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In deze nieuwsbrief 
Nog twee weken voor Vastenavond en 

dan barst het los. Inmiddels staan de 

weekenden vol met allerlei activiteiten. 

De komende week zijn er mini- 

zittingen en maakt het paar van het 

jaar zich op voor een mooie bruiloft.  

Nergens goei koper dus: vooral 

carnaval vieren in Striepersgat.  

In deze overvolle nieuwsbrief een 

terugblik op enkele activiteiten maar 

ook weer allerlei (nieuwe)weetjes. 

 

  

 

 

 

 

 

Federatieonderscheiding. 

Tijdens de tweede vorstenzitting is dit 

jaar de Federatieonderscheiding 

uitgereikt aan Betke Luijbregts. 

Betke heeft een enorme staat van 

dienst. Gestart als zesjarige bij de 

dansmarietjes en daarna niet meer 

weg te denken uit de Striepersgatse 

carnaval  

Zij was de eerste vrouwelijke prins en 

nadrukkelijk ambassadeur van de 

Striepersgatse carnaval. Jarenlang was 

zij als schrijfster en voorzitster de 

stuwende en creatieve kracht van de 

commissie PP&P. Al actief sinds 1968 

en nog steeds actief betrokken bij het 

magazine De Strieper. 

 

 
 

Betke proficiat ! 

 

 

De Strieper 
Diverse carnavalsverenigingen hebben 

weer een bijdrage geleverd en de 

Strieper zit weer goed vol.  

Op zaterdagmiddag 26 januari 2013 

werd het eerste exemplaar over-

handigd aan burgemeester Ederveen.  

Dank voor jullie stukskes, plaatjes, 

ditjes en datjes! 

 

Carnavalsvereniging De Bokkenrijders 

bezorgt De Strieper vanaf zaterdag 26 

januari 2013 gratis huis-aan-huis in 

Striepersgat. 

De Strieper is vanaf zaterdag 2 

februari 2013 ook verkrijgbaar bij 

Boekhandel Priem, Hema, H. Geldens 

Verf en Behang, Sigarenmagazijn Cox 

en Compaenen Van Ravenstein. 

 
Veiligheid in de optocht 

 
Tijdens de laatste ALV is door de 

verenigingen uitgesproken dat er 

behoefte is aan handhaving van de 

vereiste veiligheidsvoorschriften. Ook 

zien de verenigingen graag dat er een 

TC wordt gevormd naar model van ’t 

Bloemencorso. 

Door het federatiebestuur is dit met de 

Optochtcommissie besproken. Het 

reglement is inmiddels aangepast. 

Indien het reglement niet wordt 

nageleefd, zal de Optochtcommissie 

trachten ter plaatse een oplossing te 

vinden. Indien geen passende 

oplossing gevonden wordt, dan zal de 

wagen/groep uit de optocht worden 

verwijderd. De Optochtcommissie zal 

een concept opstellen voor de 

technische controle. Daarvoor nemen 

ze contact op met de TC van ’t 

Bloemencorso om ervaringen te delen. 

Doel is het realiseren van technische 

ondersteuning/controle in het 

komende Carnavalseizoen. 

 



Jan Cremersbokaal 
Tijdens de afsluitende Vorstenzitting 

van zaterdagavond mocht 

'CV Striepersgatse Jägermeisters'  

als actiefste vereniging binnen 

Striepersgat de Jan Cremersbokaal in 

ontvangst nemen van Elly Cremers. 

Proficiat! 

 

Nog meer Striepersgatse 

Jägermeisters… 
Net zoals vorig jaar organiseren zij op 

carnaval - dinsdagmiddag weer een “ 

Deutsche mittag “.  

Gewoon een gezellige middag met een 

paar artiesten en een open podium 

voor een ieder die de Striepersgatse 

Carnaval een warm hart toedraagt. 
Met o.a. de Striepersgatse Hofkapel, 

Thorsten von Lippe Biesterveld, 

Striepersgatse kapellen, der Rudi 

und….? 

Vanaf 14.00 uur in Club Paparazzi     

 

 
 

Vorstenzitting 
Humoristisch, verrassend, 

verbijsterend, gezellig. Dat was het! 

Optredens van onder meer Jacques 

van Gerven, Nederlands kampioene 

paaldansen Yvonne Smink, de 

Pielekes, Ad&Ed, Striepersgatse 

Hofkapel, diverse tonpraters, Vorst 

Tommie, Rooi Schoentjes, etc etc  

(foto: Jurgen van Hoof) 
 
 

 

 

Koning der prins 
Prins Gerard d’n Twidde van Mulkgat is 

tijdens het traditionele Vurdeurfeest 

gekozen tot Koning der Prinsen. 

Van alle drie de prinsen werden zijn 

kwaliteiten als hoogste gewaardeerd. 

Dat kan niet waar zijn nu we zo’n 

hartstikke goei prins in Striepersgat 

hebben. Verslagen worden in de 

muziekronde. Een ‘off day…’? 

 

Receptie zondag 10 februari 

van 09.49 uur tot 12.49 uur 

in residentie Lavrijssen. 

 

Brabantse Kampioenschappen 
Tonproaten 
Ook dit jaar stonden er 8 tonpraters in 

de finale. Het werd een titanenstrijd 

tussen Frank Schrijen en Berry 

Knapen. Berry was heerlijk absurd en 

won wederom. Daarmee is hij de 

eerste tonpraoter die deze titel 

zesmaal heeft gewonnen. Als 

trouwambtenaar weet hij feilloos de 

mooiste dag van oew leven compleet 

naar de klote te helpen.  

