
 
 

NIEUWSBRIEF    Carnavalsfederatie Striepersgat                 
 Nr. 18        November 2014                                                

 

 

In deze nieuwsbrief 
Enkele dagen geleden werd onze ALV 

gehouden ter voorbereiding op het 

carnavalseizoen want Striepersgat lèèft! 

Op zaterdag 8 november werd Gerton 

Heesakkers gekozen tot 62e prins van 

Striepersgat. Met een kanon werd hij aan 

het slot van een act door een lokale 

illusionist het podium opgeschoten. 

 

 
 

Hij voelt zich inmiddels een echte Strieper. 

Geboren in Zandhazendurp en van jongsaf 

aan een fervente Sisi-drinker. Dit is 

verandert toen hij in 2003 lid werd van de 

Vergulde Sigaar en het gerstennat leerde 

drinken. Zijn adjudant is zijn vriend en 

fietsmaat Peter Kalb. Peter blijft president 

doch Ton van Loon zal diverse ceremoniële 

zaken voor z’n rekening nemen. 

 

 
 

 

 

 

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! 

 

Algemene Ledenvergadering 
Op dinsdag 25 November jl. werd ter 

voorbereiding op het seizoen door 14 

verenigingen intensief vergaderd in 

aanwezigheid van ZDH de 62e PVS en 

de optochtcommissie. 

Veel nuttige zaken om met elkaar te delen 

om te zorgen voor een vlekkeloze carnaval 

met veel leut en plezier met elkaar. De 

oproep voor een Paar van het jaar werd 

nog maar eens herhaald om te voorkomen 

dat deze mooie traditie verloren gaat. 

Veel gedoe over een kasverschil van €0,02 

wat leidde tot uitbreiding van de 

kascontrolecommissie met een 3e lid. 

Uiteindelijk eindigde de avond met gin 

gedoe en een gezellige nazit. Deze keer 

deden De Notenkrakers als leste ut licht 

uit. 

 

Bedankt 
Het prinsenbal op 8 november was gezellig 

dankzij de aanwezigheid van vertegen-

woordigers van vele verenigingen.  

In afwachting van de nieuwe prins werd er  

stevig bijgebuurt. De Cie Bals & Zittingen 

ziet alle verenigingen weer graag terug 

tijdens de 1e vorstenzitting op 24 januari. 

 

 
Sandra de la Roij 

Voorzitter Cie Bals & zittingen



 
 

 

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!  

 

De Pypliano 
De eerste Pypliano voor het komende 

seizoen is al weer uit.   

Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

datjes kun je het hele seizoen zenden naar 

pypliano@striepersgat.nl 

Deadline = 15 december 2014 

 
Jeugdprins 

 
 

Aan de Jeugdprins Jubliano Junior van 

Striepersgat is officieel gevraagd of hij de 

prinsensteek van oud-prins Jubliano zou 

willen dragen tijdens zijn regeerperiode. 

Dat wilde hij!  

Tommie Kalb is op 9 november jl. gekozen 

tot jeugdprins Jubliano Jr. Dat gebeurde 

allemaal op zijn 11e verjaardag!  

Jubileum jeudprins 5x11 

 

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


 
 

Liedjesfestival 
Vrijdag 12 december is het zover. De 

opzet van de avond is gelijk aan de 

voorgaande twee jaren, dus ook het 

publiek heeft weer een belangrijke rol in 

de jurering 

Ook dit jaar hopen we weer op veel 

verenigingen in de zaal om alle 

deelnemers een hart onder de riem te 

steken. Samen maken we de Carnaval en 

dat willen we graag op deze avond ook 

weer laten zien.  

Daarom nodigen we jullie van harte uit 

voor dit mooie evenement. Kaarten voor 

deze avond kosten € 6 in de voorverkoop 

(€ 9 aan de kassa) en zijn te bestellen via 

secretariaat@striepersgatsliedjesfestival.nl 

Voor de verenigingen is er een speciale 

aanbieding; 11 kaarten voor € 55, alleen 

verkrijgbaar in de voorverkoop via dit 

emailadres.  

 

 
 

Jeugdkapel 
De jeugdkapel zoekt aanvulling in haar 

bezetting. Dit mogen kinderen zijn tot 18 

jaar. (groepjes zijn ook welkom) 

Een mooie gelegenheid om samen met 

leeftijdsgenoten carnaval op een leuke, 

gezellige en muzikale wijze te vieren. 

De JeugdCommissie zorgt voor een goede 

begeleiding. Informatie en/of aanmelden 

bij Roel van Wijk: roelvanwijk@gmail.com 

  

In december ga ik naar… 
 Groot Striepersgats Liedjesfestival 

in Stadscafé de Senaat op 12 

december; 

 Verkiezing Striepersgats paar van 

het jaar / Nacht v.d. Bokken op 13 

december; 

 De ijsbaan om te oefenen voor 

Striepersgat on ice; 

 

 
Vorstenzittingen 
Op 24 en 31 januari 2015 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! 

 

Gehoord… 
 dat de zoon van de vorst van 

Brouwersgat dit jaar prins is.  

Blauw bloed is schijnbaar genetisch 

bepaald; 

 dat de hofmarjannkes een speciaal 

logo voor hun jubileum hebben laten 

maken; 

 
 dat d’n vurzitter als eerste een 

nieuwe striepersgatse badge heeft 

aangeschaft; 

 dat als jij dat ook wilt, je een 

bestelling kunt plaatsen bij CV Halluf 

Elluf; 

 dat er 19 deelnemers zijn uit Groot 

Striepersgat aan het GSLF; 

 dat Cranendonck ook dit jaar weer 

deelneemt aan de grote optocht; 

 dat dit de tweede Nieuwsbrief is van 

het seizoen 2014/2015 en dat jouw 

verenigingsnieuws hier ook had 

kunnen staan; 

 

mailto:secretariaat@striepersgatsliedjesfestival.nl
mailto:roelvanwijk@gmail.com
mailto:balsenzittingen@striepersgat.nl


 
 

 

Tonproaten 
De finalisten van de 48e Brabantse 

Kampioenschappen Tonproaten op 9 

Janauri 2015 zijn bekend.  

Aan de finale nemen deel Arian Compen - 

Boy Janssen - Tom Mijnders - Jasper van 

Gerwen - Ad Vermeulen - Frank Schrijen - 

Berry Knapen en Andy Marcelissen. 

Alle ingredienten zijn aanwezig voor een 

avondje buikschudden, lachspieren 

verrekken en leut. 

Veel gehoord: “in de voorronden ging het 

verrekes”. Ook Trix genoot… 
 

 
 

 
Carnavalsfederatie Striepersgat 
wenst jullie een schon 2015 toe 

woarbij ut licht mee Kerstmis an 
goat en bleft. 

Fijne carnaval! 
 
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.striepersgat.nl/

