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Redactaria.
Sjonge jonge, wat een korte tijd om het een en ander voor dit blad bij elkaar te krijgen. Iedereen druk 
druk druk!!
Zo is het ook bij ons in de redactie. Ook wij doen naast het maken van de Pypliano nog vele andere 
carnavals en andere werkzaamheden. Toch proberen we weer voldoende stof en tijd bijeen te 
sprokkelen om u weer iets te bieden. En ….. wat er nu niet in staat komt er zeker in in de uitgave die 
we voor Pasen klaar hopen te hebben. Nog een goed advies: zurrug dè ge nie overspanne raokt! De 
daog komme aachterin!
Van harte een hele fi jne Carnaval
Alaaf en
Groetjes Tilly.
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Tijdens een prima vorstenzitting 
op 19 januari jl. werd voor een 
volle zaal de 33e drager van de 
Federatieonderscheiding bekend 
gemaakt. Dit maal viel de eer te beurt 
aan Mies Melotte. In deze Pypliano is 
de speech integraal opgenomen. 

De vorstenzittingen waren weer 
van ouds. Twee volle zalen en voor 

volgend jaar zijn i.p.v. twee drie zittingen gepland. 
Ook de activiteiten rondom het 55-jarig bestaan van het 
openbaar carnaval zijn weer achter de rug. De festiviteiten 
zijn naar wij begrepen hebben, geslaagd. Zelf kunnen wij 
daar jammer genoeg geen oordeel over hebben nu de 
Federatie niet voor die festiviteiten was uitgenodigd. Dit 
geldt o.a. ook voor de eerste carnavalsvereniging “Anders 
dan Anders”. Zij waren evenmin uitgenodigd. De reden 
hiervan is dat enkel nog maar carnavalsverenigingen 
en muziekgezelschappen mee mogen doen aan het 
georganiseerde openbare carnaval als zij lid zijn van het 

Van 
de 
bestuurstafel

Striepersgilde. De niet aangeslotenen verenigingen e.d. 
tellen kennelijk niet meer mee. Voor ADA geldt tenslotte 
dat zij uiteindelijk er voor gezorgd hebben dat in het 
openbaar carnaval kon worden gevierd en was destijds 
de leverancier van de 1e prins van het openbare carnaval. 
Daar waar de verenigingen zich goed realiseren dat zij 
zonder carnaval niet hadden bestaan, realiseert men zich 
aan de andere kant te weinig dat er zonder verenigingen 
geen carnaval is. Het zijn de verenigingen en de 
muziekgezelschappen die het carnaval maken!

Ik wens u allen een zeer goede carnaval en maak er als 
v e r e n i g i n g 
weer iets moois 
van. 
  
Arie van der 
Toorn
President 
Federatie

Agenda carnaval 
2008

(activiteiten van de Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat)

Zaterdag 02-02-08 
10.30 uur Carnavalsmis in de St. Nicolaaskerk, Markt.  
12.00 uur Ontvangst Hofnarplein, wervelende opening 
carnaval.
15.00 uur Sleuteloverdracht Hofnarplein. 
15.11 uur Offi ciële verrichtingen bij Striep en Striepke, 
bordes galerie Lamber, Markt.
15.30 uur Opening carnavalskermis, Markt. 
15.49 uur Receptie Jeugdprins Hidde en gevolg, 
Jeugdresidentie Old Dutch, Markt.
17.11 uur Keren Carnavalk, Ada plein.
17.00–19.00 uur Jubeluur Residentie Lavrijssen, Karel 
Mollenstraat zuid 42.

Zondag 03-02-08
10.11 uur Receptie Prins Jubliano en adjudant Gerton in 
Residentie Lavrijssen, Karel Mollenstraat.
14.30 uur Grote Striepersgatse optocht, Markt, 
Eindhovenseweg, Statie, Leenderweg.
17.00–19.00 uur Jubeluur Residentie Lavrijssen, Karel 
Mollenstraat. Tevens prijsuitreiking van de grote optocht 
door Prins Jubliano.
18.00 uur Uitslag jubileum/krasloterij in Residentie 
Lavrijssen, Karel Mollenstraat.

Maandag 04-02-08
14.11 uur Seniorencarnaval voor oudere Striepers en 
Strieperinnen, grote zaal Hofnar.
14.11 uur Minstens Elf Kroegentocht door Striepersgat, 
startschot Hofnarplein.
15.11 uur Modeshow en kindermodeshow Residentie 
Lavrijssen, Karel Mollenstraat.
17.00–19.00 uur Jubeluur Residentie Lavrijssen, Karel 
Mollenstraat.

Dinsdag 05-02-08
14.00 uur Activiteiten voor kinderen, Hofnarplein.
14.30 uur Kinderoptocht en activiteiten voor kinderen, 
Hofnarplein en Markt,
aansluitend Prijsuitreiking Hofnarplein.
17.00–19.00 uur Jubeluur Residentie Lavrijssen, Karel 
Mollenstraat.
20.00 uur Afsluiting carnaval. Afscheidsrede Prins 
Jubliano en Jeugdprins Hidde op Hofnarplein. 
20.11 uur Ontdoen van waardigheden Striep en Striepke, 
bordes oude gemeentehuis/galerie Lamber.
22.11 uur Keren van de Carnavalk, ADA plein, Karel 
Mollenstraat, 
aansluitend afsluiting carnaval door Prins Jubliano en 
gevolg, residentie Lavrijssen.

Welkom !
(alle activeiten zijn vrij toegankelijk, m.u.v. het 
seniorencarnaval op maandagmiddag daarvoor moet u 
een entreebewijs hebben.)
seniorencarnaval op maandagmiddag daarvoor moet u 
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Carnavalsprogramma:

Indrinkavond zaterdag 2 febr. 21.00 uur.
Met diverse muziekskes.

☺
Openingsbal m.m.v. CV de Bokkenrijders, 

de Notenkrakers, Ontspoord en Vurdeurtrekkers 
zaterdag 2 febr. 20.00 uur.

☺
Familiecarnaval zondag 3 febr.

De gehele dag optredens van div. muziekskes.
☺

Oergezellige Kroegentocht maandag 4 febr.
☺

Kindermiddag met verrassing en Hoog Striepersgats bezoek.
Dinsdag 5 febr.

☺
Afsluiting m.m.v. diverse verenigingen en een muzikaal carnavaleske 

Jam-sessie van div. muziekskes.

LUGANO
Francien en Jos Cuypers,Leenderweg 42- Striepersgat

Telefoon: 040-2015019 Mobiel: 06-53413522 Fax:040 - 2043322

CI
RCUS LUGANO PRESENTEERT

....

Diverse podia voor kapellen 
en Muziekskes



Beste 
karnavalsvrienden

Na een geweldige Prinsen verkiezing is het 
jubileumseizoen nu fl ink op stoom gekomen.
Het jubileum weekend was een eclatant* succes. 
Te beginnen met zaterdag was de opening van het 
Pyplianohuis,het onthullen van de schilden van 
de verenigingen,het aanbieden van de Strieper,de 
opening van de jubileum tentoonstelling en het concert 
Carnavalesque, een regelrechte happening.
Ook na het concert was het een gezellige drukte,die tot in 
de late uurtjes duurde.

Op zondag was het de beurt aan de buitendorpse 
verenigingen, die op een geweldige manier door onze 
verenigingen op lokatie werden ontvangen.
Door de diverse hostessen werden de logistieke perikelen 
op een zeer professionele manier opgelost.
Vervolgens was er in Stadscafé de Senaat een uitbundige 
ontvangst door  burgemeester  Ederveen, de SCS. en 
prins Jubliano met zijn Gevolg.
Er zijn niet genoeg superlatieven om ook hier de sfeer 
aan te duiden!!
Vervolgens is er een selekt gezelschap naar de Hofnar 
getogen, om aldaar van het concert te genieten.
Ondertussen was op het Hofnarplein de Fancyfair 
Carnavalesque van start gegaan met de hilarische   en 
komische acts van de Theatergroep Valkenswaard.
Al met al een geweldige ambiance, die door alle 
buitendorpse verenigingen als bijzonder kwalitatief werd 
ervaren!
Ik als president van de SCS ben bijzonder trots op alle 
medewerkers, wie dan ook, die zich hier voor ingezet 
hebben!!!!

Het belooft natuurlijk ook wat voor de komende 
karnaval!
We hebben de trend gezet en moeten deze met overtuiging 
doorzetten!

Met karnavaleske groeten
Jan Zwarthoed President SCS

* daverend, opzienbarend, schitterend
(red.)
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Vlaamse runderlappen 
Ingrediënten
1 kilo runderlappen,  mosterd, 1 ons spekjes, 3 
uien,  1 teentje knofl ook, 1 prei, 1 theelepel piment, 
1 theelepel tijm, 2 laurierblaadjes, 4 kruidnagelen, 
1 eetlepel suiker, 1 eetlepel wijnazijn, 1 fl esje 
donker bier, 1/2 l bouillon

Bereidingswijze
Peper en zout de runderlappen en smeer ze goed in 
met mosterd. Laat ze even staan en bak ondertussen 
in een braadpan zachtjes de spekjes. Haal ze er 
daarna uit. Doe een klontje boter bij het braadvet, 
laat het goed heet worden en schroei hierin snel 
de runderlappen mooi bruin aan iedere kant dicht. 
Laat dan de gesneden uien, prei en knofl ook 
meebraden tot ze glazig worden. Giet er het bier 
over en de runderbouillon tot alles onderstaat.
Breng alles aan de kook en draai dan het vuur laag.
Doe er de kruiden e.d. bij en laat het geheel 2 
uur zachtjes stoven, maar 
zorg ervoor dat het vlees 
niet droog komt te staan.
Eventueel binden met 
allesbinder

