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Aan de vooravond van een nieuw carnavalseizoen, 
presenteren wij jullie de nieuwe Pypliano. In allerlei 
opzichten ‘nieuw’, want er is als het ware een 
doorstart gemaakt. Vele jaren hebben Tilly Wijnen, 
Nelly Baken en Martien van de Molengraft, in 
samenwerking met het Federatiebestuur, dit blad 
gemaakt. Zij werden daarbij ondersteund door Walter 
Baken en Martien Wijnen, die voor de advertenties 
zorgden. Wij zijn hen veel dank verschuldigd!
Toen duidelijk werd dat enkele mensen uit deze 
groep wilden gaan stoppen, werd door de Federatie 
én enkele leden van de Raad van Elf vrijwel 
tegelijkertijd het initiatief genomen om het blad met 
een nieuwe redactie voort te zetten. Na over en weer 
contact is vervolgens besloten de uitdaging samen 
aan te gaan. Aan ideeën en enthousiasme was er 
geen gebrek.
Ik denk dan ook dat ik mag zeggen dat het resultaat 
er zijn mag! Veel vertrouwde rubrieken en artikelen 
en weer de nodige wetenswaardigheden uit 
Striepersgat. Ik wens u namens de redactie veel 
leesplezier! 

Wij zijn er klaar voor en laat nu ‘de poppen maar 
aan het dansen’ gaan!

Alaaf!
Willem-Jan Schampers
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Na een relatief rustige zomertijd, zijn  de 
voorbereidingen voor alles wat met carnaval te maken 
heeft weer in volle gang. Niet in de laatste plaats 
die met betrekking tot de uitgave van de Pypliano. 
Tilly Wijnen, jarenlang de motor van de Pypliano, 
heeft het afgelopen seizoen te kennen gegeven te 
willen stoppen met de redactiewerkzaamheden voor 
de Pypliano. Zij heeft dat zelf ook verwoord in haar 
laatste Pypliano van vorig seizoen.

Nadien werd het even rustig. Het bestuur van de 
Federatie was doende een invulling te geven aan de 
redactie en had daar inmiddels een drietal personen 
toe bereid gevonden. Gelijktijdig bleek ook een 
aantal leden van de Raad van Elf, die altijd zeer 
enthousiast over de Pypliano is geweest, bezig met 
het vormen van een redactie voor dezelfde Pypliano. 
De mensen hadden begrepen dat er nog geen nieuwe 
redactie zou zijn…

Dit heeft uiteindelijk tot de nodige en noodzakelijke 
afstemming geleid, waarna daadwerkelijk invulling 
kon worden gegeven aan de vorming van de 
(nieuwe) redactie, waarvan Willem-Jan Schampers 
als eindredacteur is gaan optreden. Gelijk de laatste 

jaren zorgt Martien van de Molengraft weer voor 
de lay-out. In feite is alles weer als vanouds; enkel 
zal de lezer de ‘persoonlijke noot’ van Tilly zeker 
missen. Overigens is Tilly nog wel bereid gevonden 
om de haar bekende rubrieken en artikeltjes te 
blijven verzorgen.

Het Federatiebestuur bedankt Tilly voor haar 
jarenlange inzet voor de Pypliano. Zeker voor de 
periode waarin zij nog met ‘plakken en knippen’ 

pagina voor pagina samenstelde. Een nieuwe redactie 
zorgt daarnaast weer voor een nieuwe en frisse 
wind én artikelen. De voor u liggende Pypliano is 
dan ook weer een blad met de nodige carnavaleske 
wetenswaardigheden uit Striepersgat
Verder is, zoals gezegd, weer alles in volle gang. 
De Prinsenverkiezing staat voor de deur en de 
evenementenkalender barst al weer 
bijna zijn z’n voegen. De blik is 
weer op het nieuwe seizoen gericht. 
Laten wij er dan samen ook weer 
iets moois van maken!

  Arie van der Toorn
  President 

Van de 
Bestuurstafel



►   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
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Beste Striepers en Strieperinnen,
Het carnavalseizoen 2007-2008 is bijna voorbij en daarmee ook het Jubileumseizoen 5x 11 jaar Striepersgat.

Het is een geweldig seizoen geweest waarop, Striepersgats waardig, het jubileum is gevierd en is teruggekeken op 55 
jaar Carnavalsviering In Striepersgat.
Naast de jubileumviering in het weekend van 12 en 13 januari, zijn er ook verschillende vernieuwingen doorgevoerd 
in de vier carnavalsdagen.

