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In deze nieuwsbrief 
De nieuwsbrief begint normaliter met een 

inleiding over ditje en datjes. Deze keer 

een voorwoord van onze vurzitter. 

Bij het maken de nieuwsbrief zijn de 

beelden uit Parijs nog vers. Carnaval is het 

feest van de lente en in deze periode 

planten we bollen en zaadjes voor een 

mooie en kleurrijke lente. 

Vrijdag jl. werd er angst, terreur, geweld 

en verdriet gezaaid. Laten wij met elkaar 

afspreken dat we deze zaadjes geen water 

geven, maar water geven aan eenheid, 

gelijkheid, geluk en vriendschap.  

Het striepersgatse feest verdient het om 

te koesteren en samen te vieren. Het is 

uniek en jaarlijks kijken we er naar uit. 

Afgelopen weekend zijn er een nieuwe 

prins en jeugdprins verkozen welke 

uithangbord zijn van Striepersgat. 

Toonbeeld van saamhorigheid en energie 

als spiegel naar de maatschappij.  

Iedereen op weg naar vastenavond een 

mooi carnavalseizoen toegewenst.  

Want zoals ge ut maokt, zo kredde ut. 

Hans de Kinderen, d’n vurzitter. 
 

 
 

Er was eens een dorp zonder prins. 

Waar mensen feesten en verlangen 

naar een echte prins carnaval.  

Op een dag gebeurde er iets 

bijzonders. Door de magie van een 

kus en Willem Oberon’s kracht werd 

de droom een waarheid! 

 

 

In deze nieuwsbrief al weer veel 

wetenswaardigheden om je madiwodo bij 

te werken. Ook verenigingsnieuws met 

nieuwe toetreders tot de federatie. 

De nieuwsbrief zal weer maandelijks 

verschijnen. Nadrukkelijk bedoelt als 

aanvulling op de Pypliano om nieuwtjes te 

delen. Veel leesplezier! 
 

 
 
Unne nije sprookjesprins 
Tijdens een traditionele bijzondere 

vergadering van het stichtingsbestuur van 

SCS werd op 14 november jl. Arno Jacobs 

als nieuwe prins van Striepersgat gekozen.  

Als eerbetoon aan zijn ome Guido laat 

Arno met verve zien dat ge moet leven 

alsof het je laatste dag is. 

Niet groot van stuk maar een en al 

energie en enthousiasme. Dus een kort 

prinsje voor een kort seizoen. Ongetwijfeld 

zal hij de pias uithangen en van zich doen 

spreken. 

Als Arno d’n Urste gaat hij het nieuwe 

carnavalsjaar in onder zijn leuze 'Menne 

Trots, Ons Striepersgat'.  Adjudant is zijn 

vriend Stefke Jake (Stephan Meulendijks). 

 



 
 

24e lid van de federatie 
Direct na afsluiting van het vorige 

carnavalsseizoen werd CV KDB lid.  

CV KDB is opgericht op 18-10-2014 en 

heeft als doel het in alle opzichten 

smaakvol bezig zijn, waaronder tevens het 

deelnemen aan Carnaval in Striepersgat. 

CV KDB kiest jaarlijks op de zaterdag het 

dichtst in de buurt van de 18e van de 10e 

zijn Denk d’n Urste, welke persoon de 

volledige macht en tevens alle al dan niet 

afgedwongen respect heeft binnen CV 

KDB. Het Anniemeermeisje van Denk d’n 

Urste wordt dan tevens uitgeroepen tot 

Wasvrouw d’n Urste tijdens zijn 

machtsperiode. 

Getekend: Klein Dagelijks Bestuurke. 

 

 
 

25e lid van de federatie 
Op de valreep voor de prinsenverkiezing 

werd CV De Hecto’s lid. Deze club behoeft 

geen introductie en maakt een gewichtige 

indruk. Handelsmerk is de voorgevel van 

deze mannen. 

Hun lijfspreuk: liever te dik in de kist dan 

een fistje gemist. Gezelligheid dus! 

 

 
 

26e lid van de federatie 
Gelukkig is er een trend dat er weer 

nieuwe jonge carnavalsverenigingen 

ontstaan. Zo ook CV vijf vur halluf elf. 

Een groep enthousiaste jongeren die het 

fistje met de paplepel door de ouders naar 

binnen krijgt. Ambitieus en ze willen dit 

seizoen direct van zich laten horen en 

zien. Direct aanwezig op het prinsenbal en 

de verkiezing van de jeugdprins en direct 

op het podium. Dat belooft wat… 

 

 
 

 
Jeugprins 
Carnvalsfederatie Striepergat feliciteert 

Jeugdprins Job(Job van Wermeskerken) en 

adjudant Philip van Striepersgat. 
 