Opoe hèt wir wa.
M’n fi etske en ik dè’s één. Ik kan nie zonder dè ding umdè 
m’n kniejes nie zu wille wa ik wil. Mèr mee dè fi etske kan 
ik overal (?) komme. Ja, nie op d’n Corridor. As ik bij C & 
A un rökske heb gekocht en ik wil nog efkes un bluumke 
haole bij Oogenlust, witte hoe wèèt ik um moet rije? Die 
aander winkels op d’n Corridor wor ik eigeluk ôk moet 
zèn, daor zuuk ik un aander alternatief vur. Nou moes ik 
vurrige maond bij iemes op de Parallelweg Oost zen en 
dur nao nur dun Kleine Meerlaan, och dè gift niks, inne 
lange fi etspad neffe dieje Europalaan! Mèr nou kumpt 
ut; ik moes ôk wir terug nur dè urste adres. Dan magde 
nie terug over dezellefde fi etspad en an d’n aandere kant 
is ginne fi etspad. Krek vollegus de verkeersvurschrifte 
moes ik urst richting Eindhoven nur ut stoplicht, dè ¾ 
rond en dan richting turp over d’n Eindhovenseweg. 
Ik docht bij de Bosstraot, hier links af ….. jaaaa dè 
dochte, want rechtsaf bij d’n Rapelenberg magde nie d’n 
Valkenierstraot overstèke um dè daor  ut Park is wor ge nie 
mag fi etse en ginne fi etspad is. Mèr och ik had ut betèds 
in de gaote, durrum bij de Bosstraot over de Parallelweg 
Noord! Mer dan komde bij de Vallekenierstraot, die 
wilde dan overstèke, mèr dè is ‘r ôk nie bij, daor magde 

nie recht dur nur 
d’n Linderweg. 
Durrum efkes 
bôôije, te voet, 
over d’n hult en 
bult umdè hier de 
Vallekenierstraot 
schônder an ut 
worre is, daor kumt 
unne boullevaar 
meej hil breej 
trotwaars wor veul 
mense op kenne 
staon meej d’n 
optocht!! Mer ik 
ben d’r gekomme, 
in d’n Hoogstraot. 
Toen bij Peer 
Lavrijssen links 
af, rechtsaf over 
de Statie en bij 

d’n Linderweg bij ut stoplicht wir ½ rond want daor 
magde wél an d’n linkse kant van de Europalaan fi etse. 
Zo kwam ik dan toch wir bij Parallelweg Oost. Zuiets 
noeme de kiendjes van hierneffe een touristische route, dè 
hebbe ze van d’n dieje van ons, m’nne mens zugezeejd. 
D’n volgende keer rij ik over d’n Merendreef, langs 
d’n kinderboerderij, Parallelweg Noord, Lindestraot, 
Repelaerstraot, Buunderstraot hier rechtsaf, Linderweg, 
Hazestraat en wir nur de Europalaan zo komde ôk an 
de Parallelweg Oost. Mèr och ut is goewd vur m’nne 
conditie, dè moette toch hebbe meej Carnaval. Ôk dan 
kan ik m’n fi etske nie misse, dè gi treuw mee, durrum 
zal m’nne staole ros nooit in de bewaarde stalling stôn! 
Lope? Bende gij nou gek!!! Mer goewd dè ik m’nne 
stoofpot al klaor had. Bij ut fi etse docht ik dè is ôk hendig 
um meej die daog klaor te maoke en ut gift unne goeie 
booijum. Durrum vur ullie dees recept. Smaokeluk hè en 
unne hille schônne Carnaval. Ge ziet me wel ergent, mij 
en m’n fi etske.
Alaaf.
Opoe.

uur zachtjes stoven, maar 

Eventueel binden met 
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Striepers en
Strieperinnekes,

Wat een drukte, alles tegelijk en vlak voor de uiterste 
inleverdatum een stukje voor in de Pypliano,maar dat doe 
ik graag want vind de Pypliano een leuk boekje
Zal in een kort verslagje  over de uittredens van de 
jeugdprins en zijn gevolg.
Het begon in het nieuwe jaar op 4 januari met Striepersgat 
on ice, waar ik samen met mijn adjudant en enkele van
de leiding mee mocht doen, het was een heel leuk spel 

waarbij je een grote Striepersgatse onderscheiding over 
een lijn moest duwen, we hebben daar de tweede plaats 
gehaald, nadat we in de halve fi nale gewonnen hebben 
van de grote raad.
Op 5 januari het vurdeurfi st, waar ik de actiefste  
veurdeurtrekker bekend mocht maken.
Verder op 6 januari met de “club van 111- middag”, waar 
ik helaas nog steeds niet mijn P.O.’s kon uitreiken omdat 
die nog niet klaar waren. 
Op 12 en 13 januari dan eindelijk het jubileumweekend 
waar met z’n alle heel erg naar uit hebben gekeken, het 
was echt kei leuk. De uitreiking van het Strieperke waar 
heel veel mensen een heel schón boekje van hebben 
gemaakt, de opening van een tentoonstelling over de 
geschiedenis van Striepersgat van 55 jaar en op zondag 
de ontvangst in de Senaat van mij en mijn gevolg door 
prins Jubliano, later die dag heb ik nog stiekem naar het 
concert gekeken, dat was heel mooi maar het duurde wel 
een beetje lang.
Het afgelopen weekend weer druk, druk, druk….. vrijdag 
en zaterdag de vorstenzitting, de 1e vorstenzitting heb 
ik helemaal mogen zien van ons pap en mam, vond de 
tonpraters en de rooie schoentjes het leukste. Op zondag 
het “ Striepersgats Open Podium “ waar er heel veel leuke 
dingen zijn gezongen en gedanst, wij vonden het kei 
gezellig omdat daar ook kinderen waren die we niet elk 
uittreden zien en iedereen had geweldig z’n best gedaan.
Komend weekend hebben we de Striepersgatse bruiloft 

en daar mag ik samen met m’n adjudant, de vorst en de 
president lekker de hele dag bij zijn, heb gehoord dat het 
altijd kei gezellig is en dat je daar s’avonds altijd van een 
heerlijk buffetje mag eten.

WENS IEDEREEN ALVAST EEN KEI GEZELLIGE 
CARNAVAL TOE

En dan sluit ik af onder m’n leuze

Striepersgat viert 5 x 11, 
maar de carnaval die maken we zelluf
Groeten jeugdprins Hidde d’n urste
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Jubileumseizoen 
goed begonnen

Sjonge jonge, wa’n kort seizoen. De kerstboom was 
amper weg of het huis lag al wir vol confetti. Het 
jubileumweekend was een succes. Zaterdag begon ’t mee 
de opening op ’t Hofnarplein, mee veul ballonnen, veul 
mooi woorden en de opening van ’t Pyplianohuis, wa we 
overigens de volgende dag pas echt gebruikt hebben.
Ons aller opperspreekstalmeester Stevens was in z’n 
element, schon in ’n knalrooi pak. Sund was da we, toen 
we inmal binnen waren bij de Hofnar, ’t programma om 
moeste gooien. De planning was anders, mar vanwege 
de haperende techniek hebben we urst de prachtige 
tentoonstelling geopend en daorna pas ’t Strieperke en 
de Strieper an kenne bieden. Uiteindelijk konden we ok 
nog meemaoke wie de Meest Geperste was: Tom Weerts. 
Zeer verdiend en voor hem zelf zeer onverwacht!
Diejezelfde aovend hadden we de première van ’t concert 
carnavalesk. Die van de Volharding die kennen d’r wel 

wa van! Samen mee ons Jolande en onze Neut, da waren 
toch wel echt de carnavaleske accenten as ik eerlijk moet 
zen! Schon, schon allemol, lust vur oe oog en oew ore! 
Daarna brak ’t jubileumfi st los, met dank aan al die schon 
Striepersgatse artiesten. Daarbij moet ik echt melden da 
de jeugd goed vertegenwoordigd was! Ik hoop da die 

zich vaker zullen vertonen op de Striepersgatse podia.
Muug mar voldaon vielen we dieje zaterdag in bed. De 
volgende dag wir vruug uit de veren, want we moeze 
d’r wir bij zen natuurlijk. Op de urste plaots al die 
vrijwilligers die daor vur zuveul honderd man broodjes 
hebben staon te smeren. Petje af! 
In het begin van de middag was ’t bij de fancy fair 
carnavalesk (theatergroep) nie druk. Da was ’n kleine 
misrekening van de werkgroep 55 jaar Striepersgat. Wij 
(of ik) hadden gedacht da ’t er veul meer mensen en 
natuurlijk ok verenigingen naar de Hofnar zoue komme. 
Mar da was nie. Nie iedereen vuulde zich angesproken 
um dees fi stje mee te vieren kennelijk, mar ja ’n kort 
seizoen, misschien moeze die de kerstboom nog wel 
opruimen, ge wit nie...
Afi jn. De ontvangst van de buitendurpse hoogmogenden 

verliep zeer voorspoedig, met dank aan al die mensen die 
daaraan meegewerkt hebben. De café’s, de hostessen en 
de ontvangende verenigingen: geweldig! De climax van 
die middag was bij de Senaat, wa’n prachtige lokatie. Ja 
dan staode daor as Strieper(in) toch wel ’n bietje freet 
te kijke as hil da carnavalsgeweld daor binnentrekt, 
wederom gepresenteerd dur André Stevens, die vur dieje 
dag wel hil extravagant en carnavalesk was uitgedost. 
Schitterend: zo kende wel ’n par gasten ontvangen! 
Toen wir terug nar de Hofnar waor de gasten het concert 
voorgeschoteld kregen en konden genieten van de Fancy 
Fair Carnavalesk en uiteindelijk van de soep (met dank 
aan Lugano) en de broodjes konden genieten. Bij de 
Hofnar wis Jacques van Gerven een en ander in goei 
banen te leiden.