Van diverse zijde zijn complimenten ontvangen voor de  manier waarop het jubileum is gevierd en de vernieuwingen 
zijn opgepakt.
Natuurlijk zijn er ook opmerkingen te maken en is niet alles geheel vlekkeloos verlopen.
Het blijft immers mensenwerk van heel veel vrijwilligers.
Voor het niet geheel tot tevredenheid verlopen van een aantal activiteiten, bieden wij onze verontschuldigingen aan. De 
inzet door veel vrijwilligers, ook bij deze activiteiten, werd ten zeerste gewaardeerd.

Terugkijkend kan gesteld worden dat het een goed Jubileumjaar is geweest.
Door middel van dit schrijven aan u c.q. uw vereniging of commissies, willen wij, zonder daarbij namen te noemen, 
iedereen die, op welke manier dan ook, zijn of haar steentje hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank zeggen voor de 
medewerking.
Zonder uw welwillende medewerking kon deze Jubileumviering niet georganiseerd worden.

Namens het bestuur van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat,

Jan Zwarthoed        Ton van Loon
President       Secretaris
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Samenwerken
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Als je als voorzitter van het Striepersgilde een stukje 
schrijft, dan denk jezelf: wat is er zoal te melden. Je 
denkt al snel in termen van ‘wat is er bereikt en waar 
willen we naartoe?’. Echter, ik was er al snel uit dat het 
ergens anders over moest gaan. Ik dacht meteen aan 
SAMENWERKEN, want alleen samen kunnen we het 
komende carnavalseizoen tot iets moois maken!
Samenwerken lijkt zo eenvoudig, iedereen kent het woord 
en kent de mogelijkheden, zonder de exacte inhoud te 
weten. Het valt niet mee om onder woorden te brengen 
wat samenwerken is of wat het voor jou doet. Maar wat 
is samenwerken eigenlijk? Samenwerken tussen  mensen 
is een middel om een bepaald doel of resultaat te behalen. 
De gehanteerde defi nitie van samenwerken zegt iets over 
de verwachtingen die men heeft van samenwerken met 
de ander.
Verander- en vernieuwingstrajecten kunnen alleen slagen, 
wanneer er draagvlak is bij alle betrokken mensen en 
wanneer deze er pro-actief bij betrokken zijn en worden. 
Verander- en vernieuwingsprocessen verlopen altijd via 
verschillende wegen, die zich vaak moeilijk van te voren 
laten vastleggen. Van groot belang is dat het uiteindelijke 
doel, al vanaf het begin, bij iedereen goed voor ogen 
moet staan.

Op het pad om dit doel te bereiken, zal er altijd een 
zwakke schakel opduiken. Het is niet erg om een zwakke 
schakel te hebben of te zijn. Van belang is dat deze op 
tijd wordt ontdekt en aangepast. Pas dan worden er 
stappen gezet in het bereiken van het uiteindelijke doel. 
Alleen door samen met de mensen op te trekken en het 
doel te realiseren, wordt een duurzame verandering 
bewerkstelligd.

En toch moet ik dan weer aan dat Zuid-Afrikaans gezegde 
denken:

‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’

Een waarheid als een Brabantse koe!

We staan aan het begin van een mooi carnavalseizoen. 
Denk nog even aan het Zuid-Afrikaans gezegde voor het 
écht begint, zodat niet alleen met de polonaise de neuzen 
dezelfde kant op staan!

Ruud Janssen,
voorzitter Striepersgilde

Limburgse liefde
Sinds ik munne vriend van boven de rivieren nar huis heb 
gestuurd ben ik un hil ander mens geworre. As gullie me 
nouw zouwt zien kende me nie mir terug. Vruuger ha ik 
maatje 50 mar da is 
nie mir. Nouw ken ik 
rokskes en broekskes 
van maatje 42 aon en 
daor ben ik hil freet 
mee. En da kumt 
nie van het Sonja 
Bakkeren. Nee, da 
kumt van Nellekes 
eigen gemaokte 
dieet, want da werkte 
beter as da van dieje 
Sonja.
Ze zegge zelfs da ik 
tien jaor jonger ben geworre en da vein ik zelf ok as ik 
in de spiegel kijk. Ik heb nog wel wa vetrollen moeten 
laoten weg haolen in het ziekenhuis want die zaten in 

