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In deze nieuwsbrief 
Na de jaarwisseling zijn er nu om de paar 

dagen wel activiteiten in de aanloop naar 

Vastenavond. We hebben al genoten 

van mooie carnavaleske momenten. 

Dus Striepersgat lèèft! 

Inmiddels brand het licht van carnaval op 

vele plekken. Dus aanlaten voorlopig en 

als leste uit doen op Aswoensdag. 

 

In diverse tenten, nishutten, zoldertjes en 

schuurkes wordt er hard gewerkt om alles 

tip top te maken voor de optocht. 

 

 
 

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! 

 

 
 

 
Federatieonderscheiding 
Tijdens de 1e vorstenzitting werd de 

Federatieonderscheiding uitgereikt aan 

Martien van de Molengraft. Op vele 

manieren jarenlang betrokken bij de 

carnaval, maar vooral binnen diverse 

verenigingen. O.a. bij Blaaskapel 

Valkenswaard, Hebra’s, Brassers, Piep en 

Blaos en diverse activiteiten bij SCS. 

Wel verdiend. Proficiat! 

 

 
Jan Cremersbokaal 
De 22 bij de federatie aangesloten 

verenigingen maakten dit jaar een 

bijzondere keuze: De Hofmarjannekes. 

Heidy Scholte ontvingen uit handen van 

Elly Cremers-de Wit de Jan Cremers-

bokaal. 

In 55 jaar zijn er 142 dansmarietjes 

geweest, waarvan er nog 93 in Striepers-

gat wonen. Een waardering voor alle inzet 

en een stimulans om zo door te blijven 

gaan want van slijtage is bij deze groep 

vrouwen helemaal geen sprake. 

Hofmarjannekes proficiat! 

 

 



 
 

Deutsche Feste 
De Striepersgatse  Jägermeisters bestaan 

5 jaar. Dat laten ze niet zomaar voorbij 

lgaan, ondanks dat dit geen carnavals-

jubileum is. Zoals gebruikelijk de 

afgelopen jaren is er een Deutsche Feste 

op dinsdagmiddag met carnaval. 

Dit alles gaat gebeuren bij Du Commerce.  

Deuren zijn open vanaf 15.00 uur. 

Het zal zoals de voorgaande jaren weer 

een leuk feest worden met PULLEN en veel 

Muziek. Dus kleding: Duits/Oostenrijks. 

 

 

De komende weken ga ik naar…. 
 de minizittingen op woensdag 

4 februari in de Striepersgatse 

verzorgingscentra 

 de Striepergatse bruiloft op  

zaterdag 7 februari 

 het boerenbal op maandag 

9 februari in Feesterij Lugano 

 Nooit te vruug in Stadscafé de 

Senaat op vrijdag d’n 13e 

 het keren van de Carnavalk op 

zaterdag om 10.11 uur waarna de 

Carnavalsmis in de H.Nicolaaskerk; 

 zomaar ergens in Striepersgat vier 

dagen genieten van het schônste 

van Striepersgat, met m’n 

vereniging, muziekske of zomaar 

schôn lui; 

 en zurgen dat ut licht an bleft?! 

 de H. Nicolaaskerk op woensdag 

18 februari /19.00 uur voor het 

halen van een askruisje 

 

 

En natuurlijk ga ik naar.…. 

 

 

 

Het smartlappenfestival in Willem II op 

maandag 16 februari 

 

De Blaaskapellenpolonaise in 

De Senaat op maandag 16 februari 

 

De Striepersgatse Deutsche Feste 

op dinsdag 17 februari in Du Commerce 

 

55 jaar! 
Op zondagmiddag 17 januari was er een 

schôn midddag met veel herinneringen en 

sentiment. Eigenlijk meer een reünie van 

nieuwe en oude jeugdleden van de 

hopmarjannekes, jeugdkapel en 

jeugdraad.  

 

 
 

Programma Striepersgatse bruiloft 
Op 7 januari jl. deed tijdens Striepersgat 

on Ice, Erik Aarts aan Patricia Broeders 

een aanzoek met als resultaat een 

Striepersgatse bruiloft op 7 februari 2015! 

Dus heeft het leste paar niet het licht uit 

gedaan en is er volgend jaar hopelijk weer 

een paar en een bruiloft zoals het hoort. 

 

 
 

14.00 uur huwelijkstoet vanaf Lugano 

15.00 uur ceremonie Gemintehuis 

20.11 uur receptie Paar v/h jaar 

21.30 uur feestavond 

 

 

 



 
 

Fraude tijdens de Koning der 
Prinsen 
Nee, Prins Jan van Brouwersgat was de 

eerlijke winnaar, dit gaat over wat anders. 

Op het plaatje zie je vier verschillende 

consumptiebonnen die in de "feest-

verlichting" in een café niet echt goed van 

elkaar te onderscheiden zijn.  

Dacht VDT vorig jaar dat er sprake was 

van een incident toen bij MacMusic/Lugano 

een aantal muntjes (die onderste twee op 

het plaatje) terug kwamen, dit jaar waren 

het er ongeveer 80 (van het type 

rechtsonder). 

 

 
 

Dit is geen incident maar moedwillige 

FRAUDE met consumptiemunten.  

Het kost VDT dit jaar dus € 160,= 

Voor hun een domper op de feestvreugde 

en een voor de rest geslaagde avond. 

Mocht jij tot deze feestgangers behoren en 

dit bericht lezen, ge kunt ut nog goed 

maken. Verenigingen zijn gewaarschuwd! 

 

Gehoord dat 
 de redactie van de Pypliano een 

nieuwe lijfspreuk heeft ‘zoals ge ut 

kred, zo maokt ie ut!’; 

 niet meer wordt gewacht op 

scribenten maar op de deadline 

wordt geproduceerd;  

 Wim Luijbregts ‘dun urste 

jeugdprins van Striepersgat was 

 hij dit deed op 11-jarige leeftijd;  

zo’n 55 jaar gelden; 

 zijn leuze was: “ik ben de urste en 

doe het licht aan”; 

 de vrouw van onze burgemeester 

vijf maanden zwanger is en toch 

carnaval komt vieren; 

 de carnavalswagen van de 

Hofmarjannekes niet doorgaat; 

 dit om halluf elluf ter elfer uren is 

besloten; 

 het niet goed gaat in de 

accountancy en daarom de 

adjudant een bijbaantje heeft; 

 hij het vak als schoenmaker steeds 

beter beheerst; 

 

                          
 

 onze prins z’n eerste klant was; 

 de leden van ut Hermenieke 

eindelijk vrienden zijn geworden en 

dus CV een VG gaat worden; 

 het Hermenieke van Nix stik jaloers 

is op het vaandel van de 

Jeugdkapel; 

 

 
 

 op het vurdeurfeest eindelijk de 

nieuwe pakken van de Jeugdkapel 

te zien waren; 

 ze kei mooi zijn!; 

 

        
 

 



 
 

 Martien van de Molengraft, winnaar 

van de Federatieonderscheiding 

een gezelschapsmens is; 

 op carnavalsmaandag hij tussen de 

middag hamburgers bakt voor vele 

striepers en strieperinnekes; 

 adres en tijdstip aanvang te 

verkrijgen zijn bij echtgenote 

Maria; 

 hier ook jouw weetjes en nieuws 

van jouw vereniging had kunnen 

staan; 
 

Carnavalsfederatie Striepersgat 

wenst jullie schôn dagen 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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