Jubileumseizoen 

Striepersgatse artiesten. Daarbij moet ik echt melden da 
de jeugd goed vertegenwoordigd was! Ik hoop da die 
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Wie nie an d’n toog hing kon nog nar boven um naar 
de tentoonstelling te gaon kijken. Da kan trouwes nou 
ok nog tot en met carnavalsdinsdag. Op aswoensdag 
wordt ’t opgeruimd. Stiekum hopen we allemol da’t 
er een defi nitieve lokatie gevonden zal worre vur al da 
schons uit ’t rijke Striepersgatse verleje en da Guido dan 
conservator zal worre, mar ja da zien we wel of da nog 
gebeuren zal. Hoop doet leve.
Terugblikkend op het jubileumweekend zen er natuurlijk 
wel wa dingen fout gelopen, of in ieder geval anders dan 
da de bedoeling was, mar over ’t algemeen geloof ik toch 
da we terug mogen kijken op ’n geslaagd evenement. 
Ik hoop da de goeie wil, de positieve uitstraling van het 
geheel door zal werken gedurende de hele carnaval. 
Want ok met carnaval wordt er nog veul aandacht besteed 
aan het jubileum. Let op de agenda’s en persberichten, 
want hier en daor ziet het programma d’r anders uit dan 
andere jaore.
We hebben geprobeerd een breed programma te maken, 
wat voor iedereen toegankelijk is. Highlights waor 
ik zelf freet op ben is de mis (aanvangstijd later). Op 
zaterdag de ontvangst op het Hofnarplein/gemintehuis 
(tussen 12.00 en 15.00 uur) De sleuteloverdracht en ’t 
dagelijks Jubeluur bij Lavrijssen. Verder: doe allemol 
mee an de kroegentocht, bezoek de modeshow (maandag 
bij Lavrijssen). Seniore Striepers en Strieperinnen wens 
ik hil veul pleizer bij de ‘Gouwe Ouwe’ middag in de 
Hofnar. Da belooft een oer-Striepersgats evenement te 
worre, waorbij iedereen ineens zou willen da tie oud 
genoeg was um an kaortjes te kennen komme!
Verder: kom mee keinder en kiendjes genieten van het 
programma rond de kinderoptocht op deinsdag op het 
Hofnarplein. Daor waor de kinderoptocht dees jaor 
vertrekt. Dus nie mir net as vruuger bij Dolf Rulander 
veur, en ’n stukske op de Maastrichterweg. Nee da was 
schon toen ik zelf klein was. Nou ben ik onderhand oma 
en hebben we ’n schon cultureel centrum, daor ben ik 
keifreet op da we daor gebruik van kennen maoke. 
Striepers en Strieperinnen: ’t jubileumjaor is goed 
begonnen en ik weet zeker da we ’t tot ’n goed einde 
gaon brengen. Da kan haost nie anders mee Prins Jubliano 
en adjudant Gerton as onze dorstlustige, energieke en 
betrokken vurgangers.
Heel veel plezier en tot mee die daog!

Betke Luijbregts
Voorzitter 55 jaar Striepersgat

‘t moet nie 
gekker worre
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De 
Carnavalstentoonstelling 

in de “Hofnar”.

Zoals we in de vorige Pypliano al konden lezen steekt 
Guido Jacobs veel tijd in het verzamelen met van alles 
wat met het Striepersgatse Carnaval te maken heeft. Dit 
is heel goed te zien in de “Hofnar”op de 1e etage, waar 
een schitterend opgestelde expositie te zien is. Heel veel 
uit eigen bezit. Gelukkig leverden diverse verenigingen 
en particulieren spontaan spulletjes aan. Toch is dit nog 
LANG NIET ALLES wat de Striepersgatse Carnavals 
historie te bieden heeft. In het Eindhovens Dagblad stond 
zaterdag 19 jan. jl. dat Guido de hoop koestert naar een 
permanente tentoonstelling waar dan mogelijk nog meer 
originele documenten uit de eerste jaren te zien zijn. En 
waar dan mogelijk alle Prinsen van Striepersgat voor 
het voetlicht staan. Vooral juist DIE mensen die vanaf 
het eerste uur, SAMEN zoveel gedaan hebben om het 
Striepersgatse Carnaval mogelijk te maken en die er voor 
zorgden dat het Striepersgatse Carnaval op kaart werd 
gezet. Maar Guido, petje af voor al het moois wat er te 
zien is en aan belangstelling heb je niet te klagen. De 
opening van deze tentoonstelling geschiedde doordat  
Z.D.H. Prins Jubliano zijn persoonlijke onderscheiding in 
de lijst bij die van zijn voorgangers plakte, een origineel 
idee!
Beste lezers, geen drempelvrees! Als de “Hofnar”open 
is, is de tentoonstelling vrij te bezoeken. De tijd die u 
daarvoor nog heeft is tot Aswoensdag 6 febr. As!
Ps. Schrijf a.u.b. ook un stukske wat u van deze 
tentoonstelling vindt in Guido z’n schriftje.

Bedankt. Red.
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►   strafrecht
►   vreemdelingen- en asielrecht
►   bestuursrecht
►   arbeidsrecht
►   personen- en familierecht

Gratis inloopspreekuur elke maandag van 17.00 - 19.00 uur en elke
1ste zaterdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

DE KROON OPLEIDINGEN

►   juridische opleidingen en cursussen
►   sociale vaardigheidstrainingen
►   gedragstrainingen

Bezoekadres: Willem II singel 72a 6041 HV Roermond
Postadres: Postbus 71 6040 AB Roermond

Tel: 0475-384111
Fax: 0475-384115

e-mail: info@vandertoornadvocaten.nl
                  info.dekroonopleidingen@worldonline.nl

M
èr

 m
ee

 carnaval efkes nie....!



16 jaar was hij voorzitter van C.V. de Brassers. 
Op 6 januari, tijdens ons Nieuwjaarsmatinee in 
zaal Lavrijssen ontvingen wij het bericht dat 
Henk Stammen de strijd had opgegeven.
Henk heeft altijd met de beste bedoelingen 
zijn club aangestuurd. Zijn bestuur bestond 
zeker in de beginperiode uit een vriendenclub. 
Samen met de Hébrass-kapel, die ontstaan was 
uit de carnavalskapel van C.V. de Brassers 
organiseerde hij reizen en optredens naar 
Tsjechië, Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg. 
Herinneringen waar nog steeds met weemoed 
over wordt gesproken.
Samen met de oudere leden van de vereniging 
(in de volksmond de opa’s genoemd) waren zij 
elke dinsdag in de nishut aan de Antoniusstraat 
te vinden. Daar ontstond het Brass-treintje wat 
tot op de dag van vandaag met carnaval in de 
jeugdoptocht meetrekt .
Mede door zijn inbreng binnen de Stichting 
en Federatie was Henk geen onbekende in het 
carnavalswereldje.

Helaas werd er zo’n 6 jaar geleden al geknabbeld 
aan zijn gezondheid. De inzet en betrokkenheid 
die Henk binnen de vereniging had brokkelde 
daardoor, ondanks zijn goede bedoelingen, 
langzaam af. Er kwamen nieuwe mensen met 
andere ideeën. Henk nam voor hem de moeilijke 
beslissing om uit het bestuur te stappen.
Hierdoor kwam Henk ongewild op een eiland 
terecht. Direct daarop volgde de ziekte en 
zware operatie van zijn vrouw Marianne. Deze 
ingreep was voor haar te veel en verloor hij te 
vroeg zijn levensgezel.
Alleen de zorg voor zijn kleinkinderen hield 
Henk nog een tijdje op de been. De laatste jaren 
was het ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Henk 
verhuisde naar een beschermde omgeving “De 
Bogen” waar hij maar enkele weken van zijn 
nieuwe woning heeft kunnen genieten.
Henk was “op” en wilde graag naar zijn 
Marianne. Op 16 januari hebben familie 
vrienden, kennissen en C.V. de Brassers in een 
mooie dienst, muzikaal opgeluisterd door de 
Hebrass-kapel en Zum Grünen Kranz, de beide 
kapellen waar Henk lid van was afscheid van 
hem genomen. 

In 
Memoriam
Henk Stammen
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Van de Zilberg tot de Statie

Refrein:

Van de Zilberg tot de Statie,
Van Ginneve tot de Mert.
En as ik dan de Sniklaas zie,
weet ik ja ’t is ’t werd,
um dur Valkeswird te lope,
dur ’t dürp dè ik zu goed ken,
Van de Zilberg tot de Statie
Vuul ik dè ‘k ne Strieper ben!

Couplet 1:
Hier heb ik ginnen tomtom noddig,
dur is echt gin plekske da ‘k nie ken,
As ’t moet, loop ik mee geslote oge,
van ’t Strontpèèike nur ’t Petersven.
De Linderweg die ken ik òk wel dròme,
Gielekes huis goi ik vurbij,
En loop ik ne keer dur ons plantsoene,
dan zwaait Janus Bloemers naor mij.

Refrein

Couplet 2:
Bende hier nieuw en wilde wete,
wor al die plekskes van ons dürp zen,
Wocht dan nie langer go mee lope,
ge zalt zien wurum ik ‘r wreed op ben,
Bij Jo d’n Urste gòn we zitt,
de mense lope vriedelijk vurbij,
Dur ’t Valkeswirdse van m’n dürp,
Vuul ik hier hur ik bij!

Refrein (2x)
Van de Zilberg tot de Statie
Vuul ik dè ‘k ne Strieper ben!
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Het publiek van het 41e Tonpraotersconcours om de 
Brabantse Titel heeft weer volop kunnen genieten van 
acht uitstekende  fi nalisten.
Zelden was het niveau zo hoog en  de strijd zo 
spannend.
Winnaar werd Berry Knapen uit Heeze met zijn creatie 
“Huisschilder Pier de Sopper” met 291 punten.
Ook in 2007 won hij de titel als “Frietboer Bertje Plek”.
Na het opwarmen van de zaal door de Two Petjes ging 
het concours van start.
Als eerste kwam Rob Scheepers uit Sterksel in de ton als 
“Kloontje Kniesoor”.
Hij had de ondankbare taak te moeten beginnen.
Hij eindigde uiteindelijk op de  vierde plaats  met 227 
punten.
De derde plaats was voor Hans Eijkemans uit Rosmalen 
als “d”n Hippie” met  241 punten. Hans stond voor de 
tiende achtereenvolgende  keer in de fi nale en eindigde 
zeven keer bij de prijswinnaars.
Op de tweede plaats kwam Mathie van Hoof uit Mierlo 

als “Frutje Frot in Amerika” met 261 punten. Hij stond 
voor de 13e  keer in de fi nale.
Hij had lange tijd uitzicht op de Brabantse titel, maar 
tegen het optreden van Berry Knapen was geen kruid 
gewassen.
Ook de overige fi nalisten kunnen met trots terugzien op 
hun optreden.
Gerard van de Water uit Helmond als “de 
Vögelkusman”,
Kitty Goverde uit Uden als “Kaat Moss”.  Zij  maakte 
de hoge verwachtingen na de voorronde helaas niet 
helemaal waar.
Ook de beide debutanten Freddy van den Elzen uit 
Vorstenbosch als “Dreeke” en Alex Wintermans uit Hank 
als “Klomskie, de Poolse gastarbeider” kwamen goed 
voor de dag.
De publieksprijs was op vrijdag en zaterdag voor Berry 
Knapen. Hij bevestigde hiermee zijn dikverdiende 
Brabantse titel.
Bij de matinée ging de publieksprijs zeer verrassend, maar 

als “Frutje Frot in Amerika” met 261 punten. Hij stond 

Berry Knapen weer 
de beste tonpraoter

Op de tweede plaats kwam Mathie van Hoof uit Mierlo Op de tweede plaats kwam Mathie van Hoof uit Mierlo Op de tweede plaats kwam Mathie van Hoof uit Mierlo 
zeven keer bij de prijswinnaars.
Op de tweede plaats kwam Mathie van Hoof uit Mierlo Op de tweede plaats kwam Mathie van Hoof uit Mierlo 
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zeker verdient, naar debutant Freddy van den Elzen.
Op zondag sloot Rob Scheepers het concours af met de 
publieksprijs.