de weeg. Mar dieje specialist daor het da vet netjes weg 
gesneje. Toen hij daor mee klaor waar zeej’ hij nog wel 
“Mevrouw Nelleke ik zouw as ik U was ook de wallen 
onder de ogen en de rimpeltjes laoten weghaolen”. Ja, 
en da heb ik toen ok mar laoten doen, want hij kon het 
weten.
Ik heb mun eige wel weken nie op straot kunnen laoten 
zien. Mar nouw da alles klaor is magge ze me allemaol 
zien. Nouw waar ik lest bij Maenen aon het dansen en 
daor heb ik weer unne nieuwe liefde ontmoet. Deez’ 
keer nie iemus van boven de rivieren mar unne mens ut 
Limburg en nog wel uit Maastricht. En gullie zalt ‘t nie 
geleuve het is ok nog unne echte carnavalsvierder. Nog 
schoner, hij is zelfs daor ooit Prins Carnaval geweest, 
dus da het ie al meegemaokt.
Ik hoef nouw nie bang te zen da hij dalijk ook wir begint 
te zeuren dattie hier in Striepersgat prins wil worre. 
Trouwens da ken ok nie, want mee da Limburgse taoltje 
kenne ze hum hier toch nie verstaon. Heb ik trouwens 
zelf nog welus moeite mee. Mar och, mee hand en voeten 
kende veul duidelijk maoken, niewaor.

Nelleke Neggers



Weer al staan we aan de vooravond van een nieuw 
seizoen. Een nieuw seizoen waarin we de ingezette 
koers van het jubileumjaar voort gaan zetten.

Maar ook een seizoen waarin we ‘onze’ Guido 
moeten missen. Guido was een man met emoties. 
Alles wat hij ondernam, deed hij met zijn bekende 
emotie. Het was zijn leven om zich voor honderd 
procent ergens voor in te zetten. Als iedereen om 
hem heen niet ook voor die honderd procent inzette, 
was hij diep verontwaardigd. Hij eiste dit ook van 
de mensen om hem heen!
Zeker in het jubileum jaar waarin zijn ‘stokpaardje’, 
het carnavalsmuseum, tot stand bracht, heeft hij 
slapeloze nachten gehad. Het moest dat succes 

worden dat hij voor ogen had! Helaas kan hij er 
geen vervolg meer aan geven. Guido,we zullen je 
missen!

In de redactie van de Pypliano heeft Tilly Wijnen te 
kennen gegeven een stapje terug te doen. Tilly was 
en is een vrouw met een groot carnavalshart! Wij 
vinden dat Tilly niet kan ontbreken bij de redactie 
van de Pypliano. Er is dan ook zwaar gelobbyd om 
haar te behouden.
Inmiddels zijn er nieuwe mensen aangetrokken 
om dit prachtige blad, dat in een samenwerking 
met de Federatie en de Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat wordt uitgebracht, te laten voortbestaan. 
Tilly, ontzettend bedankt voor jouw jarenlange 
inzet!

De verkiezing van de nieuwe Prins van Stiepersgat 
staat weer voor de deur. Een spannende tijd, zeker 
voor de kandidaat of kandidaten! Ik wens iedereen 
die de verkiezing ingaat veel wijsheid toe. Niet op 
de laatste plaats, wil ik bovendien het illustere duo 
van het jubileumjaar, Prins Jubliano en Adjudant 
Gerton, bedanken voor hun fantastische prestatie 
die zij hebben neergezet. CHAPEAU!

Striepers en Strieperinnekes,
Het gaat jullie goed!

Jan Zwarthoed
President SCS.
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Fietstocht 
Raad Van Elf en 
Stichtingsleden
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Op zondag 28 september was het weer zover, 
een jaarlijkse terugkerende activiteit van de 
Striepersgatse Raad van Elf en Stichtingsleden: 
‘Fietsen met de Prins’. De dag was dit jaar 
georganiseerd door de aftredende Prins Jubliano 
en zijn hondstrouwe Adjudant Gerton. Een dag 
vol spanning en sensatie…

Om 10.30 uur werd er verzameld bij café  Old 
Dutch en na het nuttigen van een heerlijk kopje 
koffi e, vertrokken we op het fi etske naar de eerste 
stop, ongeveer 500 meter verderop. Tot onze 
verbazing was de eerste attractie echter gesloten… 
Wegens gesmolten rubbers was er brandgevaar en 
na een dwangbevel van burgemeester Ederveen 
was de eigenaar van deze bijzondere 
bioscoop gedwongen zijn zaak 
tijdelijk te sluiten. Dit is wat je noemt 
een ‘kansloos rubbertje’. Enfi n, dan 
maar iedereen een Boebla-kauwgom 
en weer op pad.