 
 
Pypliano 
Deadline voor de volgende Pypliano is 

       16 december 2015 

Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

datjes kun je het hele seizoen zenden naar 

pypliano@striepersgat.nl 
 

 

mailto:pypliano@striepersgat.nl


 
 

Liedjesfestival - GSL 
Het jaarlijkse Groot Striepersgats 

Liedjesfestival vindt dit jaar plaats op 

vrijdag 11 december om 20.11 uur in 

stadscafé De Senaat, Luikerweg 10.  

Op deze avond wordt hét carnavalslied 

voor Valkenswaard, Dommelen en Borkel 

& Schaft (Groot Striepersgat) gekozen 

door middel van een carnavalesk 

songfestival. 
Meer informatie over het GSL is te vinden 

op www.striepersgatsliedjesfestival.nl 

en op Facebook.  Ook via Twitter 

(@gslfestival) worden  nieuwtjes en 

wetenswaardigheden gedeeld. 

De toegangskaarten zijn (in de 

voorverkoop) te bestellen via 
penningmeester@striepersgatliedjesfestival.nl  
Meer informatie Ewald de Groot  
M.  06-13764878 

 

 
Gehoord dat 

 de redactie van de Pypliano een 

nieuwe lijfspreuk heeft ‘zoals ie ut 

kred, zo maokt ie ut!’. Dus nie 

knutselen aan tekst maar 

uitbrengen zoals aangeleverd; 

 de federatie groeistuipen krijgt; 

 in de federatie in maart as. een 

bestuursfunctie vacant wordt; 

 er geen ballotage is behoudens een 

goedkeurende blik van d’n vurzitter 

om kandidaat te zijn; 

 Nathalie trots is op haar Arno; 

 
 

 onze jeugdprins een kleinzoon is 

van Ton van Loon; 

 
 

 Prins William en adjudant Dorus 

gaan regeren over Mulkgat; 

 Rob Werson de nieuwe Praeses van 

de Hofkapel; 

 John Hendriks de nieuwe 

kapelmeester is van de Hofkapel; 

 Toon Stoffels de nieuw pliessie van 

Striepersgat is voor een jaartje; 

 hij als veldwachter een strakke 

hand heeft doch soepel is in 

omgang; 

 
 

 jouw nieuwtje, roddel of klets hier 

had kunnen staan. 

 
 

Sprookjesachtig Prinsenbal 
Op 14 november was het een gezellige 

avond met muziek van Maxiband 

Timeless. De Heemkundekring bracht een 

mooi gebundeld verhaal over de 

geschiedenis van Striepersgat met 

liederen. Apotheose: een onthullingskus.  
 

 
 

http://www.striepersgatsliedjesfestival.nl/
mailto:penningmeester@striepersgatliedjesfestival.nl


 
 

Battle of Striepergat 
The Battle of Striepersgat is een activiteit 

georganiseerd door de Raad van 11 in 

plaats van Striepersgat on Ice.  

(carnavals)Verenigingen kunnen het in 

teamverband van 4 personen tegen elkaar 

opnemen in doe- en denk spellen.  

Dus geschikt voor alle leeftijden.  

De winnaar krijgt de Battle of Striepersgat 

Trofee. In totaal is er een parcours van 

ongeveer 8 spellen samengesteld in en 

rondom het Oude Wandelpark in 

Striepersgat.  

Inschrijven voor 15 december as. Is 

mogelijk met 1 of meerdere teams.  

Battleof@striepersgat.nl 

of app naar 06-12547033 

Geen inschrijfkosten ! 
Een gezellige DJ zorgt voor een 

supergezellige sfeer. 

 

 
 

Het Battle team;  

Prins Arno dun Urste. adjudant 

Stephan, William,  Dave en Twan  

 

 
 
 

 
De komende weken ga ik naar… 
 

 de voorronde’s van het 49e 

tonproatersconcours op 17, 18 en 

24 november in zaal Lavrijssen; 

 het 5 x 11 jubileum van De 

Brassers op zaterdag 21 november; 

 het Striepersgatse Liedjesfestival 

op vrijdag 11 december in 

stadscafe De Senaat; 

 het 3e fietsfrotten en 5 jarig 

jubileum van CV de Zware Jongens 

in Lugano. Inschrijven via  

www.cvdezwarejongens.nl 

Op zaterdag 12 december; 

 
Carnavalsfederatie Striepersgat 
wenst iedereen een 

sprookjesachtig carnavalsseizoen 
toe op weg naar vastenavond 

 
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. Reisvennestraat 43 
       5554 ET  Valkenswaard 
T. 06-20899830 
E. federatie@striepersgat.nl 
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