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In deze nieuwsbrief 
Ut is weer voorbij en Prins carnaval de 62e 

van Striepersgat heeft als leste het licht 

uitgedaan. We hebben genoten van mooie 

carnavaleske momenten. Dus Striepersgat 

lèèft echt! 

Op Aswoensdag hebben we van Felie een 

askruisje gekregen. Daarmee is de 

vastentijd begonnen, de trommeltjes om 

snoep en lekkers in te bewaren zijn weer 

tevoorschijn gekomen..    

Allen bedankt voor een mooi seizoen! 

De verenigingen en muziekskes hebben 

zich van de beste kant laten zien. En ook 

dit jaar vielen de Jan Cremersbokaal en 

Federatie-onderscheiding op het juiste 

adres. 

Er is ook weer veel gezeverd, gemauwd, 

gezanikt, geroddeld, gekletst en deez 

nieuwsbrief dee daor een bietje an mee. 

Maor veural om euw op de hogte te 

houwen van alle dingskes in Striepersgat. 

 

Vrienden voor het leven…! 

 
 

De nieuwsbrief zal in het nieuwe seizoen 

weer maandelijks verschijnen. Nadruk-

kelijk bedoelt als aanvulling op de Pypliano 

om nieuwtjes te delen. Veel leesplezier! 

 

                

 

ALV – Jaarvergadering Federatie 

Op donderdag 19 maart 2015 wordt de 

jaarlijkse evaluatievergadering gehouden. 

We evalueren tezamen met enkele 

commissies het carnavalseizoen en de 

jaarlijkse verkiezing van d’n vurzitter vindt 

plaats. Agenda met vergaderstukken gaat 

naar de Sic van iedere vereniging. 

Na afloop zeveren we nog efkens bij…. 

 

Alle neuzen dezelfde kant in 

Tijdens de Striepersgatse bruiloft was er 

een Maastrichtse oproep(Onno) om vooral 

alle neuzen dezelfde kant in te laten 

wijzen. Da’s gelukt, maar oordeel zelf. 

            
Striepersgatse bruiloft 

Patricia en Erik werken allebei in de zorg 

en besloten om een actie op te zetten met 

Stg. De Opkikker. Jaarlijks zijn er 75.000 

mobiele telefoontjes nodig om 2000 

opkikker momenten te realiseren. 

Er waren dus 205 mobieltjes nodig om 1 

dag daarvan te adopteren. Eindelijk werd 

het 205e mobieltje ingeleverd door ’t 

Hermenieke. Nie nix..! Daarmee worden er 

6 opkikkermomenten gerealiseerd voor 6 

kinderen met een ernstige ziekte. TOP! 

              
 



 
 

Club Kascampagne 
Ook dit jaar voert de Rabobank weer de 

Rabo Clubkas Campagne, waarmee 

verenigingen en stichtingen geld uit de pot 

kunnen krijgen. Inderdaad, “krijgen” want 

je hoeft er feitelijk niets voor te doen. 

Hoe werkt het: 

Carnavalsfederatie Striepersgat 

voldoet aan de criteria en meldt zich voor 

31 maart aan voor deze actie. Iedereen 

die een Rabo rekening heeft bij Rabobank 

De Kempen, kan 5 stemmen uitbrengen 

op verenigingen die zich hebben 

aangemeld. 

Je mag zelfs 2 stemmen op één vereniging 

uitbrengen. Hoe meer stemmen, hoe meer 

opbrengsten voor de vereniging. Simpel. 

 
Rabobank heeft ook dit jaar € 200.000,= 

te verdelen en vorig jaar was elke stem 

€ 3,32 waard. Carnavalsfederatie 

Striepersgat kreeg vorig jaar € 63,08 uit 

de pot, met 19 uitgebrachte stemmen op 

onze verenging. 

 

 
 

DAT KAN DIT JAAR DUS MEER 

WORDEN…………MAAR………… 

 
Een hele kleine maar: 

Om te kunnen stemmen, moet je jezelf 

aanmelden als “lid” van Rabobank de 

Kempen. (en een Rabo rekening hebben, 

bij een van de vestigingen in De Kempen).  

LET OP: doe dit meteen, want je aanvraag 

duurt twee dagen en moet voor 15 maart 

binnen zijn. 

Doen vóór 15 maart! 

Elk lid ontvangt een unieke code, 

waarmee in de stemperiode (van 16 t/m 

30 april) kan worden gestemd. 

 

NB: het lidmaatschap is gratis, maar lees 

zelf goed wat het lidmaatschap inhoudt. 