Na ongeveer een half uurtje fi etsen, 
normaal had dat veel sneller gekund, 
maar er fi etste iemand mee op een 
ouderwetse doortrapper met verkort 
trapperke en die hield het tempo 

gedwongen laag, kwamen we aan op de volgende 
locatie: het Rofra-terrein. Na het zingen van het 
dranklied en het gebruiken van een lunch werd er 
een teamindeling gemaakt om te paintballen. Er zou 
met scherp geschoten gaan worden die dag……

Zo was er een heroïsch gevecht tussen de President 
en vice-President. Het ging daarbij niet alleen om het 
spel, maar meer om de knikkers: het leiderschap van 
de stichting! En wat te denken van het heldhaftige 
optreden van ‘medic’ Willem-Jan? Na eerst de 
verkeerde gesneuvelde te hebben geholpen, dacht 
hij in aanmerking te komen voor een Purple Heart, 
maar verdween met een Purple Head!



dans en veel bekende carnavalsgezichten. Natuurlijk 
moest de Prins een toespraak houden bij de viering 
van deze heugelijke scheiding. Op verzoek van zijn 
Adjudant had de Prins dit keer zelf het bijbehorend 
cadeau gekocht. Het idee was om een servies te kopen 
en dat vlak voor de overhandiging kapot te gooien, 
omdat scherven nu eenmaal geluk brengen… Maar 
hoe hard we ook gooiden, het servies ging maar 
niet kapot. Wat bleek……. Jubliano had een plastic 
servies gekocht!

Diner
De laatste etappe bracht ons bij café De Fantast op 
De Statie, waar Emmy Jansen een fantastisch diner 
bereidde op de bakplaat. Na het uitreiken van de 
diverse dagprijzen en het drinken van het laatste 
pilske, ging iedereen moe, maar voldaan weer naar 
huis

Met het schrijven van dit stukje voor de Pypliano in 
hernieuwde stijl sluiten Prins Jubliano en ik al een 
bietje ons jubileumjaar af. Het was een geweldig 
jaar, veel geleerd over de Striepersgatse carnaval, 
de verenigingen en met heel veel hulp van diverse 
Striepers en Strieperinnekes er een enorm feest van 
gemaakt!
En om die hulp aan elkaar, daar gaat het eigenlijk 
om. Daarom wil ik dan ook dit stukje graag afsluiten 
met een aangepaste leuze van Jeugdprins Hidde:

‘Striepersgat vierde 5 x 11,
maar de carnaval die maken we samen!’

Alaaf!
Gerton

Na een uurtje of twee op voet van oorlog te hebben 
geleefd, werd de vrede weer getekend en de 
fi etstocht hervat richting café de Woeste Hoeve, na 
enige drankjes en hapjes op naar de volgende stop.

Bruidspaar
Eigenlijk een trieste volgende stop. Met het lood 
in onze schoenen belden we aan op een adres 

in Striepersgat, naar wij dachten het voorlopige 
woonadres (het-kom-aan-mijn-lijf-huis ) van Tiny, 
ge wit wel die mens van het Striepersgats Paar 
van het Jaar. Hij had ons namelijk uitgenodigd 
om de scheiding (!) te komen vieren van zijn 
carnavalsvrouw Maria, ge wit wel da vrouwke, da 
eigenlijk Priscilla hiet!

Maar wat bleek al snel, het was helemaal geen trieste 
bedoeling, het was er verschrikkelijk gezellig. Een 
volle koelkast, heerlijke boerenlekkernijen, zang en 

Na een uurtje of twee op voet van oorlog te hebben 
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’ P r i n s e n z i t t i n g 
nieuwe stijl’, zegt 
Nol van Alst, 
voorzitter van 
de commissie 
Bals & Zittingen 
van de Stichting 
Carnavalsviering 
S t r i e p e r s g a t . 
De traditionele 
opening van het 
Valkenswaardse 
carnavalseizoen, 

dit jaar op zaterdag 8 november, heeft een 
metamorfose ondergaan. “We hebben gekozen 
voor een ouderwetse feestavond, met veel 
muziek, humor en een bijzondere onthulling van 
de nieuwe Prins van Striepersgat.”

Dat laatste gebeurt met medewerking van de Raad 
van Elf. Van Alst: “We wilden naar een andere 
invulling van de avond. Uit reacties van publiek 
en mensen binnen de stichting, kregen we immers 
steeds meer het gevoel dat het ‘toneelstuk’ enigszins 
passé was. Het was tijd voor iets anders. Dat gevoel 
leefde ook wel bij ons, al is het jammer dat de groep 
vrijwilligers, die zich jarenlang heeft ingezet voor 
de Prinsenzitting, nu uit elkaar is gevallen. Het bleek 
echter bijna ondoenlijk om zoveel tijd van iemand 
te vragen, voor slechts één of twee avonden.”
Vandaar dat nu is gekozen voor een nieuwe opzet. 
Met het nieuwe carnavalsthema ‘De Poppen aan het 
dansen’ ging Van Alst, met de andere leden van de 
commissie Bals & Zittingen aan het werk. Er werden 
diverse alternatieven gepresenteerd en uiteindelijk 

Het Grote 
Prinsengeheim tijdens
Striepersgatse feestavond
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zijn tradities en protocollaire zaken tot iets moois 
gekneed.

