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In deze nieuwsbrief 
Op zaterdag 10 november is er 

geschiedenis geschreven. Tijdens een  

bijzondere vergadering van het 

stichtingsbestuur werd een prins 

gekozen uit een bij de federatie 

aangesloten carnavalsvereniging.  

Als 60e prins van Striepersgat gaat 

William Damen heersen over 

Striepersgat als prins Willem I.  

Als rasechte muzikant koos hij voor de 

leuze ‘Striepersgat doar zit muziek in’. 

Zijn vereniging CV De Striepersgatse 

Hofkapel is terecht ontzettend trots.  

 

 
 

Natuurlijk was uw secretaris er direct 

bij om deze verenigingsmens te 

feliciteren. 

 

 
 

In deze nieuwsbrief weer diverse 

actualiteiten. Helaas overleden de 

afgelopen weken ook markante 

striepers. 

 

 

 

Na de Sint en kerst kunnen we ons 

opmaken voor Vastenavond. Met een 

passend thema is deze tijd: 

 ‘nergens goei koper’. 

In deze nieuwsbrief al weer veel 

wetenswaardigheden om je madiwodo 

bij te werken. De nieuwsbrief 

verschijnt maandelijks als aanvulling 

op de Pypliano om actualiteiten te 

delen. Veel leesplezier. 

 

De Strieper 
Alle carnavalsverenigingen zijn 

uitgenodigd om een leuke bijdrage te 

leveren aan ons carnavalsmagazine. 

De teksten (max. 200 woorden), leuk 

fotomateriaal etc. kunnen vóór 7 

december 2012 worden gezonden aan: 

strieper@striepersgat.nl 

Slechts in overleg kan dit ook na 7 

december 2012 worden ingezonden. 

 

Jaarvergadering federatie 
Op 27 november jl werd de Algemene 

Ledenvergadering gehouden. Deze 

vergadering stond in het teken van de 

voorbereidingen van het nieuwe 

carnavalsseizoen. Dit alles gebeurde 

met achtergrondmuziek van de 

Notenkrakers. 

 

In het café van zaal Lugano waren 14 

verenigingen aanwezig evenals prins 

Willem 1 en z’n adjudant. Top! 

Financieel werd er verantwoording 

afgelegd en op voorspraak van de 

kascontroleCie werd het Dagelijks 

Bestuur gechargeerd. Rini Mommers 

trad af als bestuurslid en penning-

meester. Hij wordt opgevolgd door 

Rob Werson van CV De Striepersgatse 

Hofkapel. Talloze verenigingszaken 

zijn besproken evenals de activiteiten 

van het komende seizoen. 

 

Een constructieve maar bovenal ook 

gezellige bijeenkomst met dingen die 

ge echt wilt weten van elkaar. 
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Overlijden markante strieper: 
Jo de Bruijn 
Jo was lid van ECV ADA vanaf de 

oprichting op 21 januari 1952. 

In de beginjaren was hij bestuurslid.  

Hij was binnen ADA voornamelijk bij 

de leden bekend omdat hij jaarlijks 

aan de deur de contributie op kwam 

halen. Als Jo aan de deur kwam was er 

altijd even tijd voor een praatje en 

men wist precies waarvoor hij kwam. 

Ook ging hij bij de Striepersgatse 

bedrijven en middenstanders langs om 

geld op te halen voor advertenties in 

het programmaboekje van de 

Brabantse Kampioenschappen 

Tonproaten. Dit deed hij ook vele jaren 

voor Stichting Carnavalsviering 

Striepersgat voor de Strieper. 

Jo was vele jaren het gezicht bij de 

toegang bij de zittingsavonden. 

Tijdens het 60-jarig jubileum van ADA 

ontving hij nog de gouden speld. 

Jo was een echte verenigingsmens! 

 

Jeugdprins van Striepersgat 
Dit seizoen regeert Jim de Jong als 

prins Jim d’n Urste over de striepers 

en strieperinnekes. Jeugdprins van 

vorig jaar, Koen Stammen, is zijn 

adjudant. Leuze van de jeugdprins: 

‘Nie knieze en nie zeure,  

mee prins Jim goat het gebeuren’. 

Tommy Kalb is jeugdvorst en Jaap 

Jacobs de jeugdpresident.  

Een mooi kwartet waar muziek in zit! 
 
Schuimkoppenfestival  
Op 4 november jongstleden werd dit  

festival voor de tweede keer gehouden 

in Partcentrum "De Bommel" in 

Dommelen. Een goed bezocht festival 

en kei gezellig. 

 

 

Aan dit mooie festival namen circa 150 

muzikanten uit Valkenswaard eo deel. 

Zij waren er ook:  

             
 

Vorstenzittingen 
OP 19 en 26 januari 2013 vinden de 

jaarlijkse Vorstenzittingenplaats. 

Tijdens de 2e vorstenzitting zullen de 

de federatieonderscheiding en 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 

of rechtstreeks bij Sandra de la Roij: 

sandradelaroij@live.nl 

Tot op de vorstenzitting! 

 

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 
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.  
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Voor de verenigingen blijft de 

contributie van de federatie 

ongewijzigd op € 15,=. Abonnement 

fysieke Pypliano komt daar bovenop. 

 

Aanmelden voor de ontvangst van 

een fysieke Pypliano kan door 

vermelding van: 

Naam – adres – postcode –telefoonnr. 

naar: federatie@striepersgat.nl 

 

Deadline voor de volgende 
Pypliano: 15 december 2012 

                         
 

Federatieonderscheiding en  
Jan Cremersbokaal 
Alle verenigingen hebben een 

antwoordformulier ontvangen voor het 

aandragen van kandidaten voor deze 

verenigingsprijzen. Uiterlijk 30 

december inleveren/mailen naar het 

secretariaat van de federatie. 

De Federatieonderscheiding is  

bestemd voor personen welke zich op 

het gebied van de carnavalsviering 

bijzonder verdienstelijk hebben 

gemaakt. De Jan Cremers Bokaal 

is bestemd voor de meest actieve 

vereniging van dit seizoen. 

 

In december ga ik naar…    

 

 Prinsinhuldiging Ridders van 

Brunengeruz in Tienen op 1 

december. Zie separate mail 

naar de secretarissen van alle 

verenigingen; 

 het Striepersgats Liedjesfestival 

in Stadscafé de Senaat op 

vrijdag 7 december; 

 Verkiezing Striepersgats paar 

van het jaar en de Nacht v.d. 

Bokken op zaterdag 15 

december; 

 het feest van De Zware Jongens 

op zaterdag 22 december; 

 

Gehoord dat… 
 de rij van Pielekes in de vorige 

nieuwsbrief niet compleet was; 

 ook Twan van Veldhoven daar 

thuishoort als nieuw lid van de 

Raad van Elf; 

 met vier Pielekes er maar een 

de echte kan zijn en dat is 

Patrick Crijns; 

 Liberté van DJ Parla niet alleen 

bij ECV ADA populair is maar ook 

bij CV De Zware Jongens – zie 

hieronder het bewijs; 

 
 

 dit de tweede Nieuwsbrief is van 

het seizoen 2012/2013 en dat 

jouw verenigingsnieuws hier ook 

had kunnen staan;    

 

Carnavalsfederatie Striepersgat 

wenst jullie jullie een mooie 
feestmaand toe. 
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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