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De nieuwtjes uit Striepersgat!! 

December 2022 

 

 
 

Kienen bij de Oud-
Prinsen  
 

De Raad van Oud-Prinsen is volop bezig 

met het organiseren van hun 5 x 11 jubileum 

weekend.  

Deze wordt op vrijdag 20 januari geopend 

met “De Koninklijke Jubileum Bingo”. 

Superleuk om met je hele vereniging naartoe 

te gaan. Een avond vol ludieke acties en 

ongelooflijk mooie prijzen met een groots 

optreden van een bekende artiest aan het 

einde.   

De entree is gratis, bingokaarten kosten 

€11,00 /stuk 

(incl. 2 drankjes en een lekker hapje). 

Du Commerce – zaal open om 19:44 uur en 

aanvang Bingo 20:22 uur. 

Iedereen is welkom!!  

Kaarten zijn vooraf te bestellen via;  

http://forms.gle/aBuGUdz5T3bTwjkw9, 

onderstaande QR-code of de 

Facebookpagina van de Oud-Prinsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel 

Op 7 januari 2023 organiseert de Stichting 

Carnavalsviering Striepersgat een 

Carnavaleske Nieuwjaarsborrel. 

Tijdens deze Nieuwjaarsborrel willen wij 

graag alle leden van de Striepersgatse 

Carnavalsverenigingen en kapellen 

ontmoeten. 

Dus bij deze willen wij iedereen 

uitnodigen om op zaterdag 7 januari 2023 

bij Speeltuin Geenhoven vanaf 

 

20.00 uur een heerlijk Dommelsch pilsje 

te komen drinken (consumptiebonnen 

zijn bij Geenhoven verkrijgbaar). Op deze 

Nieuwjaarsbijeenkomst zal in een 

ongedwongen sfeer plaatsvinden en niet 

in carnavaleske kleding. Tevens kunnen 

we met elkaar van gedachten wisselen 

over de Striepersgatse Carnaval. 

We willen jullie graag ontmoeten op 7 

januari 2023. 

 

 

 

De Vorstenzitting komt 
eraan! 

Aftrap Carnavals 
Seizoen 

 

Optocht in 
Striepersgat 

De commissie Bals en Zittingen heeft weer een 

overvol gevarieerd programma in elkaar gezet. 

Het wordt een gezellige avond vol humor, dans 

en muziek met o.a. Tonpraoters Rob van Elst 

en Tom van Osch; dansgroep Backstage en acts 

van oa de Helmondse cabaretgroep de Skoepi’s 

en vele plaatselijke artiesten. 

Ook Prins Sylvie en Gevolg zullen hopelijk net 

als u volop gaan genieten van deze Vorstelijke 

avond.  

Iedereen is van harte welkom.  

Dit alles op zaterdag 28 januari in de zaal van 

Speeltuin Geenhoven. (aanvang 20.11 uur – zaal 

open vanaf 19.30 uur)  

Kaartjes (slechts €11,00) te reserveren via: 

balsenzittingen@striepersgat.nl of via de website 

van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat.  

Komt dat zien!! 

Normaal wordt in Striepersgat een 

Prins gekozen op de zaterdag het 

dichtst gelegen bij 11/11.  Omdat 

Prins Sylvie d’n Urste voor 2 

seizoenen is gekozen was het dit keer 

anders. De leden van de stichting en 

de vertegenwoordigers van de 

Striepersgatse verenigingen kwamen 

op zaterdagmiddag 12/11 toch bij 

elkaar. Dit keer dus niet om een 

nieuwe Prins te kiezen, maar om het 

carnavalsseizoen te openen. Die 

avond vond het traditionele 

Prinsenbal plaats in Lugano, waarbij 

Edwin, de echtgenoot van de Prins, in 

de huid was gekropen van wijlen Nico 

Haak. Dit tot grote verbazing van de 

Prins.  Deze verrassingsact in het 

teken van “Op Volle Toeren”, waarbij 

diverse zg. Nederlandse sterren de 

revue passeerden, eindigde in de late 

uurtjes. Niet alleen Foxy-Foxtrot, 

maar ook Prins Sylvie bleek over 

elastieken benen te beschikken! 