De Poppen aan het dansen
De bekendmaking van 
de nieuwe Prins van 
Striepersgat, die ‘s 
middags wordt gekozen 
door de leden van de 
Raad van Elf, de leden en 
ereleden van de Stichting 
Carnavalsviering en de 
carnavalsverenigingen 
die zijn aangesloten 
bij het Striepersgilde, 
gebeurt na de pauze. 
Op een verrassende, 
spannende en humoristische wijze wordt  de nieuwe 
Dorstlustige Hoogheid bekend gemaakt. Enkele 
leden van de Raad van Elf hebben hierin een 
opmerkelijke rol.
Vóór de pauze is er overigens ook al genoeg 
te genieten. Na het offi ciële gedeelte, dat start 
om 19.49 uur, is er een optreden van tonpraoter 
Rob Scheepers. Met een schitterende mimiek en 
doldwaze onzin zet hij de zaal in no time op zijn 
kop. ‘Op z’n kantje’ zal weer even terugkeren bij 
zaal Lavrijssen! Ook oud-Prins Jubliano (Peter 
Kalb) en zijn Adjudant Gerton Heesakkers zullen de 
zaal vermaken. Zij kijken op komische wijze terug 
op het afgelopen carnavalseizoen. Daarnaast zijn er 
optredens van Carolien van Riet, die een gezellige 
medley van Willeke Alberti brengt.
Het is Bals & Zittingen zelfs gelukt om de Valentino’s 
te contracteren. Na veel geregel en gebel zijn deze 



Piet is er ok
voor oe onderhoud
en APK

Voor de beste auto’s hoefde nie wijd te lopen
die kende gewoon bij Piet Bosmans kopen

WWW.PIETBOSMANS.AUTOWIJK.NL

K e r k a k k e r s s t r a a t  2 4  D o m m e l e n  0 4 0  -  2 0 4 0 7 3 3

hartenbrekers en charmeurs pur sang van de partij. 
Ook de Striepersgatse Hofmarjannekes zijn van de 
partij en brengen hun nieuwe shownummer ‘Puppet 
on a String’. Feestzanger/pianist/accordeonist 
Lucien Martin (bekend van het Groot Striepersgats 
Liedjesfestival) zorgt voor de pauze voor de nodige 
sfeer en zal later op de avond nog terugkomen.

Schone taak
Nadat na het ‘Grote Prinsengeheim’ is ontrafeld en 
de nieuwe Prins van Striepersgat bekend is gemaakt, 
volgen enkele offi ciële plichtplegingen. Bovendien 
is er gelegenheid om het nieuwe Prinsenduo te 
feliciteren op de catwalk. Van Alst: “Daarna zal 
presentator Cees Peterse voor de tweede maal Lucien 
Martin aankondigen, die de schone taak heeft om de 

zaal te veranderen in een meedeinende en swingende 
mensenmassa. Kortom, een ouderwetse feestavond, 
waar je bij moet zijn!” De Prinsenzitting begint om 
19.49 uur.
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Open dag
Op de tweede zondag in oktober wordt ieder jaar 
de ‘Open dag’ gehouden, die is georganiseerd 
door CV Anders dan Anders, CV De Brassers en 
CV De Vurdeurtrekkers. Dit jaar was het alweer 
de achtste keer dat deze carnavalsverenigingen 
hun nishutterrein openstellen voor hun leden, de 
buurtgenoten en andere carnavalsvierders. De open 
dag is ooit ontstaan om de buurtgenoten de kans te 
geven eens een kijkje te nemen in de nishutten, waar 
ze gedurende het carnavalsseizoen misschien soms 
wat overlast van hebben.
De nishut van ADA wordt voor deze 
gelegenheid ieder jaar omgebouwd 
tot feestzaal en voorzien van 
een podium, tafels en stoelen en 
natuurlijk een bar. Buiten zorgen 
twee grote partytenten ervoor dat 
diegene die niet binnen willen zitten 
daar aan staantafels kunnen gaan 
hangen. Ook voor de kleintjes is er 
van alles te doen, zoals een groot 
springkussen en een mega sjoelbak.

