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In deze nieuwsbrief 
Nog enkele weken en dan start het 

carnavalsseizoen met het kiezen van 

een nieuwe heerser over Striepersgat. 

Het programma voor de komende 

maanden zit goed vol dus alle reden 

om met Vastenavond in Striepersgat 

te zijn. Het is trouwens ‘nergens goei 

koper’. Ook handig in deze crisistijd. 

In deze nieuwsbrief al weer veel 

wetenswaardigheden om je madiwodo 

bij te werken. De nieuwsbrief zal 

wederom maandelijks verschijnen. 

Nadrukkelijk bedoelt als aanvulling op 

de Pypliano om actualiteiten te delen. 

Veel leesplezier. 

 

Jaarvergadering federatie 
        27 november 2012       

houdt Carnavalsfederatie Striepersgat 

een Algemene Ledenvergadering. Deze 

vergadering staat in het teken van de 

voorbereidingen van het nieuwe 

carnaval seizoen. Aanvang om 20.30 

uur. Uitnodiging en vergaderstukken 

worden gezonden naar het secretariaat 

van iedere vereniging cq. Muziekske. 

Natuurlijk worden tzt de nieuwe prins 

en zijn adjudant hiervoor uitgenodigd. 

 

 
Bestuurslid gezocht! 

Rini Mommers heeft aangegeven 

omwille van zijn drukke agenda te 

stoppen als penningmeester en lid van 

het DB van onze federatie.   

We streven naar een roulatie onder 

verenigingen om zitting te nemen in 

het DB en zoeken een kandidaat om 

een rol als bestuurslid te vervullen. 

Voor meer informatie over een 

bestuursfunctie kun je terecht bij een 

van de leden van het Dagelijks 

 

 

 

Bestuur. Als de kandidaat ook de rol 

van penningmeester wil vervullen  

is dat mooi meegenomen. Anders 

worden de taken binnen het huidige 

Dagelijkse Bestuur herverdeeld. 

Aanmelden als kandidaat-bestuurslid 

kan t/m 19 november bij het 
secretariaat E. federatie@striepersgat.nl 

 

Prinsverkiezing 

Op zaterdag 10 november a.s. start 

om 13.30 uur de prinsverkiezing in 

Stadscafé “de Senaat” Luikerweg 10 te  

Valkenswaard. Na de verkiezing en het 

nuttigen van een buffetmaaltijd gaat 

het omstreeks 19.15 uur naar 

Residentie Zaal Lavrijssen  

voor de Prinsenzitting 

"Nerges goei kôper". 

 
 

Prinsenbal 10 november  
Alle carnavalsverenigingen zijn 

uitgenodigd voor het prinsenbal op 10 

november 2012 alwaar de nieuwe 

prins van Striepersgat op feestelijke 

wijze zal worden gepresenteerd. 

De avond start om elf minuten over 

acht in zaal Lavrijssen aan de Karel 

Mollenstraat. Zoals gebruikelijk staat 

het programma bol van humor, zang 

en dans. Maar er is ook zeker ruimte 

voor een “sociaal praatje” met oude 

bekende carnavals vrienden. En dat 

natuurlijk allemaal in het thema van 

komend seizoen: “Nerges goei kôper”! 

Kaarten á € 11,= zijn te verkrijgen 

via balsenzittingen@strieprsgat.nl 

of door het mobielenummer van 

Sandra de la Roij te bellen:  

M. 06-23987692. 

Tot op het prinsenbal!
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Gietersch 22 jaar jong 

Op 24 november a.s. vieren De 

Gietersch in het Oude Wandelpark  

aan de Eindhovenseweg 264 het 

tweede jubileum. 

De receptie start om 19.30 uur met 

gepland einde om 21.00 uur dat 

wellicht niet gehaald wordt zodat ieder 

kan genieten van talloze wervelende 

optredens welke eindigt om 00.30 uur 

met een verrassende slotact. Voor 

zover er dan nog remmen zijn, gaan 

ze los en mag je het einde zeker niet 

missen. Benieuwd?...  kom de 24e! 

 

 
 

Groot Striepersgats 

Liedjesfestival 
Na 10 jaar het Groot Striepersgats 

Liedjesfestival georganiseerd te 

hebben is op dinsdag 12 juni 2012, 

door de oud leden van carnavals-

vereniging de Nienoppen, het stokje 

overgegeven aan een volgende 

generatie enthousiastelingen.  

De opvolger is gevonden in 

CarnavalsGroep Achteraf uit 

Valkenswaard. 

Vurzitter Hendrik Jansen en de leden 

van CG Achteraf zijn er blij mee. Wel is 

de organisatie ondergebracht in een 

aparte stichting. Er zijn nog enkele 

plaatsen voor deelnemers 

beschikbaar!! 

