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Ik mis iets, mer we 
gaon voornamelijk 
vieren 
 

We gaon nie “missen” dees jaor. 

Hooguit Pastoor Sporen…die zullen we 

missen. 

We vieren carnaval. Dus gaon we in de 

kerk ok “vieren”. Best wel logisch 

eigenlijk van onze nieuwe pastoor.  

Uniek in Striepersgat. Na ruim 25 jaar 

nu de urste Carnavalsviering in 

Striepersgat. 

Zurg dè ge dur bij bent!!  

Sint Nicolaaskerk, Carnavalszaterdag 

11:00 uur!!  

Dat mag je “niet missen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Win unne worst !! 
 

Kom naar het oudste carnavalsfisje van 

Valkenswaard. Het boerenbal zal ook dit 

jaar weer plaatsvinden en wederom 

traditioneel op de maandag voor de 

carnaval.  

Dus op 13 februari kan iedereen 

optreden op het open podium en 

strijden om de worst voor wie het beste 

is gekleed.   

Een ongedwongen warming-up.  

Laagdrempelig en voor iedereen die in is 

voor een feestje zonder toestanden.  

Vanaf 20:11 uur. Café-zaal “de Barron” 

“Fijn als gij er ok bent” 

 

Die “Zware Jongens..” jonguh.. 
die  kenne pas fisten… 
De zware jongens hadden alles uit de kast 

getrokken om hun jubileumfeest te vieren. 

Op 14 januari was het dan zover in de zaal 

van speeltuin Geenhoven. 

Na de jeugdmiddag, waarbij natuurlijk ook 

Prins Ties aanwezig was, volgde een 

receptie met een feestavond. Wat vinden 

“de zware Jongens nou leuk?” vroegen wij 

ons af. Nou moeilijk is dat volgens mij niet. 

Tevreden namen ze van de Hoogheid de 

bakken bier in ontvangst. 

Want zeg nou zelf; Dommelsch doet het 

toch altijd goed? Later op de avond 

werden Prins Sylvie d’n Urste en adjudant 

Stephan op het podium gevraagd door het 

enthousiaste artiesten duo. Een zinderend 

optreden volgde,  waarbij de vraag blijft; 

Wie waren nou feitelijk de echte  “Schorre 

chef en MC Vals”?  Het was wir gezellig 

tot in de kleine uurtjes….  

 

 

Een goei begin… Receptie Prins Sylvie 
d’n Urste 

Ouw Prinske 

Dat het initiatief van een 

nieuwjaarsreceptie, welke op 6 januari 

plaatsvond in de zaal van Speeltuin 

Geenhoven in goede aarde viel, bleek wel 

uit het aantal bezoekers.  

Het was goed bezocht. Ook zaalhouder 

Marcel had een positieve flow en had de 

grote zaal versiert alsof z’n leven ervan 

afhing.  

Het aantal gedekte tafeltjes met de 

tientallen waxinelichtjes was misschien wat 

veel, maar ook deze activiteit gaat nog hard 

groeien. Daar gaan we voor.  

Dus u kunt alvast in de agenda van het 

nieuwe jaar noteren dat zo rond 5 januari 

2024 wederom een nieuwjaarsborrel gaat 

plaatsvinden… 

 
Op carnavalszondag om 09.33 uur start de 

Prinsreceptie van Prins Sylvie d’n Urste 

van Striepersgat en adjudant Stephan. 

Voor de eerste keer ergens anders dan in 

onze ouwe vertrouwde Lavrijssen. Dat zal 

even wennen zijn. 

 

Dit keer vindt de receptie plaats in “Du 

Commerce” en zoals het er nu naar 

uitziet, volgend jaar in “de Hofnar”.  

Vanaf de vroege morgen is het altijd een 

kei-gezellig samenzijn, met een woordje, 

een drankje en natuurlijk veel muziek. 

Het is inderdaad vroeg, maar oer-gezellig. 

Als echte Strieper en Strieperin mag je dit 

gewoonweg niet missen. 

 

Jullie zijn allen van Harte welkom. 

 

Zittend op een groot biervat werd 

Bacchus naar binnengereden. Hij had 

er zin in en de rest van de aanwezige 

ook. 