Meestal zijn de weergoden ons gunstig gezind en 
ook dit jaar was het een hele mooie nazomerdag met 
veel zon. Vanaf 14.00 uur begonnen de gasten binnen 
te komen en de meeste van hen startten rustig met 
een kopje koffi e of thee met een plakje cake, maar 
een enkeling vond het al tijd voor een fl esje bier.
Door het mooie weer werden er al snel staantafels 
verplaatst vanuit de partytent naar een plek in de zon. 
Het was al snel gezellig druk in en om de loods, 
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maar het was wel te merken dat het dit jaar ook 
herfstvakantie was.
Om het geheel muzikaal te omlijsten was dit 
jaar ’t Kapelleke van de partij en dit gezelschap 
bracht de stemming er al snel in. Dit jaar was er 
voor het eerst een extra optreden en wel van ‘Die 
Tiroler Schürzenjäger’. Deze (Valkenswaardse) 
Oostenrijkse groep bracht bekende tirolermuziek 
ten gehore en gezien de reacties was dit een zeer 
welkome aanvulling op de toch al zeer gemoedelijke 
middag.
Ook voor de inwendige mens wordt altijd goed 
gezorgd en dit jaar zorgden Theo & Theo voor het 
bereiden van de nodige hamburgers en broodjes 
frikadel. Offi cieel eindigt deze ‘open 
dag’ om 17.00 uur, maar zoals ieder 
jaar komt er pas later een einde aan 
deze gezellige bijeenkomst.



Het aloude adres waar u voortreffelijk uw
Bruiloft-Feest-Thema avonden

kunt vieren tegen zeer billijke prijzen
u weet direct wat uw feest kost!

Uw gehele feest compleet verzorgt
Wij komen naar u toe op iedere locatie

(ook bij u aan huis)

* bruiloften en partijen
* 25-40-50 jarige bruiloften
* communiefeesten
* brunches
* koffi etafels
* personeelfeesten
* thema avonden

* thuisdiners
* diverse schotels
* koud- en warm buffet
* barbecue
* verenigings activiteiten
* VIP behandeling
* compleet verzorgde dagreizen* thema avonden * compleet verzorgde dagreizen

Francine en Jos Cuypers
Leenderweg 42, Valkenswaard

Telefoon: (040) 2015019, Fax: (040) 2043322, Mobile 06 53413522

Zaterdag 14 februari 2009: Boerenbruiloft
Maandag 16 februari 2009: Boerenbal
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Begin 2009 is het 44 jaar geleden dat het allemaal 
begon. Aan de bar bij Du Commerce werd er tussen 
een aantal carnavalsmensen een weddenschap 
afgesloten om een blaaskapel op te richten. Zo werd 
op 24 januari 1965 blaaskapel De Schuimkoppen 
opgericht en 44 jaar later maken we nog steeds 
muziek.

Natuurlijk hebben ook De Schuimkoppen door de jaren 
heen hun ups en downs gehad, maar door er steeds weer 
de schouders onder te zetten, door een aantal 
actieve en trouwe leden, zijn we nu weer een 
gezonde, maar vooral een gezellige club die 
graag muziek maakt.
Op vele plaatsen en diverse activiteiten 
waren we in de afgelopen jaren paraat. Zo 
verlenen we al meer dan vijftien jaar onze 
muzikale medewerking bij de Truckrun. 
Ook bij de Valkenloop zijn we al vele jaren 
van de partij. Andere hoogtepunten waren 
het optreden op sportpark Den Dries, toen 
daar het A-Team aankwam en natuurlijk 
ons vijfdaagse optreden in Karinthie in 
Oostenrijk.

Liedjesfestival
Ook zijn De Schuimkoppen vijftien jaar de 
organisator geweest van het Striepersgats Liedjesfestival. 
In het begin moesten we de stoelen ver uit elkaar zetten in 
zaal de Harmonie, met maar zeven deelnemers. Maar al 
snel groeide dit gestaag uit tot een vijftiental deelnemers 
en in de laatste jaren zelfs tot twintig deelnemers. Zaal 
de Harmonie zat tot de nok toe gevuld!
Vier jaar geleden zijn we noodgedwongen, na zo’n 
veertig jaar thuis geweest te zijn bij Du Commerce, 
verhuisd naar Partycentrum de Bommel in Dommelen. 
We hebben daar een geweldig clublokaal gevonden en 

worden er altijd met open armen ontvangen door Karel 
en Koen.

Receptie
Op zaterdag 24 januari hopen we op een geweldige 
receptie in Partycentrum De Bommel. De receptie 
duurt van 20.11 tot 22.11 uur. Aansluitend treedt er dan 
nog een aantal oud-deelnemers van het Striepersgats 
Liedjesfestival op. Een gezellige avond dus, waarop 
eenieder van harte welkom is.