Frank Schrijen had de zaal meerdere 

malen in de greep met z’n mimiek, 

scherpe humor en mocht de publieks-

prijs in ontvangst nemen. Zijn grootste 

pech was de deelname van Berry 

 

Speciale jeugdmiddag 
Heb jij ‘So you think you can dance’ 

wel eens gecombineerd met ‘eieren 

lopen’? Nee? Dan is dit je kans! 

Speciaal voor de jeugd van 6 tot 16 

jaar organiseert de Jeugdcommissie 

van Striepersgat een gezellige 

jeugdmiddag met oud-Hollandse 

spelen in een modern jasje.  

Toegang en deelname is gratis. Je 

bent op zondag 3 februari om 14.11 

uur van harte welkom in de Jeugd-

residentie Old Dutch aan de Markt in 

Valkenswaard. 



 

 
Uitnodiging van  
jeugdprins Jim d’n Urste 
De echte Striepersgatse 

carnavalsvierder weet het: 

carnavalszaterdag staat ook in het 

teken van de receptie van de 

jeugdprins. Met voor iedereen de 

gelegenheid de jonge prins en zijn 

gevolg een handje te schudden. Hij 

nodigt u hiervoor zelf uit: 

 

‘Ik, jeugdprins Jim d`n Urste, nodig 

jou (en u) graag uit om op 

carnavalszaterdag mijn feestelijke 

receptie te komen vieren.  

Je bent op 9 februari van harte 

welkom in Jeugdresidentie Old Dutch 

aan de Markt in Striepersgat. Van 

15.49 tot 17.49 uur.’ 

 
 

Website… herhaling !! 
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 

 

Meest geperste: Will Theus 
Met een overweldigend applaus werd 

afgelopen zaterdag tijdens de 

uitreiking van de eerste Strieper de Wil 

Theus uitgeroepen tot de meest 

geperste. 

 

 
Striepersgatse bruiloft 
Op zaterdag 2 februari worden Marck 

van Lindt en Inge Rijkers-Schattefor in 

de onecht verbonden.  

Om 14.15 uur vertrekt de bruidsstoet 

vanaf feesterij Lugano. 

Dit gebeurt om 15.00 uur in het 

gemeentehuis waarna zij als Strieper 

en Strieperin door het leven gaan. 

Vanaf 20.11 uur is er een receptie met 

aansluitend een groot Striepersgatse 

Bruiloft. 

 

 

 
Boerenbal 
Zoals ieder jaar trapt het Boerenbal op 

de maandagavond voorafgaand aan de 

carnaval de aanloop naar vier dagen 

feesten af. Er is weer een vol muzikaal 

programma. Maar er is nog plaats. 

Deelnemers en bezoekers aan deze 

Striepersgatse revue maken kans op 

leuke prijzen in Café Zaal Lugano. 

Inschrijven en deelnemen aan het 

ludieke Boerenbal is nog mogelijk voor 

individuen en verenigingen die hun 

creativiteit ten tonele willen brengen. 

Aanmelden kan bij Angelique Maenen. 

Zij is te bereiken via e-mail 

a.maenen@chello.nl 

of telefoon (06-100 69 242).  

 

Het Boerenbal begint op 4 februari 

rond een uur of 20.00 in Café Zaal 

Lugano ook wel bekend als Mac Music 

aan de Leenderweg in, dan nog, 

Valkenswaard. 
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In februari ga ik naar…    

 de Striepergatse Bruiloft 

op 2 februari; 

 de Jeugdmiddag op 3 februari; 

 het Boerenbal op 4 februari; 

 Nooit te vruug in Stadscafé de 

Senaat op 8 februari; 

 Carnaval in Striepersgat op 9 tot 

en met 12 februari; 

 

Kijk voor alle (on)officiële 

activiteiten tijdens de 

carnavalsdagen op de site 

of in de Strieper 

 
En niet vergeten om op woensdag 

een askruisje te halen in de  

H. Nicolaaskerk aan de Markt. 

 

 

Het voorbeeld voor onze 
plissie Stefan! 

 

 
 

 

Gehoord dat… 
 onze deken en diaken voorgaan 

in de carnavalsmis; 

 dat Willy en Jacques nog 

twijfelen maar er wellicht toch  

bij zijn; 

 dit de enigste H. mis in 2013 in 

Striepersgat is met 4 heren; 

 er mini zittingen zijn op 30 

januari in 3 Striepersgatse 

verzorgingscentra; 

 CV Gin Gedoe een nieuwe 

huisorde heeft en Frans Janssen 

die iedereen persoonlijk opplakt; 

 

 
 

 Willem-Jan Schampers tijdens de 

uitreiking van de Strieper is 

uitgeroepen tot meest ‘gepeste’; 

 dit een ludieke titel is omdat hij 

in vele liedjes, stukjes, foto’s op 

de hak wordt genomen; 

 dit jaar in Zaal Lavrijssen tijdens 

de zittingen weer de schilden 

van de verenigingen hingen als 

vanouds; 

 jouw verenigingsnieuws hier ook 

had kunnen staan;    

 

Carnavalsfederatie Striepersgat 

wenst iedereen een fantastisch 
carnaval toe. 
Dees jaor zit er muziek in ….. 

 
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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