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In deze nieuwsbrief 
Tijdens een bijzondere vergadering 

van het stichtingsbestuur werd Adri 

Stammen op 9 november jl. verkozen 

tot nieuwe heerser over Striepersgat in 

het komende carnavalsseizoen.  

Als prins Adri d’n Urste gaat hij als 61e 

prins invulling geven het thema van dit 

jaar ‘Het schônste van Striepersgat ‘.  

Zijn leuze;  het schonste dè zit van 

binnen! werd direct beaamd door zijn 

vrouw Suzanne. Adri komt uit een goei 

nest en is als muzikant opgegroeid 

met carnaval. Ervaring leert inmiddels 

dat je vooral prins kunt worden als je 

beschikt om muzikale gaven. 

Met Dennis van Gerwen als 

ervaringsdeskundige aan zijn 

rechterhand komt alles goed. 

 

 
Als federatie mochten we de prins en 

z’n adjudant verwelkomen op de ALV 

van de federatie op 14 november jl.  

Adri voelt zich op z’n best als hij een 

mantel om heeft zoals blijkt uit 

onderstaande foto: 

 

 
 

 

 

In deze nieuwsbrief al weer veel 

wetenswaardigheden om je madiwodo 

bij te werken. De nieuwsbrief 

verschijnt maandelijks. Nadrukkelijk 

bedoelt als aanvulling op de Pypliano 

om nieuwtjes te delen. Veel leesplezier 

 

 
 

Jaarvergadering federatie 
Op 14 november jl. werd de 

jaarvergadering van de federatie 

gehouden in aanwezigheid van 15 

verenigingen. De rollen binnen de 

federatie zijn bezet, financiën lopen op 

rolletjes en dit seizoen schrijven we 

zwarte cijfers. 

Centraal thema tijdens de ALV van dit 

jaar ‘maak je niet ongerust’. Van 

Frans Janssen is dit jaar echter gin 

gedoe te verwachten. Ook onze 

voormalige voorzitter Stefan gedroeg 

zich voorbeeldig. Dat is even wennen! 

Met Camiel Bots van de Optocht-

commissie werden tips en trucs 

uitgewisseld om de kwaliteit en 

veiligheid te verbeteren. Het ziet er 

naar uit dat de optocht dit seizoen een 

extra impuls gaat krijgen met 

deelnemers uit Cranendonck. Ook 

aan de muziekskes wordt gedacht. 

 

Er was nog enig gemopper over het 

Prinsenbal. Adri verdient beter! 

De verenigingen boden aan actief mee 

te willen denken en hulp aan te bieden 

voor een kwalitatief vervolg. Dit met 

de Vorstenzittingen in het vooruitzicht. 

Dit is inmiddels enthousiast ontvangen 

door het DB van SCS. 

Hier geldt op z’n goed buitendurps: 

‘less is more’! 

 



Bedankje. 
Namens de Striepersgatse Hofkapel 

willen wij iedereen die ons  5 x elluf 

jubileumfeest heeft bezocht hartelijk 

danken.  We hebben vele leuke en 

originele presentjes in ontvangst 

mogen nemen,  zoals heerlijke 

likeurtjes, waaronder "de Loftrompet" 

van de Stichting. Maar ook een 

speciale oorkonde van Prins Adri d'n 

Urste.  Marc Maas werd blij verrast en 

ontving, vanwege zijn grote verdienste 

bij de Striepersgatse Hofkapel, de 

Huisorde van de Federatie. Kortom, 

het was een onvergetelijk en een zeer 

geslaagd drukbezocht jubileumfeest.  

Nogmaals dank voor uw belangstelling 

en aanwezigheid.  

 

Presidium   

Striepersgatse Hofkapel. 

 

 
Wat doet Peter daar nou…? 
 

Nog een jubileumfistje 
Tijdens het 22 jarig jubileum van 

WGNF werd 1 ‘pinguin’ in het zonnetje 

gezet. Joris Helmons ontving de 

huisorde van de federatie vanwege 

zijn vele werk voor WGNF.  

Bij alle activiteiten is hij betrokken. 

Hij organiseert diverse gezamenlijke 

activiteiten voor de vereniging, zoals 

trappisten tocht, zomer kamp, enz.. 

Ook aan het 22 jaar jubileum heeft hij 

weer een belangrijke bijdrage 

geleverd, zoals de Kinderdag. 

 

Zelf laat hij de handen graag goed 

wapperen maar is ook een beetje 

controle-freak. Zeker als anderen de 

activiteiten uitvoeren. Hij en wij 

allemaal hebben genoten van een 

mooi en gezellig jubileumfeest. 

 

Joris wilde niet op de foto. 

Dan maar in pak: 

 

 
 

Keifriit is ie!  
En zijn ouders ook! Ruben Schampers 

is dit jaar jeugdprins. Dus nu even 

geen tijd om een balletje te trappen in 

D2 van de bosuilen. Daarom ‘ff niet 

balle – we gaon carnavalle’.  

 

 
 

Vorstenzittingen 
Op 8 en 15 februari 2014 vinden de 

jaarlijkse Vorstenzittingenplaats. 

