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In deze nieuwsbrief 
Na een muzikaal carnavalsseizoen 

zitten we met z’n allen in de 

vastentijd. Lekker goei koop! 

Ook weer eens tijd voor bezinning 

waar het nu werkelijk allemaal om 

draait. Bij de buurman blijft het 

sowieso groener en met carnaval heeft 

iedereen ervaren dat er niets gaat 

boven vriendschap en gezondheid. 

Prins Willem I en jeugdprins Jim waren 

een geweldig stel met ondersteuning 

van kanjers van adjudanten.  

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 goede 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.  

 

Na de ALV van april gaat de redactie 

met zomerreces. In deze laatste 

nieuwsbrief alvast enkele weetje voor 

het nieuwe seizoen. Veel leesplezier. 

  

 
 

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 korte beschrijving 

wie ze zijn en wat ze doen.  

Ook fotomateriaal is van harte welkom  

Tekst kun je aanleveren en zenden 

aan: federatie@striepersgat.nl 

 
Met emeritaat 
Met pensioen gaan heeft zo ook z’n 

voordelen. Zo kunde met een koster 

rustig een pintje pakken bij Lavrijssen. 

 

 
 

 

Jaarvergadering Federatie 

 
Op donderdag 4 april wordt de 

jaarlijkse evaluatievergadering 

gehouden. Naast verslag van het 

afgelopen carnavalseizoen staan we 

ook stil bij de financiële actualiteit , 

evalueren we diverse activiteiten en 

vindt de jaarlijkse verkiezing van d’n 

vurzitter plaats. Nu al noteren in je 

agenda!  Agenda met vergaderstukken 

gaat naar het secretariaat van iedere 

vereniging & muziekske. 

 

 
 
onze scheidende vurzitter.. 
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In het nieuw seizoen 
ga ik naar…    

Diverse verenigingen zijn al bezig met 

de activiteiten in het nieuwe seizoen. 

Hieronder een eerste doorkijk: 

 op 3 november houden de 

Schuimkoppen weer hun 

Blaosfeest; 

 OP 17 november viert de 

Hofkapel haar 55-jarig jubileum; 

 op 23 november organiseert 

WGNF de Nacht van de Pinguïn 

ivm het 22 jarig jubileum; 

 en er volgt nog meer! 

 

Cursus Pieleke 
Daartoe behoren tal van oefeningen en 

trainingen waaronder dansles! 

 
 

Gehoord(en gezien)dat… 
 ‘love changes everything’ een 

ontroerend intermezzo was van 

prins Willem I; 

 dit de kern is van samen iets 

bereiken; 

 de hofkapel de leuze van de 

prins zeer serieus genomen 

heeft met een fantastische act; 

 ’t Hermenieke de kleuren van 

hun pakken hebben aangepast 

aan onze geweldige prins; 

 ze op deze foto nog te 

bewonderen zijn in hun 

traditionele kleuren; 

 

 

 

 

 

 

 

 Pieter Mikkers door z’n club ADA 

is uitgeroepen tot lid van 

verdienste en hij doorgaat als 

vurzitter om zich nog meer 

verdienstelijk te maken; 

 Cv De Zware Jongens een mooie 

wagen hadden waarmee ze in de 

regio veel prijzen ophaalden; 

 ze op zoek gaan naar 

gereedschap om volgend jaar 

weer te kunnen knutselen; 

 Valkenswirt alias Striepersgat 

weer een parel rijker is; 

 Martien Wijnen een glanzende 

parel is met een 33-jarig 

lidmaatschap van de Brassers en 

veel verdiensten heeft voor onze 

carnaval; 

 jouw verenigingsnieuws hier ook 

had kunnen staan;    

 

Carnavalsfederatie Striepersgat 
wenst iedereen een zonnige 

lente en een mooie zomer 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   
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