Zondag 25 januari begint dan om 13.00 uur een groot 
blaasfeest waar we vele kapellen uit de regio hopen 
te ontmoeten. Daarom nodigen wij alle Striepers en 
Strieperinnekes, Pintewippers en Pintewipperinnekes uit 
om samen met ons dit grandioos feest te komen vieren!
Namens Bloaskapel De Schuimkoppen,
Walter Vastré

         Blaoskapel 
De Schuimkoppen 
viert 40 jaar bestaan
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Evenementen-
kalender 2008/2009
NOVEMBER
zaterdag 08 Verkiezing Prins van Striepersgat
zaterdag 08 Striepersgatse Prinsenzitting
zondag  09 Verkiezing Jeugdprins van Striepersgat 
dinsdag 18 Voorronde Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
woensdag 19 Voorronde Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
dinsdag 25 Voorronde Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
zaterdag 22 11/11 bal CV de Bokkenrijders, de Vurdeurtrekkers en de Gietersch (alleen voor 
leden)

DECEMBER
zaterdag 06 Prinsinhuldiging in Tienen 
zaterdag 13 Striepersgats Liedjesfestival Cultuurcentrum de Hofnar
zaterdag 20  Verkiezing Striepersgats paar van het jaar / Nacht v.d. Bokken



JANUARI
zaterdag 03 Striepersgat on Ice
vrijdag  09 42e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
zaterdag 10 42e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
zondag  11 42e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
zaterdag 17 Vurdeurfeest CV de Vurdeurtrekkers en verkiezing Koning der Prinsen in Lugano.
zondag  18  Striepersgats Open Podium (Jeugd)
zaterdag` 24  44 jarig Jubileum de Schuimkoppen 
zondag  25 Schuimkoppen Festival
zondag  25 Club 111-dag Old Dutch
zaterdag 31 1e Vorstenzitting

FEBRUARI
Vrijdag 06 2e  Vorstenzitting
zaterdag 07 3e  Vorstenzitting en Federatie Onderscheiding 
zondag  08 31e Blaaskapellenfestival CV De Brassers
woensdag 11 Minizittingen Striepersgatse Verzorgingscentra
vrijdag  13 Concert Carnavalesk  Cultuurcentrum de Hofnar
vrijdag  13 Receptie Prins van Mulkgat 
zaterdag 14 Striepersgatse bruiloft
zondag  15 Receptie Prins van Brouwersgat
zondag  15 Jeugddisco in Jeugdresidentie Old Dutch
maandag 16 Boerenbal Feesterij Lugano

CARNAVAL
zaterdag 21 februari  2009
zondag  22 februari  2009
maandag 23 februari  2009
dinsdag 24 februari  2009
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vrijdag  13 Concert Carnavalesk  Cultuurcentrum de Hofnar
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New Body Kits for your Smart Car
bij Occasioncentre Valkenswaard

Primeur bij 
OCV

To one of 
these

In het kader van de wereldwijde fi nanciele crisis

Go from this.......

The Smorvette!
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The Smaudi A3 AWD!

The Smamborghini!

The Smorsche!

The Smerrari!

The Smorsche Targa!The Smorsche Targa!

The Smamborghini!



Nieuws van 
het Hofmajannekes 
front
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het Hofmajannekes 

Veel nieuwe gezichten bij de Hofmarjannekes dit jaar. Er zijn vijf meiden gestopt: 

     Hanneke Dielis     Kim Smits         Anne ten Holten      Karlijn ten Holten           Maartje Strijbos
  

En we hebben daar weer vijf 
nieuwe Hofmarjannekes voor 
teruggekregen:

- Willeke van Daal (komt 
vanuit de Hopmarjannekes)

- Iris van de Heuvel (nichtje 
van Teddy van de Heuvel)

- Teddy van de Heuvel (nichtje 
van Iris van de Heuvel)

- Annick van Kuyk (zusje van 
Valerie van Kuyk)

- Anouk Mikkers (komt vanuit 
de Jeugdkapel)
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HEEEEEE,
Ik ben Willeke en dit is mijn eerste jaar bij de Hofmarjannekes.
Hiervoor heb ik al zeven jaar bij de Hopmarjannekes gedanst.
Ik ben nu 14 jaar en zit op SG WereDi, in de derde klas op de Havo.
Mijn hobby’s zijn hockey, zingen, dansen, shoppen en afspreken met vriendinnen.
Ik vind het nu al erg leuk en gezellig bij de Hofmarjannekes.
Maar het om 10.00 uur al bij de training zijn, is soms wel erg vroeg.
Maar dat heb ik er wel voor over.
Ik hoop jullie allemaal tegen te komen met de carnaval.