Tijdens de 1e vorstenzitting zullen 

de federatieonderscheiding en de Jan 

Cremersbokaal worden uitgereikt. 

Kortom een bijzondere avond 

waarvoor wij de verenigingen 

oproepen om aanwezig te zijn. 

U heeft een belangrijke stem in de 

toekenning van beide prijzen. 

De stemformulieren zijn verspreid 

onder de bij de federatie aangesloten 

verenigingen. Niet vergeten om deze 

uiterlijk 30 december as in leveren bij 

het secretariaat. 

Kaarten voor de vorstenzittingen 

kunnen reeds besteld worden via  

balsenzittingen@striepersgat.nl 

 

Tot op de vorstenzitting! 
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De Pypliano 
De eerste Pypliano is verspreid en de 

tweede is al weer in de maak. 

Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

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

 

 

Gouden bruiloft 

Is er een feestje, dan zie je de bokken. 

Je komt ze overal tegen. Iedere 11 

jaar een feestje vinden ze te weinig. 

Daarom is het iedere vijf jaar traditie-

getrouw tijd voor het volgende 

jubileum. Met 50 jaar jong behoren ze 

tot een van de oudste verenigingen 

van Striepersgat.  

Nog steeds kei actief. Denk aan Nacht 

van de Bokken, de Striepersgatse 

bruiloft, rond brengen van de Strieper. 

Afijn, noem maar op. 

Jose Verberne ontving voor haar vele 

verdiensten de huisorde van de 

federatie. Proost ! 

 

 
 

Ondanks dat het feestje van de 

Bokken en WGNF samen viel,  

gingen beide verenigingen bij elkaar 

op bezoek. SUPER! 

 

 

In december ga ik naar… 

   

 Het liedjesfestival in Stamcafé 

de Senaat op 13 december; 

 De verkiezingen van het 

Striepersgats paar van het jaar 

en de nacht van de Bokken op 

14 december; 

 De ijsbaan om te oefenen voor 

Striepersgat on Ice; 

 M’n bureautje om te studeren 

voor de Koning der Prinsen 

(geldt alleen in Striepersgat  

 alleen voor Adri); 

 

 

CG Achteraf is er klaar voor: 
Op 13 december wordt het 

Striepersgats Liedjesfestival 

gehouden in Stads café de Senaat.  

Wie doet er een gooi naar de titel:  

Het carnavalslied van Groot 

Striepersgat 2013/2014?  

 

 
Kaartverkoop via penningmeester@ 

striepersgatsliedjesfestival.nl 

 

Gehoord… 
 dat Ingrid Geboers is gekozen 

tot nieuwe koptrekker van  

CV de Vurdeurstrekkers; 

 dat Ruud Janssen keifriit is dat 

hij haar adjudant mag zijn; 

 dat CV De Bokkenrijders de 

couverts van hun jubileum 

gebruiken voor het organiseren 

van de ouderenmiddag; 

 dat dit door het grijs en zilver 

boven de  … jaar zeer wordt 

gewaardeerd; 

 dat de Hofkapel een unieke 

vacature heeft; 

 dat ze een enthousiaste 

bierdrager zoeken om het 

amazuur op peil te houden. 

Noten lezen is niet nodig; 
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 dat zoon Koen van onze prins lid 

is geworden van de CV de Zware 

Jongens zodat de club op tijd 

verjonging krijgt, 

 dat CV De Zware Jongens ook 

een schon feestje hadden; 

 dat het wel een gefrot was; 

 dat de secretarissen van alle 

verenigingen het aanmeldings-

formulier voor kandidaten voor 

de Federatieonderscheiding en 

de Jan Cremersbokaal hebben 

ontvangen; 

 dat iedereen daar nu vast goed 

over na kan denken, overleggen, 

wikken, wegen, zwetsen en 

piekeren; 

 dat nog niet iedereen het 

formulier heeft doorgezonden 

naar onze secretaris; 

 dat de adjudant ook andere 

kwaliteiten heeft; 

 
 dat onze prins niet alleen van 

een cognacje houdt maar ook 

van een eitje op z’n tijd; 

 dat WGNF ter ere van haar 22-

jarig jubileum een speciale 

Vogelverschrikker heeft gebouwd 

op het Vogelverschrikkerfestival. 

Alle huisjes die daarin hingen 

zijn gemaakt door leden en 

vrienden van WGNF! Er zijn 

speciale pinguïns gevouwen ter 

promotie van de jubileum Nacht 

van de Pinguïn.  

 

 

 dat CV de Pimpelmezen reeds 

enkele dan deze premie-A 

woningen hebben besteld; 

 dat ook de TC op zoek is naar 

handige handen of mensen met 

gewoon een beetje vrije tijd om 

te helpen; 

 dat het paar van het jaar dit jaar 

in het ‘Nieuw’ gestoken wordt; 

 dat je als lid van de Club-111 

voor slecht  € 55,=/jaar 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 tweede 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. Ook fotomateriaal is van 

harte welkom  Dit kun je zenden aan: 

federatie@striepersgat.nl 
 
Carnavalsfederatie Striepersgat 

wenst jullie jullie een mooie 
feestmaand 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 
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