Wie doet er op 7 december a.s. een 

gooi naar de titel: het carnavalslied 

van Groot Striepersgat 2012/2013? 

Kaartverkoop is ondertussen ook 

gestart. Meedoen of komen genieten, 

mailtje sturen aan: 
Secretariaat@striepersgatsliedjesfestival.nl   
 

 

Website… 
Marc Maas heeft een button 

Verenigingszaken op de site van SCS 

geplaatst. Daarmee wordt het 

verenigingsnieuws ook virtueel 

toegankelijk. Elke vereniging kan iets 

kwijt. Bijvoorbeeld een kort verhaaltje 

wie ze zijn en wat ze doen.  

Ook fotomateriaal is van harte welkom  

Tekst kun je aanleveren en zenden 

aan: federatie@striepersgat.nl 

 

De Pypliano 
Carnavalsfederatie Striepersgat heeft 

als een van de speerpunten voor het 

komende seizoen het organisatorisch 

en praktisch goed inrichten van het 

uitbrengen van de Pypliano. Daarvoor 

werkt ze samen met enkele personen 

welke al jaren nauw betrokken zijn bij 

de Pypliano. 

In het komend seizoen zal de Pypliano 

zowel virtueel als fysiek beschikbaar 

zijn. De abonnementsprijs voor een 

fysiek exemplaar bedraagt € 15,= per 

seizoen voor 4 uitgaven. Daarmee 

worden dan exact de kosten van 

uitgifte gedekt.  

Voor de verenigingen blijft de 

contributie van de federatie 

ongewijzigd op € 15,=. Abonnement 

fysieke Pypliano komt daar bovenop. 

 

Daarmee handelen we in lijn met 

hetgeen is besproken tijdens de ALV 

van 22 maart 2012. 

 

 

 

 

 

Alle verenigingen en individuelen 

welke nu een geprint exemplaar 

ontvangen, krijgen bij de 

nieuwsbrief van november een 

formulier waarin aanmelding 

plaats kan vinden. 
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In november ga ik naar…    

 Het Schuimkoppenfestival op 4 

november in De Bommel 

 De prinsverkiezing op 10 

november. 

 Het prinsenbal op 10 november 

 De verkiezing van de jeugdprins 

op 11 november 

 Naar een voorronde van het 

Tonproatersconcours op 20 of 21 

november in zaal Lavrijssen 

 De Algemene Ledenvergadering 

van de federatie op 27 

november 

 Als ik ergens honger krijg 

gewoon thuis eten! 

 

Gehoord dat… 
 Marty van Herk en Iwan van 

Vugt druk zijn met de praktische 

opzet van de Pypliano; 

 adverteerders in de Pypliano 

welkom zijn voor € 50,= halve 

pagina en € 100,= voor een 

complete pagina; 

 als iedere vereniging 1 

adverteerder aanlevert de 

continuïteit gewaarborgd is; 

 de advertenties zowel in de 

Pypliano als de nieuwsbrief 

opgenomen kunnen worden en 

zodoende ca. 450 adressen 

worden bereikt; 

 Sandra de la Roij voorzitter is 

van de Commissie Bals en 

Zittingen; 

 Ron Hoogmoet voorzitter is van 

de Technische Commissie; 

 Striepersgat een nieuwe pliessie 

heeft in de persoon van Stefan 

Meulendijks; 

 de nieuwe pliessie ook keigoed is 

als tamboer; 

 Patrick Crijns, Arno Jacobs en Ad 

van Opstal zijn benoemd tot lid 

van de Raad van Elf. 

 bij de volgende nieuwsbrief het 

aanmeldingsformulier zit voor 

kandidaten voor de Federatie-

onderscheiding en de Jan 

Cremersbokaal; 

 iedereen daar nu vast goed over 

na kan denken, overleggen, 

wikken, wegen, zwetsen en 

piekeren; 

 dit de eerste Nieuwsbrief is van 

het seizoen 2012/2013 en dat 

jouw verenigingsnieuws hier ook 

had kunnen staan;    

 

Verenigingsschild 
Vorig jaar hebben 14 vereniging een 

verenigingsschild laten maken. 

Streven is om de schilden dit seizoen 

vaker te tonen en op te hangen. 

Verenigingen welke ook nog een schild 

willen laten maken dienen dit uiterlijk 

1 december 2012 kenbaar te maken 

door een mailtje naar 

federatie@striepersgat.nl 

Zij ontvangen praktische informatie 

voor een tijdige realisatie van een 

schild. Kosten bedragen € 45,= all-in. 

 
Carnavalsfederatie Striepersgat 

wenst jullie jullie een 
inspirerende start toe van een 
nieuw carnavalsseizoen. 

 
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. Dommelseweg 157 
5554 NP Valkenswaard 
T. 040-2048309 
E. federatie@striepersgat.nl 
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