Want wat was het gezellig op de 

feestavond van het 5 x 11 jarig jubileum 

van de Oud-Prinsen. Prins Sylvie sloeg 

het urste vat aan en het “Ouw Prinske” 

vloeide rijkelijk. Een heerlijk licht fris 

speciaalbier, exclusief gebrouwen voor 

het jubileum. Wil je het ook proeven? 

Het is in het voorjaar op de tap 

verkrijgbaar in hun residentie “Du 

Commerce” op de Statie.  

 



   

 

Minizittingen op 5 
locaties  
 

De bewoners van Kempenhof , 

Taxandria, De Bogen, 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 onze ouderen met 

haar hele 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 Arno 

brengen een hilarische komische act.  

Ook de leden van het geroutineerde 

Bijzettaofeltje evenals de Dames van 

Brouwersgat zullen de stemmen 

verheffen.  

Verder zullen de muziekkapellen; 

Brassbend De Johanna’s; de B&S 

blaozers; de Pompiers; Piep en Blaos en 

Blaaskapel Valkenswaard, 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 en CV Wij met zun 

viere en de rest / CV Niet te Stoppen, 

zullen we er weer iets moois van gaan 

maken. Het zal hard werken zijn om 5 

huizen in 2 uur tijd te amuseren, maar 

dat doen we graag.  

Alle vrijwilligers; Alvast hartelijk dank 

voor jullie inzet!! 

 

 

De Vorstenzitting die staat 

 

De Stichting had met en hardwerkende club 

vrijwilligers weer een Vorstenzitting op 

poten gezet. 

Niet met het oogmerk om uiteindelijk zelf 

bier 

te kunnen drinken (zoals dat door een 

groepje insiders ten tonele werd 

verkondigd), 

maar om de Striepers en Strieperinnen 

een leuke avond aan te bieden. 

En dit voor de eerste keer in zalen 

Geenhoven. Door een degelijke 

voorbereiding en vanwege een diversiteit 

aan acts, alsmede door de aanwezigheid 

van de Hoogheden met hun gevolgen uit 

Mulkgat en Brouwersgat, was het een 

avond als vanouds. Ook de verenigingen 

waren goed vertegenwoordigd. 

Het zit weer in de lift. Dat is ook wel 

eens leuk om te zeggen. Dat 

buitendurpse artiesten het hier niet altijd 

goed doen is wel gebleken. Na een hoop 

geroezemoes waren het de plaatselijke 

coryfeeën (of zoals een oud-President 

het doorgaans noemt; plaatselijke-

Coniferen) die de avond weer gestalte 

gaven. Niet te hoogdravend, maar lekker 

op zun Striepersgats bevalt het beste 

zullen we maar zeggen. 

Nogmaals dank aan de Technische 

Commissie en de Commissie Bals en 

Zittingen, alsmede aan de vele 

vrijwilligers.  

 

 Receptie jeugdprins Fantas – TIES !! 
Jeugdprins Ties d’n Urste van Striepersgat en adjudant Ties en het Jeugdgevolg nodigen 

u uit om naar hun receptie te komen. 

Deze is op carnavalszaterdag, direct na de opening van de carnaval 

en begint om 16:00 uur in “De Commerce”  

De jeugd heeft de toekomst dus ook onze carnaval!   

Iedereen is van harte welkom (uiteraard verkleed) 

 

 

 

Jeugdprinsenwagen 
kreeg een opfrissertje Keren van de Valk 

Het jarenlang gestald staan in een grote 

loods en 1 keer per jaar het dagicht zien, 

eist zo z’n tol.  De jeugdprinsenwagen was 

echt toe aan een opfrisbeurt. 

En zo geschiedde. De oud-gedienden 

Betke Luijbregts, Nol van Alst, Jan van 

Dijk, Gerard Toussaint, Ingrid de Jong en 

André Stevens staken eensgezind de 

handen uit de mouwen en begonnen aan 

de flinke klus. Na een grondige 

schoonmaak ging men met kwasten rollers 

en frisse kleurtjes in de weer. Een klasse 

initiatief van deze Striepers en 

Strieperinnen.  De jeugdprinsenwagen 

mag nu weer gezien worden. en dat 

verdient onze jeugd. 

Wat zal onze jeugdprins trots zijn. Ik hoor 

hem al zeggen; “fantas- TIES- dat jullie dit 

voor elkaar hebben gekregen” en dat is 

zeker zo. Hartelijk dank voor het klare 

van dit flinke karwei. 