Na het 41e concours ziet de ranglijst der kampioenen er 
als volgt uit:
  1  Jan van Heyst uit Goirle     
28 punten
  2  Andy Marcelissen uit  Raamsdonkveer  27 
punten.
  3  Wiel Peerlings uit Soerendonk   24 
punten
  4  Harry Sijbers uit  Son     
20 punten
  5  Frans Brugmans uit Helmond    18 
punten
  6 Jan Strik uit Someren     
17 punten

  7 Michel Huibers uit  Valkenswaard   
15 punten
  8  Hans Eijkemans uit  Rosmalen   15 
punten
  9  Lambert van de Kerkhof uit Bakel    
14 punten
10  Mathie van Hoof uit Mierlo     
14 punten

Ada en de Stichting Tonpraotersconcours Valkenswaard 
kunnen met trots terugzien op een zeer geslaagd concours 
waarvan zowel de deelnemers als het publiek volop 
hebben genoten.

De voorrondes van het 42e concours zijn op 18 en 19 
november 2008.

De fi nale is op 9-10 en 11 januari 2009

  9  Lambert van de Kerkhof uit Bakel    

10  Mathie van Hoof uit Mierlo     

  5  Frans Brugmans uit Helmond    18 

  6 Jan Strik uit Someren     
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Striepers en Strieperinnen,

Vanochtend stond in de Limburger, het Eindhovens 
Dagblad van Roermond en omstreken, te lezen dat de 
Limburger het carnavalsgevoel nog niet had. Dat kwam 
volgens de krant door het feit dat er nog nooit eerder sprake 
is geweest van een zo kort carnavalsseizoen. Uitgerekend 
in een zo kort seizoen viert Striepersgat het 5 x 11 jarig 
bestaan van het openbare carnaval.  Gelet op de bezetting 
van deze vorstenzitting en die van gisteren kan niet 
gezegd worden dat de Strieper het carnavalsgevoel nog 
niet heeft. In een tijd dat de weekends vol gepropt zitten 
met activiteiten en er soms meerdere activiteiten op één 
dag zijn,  wordt vanavond de 33e Federatieonderscheiding 
uitgereikt. 

Door de jaren heen, woelig of niet, een gewilde en 
populaire onderscheiding. Gedurende 32 jaar wordt deze 
onderscheiding jaarlijks uitgereikt aan één persoon, die 
zich gedurende tientallen jaren heeft ingezet voor het 
Striepersgatse carnaval en daarnaast ook op het sociaal 
en/of maatschappelijk vlak actief is. Van elke drager 
moet gezegd kunnen worden: “terecht, logisch”.  

De laatste jaren werd de onderscheiding uitgereikt aan 
o.a. André Stevens, Tilly Wijnen, Rinus Daamen, Jan 
Zwarthoed, Jan van Dijk, Pascal Geldens en Jan van de 
Kerkhof.  

Wie wordt de 33e drager van de Federatieonderscheiding! 
Voor dit jaar was het niet moeilijk. Het is een man, hij 
is getrouwd en heeft drie liefdes. Zijn gezin, zijn werk 
en het carnaval. Daarnaast speelt hij graag met water en 
zand. Hij is al ruim 16 jaar actief binnen de Striepersgatse 
carnaval en is te kenmerken als een doener. 

Geen vergadertijger. Op vergaderingen komt hij steevast 
te laat. Niet zo iemand die zegt hoe het moet, maar gewoon 
zelf doen, zelf aanpakken, zondig zelf repareren. Zijn 
inspanningen voor het Striepersgatse carnaval hebben er 
toe geleid dat hijzelf jaren achtereen privé geen carnaval 
kon vieren en zelfs het pilsje liet staan. 

Na lange tijd lid te zijn geweest van één commissie, 
werd hij enthousiast binnen gehaald bij de commissie 
Bals & zittingen en de stichting open podium. Daarnaast 
is hij al meer dan 11 jaar betrokken bij een carnavelsk 
muziekgezelschap dat telkenmale weer voor verassingen 
weet te zorgen. De laatste tijd is hij daar zelfs voorzitter 
van. Zoals zijn echtgenote mij vertelde: in het begin was 
er niets, later een vereniging en toen werd hij voorzitter 
en het was weer niks. Een andere uitspraak van zijn 
echtgenote is: “Hij heeft geen hobby’s, maar als hij thuis 

Uitreiking van de 33steFederatieonderscheiding 
dd. 19 januari 2008

moet gezegd kunnen worden: “terecht, logisch”.  
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is, is hij volgens eigen zeggen echt thuis, alléén is hij 
nooit thuis”. 

Hij is geen geboren Strieper. De genomineerde heeft op 
vele plaatsen in de Kempen verbleven. Ging in Budel 
naar school. Weliswaar nu woonachtig in Valkenswaard 
maar Dommelen is hem ook niet vreemd. Iemand die van 
wanten weet, vroeg moest gaan werken en uiteindelijk 
van zijn werk zijn hobby heeft gemaakt. Hij is zoals je 
dat zegt: een regelaar en  verslaafd aan zijn mobieltje. 

Zijn  kinderen zijn hem in het carnaval gevolgd en waren 
ooit lid van de jeugdraad en de hopmarjannekes. Zelf 
begon hij als buschauffeur voor de jeugd. Zorgde dat 
er altijd muziek in de bus was en haalde en bracht de 
jeugdprins en zijn voltallige gevolg van huis en/of naar 
huis. Was jarenlang als lid van de jeugdcommissie de 
begeleider van de jeugdprins en de jeugdadjudant. Hij 
zorgde dat het busvervoer voor de kinderen even zo leuk 
was als het carnaval zelf. 

Hij is ook mede oprichter van de club van 111, lid van 
de sponsorcommissie en van meet af aan betrokken 
bij het open podium. De laatste tijd ook als jurylid. 
Hij zal dit jaar ook als jurylid aanwezig zijn bij het 
Blaaskapellenfestival.  

Daarnaast is hij ook vanaf het begin betrokken als 
deelnemer aan het Gat en later aan de Prinsenzittingen. 
Hij heeft de afgelopen jaren al tal van typetjes gespeeld. 
Naast de doener, is hij dus ook acteur. Ik gaf al eerder 
aan dat hij ook nog kan zingen. Hij is er als het nodig 

is. Maakt niet uit waarvoor. Dat varieert tot het plaatsen 
van het grote bord van de jeugdcommissie bij Old Dutch 
op het dak, podiumbouw, opzetten en/of afbreken van 
stemhokjes, het maken van naamplaatjes, het vinden 
van een stalling voor de wagen van de jeugd tot het 
ombouwen van de oude ADA-wagen naar een wagen 
voor de jeugdprins.  

Hij bracht toen hij 11 jaar buschauffeur van de jeugd was 
een eigen onderscheiding uit: “het rondje”omdat hij de 
jeugd vele malen trakteerde op meerdere rondjes achter 
elkaar op een verkeersrotonde. Om zich te onderscheiden 
van anderen was het lintje niet geel/blauw maar alleen 
geel.  De wettelijke verplichtingen maakte het voor hem 
op enig moment onmogelijk om nog als chauffeur voor 
de jeugd te kunnen blijven rijden. Of hij nu een EMA-
bus of de originele Engelse dubbeldekker van Old Dutch 
bestuurde, het maakte hem niet uit. 

De genomineerde heeft vorig jaar aangegeven het op een 
aantal punten wat rustiger aan te willen gaan doen om 
wat meer tijd te hebben om met zijn gezin het carnaval te 
vieren. Zo zou  hij op 8 februari 2007 gestopt zijn met de 
gelijktijdige toezegging dat hij, indien nodig, er weer zou 
zijn. De praktijk heeft tot nu toe geleerd dat er feitelijk 
weinig is veranderd. Hij is er nog steeds.

De genomineerde heeft inmiddels 200 waterbuffers in 
Limburg aangelegd. Hij vindt dat bulldozeren meer is 
dan het alleen bedienen van een machine. Het vergt ook 
veel gevoel in inzicht. Hij zorgt dat velen droge voeten 
houden bij hevige regenval of overbelaste rivieren.  Juist 
dat gevoel en inzicht heeft er toe geleid dat hij zoveel 
voor het Stirepersgatse carnaval heeft kunnen betekenen. 
Was het niet voor de jeugd dan zorgde hij er wel voor dat 
hij de grote striepers wist te vermaken met zijn acteer- en 
muziektalent. Soms alleen, soms met zijn collega’s van 
bals & zittingen en soms met zijn Hermenieke van Nix. 

De 33e drager van de Federatieonderscheiding is: MIES 
MELOTTE. 

Arie van der Toorn, 
President van de Federatie
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Hallo Striepers en 
Strieperinnekes

Allereerst aan iedereen nog de beste wensen voor 
2008.
Wij hebben dan ook dit jaar de eer om jullie 
Striepersgats bruidspaar te mogen zijn.
Dit jaar was het anders dan andere jaren, omdat 
er geen afvallende paren waren, en dus geen 
teleurstellingen waren. Deze keer werd het paar 
tijdens een presentatie van een carnavalsvereniging 
naar voren gebracht.
Tiny (de Strieper) heeft mij Maria ( de Strieperin 
) op onze 25- jarige bruiloft hiervoor gevraagd, en 
mijn antwoord was dan ook meteen JA!!
Zo zie je maar weer, van een bruiloft komt een 
bruiloft.