Na 2 jaren afwezigheid trekt er dit jaar 

weer een optocht door de straten van 

Striepersgat. 

Voor het eerst heeft de jeugd geen 

eigen optocht maar zal samen met de 

normale optocht rondtrekken. Het 

blijft overigens wel spannend of alle 

wagens onder de pergola doorkomen 

😉 
 

Wil je meedoen? Meld je aan via 

optocht@striepersgat.nl. 
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Een zitting met een 
advocaatje  
 

De bewoners van Kempenhof, Taxandria, 

de Bogen en de Zoete Inval en De 

Vlasgaard zullen op woensdag 8 februari 

weer kunnen genieten van een kort 

carnavalsprogramma bij hen in het huis.  

Prins Sylvie brengt hen met haar Gevolg een 

bezoek. Ook Jeugdprins Ties zal zijn 

opwachting maken en zijn Hopmarjannekes 

voor hen laten dansen.  Ad van Opstal zingt 

een schôn stukske en Angelique en Gradje 

brengen een hilarische komische act.  Een 

nieuw Striepersgats koor “Het Gokje”, 

alsook het geroutineerde Bijzettaofeltje 

zullen de stemmen verheffen.   

Verder zullen de muziekkapellen; 

Brassbend, de Johanna’s, de B&S blaozers, 

de Pompiers, Piep en Blaos en Blaaskapel 

Valkenswaard, wederom hun vrijwillige 

medewerking verlenen.  

Samen met de presentatoren Peggy, Nol, Jos 

en Suus en de gastverenigingen CV Halluf 

Elluf, CV De Jägermeisters, CV de 

Bokkenrijders, CV Wij met zun viere en de 

rest en CV Nie te Stoppen, zullen we er 

weer iets moois van gaan maken.   

Alle vrijwilligers alvast hartelijk dank voor 

jullie inzet!!   

 

 

 

Speculaasactie 
geslaagd  

Een groep zeer enthousiaste Striepers en 

Strieperinnen hebben op zaterdag 26 

november in het centrum een 

speculaasactie gehouden voor Jong 

Striepersgat en is bedoeld voor wat extra’s 

voor de jeugd, zoals bv. activiteiten buiten 

de carnaval.  

De jeugd deed vol enthousiasme mee en 

onze Hofkapel gaf de actie een extra 

muzikale ondersteuning. 

Een erg goed initiatief. Echt iets om nog 

eens over te doen. De datum van de 

speculaasactie voor volgend jaar is al 

vastgelegd op 25 november.  

Organisatie en medewerkers, maar vooral 

alle gulle gevers; verrekkes bedankt!!  

 
  

 Jeugdprinsverkiezing 
Wat was het weer gezellig toen op zondag 

13/11 de nieuwe Jeugdprins en Gevolg werd 

gepresenteerd bij Du Commerce.  

Gemaskerd in het actuele thema van de Mask-

Singer kwamen de jeugdige feestvierders op. 

De spanning steeg tot uiteindelijk het masker 

afging en de nieuwe jeugdprins zich liet zien.  

 

Ties van Gerwen zal over jong 

Striepersgat regeren als Prins Ties d’n 

Urste met zijn leuze; “Carnaval is fantas-

Ties”. Samen met Adjudant Ties, 

jeugdvorst Thijn en jeugdpresident Loek 

zullen ze er met de Raad van 11 en de 

Hopmarjannekes een superleuk seizoen 

van gaan maken.   

 

 

 

Jubileumfeest Raad 
van Oud-Prinsen 

Oud regelt un fistje vur 
de jeugd 

Aanleveren nieuws 
en aanmelden 

 
 

Op zaterdagavond 21/1 zal het 5 x 11 

Jubileumfeest losbarsten. 

De Raad van Oud-Prinsen is er helemaal 

klaar voor.  

