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In deze nieuwsbrief 
Nog enkele weken, of dagen zelfs, en dan 

start het carnavalsseizoen met het kiezen 

van een nieuwe heerser over Striepersgat. 

Thema voor dit jaar ‘De leste doet ’t licht 

uit‘. 

Een thema waar je alle kanten mee uit 

kunt. Zeker als je beseft dat de leste vaak 

het licht aandoet als teken dat het de 

hoogste tijd is voor een laatste borrel, 

opruimen en schoonmaak. Binnen de 

federatie brandt het licht volop. Alle 

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 

zijn in volle gang waarover we jullie graag 

informeren tijdens de eerste Algemene 

Ledenvergadering.  

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! 

 

Prinsenverkiezing 
Op zaterdag 8 november a.s. start voor 

genodigden om 13.30 uur de prins-

verkiezing 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.  

 

 
 

Hartstikke bedankt voor een schôn 

carnavalesk kei gaaf prachtig 

carnavalsseizoen! 

 

 

 

Jaarvergadering Federatie 
Carnavalsfederatie Striepersgat houdt 

haar Algemene Ledenvergadering op 

       25 november 2014 

 

Deze vergadering staat in het teken van 

de voorbereidingen van het nieuwe 

carnavalsseizoen.  

Aanvang om 20.30 uur in zalencentrum 

De Graver. Agenda wordt gezonden naar 

alle secretarissen van de 21 aangesloten 

verenigingen. 

 

Striepersgatse Prinsenbal  
Alle carnavalsverenigingen zijn 

uitgenodigd voor het prinsenbal op 8 

november 2014 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. 

Er is getracht voldoende rekening te 

houden met de feedback dat op het 

prinsenbal van vorig jaar is gegeven.  

Eens zien wie de leste wordt die ’t licht 

uit doet voor het komende seizoen.  

De redactie heeft al enkele kandidaten 

gezien; plekkers genoeg in Striepersgat.   

 

Tot op het prinsenbal! 

 

 

http://www.desenaat.nl/


 
 

De Federatie dankt haar 
adverteerders van afgelopen 

seizoen 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

         
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Wanneer je op het logo van de 

adverteerder klikt kom je indien mogelijk 

op zijn/haar website terecht!  

 

Open dag nishut 
Op zondag 12 oktober jl hielden CV de 

Brassers, CV de Vurdeurtrekkers en ECV 

Anders dan Anders hun jaarlijkse open 

dag van de nishut aan de Antoniusstraat. 

Op deze dag kon iedereen kennis maken 

me de leden die hier carnavalswagens 

bouwen. Ook de buurt kwam langs op 

deze voor iedereen gezellige middag. 

Een mooie start van het seizoen. 

 

Het Striepersgats Orakel 
Onlangs is Het Striepersgats Orakel lid 

geworden van de federatie. Bij velen o.a. 

bekend van het liedjesfestival. Een actieve 

club van 12 mensen. Zowaar een aanwinst 

voor de federatie. Van harte welkom! 

 

 
 

De Pypliano 
De eerste Pypliano voor het komende 

seizoen is al weer in de maak.  

Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

datjes kun je het hele seizoen zenden naar 

pypliano@striepersgat.nl 

 

Website 

Marc Maas heeft een button 

Verenigingszaken op de site van SCS 

geplaatst. Daarmee wordt het verenigings-

nieuws ook virtueel toegankelijk. ECV ADA 

was de eerste met een actieve doorlink. 

Elke vereniging kan ook wetens-

waardigheden kwijt. Bijvoorbeeld een kort 

verhaaltje wie ze zijn, wat ze doen, 

evenement etc. Ook fotomateriaal is van 

harte welkom! 

Info: federatie@striepersgat.nl 

http://www.zwemland.nl/
http://www.vangorkum-bouw.nl/
http://www.occasioncentervalkenswaard.nl/
http://www.zalencentrumdegraver.nl/
http://maaswebsites.nl/
http://m-s-u.nl/
http://www.pietbosmans.nl/
http://www.pietbosmans.nl/
http://www.mac-music.nl/
http://www.vakwerk.nl/uitzendgroep/publicaties/valkenswaard_in_bedrijf.html
mailto:pypliano@striepersgat.nl
mailto:federatie@striepersgat.nl


 
 

In november ga ik naar… 
 Het Schuimkoppenfestival op 2 

november in De Bommel; 

 Prinsverkiezing op 8 november; 

 Het prinsenbal op 8 november; 

 De verkiezing van de jeugdprins op 

9 november; 

 Het jaarfeest van CV de Zware 

Jongens op 22 november in 

Lugano; 

 De algemene Ledenvergadering 

van de carnavalsfederatie op 25 

november; 

 Naar een voorronde van het 

Tonproatersconcours op 18 en 19 

november in zaal Lavrijssen; 

 

Ge kunt alvast oefenen 
Op 12 december wordt het Striepersgats 

Liedjesfestival gehouden in Stadscafé de 

Senaat. Wie doet er een gooi naar de titel: 

Het carnavalslied van Groot Striepersgat 

2014/2015?  

Kaartverkoop is ondertussen ook gestart. 

Meedoen of kom genieten, mailtje sturen 

aan: 

secretariaat@striepersgatsliedjesfestival.nl 
 

Gehoord… 
 dat er weer een nieuwe CV is in 

Striepersgat met de naam  

CV Halluf Ellef; 

 dat zij als 22e vereniging lid kunnen 

worden van de federatie en dat ze 

een dergelijk carnavalesk aantal niet 

aan zich voorbij kunnen laten gaan; 

 

 
 

 dat deze nieuwsbrief zoveel mogelijk 

gebruik maakt van hyperlinks, klik 

op een foto en wordt verrast; 

 dat de federatieonderscheiding voor 

dit seizoen recentelijk door een 

edelsmid is vervaardigd; 

 dat de secretarissen van alle 

verenigingen binnenkort het 

aanmeldingsformulier voor 

kandidaten voor de Federatie-

onderscheiding en de Jan 

Cremersbokaal ontvangen; 

 dat Jeugdprins Ruben iedereen 

bedankt die samen met hem een 

super ultra leuke carnaval hebben 

gehad; 

 

 
 

 dat de dames van Wij Gaon Nie 

Fietse druk bezig zijn met fröbelen 

en iedereen benieuwd is naar de 

nieuwe creaties komende carnaval; 

 

 
 

 dat Jan van Elderen en ‘z’n’ Ingrid 

na een tienjarige relatie en een rijk 

carnavalsleven op 15 november as. 

in het huwelijk treden. Proficiat! 

 

 
 

 dat dit de eerste Nieuwsbrief is van 

het seizoen 2014/2015 en dat jouw 

verenigingsnieuws hier ook had 

kunnen staan; 

 

mailto:secretariaat@striepersgatsliedjesfestival.nl
https://www.facebook.com/wij.gaonniefietse?ref=hl


 
 

 en dat het secretariaat verhuist; 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Carnavalsfederatie Striepersgat 

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

 

http://www.funda.nl/koop/valkenswaard/huis-48038112-den-draal-9/fotos/
http://www.striepersgat.nl/