Wij vinden het alle twee 
hartstikke leuk om dit 
een keer mee te maken.
We hebben heel veel 
positieve reacties gehad 
van paren die het ook 
al een keer mee hebben 
mogen maken.
Er waren er zelfs bij, die 
zeiden, “ Ik zou het zo 
nog een keer over willen 
doen “.

Dus wij laten ons 
verrassen.
Tiny is lid van C.V. Wij 
mee ons Viere en de 
Rest.
Hij is in het dagelijks 
leven buschauffeur, 
en is sinds kort een 
eigen schildersbedrijf 
begonnen.

Zijn levenspartner ( al bijna 12,5 jaar ) is Lizeth 
Maenen en is zeker geen vreemde in Valkenswaard. 
Ze hebben samen 4 kinderen.
Maria  is al 25 jaar getrouwd met Jos van den Berg, 

ook geen onbekende 
in Valkenswaard.
Samen doen we in 
brood en banket, 
en wij hebben 2 
kinderen die ook af 
en toe meehelpen.
Onze Frank is in 
het seizoen 2001- 
2002 tot jeugdprins 

van Striepersgat gekozen en onze Raymond is 
Jeugdvorst geweest.
Dat was een hele leuke tijd. Wij zijn dan ook echte 
carnavalsvierders.
Wij zijn zelf bij het carnavalsclubke” Nie Melke”. 
Wij zijn met z’n zessen.
Wij proberen overal zo veel 
mogelijk bij te zijn, en tot 
onze grote vreugde zijn wij 
dit seizoen eerste geworden 
bij het Groot Striepersgats 
Liedjesfestival met het 
nummer “Van de Zilberg 
tot de Statie”, wat wij graag aan jullie willen laten 
horen de komende dagen. We komen jullie zeker 
wel ergens tegen in dit seizoen.
We hopen jullie allemaal tegen te komen op onze 
Striepersgatse Bruiloft, die gehouden wordt op 26 
januari 2008 in Feesterij Lugano.
Wij wensen jullie allemaal heel gezellige 
carnavalsdagen. Wij weten zeker dat wij dat ook 
zullen hebben in het gezelschap van onze Prins 
Jubliano, Adjudant Gerton en heel zijn gevolg.

Veel carnavaleske groeten van Tiny en Maria.Veel carnavaleske groeten van Tiny en Maria.

mogelijk bij te zijn, en tot 

Liedjesfestival met het 

begonnen.
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Carnavallogees
Er heerst wir un gespannen sfeer in huis, want munne 
vriend het wir wa in petto. Hij het namelijk mee de carnaval 
zun stapvrienden van boven de rivieren uitgenodigd. En 
die brengen ook hun vrouwen nog us mee, dus dan witte 
gullie het wel. Ja, en Meneer vertelde da van de week 
gewoon zomar tussen de soep en de erpels. Ik waar hels 
toen ik het heurde. Oh, en da doede gij zomar zonder het 
aon mij te vraogen, riep ik goed kwaod. Gij bent unne 
mooie, ken ik zeker mee de carnaval vur al het eten en 
drinken zurgen. Hij zag wel aon mij da hij te ver waar 
gegaon, dus hij begon hil overdreven lief te doen. Mar 
daor trapte ik nie in. Wa denkt ie wel, hij moet blij zen 
dattie in mijn huis mag wonen. D’n hille dag zette hij 
zun beste beentje vur om het goed te maoken. Nouw ben 
ik iemand die nie lang kwaod kan blijve en zeker nie 
as ik in zun mooie donkerbruine ogen kijk. Want daor 
ben ik perslot van rekening vur gevallen. Dus ’s avonds 
op de bank hebbe we het samen uitgepraot. Ik heb um 
wel gezeed da hij moet zurgen da iedereen ken slaopen. 
Dus nouw is hij as unne bezetene beddengoed aon het 
verzamelen. Hij het zelfs bij Het Goed drie tweepersoons 

bedden gehaold. Ik vraog me alleen wel af wor hij die neer 
wil zetten, want zo groot is ons huiske nouw ook nie. Mar 
ik bemoei me nergus mee, hij zuukt het mar uit. 
Ik hoop da hij nooit prins van Striepersgat wordt 
want dan zit ik mee die daoge ook nog mee zun 
hille familie opgescheept. Hij kumt namelijk uit 
un nest van tien keinder en as die dan ook nog 
dubbel komen dan ken ik wel un grote tent aon 
mun huis zette. Mar afi jn, ik laot dur al da gedoe 
munne carnaval nie bederven. Want as het mij 
nie zint, dan zal munne vriend me nie veul zien. 
Dan moet hij, mee 
zun gevolg van 
boven de rivieren, 
zun eigen plan mar 
trekken.

Nelleke Neggers                 

zun eigen plan mar 

Nelleke Neggers                 

bedden gehaold. Ik vraog me alleen wel af wor hij die neer bedden gehaold. Ik vraog me alleen wel af wor hij die neer 
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Ut de ouwe 
carnavalsdôôs.

2 x 11 jaar 
geleden
Wie kent er niet het Valkeswirds Slökske?
Wist u dat we in Striepersgat ook eens een kruidenbitter 
hadden? “Pupke”volgens een heel oud familie recept 
werd het door André Stevens in 1985 vervaardigd, 
met het oog op een goed lopende nering?! Aan Prins 
Martien d’n Twidde de eer om “Pupke”als allereerste te 
promoten. De meest uitgelezen persoon om “Pupke “te 
keuren was de Nestor van de familie “Ome Sjraar”(Prins 
Sjraar d’n Urste) van den Eijnden. Hij feliciteerde 
zijn neef voor de voortreffelijke kwaliteit en er kon 
geschonken en geklonken worden! Tijdens het Carnavals 
seizoen 1985/1986 was dit alleen voorbehouden aan 
speciale gelegenheden, o.a. bv de Prinsenrecepties in 
Brouwersgat en Mulkgat, het zilveren jubileum van c.v. 
“de Brassers” én op de geel/blauwe morgen. Een ochtend 
tijdens de carnavalsdagen waar men zoveel mogelijk in 
de Striepersgatse kleuren bij het Gemeentehuis aanwezig 
moest zijn. Het opvolgende carnavalsjaar 1986/1987 was 
er al meer “Pupke”op voorraad en werd gepromoot op de 
vorstenzittingen. Maar dit was niet zo’n goed idee! Het 
werd door de Raad van Elf wel ál te lekker gevonden!! Bij 
dat jaar bleef het. Om dit kruidenbitter te maken kwamen 
er heel veel regeltjes om de hoek kijken, jammer het 

zou een goed lopend product geweest zijn. Er werd ook 
nog een toepasselijk liedje bij gecomponeerd: “Kruije, 
snèvel uit un vat, heft-oe glèske en gao klinke, Pupke, 
nat van ’t Striepersgat Pupke we gaon oe drinke”.
Op het etiket staat een nostalgische tekening van een 
Hofmarjanneke. In het Striepersgatse dialect werd 
vroeger in plaats van: “wat een mooi meisje” gezegd, 
wa’n schôn Pupke, vandaar!!
Jammer: “Pupke”vervlogen tijd! 
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Al eerder schreven we in de “Pypliano”dat het 
een goed idee zou zijn, om de aandacht van 
buitendorpse mensen voor het Striepersgatse 
Carnaval te trekken d.m.v. Spandoeken 
of Banieren. Gelukkig!! Vanaf dit seizoen 
wapperen vrolijk de vanen bij binnenkomst in 
Striepersgat. Bij de Dommelsche Watermolen 
waren ze vlug verwijderd, 
jammer maar …. Het is 
daar wél Brouwersgat!! 
Het is in ieder geval 
een schitterend gezicht! 
Maar laten wij er ook iets 
aan doen om massaal de 
Striepersgatse vlag uit te 
steken. Voor de prijs hoef 
je het niet te laten: € 35,-
-. Als je een cadeau voor 
iemand zoekt?? 

Striepersgatse vlaggen en vanen.

De vlaggen zijn te verkrijgen bij Henriëtte 
van Alst, Zeelbergseweg 10, 5555 LC 
Valkenswaard. Tussen 18.00 – 19,30 uur, 
wel even bellen van tevoren 040-2043623.
Laten we heel Striepersgat volhangen! 

Al eerder schreven we in de “Pypliano”dat het 
een goed idee zou zijn, om de aandacht van 
buitendorpse mensen voor het Striepersgatse 
Carnaval te trekken d.m.v. Spandoeken 
of Banieren. Gelukkig!! Vanaf dit seizoen 
wapperen vrolijk de vanen bij binnenkomst in 
Striepersgat. Bij de Dommelsche Watermolen 

Striepersgatse vlaggen en vanen.
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Beste 
Carnavalsvrienden,

In de aanloop naar Carnaval zijn er verschillende 
evenementen die er op de Carnavalsagenda staan die door 
de commissie Bals en Zittingen worden georganiseerd. . 
Eén daarvan is de Vorstenzitting. Deze zittingsavonden 
zitten geweldig in de lift. De kaartverkoop begon zelfs al 
vorig jaar meteen na de Carnaval te lopen. Veel mensen 
wilden er zeker van zijn dat ze een kaartje hadden. 
Dit is natuurlijk ook een geweldige stimulans voor de 
commissie om er ook dit jaar weer een gevarieerd en 
gezellig spektakel van te maken. En we mogen wel 
zeggen dat het ook dit jaar weer is gelukt. 
2 uitverkochte zalen met enthousiaste mensen, een keur 
aan artiesten en een organisatie die soepel verliep. 

De avonden begonnen, zoals de traditie is, met de 
ontvangst van Prins Jubliano en zijn gevolg en Jeugdprins 
Hidde met zijn voltallige gevolg. Een mooi, kleurrijk 
gezelschap als je dat op het podium ziet staan. De 
ontvangst van Vorst Mark werd natuurlijk apart gedaan 

omdat de zittingen aan hem opgedragen zijn. Hij bracht 
later op de avond zijn carnavalshit “Viva Valkenswaard” 
die al in heel Striepersgat gedraaid wordt. De winnaars 
van het Striepersgats Liedjesfestival, carnavalsvereniging 
Nie Melke, brachten hun lied “Van de Zilberg tot de 
Statie”.Zij warmden de zaal meteen goed op. De Pielekes 
van de Rv11 hadden een verrassende goochelact. Wat 
er allemaal uit een hoge hoed getoverd kan worden, 
onvoorstelbaar. 

