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In deze nieuwsbrief 
Na de jaarwisseling is er nu iedere week 

wel een activiteit in de aanloop naar 

Vastenavond. We hebben al genoten 

van mooie carnavaleske momenten. 

Dus Striepersgat lèèft! 

Inmiddels brand het licht van carnaval in 

de voortuinen van de dorslustige 

hoogheden. Dus aanlaten voorlopig en als 

leste uit doen op aswoensdag. 

 

 
 

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! 

 

 
 

 
Paar van het jaar 
Zoals zo vaak kwam het voordat de leste 

het licht uit deed toch nog goed. Er is 

inmiddels een Paar van het jaar.  

Ondenkbaar dat een dergelijke mooie 

traditie bijna niet door was gegaan. 

 

 
 

Op 7 januari jl kwam de verlossing tijdens 

Striepersgat on Ice. Erik Aarts deed 

Patricia Broeders een aanzoek met als 

resultaat een Striepersgatse bruiloft op  

7 februari 2015! 

 

 
 

Vorstenzittingen 
Op 24 en 31 januari 2015 vinden de 

jaarlijkse Vorstenzittingen plaats. 

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. Kaarten voor de vorstenzittingen 

kunnen besteld worden via  

balsenzittingen@striepersgat.nl 

 

Tot op de vorstenzitting! 
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BK Tonpraoten 2015 
Na een spannende strijd op vrijdagavond 

9 januari heeft Andy Marcelissen uit 

Raamsdonksveer de titel Brabants 

Kampioen Tonpraoten 2015 veroverd.  

Hij is daarmee de 48e kampioen die de 

bekende en begeerde wisseltrofee de 

Zilveren Ton mocht ontvangen. Aan het 

eind van de avond kwam de, door de 

tonpraoters gekozen, jury onder 

voorzitterschap van Dhr. Ad Dams uit 

Waalre tot de volgende uitslag: 

1. Andy Marcelissen als Sprookjesverteller 

            
2. Boy Jansen als Prinses Beatrix 

3. Berry Knapen als de 

    Harry de Campingbeheerder 

 

 
 

 

 

  

Striepersgat on Ice 
 

 
 
CV De Zware Jongens 2 heeft de achtste editie 
gewonnen van Striepersgat on Ice. In de finale 
werd De Zware Jongens 1 verslagen. De 
gedeelde derde plaats was Hermenieke van Nix 
en ADA 2. Na de sportieve strijd was het nog 
heel gezellig in de tent van de ijsbaan op de 
Markt.  

 
 

De komende weken ga ik naar…. 
 het Vurdeursfeest en de verkiezing 

van de Koning der Prinsen in 

Lugano op 17 januari; 

 het 55-jarig jubileum van de 

Striepers-gatse Hofmarjannekes en 

Jong Striepersgat vanaf 13.11 uur 

uitgenodigd in Zaal Lavrijssen. 

 de uitreiking van de Strieper op 

zaterdagmiddag 24 januari; 

 de 1e vorstenzitting met de 

uitreiking van de Federatieonder-

scheiding en de Jan Cremersbokaal 

op 24 januari; 

 het Striepersgats Open Podium en 

de uitreiking van Strieperke op 25 

januari; 

 de 2e vorstenzitting op 31 januari 

als ik ginne tijd had op de 24e; 

 het 37e Blaaskapellefestival op 

zondag 1 februari bij Lavrijssen; 

 

 

 



 
 

55 jaar Hofmarjannekes 
Zo begon het, tijdens de optocht van 1960 

danste Eefke Eigenberg als eerste 

dansmarietje voor de Prinsenwagen van 

Prins Reinaart d’n Urste (Piet Vos) en 

adjudant Martien Geldens. 

 

 
 
Wil je jouw 'schôn' herinnering ook op 

onze Facebookpagina delen? Stuur dan 

een berichtje naar onze site Striepersgatse 

Hofmarjannekes of een email naar 

hofmarjannekes@striepersgat.nl. 

 

Gehoord dat 
 de Strieper op facebook is; 

 de nominaties bekend zijn voor de 

Federatieonderscheiding en de Jan 

Cremersbokaal; 

 ene zekere C. Bots het bestuur van 

de federatie heeft voorzien van 

geronselde stembiljetten; 

 het federatiebestuur onkreukbaar 

is; 

 de slaapkamer van Mart en Tilly 

met veel handspandiensten van de 

familie eindelijk klaar is;  

 de redactie zich afvraagt voor wie 

dit nieuws relevant is;  

 bij  gebrek aan palen diverse 

strieperinnekes op tafel dansten 

tijdens Striepersgat on Ice; 

 er nog een plekje in de agenda vrij 

is voor het Prinsenfeest; 

 suggesties voor datum en locatie 

welkom zijn; 

 d’n vurzitter van de Hofkapel is 

komen wonen in ons eigen 

Striepersgat; 

 de prijsuitreiking van de Grote 

optocht op zondag om 20.00 uur is 

bij Lavrijssen; 

 de woning van de secretaris van de 

federatie nog te koop staat; 

 hier ook jouw weetjes en nieuws 

van jouw vereniging had kunnen 

staan; 
 

Carnavalsfederatie Striepersgat 
wenst jullie schôn onder mekaar 

waarbij de leste het nog laat 
maokt… 

 
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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