Dit keer geen receptie en veel gezever, 

nee; gewoon gezellig feesten.  

Het begint al vroeg want er is een overvol 

programma met liveoptredens van IVO; 

Heddewellus; Het Feestkanon en De 

Havenzangers 2.0. 

Ook zal er een gratis proeverij zijn na het 

aanslaan van het vat en de onthulling van 

het eigen bierke; “Ouw Prinske”  

Deze is die avond, maar later ook tot en 

met de carnaval bij Du Commerce op het 

vat te verkrijgen.  

Natuurlijk zal ook Prins Sylvie en haar 

Gevolg een bezoekje komen brengen.  

Iedereen is van harte welkom en de 

entree is gratis. 

Aanvang 19.30 uur Du-Commerce – tot 

in de late uurtjes. 

Vanwege het 5x11 jarig Jubileum van de 

Raad van Oud-Prinsen wordt er een leuke 

jeugdmiddag georganiseerd. 

Het wordt een middag met muziek van een 

DJ en een superleuk spel “Ren je Rot” 

waarbij mooie prijzen zijn te winnen. 

Natuurlijk is er fris, chips en voor iedereen 

een snoepzak.  

De jeugdparty is voor alle jeugd van 

ongeveer 6 t/m 15 jaar.  

Natuurlijk is onze Jeugdprins Ties er ook!  

Dat is toch werkelijk Fantas-Ties.   

Du-Commerce zaterdagmiddag 21 januari. 

Aanvang 13:30 uur (tot 16:30 uur) 

Hebt je zelf ook nieuws voor deze 

nieuwsbrief? 

 

Stuur deze dan naar 

nieuwsbrief@striepersgat.nl 

 

Ook kan je via dit e-mailadres je 

aanmelden als je deze nieuwsbrief 

graag wil ontvangen. 
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Carnavalskalender Seizoen 2022/2023 

Januari 2023  

7 januari - Verbroederingsavond / nieuwjaarsfeest SCS – 20.11 uur - zaal Geenhoven 

13 januari - Finale 55e Brabantse Kampioenschap Tonpraten CV ADA (Striepersgat) -Zaal Hofnar 

14 januari - 11-jarig jubileum CV De Zware Jongens (Striepersgat) -20.30 uur zaal Geenhoven 

14 januari - 55e Brabantse Kampioenschap Tonpraten CV ADA (Striepersgat) -Zaal Hofnar 

15 januari - 55e Brabantse Kampioenschap Tonpraten CV ADA (Striepersgat) -Zaal Hofnar 

20 januari - Jubileum Raad van Oud Prinsen Striepersgat -Kienavond - 20.11 uur Du Commerce 

21 januari - Jubileum Raad van Oud Prinsen Striepersgat -Du Commerce 

28 januari - Vorstenzitting Striepersgat -zaal Geenhoven 20.11 uur  

Februari 2023 

4 februari - Uitreiking Strieper – Locatie en tijd volgt  

8 februari - Minizittingen Striepersgat – Verzorgingstehuizen Striepersgat tijd volgt 

10 februari - Receptie Mulkgat – locatie en tijd volgt 

11 februari - Het Dikste Feest CV De Hecto’s (Striepersgat) – De Bel 

12 februari - Receptie Brouwersgat – locatie en tijd volgt  

13 februari - Boerenbal Striepersgat – Locatie en tijd volgt 

17 februari - Nooit te vruug (Striepersgat) – De Senaat tijd volgt 

18 februari - Carnavalsviering Striepersgat – Sint Nicolaaskerk 

18 februari - Jeugdprinsreceptie - Du Commerce, tijd volgt 

18 februari - Biertapwedstrijd CV Wij met zijn vieren en de rest (Striepersgat) – De Bel tijd volgt 

19 februari - Prinsrecepte Striepersgat – Tijd en locatie volgt 

19 februari - Striepersgatse optocht – tijd volgt 

21 februari - Kozakkenzingontbijt CV Ketel (Striepersgat) – De Fantast 11.11 uur  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