Dan de tonpraoters. We hebben kans gezien om de 
nummers 1,2 en 3 van dit jaar te contracteren , dus ook dat 
zat wel snor. Onnavolgbaar is natuurlijk Gradje Boemel 
oftewel Frank Schrijen die ieder jaar de afsluiting doet. 
De mimiek van deze man en de manier waarop hij het 
publiek bespeelt is grandioos. 

ontvangst van Vorst Mark werd natuurlijk apart gedaan 
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Als nieuw talent waren er dit jaar zangeres Eldiko en 
zanger Rob Winters. Vooral de laatste kreeg het voor elkaar 
om het publiek op de stoelen te krijgen met zijn liedjes 
van Jan Smit, Andre Hazes en andere Nederlandstalige 
artiesten. Zeker een aanrader voor volgend jaar. 
De Rooi Schoentjes brachten hun liedjes met veel 
enthousiasme en vooral het optreden van ballerina Tony 
was weer grandioos. 
La Luna had dit keer de hulp ingeroepen van enige 
raadsleden. Goed geoefend en met  een fl air alsof ze dit 
dagelijks doen stonden deze mannen op het podium. Dit 
is zeker voor herhaling vatbaar ! 
Echt Valkenswirds was de act van Jacques van Gerwen 
en Marco de Bruin. Zoals deze twee de politiek op de hak 
namen (een dankbaar onderwerp in deze tijd) daar kun 
je alleen maar je hoed voor afnemen. Fantastisch.! De 
diapresentatie met daarin een vergelijking tussen de hond 
en zijn baasje zal menigeen bekend voorgekomen zijn. 
Als afsluiting Ad van Opstal, een welbekende zanger in 
Striepersgat. De zaal op zijn kop, iedereen in polonaise 
of op de stoel, een waardige afsluiting van een geweldige 
avond.

De commissie Bals en Zittingen wil voor volgend jaar 
3 avonden gaan organiseren, zodat meer mensen uit 
Striepersgat de mogelijkheid hebben om kaarten te kopen 

en de sfeer kunnen proeven van een echte Striepersgatse 
zittingsavond. De data zijn ook al bekend  en wel op 31 
januari en 6 en 7 februari 2009. 

Wij kijken op de Vorstenzittingen 2008 terug met een 
voldaan en tevreden gevoel !!!!

Met carnavaleske groeten
Nol van Alst
Voorzitter Commissie Bals en Zittingen.

Wij kijken op de Vorstenzittingen 2008 terug met een 

Voorzitter Commissie Bals en Zittingen.
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Ja u leest het goed, we zijn op bezoek geweest bij ‘De 
Bouwers’ . Nee niet bij Fransje Bouwer maar bij de 
bouwers van de carnavalswagens die mee gaan doen aan 
onze Striepersgatse Optocht op carnavals-zondag!

Het was even knipperen met de ogen en wat wallen 
wegpoetsen zaterdagochtend 19 januari. We hadden 
namelijk de avond er voor genoten van een geweldige 
Vorstenzitting (echt super, complimenten aan Bals & 
Zittingen nogmaals!). En als iets ook maar een bietje 
gezellig dreigt te worden, dan hebben het prinske en het 
adjudantje helaas altijd wat moeite om op tijd naar huis 
te gaan…

Maar eenmaal de residentie van Elly Cremers 
binnengetreden, verdween spontaan onze vermoeidheid 
door de fi jne verzorging die wij daar kregen van de 
optochtcommissie: kopje koffi e, broodjes, daar knapt een 
mens (en dus ook een prins en adjudant) van op!

Op grond van een streng selectiebeleid, waar wij geen 
invloed op hebben gehad, werden vervolgens zo’n tien 
schuren, loodsen, nishutten, garageboxen bezocht. 
De door de optochtcommissie uitgezette route werd 

hierbij afgelegd in de Prinsmobiel, voorafgegaan door 
de speciaal voor deze gelegenheid op Carnavaleske 
wijze tot cementwagen omgetoverde limousine van 
optochtvoorzitter Frans J. (te V.). Uiteraard hadden wij 
gezorgd voor wat versnaperingen die we af konden geven 
aan de wagenbouwers, als dank voor hun vele werk en 
als stimulans om ook het laatste likje verf nog netjes aan 
te brengen.

Wij waren echt en oprecht onder de indruk van het vele 
werk dat al verzet is door de deelnemers aan de optocht: 
pas als je zo’n wagen ‘in aanbouw’ ziet, besef je wat 
enorm veel tijd en moeite er wordt besteed aan het maken 

van zo’n carnavalswagen. Indrukwekkend om te zien 
voor ons! 

Onderweg kregen we nog een kleine excursie in een 
kippenbedrijf voorgeschoteld, wat wij, maar zeker ook 
Sam (zoontje van Gerton) erg leuk vond. Aangezien 
iedereen nu bekend is met het feit dat Jubliano een 

ervaren springruiter is (ahum) mochten we ook nog even 
galopperen  op het ADA-paard. Het bleek in ieder geval 
een erg sterk paard, want zonder enige moeite liet het 
paard zich berijden door maar liefst vier (!) personen 
tegelijk!

Prins Jubliano 
en Adjudant 

Gerton
op bezoek bij de 

bouwers

enorm veel tijd en moeite er wordt besteed aan het maken 
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Het wordt nu tijd om dit stukje af te sluiten, want er is 
nog veel werk te doen, en zo weinig tijd… Maar ondanks 
deze tijdsdruk is het nog altijd geweldig om Prins en 
Adjudant te mogen zijn in ons mooie Striepersgat! Het is 
nog altijd GENIETEN!

En dan eindigen we dus met de leuze:

Geniet van oew lève, 
vandaog is d’n dag! Alaaf!
PRINS JUBLIANO EN ADJUDANT GERTON

PS: de belevenissen van Prins Jubliano zijn ook online 
goed te volgen van dag tot dag via internet: http://prins-
jubliano.hyves.nl Wordt via hyves vriend van de Prins en 
zijn Adjudant!

En als toetje .....!
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 Striepersgats Open 
Podium 2008

Als deelnemer weet je het ondertussen,: je hoeft niet bang 
te zijn op het podium van zaal Lavrijssen om “af te gaan” 
tijdens het Open Podium voor de jeugd.
Want alles kan en alles mag en alles heeft zo’n beetje de 
revue gepasseerd tijdens de 6e editie van het SOP.
Ooh wat was het weer gezellig, de ranja smaakte goed, 
net als de popcorn en suikerspin.
Er werd genoten door groot en klein.
Onze eigen jeugdprins opende de middag en voegde er 
aan het eind nog een knallende act aan toe, waarbij de 
bananen (give  me banana) en deodorant (deeeoooo, 
deeeoooo) door de zaal vlogen.
Niemand kon nog stilzitten toen de hopmarjannekes hun 

kunsten vertoonden en dat hield eigenlijk niet meer op, 
die middag.
Het was dansen wat de klok sloeg van maar liefst 3 
groepen van La Toja met danseressen van klein tot groot., 
Streetwise Emotions hebben ook als trouwe deelnemers 
hun beste beentje voor gezet, maar de uiteindelijke 
winnaar in deze categorie waren de Freestyle Dancers, 
die volgens de deskundige juryleden een geweldige 
choreografi e en timing hadden!
Leuk dat er ook een hele klas deelnam aan de 
artiestenmiddag, namelijk groep 8 van ‘t Smelleken , een 
tip voor andere klassen.
Joris Cox toonde een kunstig staaltje muzikaliteit:hij 
vertolkte namelijk het liedje “het is een nacht’van Guus 
Meewis, Mèt zijn accordeon!!

Toen de grote prins binnenkwam, waren het nog steeds 
de kleinsten die het voor het voor het zeggen hadden:
de leuze van prins Jubliano werd luid en duidelijk 

verkondigd door zijn zoon Tommie:’” geniet van oew 
léve, vandaag is d’n dag” ,en gelijk heeft ie!!

De winnaars mogen met z´n allen naar de bioscoop 
en mogen dit jaar i.v.m. het 55 jarig jubileum ook nog 
eens hun winnende act opvoeren na de jeugdoptocht op 
dinsdagmiddag tijdens carnaval!!
Als dat geen sterren status ïs!

De Winnaars………
In de categorie dans : Freestyle Dancers
In de categorie playback: Michelle en Veerle
In de categorie live: Joris Cox 

Allemaal van harte gefeliciteerd; het was wéér 
geweldig!!
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Unne Strieper hi gehurd, 
dè
En gaat verder in het 
A.B.N.
Dat, ik vanaf deze plaats ALLE Striepers en 
Strieperinnekes een gelukkig en gezond 2008 wil 
toewensen, met uiteraard een fi jne, ludieke en gezellige 
Carnaval 2008, met mijn toenmalige Prinselijke Leuze 
“Mee carnaval in Striepersgat, veul plezier en toch nie 
zat”  ALAAF.

Dat, we  weer een echt Striepersgats Paar van het Jaar 
kennen, n.l. Maria v/d Berg en Tiny Bouchee. Op een 
originele wijze via een act van “Boer zoekt vrouw”  
hebben twee CV’en, te weten Nie Melke en Wij mee ons 
Viere, het Paar naar voren geschoven tijdens de Nacht 
v/d Bokken. Leden uit de echte carnavalswereld, nou, die 
weten van wanten. Ik wil dan ook dit Paar het succes van 
de wereld toe wensen.

