vrienden.  

Eens zien wie de schônste wordt voor 

het komende seizoen. De redactie 

heeft al enkele kandidaten gezien 

maar is nog niet onder de indruk.  

Zal vast wel goed komen…. 

Kaarten á € 11,= zijn te verkrijgen 

via balsenzittingen@striepersgat.nl 

Via www.striepersgat.nl 

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


of door het mobiele nummer van 

Sandra de la Roij te bellen:  

M. 06-23987692. 

Tot op het prinsenbal! 

 

Open dag nishut 
Op zondag 13 oktober 2013 houden 

CV de Brassers, CV de Vurdeur- 

trekkers en ECV Anders dan Anders 

hun jaarlijkse open dag van de nishut 

aan de Antoniusstraat. Op deze dag 

kan iedereen kennis maken met de 

leden die hier carnavalswagens 

bouwen. 

De middag begint om 14.00 uur tot 

ongeveer 18.00 uur en zal 

muzikaal omlijst worden door 

blaaskapel Valkenswaard en de 

Striepersgatse Hofkapel. 

Iedereen is van harte welkom om 

onder het genot van een kopje koffie 

en een hapje even gezellig bij te 

praten. Er is zeker ook een B….je? 

Ook aan de kinderen is gedacht,  

zo is er een groot springkussen en 

kunnen ze sjoelen en tekenen. 

 

 
 
 
De Pypliano 
De eerste Pypliano voor het komende 

seizoen is al weer in de maak. 

Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

datjes kun je zenden naar  
pypliano@striepersgat.nl  
 
Deadline voor inzending is 15 oktober 2013. 

 

 

 
 

 

In november ga ik naar… 

   

 Het Schuimkoppenfestival op 

3 november in De Bommel; 

 Prinsverkiezing op 9 november; 

 Het prinsenbal op 9 november; 

 De verkiezing van de jeugdprins 

op 10 november; 

 De algemene Ledenvergadering 

van de carnavalsfederatie  

Striepersgat op 14 november; 

 Het 55 jarig jubileum van de  

Striepersgatse Hofkapel op 

17 november; 

 

 

 

 Naar een voorronde van het 

Tonproatersconcours op 20 of 21 

november in zaal Lavrijssen 

 Op de 23e naar de Nacht van de 

Pinguin i.v.m. 22 jarig bestaan 

van CV Wij gaon nie fietse. 
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 Het jaarfeest van de Zware 

Jongens op de 30e in Lugano 

 en…..   naar het 50 jaarfeest van 

van CV De Bokkenrijders. 

 

Ge kunt alvast oefenen 
Op 13 december wordt het 

Striepersgats Liedjesfestival 

gehouden in Stadscafe de Senaat.  

Wie doet er een gooi naar de titel:  

Het carnavalslied van Groot 

Striepersgat 2013/2014? Kaartverkoop 

is ondertussen ook gestart. Meedoen 

of kom genieten, mailtje sturen aan: 
Secretariaat@striepersgatsliedjesfestival.nl   
 

Gehoord… 
 dat CG achteraf dit jaar 22 jaar 

bestaat en dat ze dat vieren op 

carnavalzaterdag 1 maart vanaf 

17.00 uur tot 21.00 uur; 

 dat vurzitter Hendrik Jansen 

jullie graag verwelkomt in de 

Senaat; 

 

 
 dat Gerard Ras vindt dat hij 

behoort tot de schonsten van 

Striepersgat en daarom op de 9e 

november hoge ogen hoopt te 

gooien in de race naar het…. ; 

 dat de secretarissen van alle 

verenigingen binnenkort het 

aanmeldingsformulier voor 

kandidaten voor de Federatie-

onderscheiding en de Jan 

Cremersbokaal ontvangen; 

 dat iedereen daar nu vast goed 

over na kan denken, overleggen, 

wikken, wegen, zwetsen en 

piekeren; 

 dat de nieuwe federatie-

onderscheiding met veel 

handvaardigheid is gemaakt en 

glimmend ligt te wachten; 

 dat de Club van 111 nog nieuwe 

leden kan gebruiken; 

 dat je daarmee voor slechts  

€ 55,= de jeugdcarnaval in 

Striepersgat steunt en bedenkt: 

de jeugd heeft de toekomst! 

Aanmelden kan bij Roel van Wijk  

roelvanwijk@gmail.com 

of M. 06-20004630;  

 dat dit de eerste Nieuwsbrief is 

van het seizoen 2013/2014 en 

dat jouw verenigingsnieuws hier 

ook had kunnen staan; 

    

Website… 
Marc Maas heeft een button 

Verenigingszaken op de site van SCS 

geplaatst. Daarmee wordt het 

verenigingsnieuws ook virtueel 

toegankelijk. Elke vereniging kan iets 

kwijt. Bijvoorbeeld een kort verhaaltje 

wie ze zijn, wat ze doen, evenement 

etc. 

Ook fotomateriaal is van harte welkom  

Tekst kun je aanleveren en zenden 

aan: federatie@striepersgat.nl 
 

Carnavalsfederatie Striepersgat 
wenst jullie jullie een 

inspirerende start toe van een 
nieuw carnavalsseizoen. 
 
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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