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In deze nieuwsbrief 
Zo kort voor de jaarwisseling nog 

een nieuwsbrief met actualiteiten. 

D’r zit muziek in en onze prins 

Willem I is al snel warm gedraaid. 

Om met z’n woorden te spreken: 

Hij vindt het hartstikke mooi, met 

hartstikke veel verenigingen, met 

hartstikke veel schik in een hartstikke 

korte tijd naar Vastenavond.  

 

 

 

 

 

 

 
De eerste activiteiten hebben laten 

zien dat het een mooie seizoen beloofd 

te worden met veel betrokkenheid van 

velen in een goede sfeer. Oftewel 

Striepersgat op z’n best! Veel 

leesplezier tijdens de feestdagen. 

 

De Strieper 
Diverse carnavalsverenigingen hebben 

weer een bijdrage geleverd en de 

Strieper zit weer goed vol. Op 

zaterdagmiddag 26 januari 2013 vindt 

de presentatie plaats. Dank voor jullie 

stukskes, plaatjes, ditjes en datjes. 

 

Striepersgats Liedjesfestival 
Op vrijdag 7 december jl. werd in de 

Senaat het Striepersgats Liedjes-

festival gehouden. Dit jaar voor de 

eerste maal georganiseerd door CG 

Achteraf. 

Twaalf deelnemers streden in 3 

voorrondes om finale plaatsen. Zowel 

het publiek als de drie prinsen uit 

Mulkgat, Brouwersgat en Striepersgat 

mochten daar een finalist aan 

toevoegen. Uit de 5 finalisten werd 

uiteindelijk IVO winnaar met het lied 

‘Op de Malpie’. ‘Jansse van de kieppe’ 

van de Fontijntjes werd tweede.  

Zoals we van IVO gewend zijn is ook 

 

 

dit nummer weer zelf gearrangeerd.  

We wisten al dat er veel bekenden 

liepen van de Zilberg tot de Statie 

maar IVO trof er velen aan op en rond 

de Malpie. Al ben je als bekende 

strieper nu niet bezongen; geeft niets, 

kom eens wat vaker op de Malpie te 

voet of met je fiets.  

 

Refrein… 

Op de Malpie, op de Malpie 

Lopen veel bekenden rond. 

Op de Malpie, op de Malpie 

Mooi Striepersgatse grond. 

Op de Malpie, op de Malpie 

Met z’n purperen hei. 

Op de Malpie, op de Malpie 

Staat een hert met een gewei. 

     
 
 

Brabantse Kampioenschappen 
Tonproaten 
Ook dit jaar staan er 8 tonpraters in 

de finale. Brabants Kampioen Berry 

Knapen was al geplaatst. De zeven 

tonpraters die met hem gaan strijden 

om de titel zijn: 

 Cristel van den Dungen 

 Freddy van den Elzen 

 Frank Schrijen 

 Ivo van Rossum 

 Ton Brekelmans 

 Rien Bekkers 
 Jasper van Gerwen 

 



Paar van het jaar 
Aan het einde van een warme, 

dorstige en spannende race werd een 

nieuw Striepersgats Paar gekozen: 

Inge Rijkers-Schattefor & Mark van 

Lindt. Beiden lid van CV Zwing 

 

 
 

Nacht van de bokken 
Op zaterdag 15 december jl. werd de 

Nacht van de bokkenrijders geopend 

door Jeugdprins Jim d’n Urste. 

Dit jaar was er een aangepast geheel 

nieuwe versie met op twee 

verschillende podia non stop muziek. 

Alle deelnemende kapellen werden 

uitgenodigd een tweetal sessies te 

spelen. Een oergezellige avond met de 

aanwezigheid van veel verenigingen. 

 

 

 

 

 

 
 

 
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.  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 is 15 januari 2013 

 

Federatieonderscheiding en  

Jan Cremersbokaal 

De aanmelding van kandidaten voor 

deze verenigingsprijzen kan nog tot 30 

december as. ! Wees snel bij de 

bestellen van kaartjes voor de 2e 

Vorstenzitting op 26 januari 2013 via 

balsenzittingen@striepersgat.nl 

of sandradelaroij@live.nl 

Tot op de vorstenzitting. 

 
In januari ga ik naar…    

 Striepersgat on Ice op zaterdag 

5 januari; 

 het Tonproaterconcours van 

ECV ADA op 11 – 12 – 13 

januari;  

 het Vurdeurfeest en de 

verkiezing van de koning der 

Prinsen in Lugano op zaterdag 

12 januari; 

 de 1e vorstenzitting op zaterdag 

19 januari; 

 de uitreiking van de Strieper op 

zaterdagmiddag 26 januari in 

Old Dutch; 

 de 2e vorstenzitting met de 

uitreiking van de federatie-

onderscheiding en de Jan  

Cremersbokaal op zaterdag 

26 januari; 

 het 34e Blaaskapellenfestival van 

de CV de Brassers op zondag  

27 januari; 

 de Club 111-dag in Old Dutch op 

zondag 27 januari; 
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Gehoord dat… 
 Johan van Oers de nieuwe 

koptrekker voor dit carnavals-

seizoen is bij CV De vurdeur-

trekkers. Adjudant is Chris Hof; 

 de Striepersgatse Hofkapel op 

17 november 2013 een boek 

uitbrengt; 

 de titel ’55 tinten rood’ is als 

opvolger van ‘……. Grijs’; 

 nog niet iedereen de tekst van 

het Striepesgatse drinklied kent. 

Daarom hieronder de tekst; 

 

Als ’k nu mijn stem 
verhef, 

En mijn hart klinkt 
voller trots, 

Dan hef ik nu mijn glas, 
En drink op mijn 

Striepersgat, 
Striepersgat, 

 
 

 de Zware Jongens een nieuwe 

website hebben; 

www.cvdezwarejongens.nl 

 ’t Hermenieke nie langer langs 

de kant wil staan en dat zij dit 

jaar weer met de optocht mee 

doen; 

 zij vinden dat dit serieuze 

concurrentie is voor de wagens 

en de loopgroepen; 

 de moeder van de Prins goed 

eikes kan hard koken en pellen; 

 ze lekker waren en iedereen wel 

zo’n moeder wil; 

 

 
 

 de Pimpelmezen al weer spullen 

aan het verzamelen zijn voor 

een mooi cadeau voor de prins; 

 dit de derde Nieuwsbrief is van 

het seizoen 2012/2013 en dat 

jouw verenigingsnieuws hier ook 

had kunnen staan;    

 

Carnavalsfederatie Striepersgat 

wenst jullie fijne feestdagen 
en een 2013 toe waar muziek 
in zit.. 

 
Want ‘zoals ge ut maokt, zo kredde ut’ 

Meer carnavalsnieuws is te lezen op de 

website van de Stg. Carnavalsviering 

Striepersgat www.striepersgat.nl   
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