Dat, we weer een echte carnavalskraker in Striepersgat 
rijker zijn geworden, gebracht door C.V. Nie Melke op 
het Groot Stierpersgats Liedjesfestival met als titel: “Van 
de Zilberg tot de Statie” 
In hun midden Jos v/d Berg; hij moet gedacht hebben, 
mijn vrouw in de belangstelling als partner van het Paar 
v/h Jaar, dan ik op de buhne met genoemde carnavalshit.
Ik heb zo het idee, dat het druk beloofd te worden met de 
carnaval  in huize v/d Berg. Nu maar hopen, dat het brood 
met de carnaval nog op tijd wordt bezorgd.    
Dat, ik Jos in de Hofnar als de echte Striepersgatse 
ELVIS PRESLEY heb leren kennen, nou ik ben ervan 
overtuigd, dat dit carnavalslied met de carnaval op een 
voortreffelijke wijze zal worden gebracht; Jos met C.V. 
Nie Melke, hil veul plezier en succes gewenst.

Dat, ik nu  weer wil overgaan naar een nabeschouwing 
over de 5e periode van Carnaval in Striepersgat en wel 
van 1997 t/m HEDEN, hiermede zijn 5 periodes van 
telkens 11 jaar behandeld, in het kader v/h 55jrg Jubileum 
van het Carnaval.

Dat, m.i.v.  01.07.97 Willem-Jan Schampers, als 
correspondent, de taken voor de Kempener Koerier, van 
Jeanny Wouters overneemt.
Een verbetering van Persstukken over de Carnaval in 
Striepersgat, wat we dan ook duidelijk hebben mogen 
ervaren. 

Dat, Michel Huibers en Toon Stoffels op 2 sept. in de 

Raad van Elf zijn gekozen; Henk Gerris volgde per 7 okt. 
eveneens in de Raad. Dit betekende dat Prins Carnaval in 
1998 weer met een voltallige Raad kan uittreden.

Dat, de Prinsenrevue’s, na 12 jaar, in nov. 1997 gaan 
stoppen; de medewerkers/sters  gaan over naar de 
Theatergroep Valkenswaard, o.l.v. Jac van Gerven en 
Louis Baeten.

Dat, op 16 nov. C.V. De Valkenvangers haar 40jrg. 
Jubileum heeft gevierd, bekend van het jaarlijks 
georganiseerde Dansmarietjes-tournooi. Gerard RAS 
werd gedecoreerd met de “Parel van Valkeswirt”
Uitgereikt door Wethouder Regien Theus.

Dat, op 5 dec. onder nr.417.254 ’t PUPKE werd 
geregistreerd, een echt Striepersgats Kruidenbittertje 
naar een origineel  oud recept. 

Dat, op 13 dec. het 11e Liedjesfestival werd gehouden. 
De PLOEG, met zanger Gerrit Dijkhof, wonnen met het 
carnavalslied “D’n donderdag vur vrijdag vur carnaval”
Het festival  voor de 11e keer georganiseerd door C.V. 
De Schuimkoppen; C.V. De Klutjesgoojers met het 
Grand Gala du Striep (GGdS), hadden dit ook al 11 jaar 
georganiseerd, met als grootse hit “Groot dè is de grote 
Mêr”

Dat, de CARNAVALK, een nieuw kunstwerk van 
Peter v.Elderen, met de Carnaval voor het eerst zal 
worden gekeerd; een symboliek, dat Valkenswaard weer 
Striepersgat wordt.

Dat, op 23.01.98 Martien Geldens is overleden. Martien 
heeft binnen de Carnavalsviering Striepersgat een 
belangrijke plaats ingenomen op allerlei fronten.
Een zeer verdienstelijk carnavalist.

Dat, op 24/25 jan. de Blaaskapel De Schuimkoppen haar 
33jrg. Jubileum heeft gehouden. De oprichters waren Jan 
Vrenken en Jan Schijvens
Clublokaal: SOL op de Statie (De Weegbrug). De 
receptie vond plaats in Residentie Du Commerce; tevens 
werd de CD uitgereikt van het 11e Liedjesfestival, welke 
als eerste werd aangeboden aan Prins Betke d’n Urste en 
haar Adjudant Camiel Bots. 

Dat, op 12 mei Ruud van Dijk het secretariaat van de 
Stichting Carnaval heeft overgedragen aan de huidige 
secretaris TON van LOON.
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Dat, op 28 nov. de Federatie van Carnavalsverenigingen 
en Muziekkapellen haar 33jrg. Jubileum heeft gevierd. 
Een druk bezochte receptie in residentie Lavrijssen was 
het hoogtepunt van deze viering.

Dat, op 16 jan 2000 het 32e Dansmarietjestoernooi door 
C.V. De Valkenvangers werd afgeblazen. Reden:
Te weinig deelnemers/sters bij voorinschijving; de 
concurrentie bij de DMT’en onderling is te groot.
C.V. De Valkenvangers verstrekken bekers in alle 
categorien; de overige toernooien in de regio bekers en 
geldprijzen. Dit bevorderde een groot onderling verloop 
van deelnemers aan de vele georganiseerde toernooien 
in de regio.
Er heeft nog een herstart plaats gevonden met de 
commissie Jeugd van de Stichting Carnaval, maar dit 
was ook maar een kort leven beschoren.

Dat, op 3 febr. n.a.v. een gehouden actie door JO de 
BRUIN, verzorger van de advertenties voor de Strieper, 
een gloednieuwe TON, te gebruiken door de Stichting 
Carnaval en het Tonpraterstoernooi werd aangeboden.
De maker hiervan was Bart de Natris. De ton werd 
ingewijd door Pastor W.v.d.Vrande, de prediker met de 
Carnavalsmissen.
Jo werd in hetzelfde jaar onderscheiden als LID van de 
Orde van de Reigerij  van de Baronie van Ginneve tot 
Zilberrig, door burgemeester H.Tops.

Dat, op 24 juli Jan v.d. Broek, Vice President van de 
Stichting is overleden. Jan was een carnavalist in hart 
en nieren en heeft zowel binnen de Federatie alswel  
de Stichting veel werk verzet in het belang van de 
Striepersgatse Carnaval en die zijn verenigingservaringen 
op de juiste wijze wist uit te dragen.

Dat, per 4 sept. een 
nieuwe vergader-structuur 
door de Stichting werd 
aangenomen n.l. jaarlijks 
3 plenaire vergaderingen 
voor alle stichtingsleden  
en in de carnavalstijd, 
maandelijks een dag.
bestuursvergadering , gevolgd 
door een voorzittersoverleg 
van de commissies binnen de Stichting, ten einde 
een betere besluitvorming en uitvoering  hiervan te 
bewerkstelligen.
Tevens vind de goedkeuring plaats, dat het 
Federatiebestuur in de Stichting werd opgenomen; 
een lid van het federatiebestuur zal deelnemen aan 
het voorzittersoverleg; e.e.a. werd dan ook defi nitief 
bekrachtigd in de stichtingsvergadering van 6 nov.2001.

Dat, C.V. De Schuimkoppen, na 15 jaar, op 8 dec. zijn 
gestopt  met het organiseren van de verkiezing van 
het carnavalslied. Door hun inzet is het Striepersgats 
Liedjes Festival een van de grootste evenementen in het 
carnavalsseizoen geworden o.lv. Henk Boers.

Hun opvolger werd C.V. De Nienoppen met als 
“kartrekker” Cees Peterse.

Dat C.V.ADA haar 50jrg. jubileum heeft 
gehouden. De oudste carnavalsvereniging 
in Striepersgat, welke van groot belang 
is geweest voor de ontwikkeling van het 
Striepersgatse Carnaval.
Aanvankelijk werd carnaval gevierd in 
een besloten bijeenkomst in de huidige 
Residentie Lavrijssen. Pas in 1953 trad de carnaval in het 
openbaar o.l.v. Prins Pypliano (Jac Huibers).
Leden van ADA waren de voorvechters tegen Kerk, 
Overheid en Politie, om de carnaval in Striepersgat te 
promoten en uit te dragen.

In 1968 organiseerde C.V.ADA voor het eerst het 
Tonproaters-toernooi, waarbij de titel “Brabants 
Kampioen” kon worden gewonnen.
Kortom: ADA is nog steeds de grootste carnavalsvereniging 
, welke op alle fronten met carnaval nog steeds aan de 
weg timmert. Complimenten.

Dat, we op 24 aug. afscheid hebben genomen van 
“Netje LEP” (Netje v.d.Berg-Leppens), bekend van 
vele optredens tijdens de Vorstenzittingen, o.a. als “De 
Vliegende Non”
Een markant persoon, waarbij humor hoog in het vaandel 
stond.

Dat, op 16 nov. onze bevriende carnavalsvereniging De 
Pintenwippers (Dommelen) haar 44jrg jubileum heeft 
gevierd. Tijdens deze viering werd het nieuwe logo van 
de Pintenwippers gepresenteerd.

Dat, op 7 dec. de Striepersgatse Hofkapel haar 44jrg. 
bestaan heeft gevierd. De oprichters waren Guust v.d.Ven 
(sr.), Leo en Antoon v.d. en Ven en Henk Daams.
Na een receptie in Residentie Lavrijssen, volgde een 
grandioos muziekspektakel als afsluiter van de avond.

Dat, op 14 dec. in zaal De Harmonie, het Groots 
Striepersgats Festival van start is gegaan. Een 
liedjesfestival met een professionele inslag.
De grondleggers vanuit C.V. De Nienoppen waren: 
Helène Verbeeten, Esther Sterken en Mieke van Wijk.
De winnaars werden Handveger en Blèk met het klein 
Stobberkoor, met als titel “Unne Strieper”     

Dat, op 19 jan. 2003 het D.M.T. (Dansmarietjestoernooi), 
defi nitief is gestopt. Het zou de 35e editie geworden zijn, 
echter door gebrek aan inschrijvingen is dit toernooi 
omgezet in een “Open Podium”
Om de Jeugd van Striepersgat toch een kans te geven, het 
podium te betreden met acts, dans, muziek en zang.
In het bijzonder de Jeugd tussen 6 en 15 jaar, een 
mogelijkheid te bieden, een bijdrage aan het Carnaval te 
bewerkstelligen.
Een goede keuze, want tot op heden wordt hier 
dankbaar gebruik van gemaakt. Complimenten  aan de 
organisatie.
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Dat, met de uitreiking van de Strieper , de drie Pastores 
Haase, Schaar en v.d.Vrande zijn uitgeroepen tot de 
“Meest Gepersten” Deze verdienste werd hen toegekend 
voor de Inzet van de carnavalsmis op carnavalszaterdag, 
sinds 1997.