Onze jeugdprins en Gevolg staan er weer 

fris op… 

Sinds 1997 wordt traditiegetrouw de 

Striepersgatse Carnaval geopend en ook 

weer afgesloten door het “Keren van de 

Valk”. Het beeld genaamd “Carnavalk” 

van kunstenaar Peter van Elderen is het 

hele jaar te zien op het ADA-plein, het 

pleintje voor de voormalige residentie 

Lavrijssen.  

Als de carnaval wordt geopend zal een 

keerploeg de zware Valk omkeren 

waardoor een Hofnarachtig type 

tevoorschijn komt, die heel het jaar onder 

de rok van de valk  verborgen is gebleven. 

Als de valk wordt gekeerd staat de wereld 

op z’n kop…Valkenswaard wordt dan 

Striepersgat. 
 

Leuk als u bij de ceremonie aanwezig bent. 

Deze is op carnavalszaterdag op het 

ADA-plein om 10:00 uur en bij de sluiting 

dinsdag 21 februari te 20:41 uur.  

Breng deze tekst mee. Dan kunt u gezellig 

meezingen. 

Striepers Alaaf (wijze Köln Alaaf/tekst; 

v Wijchen)  

 

Elk jaar begint er,  

als de wind weer snijdt. 

De carnaval in Striepersgat  

en zijn dan voorbereid.  

Mee pekskes en ons veren, 

ons meiden en kapel.  

In november start da fistgedruis  

en dan gi ut wir snel… 

 

Refrein:  

Ja, als de valk wordt gedraaid, 
dan staan wij al paraat. 

En als de kerkklok weer slaat,  
dan klinkt het over straat. 

Striepers Alaaf alaaf,  
Striepers Alaaf….  

 

De elfde van de elfde,  

dan kiezen we een Prins  

Een vur alle Striepers,  

niet uit op zelfgewin. 

Verbindt veren met vierders  

en niemand braoit een steen. 

Want de vastenaovond,  

dè vierde nie alleen. 

Refrein 2x  

Ja lalala…etc 



 

“Bingo” op een Kienavond.  

Met “van boven nur beneje” oftewel verticaal of “van links nur rechts of 

anderzum” werden de meest prachtige prijzen in de wacht gesleept. Het hield 

niet op. 

 

Of het nu om de cijfertjes ging; “allemaol gehutseld en ginne logica”, volgens 

kien specialist Carla, of om het raden van Nationale-of Striepersgatse 

carnavalshits, alles werd uit de kast getrokken om er een geslaagde bingo- of 

kienavond van te maken. En dat is gelukt. Mede door deze aftrap is het 

jubileumweekend van de Oud-Prinsen geslaagd. 

 

De illustere kienmasters, Oud-Prins Michel d’n Urste en Oud-Prins Jubliano 

was een fantastische match en ze wisten menig lach op de serieuze gespannen 

kien- of bingo smoeltjes te toveren. Hun uitleg was zelfs zo duidelijk dat 

halverwege een ronde een fanatieke speelster met de vinger omhoog de vraag 

stelde of het misschien ook wel eens voor kon komen dat niet alle 

opgenoemde nummertjes op haar plankje te vinden waren. 

 

Mooier kun je het toch niet hebben. Ook de muziekronde was fantastisch. 

“Bingo” roepen bij een Kien en zingen bij een valse Kien. Want u speelt 

immers Bingo en dè is nie kienen, aldus de Kienmasters. Of zijn het 

Bingomasters? Dat was volgens hen wetenschappelijk onderzocht. Ik moet 

eerlijk zeggen dat het verschil me nog steeds niet duidelijk is geworden…. Ut 

was wel wir gezellig….  
 

 

Vur thuis alvast te oefenen Aanleveren nieuws 
en aanmelden 

Al Sinds 1968 word onderstaande lied als 

herkenningsmelodie gezongen als de Prins van 

Striepersgat en zijn Gevolg een gelegenheid 

bezoeken. 

Leuk om thuis alvast de tekst eens door te 

nemen….succes.  

 

Ze hebbe bij ons unne worst gebroaje  

Um dè ge ne steen nie broaje kent  

Witte wa Sjraar dún Urste zee? 