Ga naar www.rabobank.nl/dekempen 

 

 

 

Eerst een haantje pikken… 
 

           
 
Voordat de carnavalsmis kon starten 

moest onze prins eerst nog z’n scepter 

van het kruis op de torenspits afhalen. 

Een stunt van de Bokken die dit kleinood 

tijdens Nooit te Vruug op een handige 

wijze hadden ontfutseld. 

Een tochtje van 50 meter! 

 

 
 
Een geweldig urste joar! 
Gestart als nieuwe vereniging en direct 

volop in de schijnwerper. Virtueel, fysiek, 

en digitaal alles tip top op orde.  

Overal aanwezig, … en als het kan 

meedoen natuurlijk. Leuke kadootjes, 

mooie praatjes en schon pakskes. Voor 

iedere gelegenheid iets anders. 

Een 3e prijs op GSL-festival en als wel-

verdiend toetje de 1e prijs in de Grote 

Optocht: Striepersgatse wagens 

. 

 
 
 

http://www.rabobank.nl/dekempen


 
 

Gehoord dat 
 de redactie van de Pypliano een 

nieuwe lijfspreuk heeft ‘zoals ie ut 

kred, zo maokt ie ut!’ 

 d’n Valkenswirdse twillig is 

toegetreden tot de Orde van de 

Reigerij van de Baronie van 

Ginneve tot Zilberreg. Proficiat! 

 er nu 4 dames zitting hebben in het 

voornamelijk herengebeuren 

   
 

 door onze pastor 21 maart is 

uitgeroepen tot dag van de 

ambtenaar; 

 iedereen die in de carnavalsmis 

was weet wat dat betekent; 

 Piet van Lieshout nu eindelijk z’n 

eigenste federatieonderscheiding 

heeft en zijn ‘lenertje’ terug heeft 

gegeven; 

 dit het gevolg was van een hik-up 

in de productie omdat iedere 

onderscheiding een kunstwerkje op 

zich is, gemaakt door deskundige 

handen; 

 CV Swing zich opwerpt als DE 

jury van de optocht. Zal volgend 

jaar wa worre; 

 

 

 het vier dagen leuzen en 

slimmigheidjes regende; 

 

  
 

 d’n Zeelbergseweg een eigen CV 

gaat oprichten. Benieuwt welke 

originele naam dit oplevert?; 

 het dinsdag zeer gezellig was op de 

statie; 

 

 
 

 het wir 'n schôn fisje was, om 

saome mee heul veul mooi Strieper 

en Strieperinnekes ( èn 

buitendurpse) carnaval te viere; 

 hier ook jouw weetjes en nieuws 

van jouw vereniging had kunnen 

staan; 
 

D’n Zilveren Hopbel 
Rini Nieuwenhuizen heeft deze 

onderscheiding ontvangen voor het al 

jarenlang werven van adverteerders en 

sponsors om de Striepersgatse Carnaval 

mogelijk te maken.  

Complimenten en een hele grote proficiat! 
 

 
 
 



 
 

 
Carnavalsindex 
Striepersgat lèèft!!! is de leuze van Prins 

Carnaval de 62e van Striepersgat. En dat 

blijkt, want Striepersgat staat op de 3e 

plaats in de landelijke carnavalsindex, dit 

is een initiatief van beslist.nl. Zij 

onderzochten vanuit welke plaatsen de 

afgelopen weken het vaakst naar 

carnavalskleding werd gezocht op het 

online winkelcentrum. Daaruit blijkt dat de 

carnavalskoorts het hoogst is in Venlo 

maar dat Striepersgat een verdienstelijke 

3e plek heeft bereikt dit jaar 
 

 
 

De komende weken ga ik naar… 
 

 de H. Nicolaaskerk om te biechten 

dat ik toch stiekem  uit m’n 

Vastentrommeltje heb gesnoept; 

 de evaluatievergadering van de 

federatie op 19 maart 2015 

 de elektroman om het licht aan te 

toe voor een mooie Vastentijd. 

 

 
De Pypliano 
Deadline voor de volgende Pypliano is 

       25 maart 2015 

Stukskes, ploatjes, prentjes, ditjes en 

datjes kun je het hele seizoen zenden naar 

pypliano@striepersgat.nl 
 
 

De Federatie dankt haar 
adverteerders van afgelopen 

seizoen: 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

         
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

mailto:pypliano@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


 
 

 
Carnavalsfederatie Striepersgat 

wenst iedereen een zonnige lente 
en een mooie zomer toe. Met voor 

iedereen heul veul licht…. 
 
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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