Dat, we op 27 juni afscheid hebben moeten nemen 
van Opper Bert van Dijk. Wij verloren aan hem een 
markante Gezagsdrager. Vanuit de Reserve-politie werd 
Bert op voordracht van de Korpschef  Körner in 1958 
voorgedragen als politie van Striepersgat met de carnaval; 
33 jaar was hij werkzaam als Pliessie en Begeleider in 
deze functie voor de Prins met zijn Gevolg.

Dat, op 15 nov. Prins Carnaval van Striepersgat met 
Gevolg een bezoek hebben gebracht aan Oeteldonk (Den 
Bosch), in het kader van het 11 x 11 jrg. jubileum. De 
Oeteldonkse Club werd opgericht in 1882. Onze Hofkapel 
had op deze Happening een enorme indruk gemaakt op 
de Oeteldonkers door een perfecte muzikale uitvoering 
op het feestterrein.

Dat, op 20/21 dec. C.V. De Bokkenrijders 
haar 40jrg. jubileum hebben gevierd. 
Alle jubileumactiviteiten vonden plaats 
in een feesttent a/d Hazestraat w.o. een 
receptie op zondag  
Van 14.11. – 16.11 uur.
Een vereniging, welke zich enorm inzet voor de 
Striepersgatse Carnaval, w.o. 11/11-bal, muzikaal festival 
“De Nacht v/d Bokken”, verkiezing “Paar v/h Jaar”, en 
de Striepersgatse Bruiloft, deelname a/h Liedjesfestival, 
Optocht, etc. etc.
Kortom: een Carnavalsvereniging, niet meer weg te 
denken binnen Striepersgat.

Dat, op 25 jan. 2004 de Striepersgatse Hofmarjannekes 
hun 44jrg. Bestaan hebben gevierd in Residentie 
Lavrijssen. Tijdens de receptie werden  de dames dan ook 
“Groots” in het zonnetje gezet. 

Dat, op 7 febr. C.V. De Tuutepruuvers in hun Residentie 
De Toerist hun 40jrg. jubileum hebben gevierd

Dat, op 7 sept. de voorstellen werden goedgekeurd voor 
aanpassing van de organisatie-structuur  van de Stichting, 
waarbij de Stichting slagvaardiger dient te worden en 
intern beter moet communiceren, waarbij besluitvorming 
en fi nancieel beheer door het D.B. beter gestroomlijnd 
dienen te worden
Een proefperiode van 1 jaar werd vastgesteld, ten einde 
vanuit de praktijk e.e.a. alsnog aan te passen. 

Dat, op 24 febr.2005 afscheid  werd genomen van 
Jan v/d Kerkhof, als hèt Gezicht van de Dommelsche 
Bierbrouwerij.Na 35 jaar gaat Jan, als aanspreekpunt van 
de Brouwerij en de Brouwerij in Arcen van Interbrew 
Nederland met pensioen.
Jan was een echte bourgondiër en droeg de carnaval een 

warm hart toe, zijn hoogtepunt en topjaar was 1994, toen 
bestond de Brouwerij 250 jaar.

Dat, we op 7 juli afscheid hebben moeten nemen van TON 
KOOLEN. Hij was 15 jaar President van de Stichting en 
2x Prins van Striepersgat. Zijn lijfspreuk “Mèrge gi alles 
gewôn dur” zal ons nog lang bijblijven.
Een creatieve geest, die vooral de laatste 15 jaren tal 
van positieve bijdragen leverde aan vele facetten van de 
Valkenswaardse samenleving.

Dat, op 19 nov. C.V. De Brassers haar 
44jrg. jubileum heeft gevierd. Een 
dansgroep, vaak verblijvend in café De 
Gouden Leeuw groeide in 1961 uit tot 
een heuse carnavalsvereniging o.l.v. 
Wim Claassen.
Zij zijn nu bekend van de Elf Kroegentocht, deelname 
aan de grote Optocht en de Jeugdoptocht ;
De Hebraskapel vanaf 1974; en het Blaaskapellen 
Festival vanaf 1978.
Kortom: weer een C.V., welke een grote bijdrage levert 
aan het Striepersgatse Carnaval.

Dat, op 27 nov. de Striepersgatse Jeugdkapel haar 22jrg. 
jubileum heeft gevierd in haar Residentie Old  Dutch op 
de Markt.

Dat, op 1 dec. de rubriek “Unne Strieper hi gehurd 
dè…” vanuit het Striepersjournaal  is overgegaan in de 
Pypliano. De informatie vanuit de Stichting, Commissies 
en dergelijke wordt voortgezet door de Hofmeester van 
de Stichting, zijnde Jan van Keulen.

Dat, op 6 februari 2007 het concept van het 55 jarig 
jubileum werd vastgelegd. De aanpak en invulling van 
het jubileum bestaat uit brainstormen, coördinatie en 
sturing en uitvoering. De viering zal plaatsvinden 12 
en 13 januari 2008; voorafgaand van een vroegtijdige 
publicatie in de media.

Dat alweer de 11e keer de “Striepersgatse Bruiloft” werd 
gehouden. In de echt werden verbonden  Maria Hendriks 
en Bert de Wit, door de buitengewoon plechtige ambtenaar 
van de burgerlijke stand Betteke Luybregts.

Dat op 17 februari weer voor de elfde keer de  carnavalsmis 
in de sint Nicolaaskerk werd gehouden. Door de jaren 
is gebleken, dat de carnavaleske samenhang van het RK 
Geloof en het carnavalsfeest enorm is aangeslagen. In dit 
jubileumjaar wordt gekozen voor de Missa Festiva. Met 
medewerking van de Hofkapel.,Volharding en de U.N.A

Dat, op 1 mei een nieuw huishoudelijk reglement 
van de stichting Carnaval viering Striepersgat werd 
goedgekeurd. Het huishoudelijke reglement was voor het 
laatste aangepast op 05.10.1999.

Dat, op 10 juli door de stichting de goedkeuring is 
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Unne echte Strieper verloochend zijn aard niet. Hij keurt de perfecte kwaliteit van het 
tabaksblad en geniet daarna met volle teugen van un echt fi jn Striepersgats sigaartje.

38



verleend van de oprichting van een Striepersgilde  o.l.v. 
van voorzitter Ruud Janssen e.e.a. na een gehouden 
vergadering van carnavalsverenigingen op 07-05.07 waar 
unaniem te kennen werd gegeven aan een behoefte tot 
oprichting van het Striepersgilde, ter vertegenwoordiging 
van de carnavalsverenigingen in de stichting.

Dat op 9 november in het kader van het 55 jarig 
carnavalsjubileum in de raadzaal van de gemeente,met 
meerdere genodigden,prins carnaval werd gekozen.
Peter Kalb presenteerde zich als 55ste prins van 
Striepersgat ,als prins Jubliano,zijn adjudant werd Gerton 
Heesakkers en zijn leuze luidde als volgt”Geniet van oe 
léve,vandaag is d’n dag”

Dat op 24 november kapel De Notenkrakers haar 11 jarig 
jubileum heeft gevierd in haar residentie Lugano.

Dat op 8 december het “Paar van het jaar”werd gekozen. 
Deze keer voorgedragen vanuit de carnavalsverenigin
gen”Nie melleke en Wij mee ons viere”Het paar werd 
gevormd door Maria van de Berg en Tiny Bouchee en 
vormt samen het Striepersgatse Paar van het jaar,gekozen 
in de nacht van de Bokken.

Dat carnavalsvereniging Nie Melleke heeft gewonnen op 
het Groot Striepergats Liedjesfestival.
Commentaar:”Schon dé een echt valkenswirts liedje het 
gewonne”.

Dat ik nu in de rubriek”Unne Strieper Hí gehurd dé……” 
5 periodes van telkens 11 jaren(jubileum-logo 5x11) heb 
getracht, de historie van het Carnaval in Stiepersgat te 
belichten. De start van Carnaval in 1952,de oprichting 
van de Federatie van Carnavalsverenigingen en 
Muziekkapellen, de oprichting van het overkoepelend 
orgaan van Carnaval, zijnde de Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat,het opstarten van de diverse Carnavalsvere
nigingen,etc. etc. Dit als startpunt van het Jubileumjaar 
2007/2008, waarin carnaval groots gevierd gaat worden 
en wel op 12 en 13 januari a.s.

Dat ik nu overga tot een opsomming van Prinselijke 
Heersers over Striepersgat in de periode van 1998 tot 
heden.

1998 Prins Betke d’n Urste (Betke Luybregts) met haar 
leuze: ’t Léve is maar kort,dus zurgt da’t wa wordt.

1999 Prins Piet d’n Twidde (Piet van Lieshout) met zijn 
leuze: Vier het zo lang as ge kent,het is mer efkes          
         dè ge er bent.
2000 Prins Mark d’n Urste (Mark Scheepers) met zijn 
leuze:” Schôn is nie moeilijk, mar schôn bléve

2001 Prins Camiel d’n Urste(Camiel Bots) met zijn leuze: 
Nou efkes serieus, lachen is mijn leus.

2002 Prins Michel d’n Urste( Michel Huibers) met zijn 
leuze”Het schônste in het léve, is wat vrienden géve

2003 Prins Henk d’n Urste(Henk Kremers) met zijn 
leuze: Wa schôn is,moet blêve

2004 Prins Paul d’n Urste( Paul van Herk) met zijn leuze: 
Efkes uit de sleur,lekker lachen en geen gezeur.

2005 Prins Nol d’n Urste(Nol van Aalst) met zijn leuze: 
Striepersgat,te schôn um an te sleutelen.

2006 Prins Rob d’n Urste(Rob van Gorkum) met zijn 
leuze: Geen woorden,maar daden.

2007 Prins Toon d’n Urste(Toon Stoffels) met zijn leuze: 
“De toon is gezet,zo is’t mar net”

2008 Prins Jubliano( Peter Kalb) met zijn leuze”Geniet 
van oe léve, vandaag is d’n 
dag”.

Dat, ik nu ga eindigen 
met ALLE striepers en 
strieperinnekes, een fi jne 
en gezellige Carnaval toe te 
wensen, met de leuze:” Mee 
Carnaval in Strieperssgat, 
veul plezier en toch nie zat”. 
ALAAF

Unne Strieper,
Jan van Keulen  
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