‘k heb liever un taartje dan un krent  

loat de klok mèr luijen  

We goan nog nie nur huis  

’t is carnaval in Striepersgat  

Ons moeder is nie thuis…  

 

Had Adam geweten  

Hoe ’n appelke smaokt 

Dan had ie dè bumke  

Nooit angeraokt  

Wa zouwe we treuren  

Dur is niks zo fijn  

dan mee vasteavond  

Unne Strieper te zijn… 
 

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. 

 

Striepershop 

Nog een paar weken en dan barst 

carnaval weer los als vanouds. 
 

Wil je laten zien dat je een Strieper 

bent met een vlag, sjaal, muts, patche 

of iets anders? 

Bestel dan je Striepersgatse gadgets via 

de FB-site van de Stichting. 

 

 

Carnavalskalender Seizoen 2022/2023 

4 februari 

8 februari 

10 februari 

11 februari 

11 februari 

12 februari 

13 februari 

16 februari 

17 februari 

17 februari 

17 februari 

18 februari 

18 februari 

18 februari 

18 februari 

18 februari 

18 februari 

18 februari 

18 februari 

18 februari 

19 februari 

19 februari 

19 februari 

Uitreiking Strieper – Du Commerce 15:00 uur  

Minizittingen Striepersgat – Verzorgingstehuizen Striepersgat 19:00 uur 

Receptie Mulkgat – Teutenzaal 

Rondbrengen Fruitmandjes 

Het Dikste Feest CV De Hecto’s – Café De Bel 

Receptie Brouwersgat – Belleman 12:11 uur  

Boerenbal Striepersgat – De Barron – 20:11 uur 

Bezorgen Krentenmikken – Verzorgingstehuizen Striepersgat 

Vroeg naar de kroeg (meesters en juffenbal) – Café De Bel 12:00 uur 

Nooit te vruug (Striepersgat) – De Senaat 16:00 uur 

Heul Valkenswaard zingt Carnaval – Du Commerce 20:00 uur 

Keren Carnavalk – ADA-Plein 10:00 uur 

Carnavalsviering Striepersgat – Sint Nicolaaskerk 11:00 uur 

Carnavalsbrunch – CV De Bokkenrijders ism Café De Bel 12:30 uur 

Sleuteloverdracht – Bordes Gemeentehuis 15:00 uur 

Onderscheiden Striep en Striepke – Bordes Oude Gemeentehuis  15:11 uur 

Handbalvereniging VHC13 Jeugdcarnaval – Lugano 15:00 uur 

Prinsreceptie Jeugdprins Ties d’n Urste - Du Commerce 16:00 uur 

Biertapwedstrijd CV Wij met zijn vieren en de rest – Café De Bel 17:00 uur 

Disco & Classics 70’s & 80’s party – Lugano 20:11 uur 

Prinsreceptie Prins Sylvie d’n Urste– Du Commerce – 9:33 uur. 

Hecto ontbijt – Café De Bel 11:11 uur 

Striepersgatse optocht – 14:11uur– Kroegtocht Striepersgat 11:11 uur 
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20 februari 

20 februari 

20 februari 

20 februari 

21 februari 

21 februari 

21 februari 

21 februari 

21 februari 

21 februari 

21 februari 

22 februari 

22 februari 

Smartlappenfestival en 33 jarig jubileum CV De Pimpelmezen – Willem II 

Open podium Muzikanten & Kapellen – Lugano 13:00 uur 

Ouderenmiddag – De Hofnar 14:00 (kaarten benodigd) 

Carnaval de Brasil – Lugano 20:11 uur 

Valkie Speurtocht voor alle jeugd – Speeltuin Geenhoven 

Kozakkenzingontbijt CV Ketel (Striepersgat) – De Fantast 11.11 uur  

Deutsche feste – Du Commerce 14:11 uur 

Lege beurzenbal – Café De Bel 14:11 uur 

Afsluiting Carnaval - Bordes Oude Gemeentehuis  20:11 uur 

Keren Carnavalk – ADA-Plein 20:41 uur 

Afscheid Prins Sylvie d’n Urste – Lugano 21:11 uur 

H. Mis met askruisje – Sint Nicolaaskerk 19:00 uur 

Haringhappen – Café De Bel 19:00 uur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