Groetjes, Willeke

Hallo Allemaal,
Ik ben Iris van den Heuvel en ik ben 14 jaar. Ik ben de jongste van het hele stel.
Ik zit nu in 2 havo/vwo van SG WereDi.
Dit is mijn eerste jaar bij de Striepersgatse Hofmarjannekes.
Ik heb het nu al super naar mijn zin met mijn nichtje Teddy en de rest van de meiden en Heidi natuurlijk. 
Mijn hobby’s zijn: tekenen, tennis, hockey, fi lm kijken en shoppen.
Verder wil ik nog even kwijt dat ik het nu al supergezellig vind en zeker weet dat het ook dit jaar weer 
een te gekke carnaval gaat worden.
Ik wens iedereen dan ook veel plezier dit jaar en waarschijnlijk zien we elkaar nog wel ergens.

Tot dan, Iris

Hallo Allemaal,
Ik ben Teddy van den Heuvel, en ik ben 14 jaar. Dit is mijn eerste jaar bij de Hofmarjannekes.
Ik heb er superveel zin in en het is nu al heel erg gezellig.
Ik zit in de derde klas van het vmbo op de Merendreef.
Mijn hobby’s zijn hockey, dansen, paardrijden en natuurlijk de Hofmarjannekes.
Onze trainingen zijn al in volle gang en wel op zondagochtend.
Ik hoop jullie allemaal tegen te komen met de carnaval!

Groetjes, Teddy

Hallo allemaal,
Het carnavalseizoen gaat weer beginnen en dus hebben ze ons gevraagd om ons even voor te stellen. 
Dat zal ik dan bij deze doen. Ik ben Annick van Kuijk en ik ben 14 jaar oud.
Ik zit op SG WereDi, in de 3e klas van de Havo.
Mijn hobby’s zijn piano spelen bij de muziekschool, veel afspreken met vrienden en vriendinnen en 
natuurlijk niet te vergeten dansen bij de Striepersgatse Hofmarjannekes!
Dit is mijn eerste jaar bij de Hofmarjannekes en ik heb het tot nu toe al erg naar mijn zin gehad met de 
meiden en natuurlijk met Heidi!En dit jaar wordt het vast en zeker een superjaar!
Ik wens iedereen een hele leuke carnaval toe en tot snel!

Liefs Xx  Annick

Hallo,
Ik ben Anouk Mikkers.Ben 14 jaar oud, en zit dit jaar voor het eerste jaar bij de Hofmarjannekes.
Heb eerst vier jaar bij de Jeugdkapel muziek gemaakt en wilde weer eens wat anders.
Mijn hobby’s zijn dansen, hockey en saxofoon spelen.
Bij de jeugdkapel was het altijd erg gezellig en ik vind het nu bij de Hofmarjannekes ook al 
supergezellig.
Dus we gaan er weer een keileuke carnaval van maken.
We zijn al druk aan het trainen en de dansjes worden erg leuk.
Ik zie jullie vast nog wel een keer met carnaval!

Groetjes, Anouk

Wij stellen 
ons voor:

Ik heb het nu al super naar mijn zin met mijn nichtje Teddy en de rest van de meiden en Heidi natuurlijk. 



Dees jaor war ut 50 jaor geleje dè  de 
Wereldtentoonstelling in Brussel war.In1958.
Ôk ik mocht daor henne!!!(nog mèr 13 jaor 
jong!!)In dieje tèèd war ik bij de Maria Garde;un 
meskesvereniging in de MariaParochie.Fréét dè’k 
war!!Zu wèèt eweg!Meej de bus van d’n EMA.Wa 
war ut schôn!Allemaol nèèj dinges.Speciaol in ut 
Russisch palvioen d’n spoetnik!Ge kost`r  daor unne 
miniatuur van kope,mer alles war zu duur!!!!dus 
ginne spoetnik!!!!!Ik denk dè ut nou unne 
collectors-item zou zen!Mèr néé zééj ons mam al 
van te vurre,kopt iet wor ge hil oe leve wa ân het!Un 
lippelke bevurbilt.Dus dè dééj ik;un hil schôn,meej ut 
Atomium durrop,zwaor verzilverd!!!!! Want diejen 
Atomium dè war wa!Wie durrufde daor nou in?ikke 
vanzelève nie !!!!Mer toendertèd keke we ons ôôge 
ut!Wa von ik Marroko schôn! En Engeland!! Daor 
he’k nog wa kepot gemaokt,d’r war un hille grote 
ketting meej knoerte van schakels,daor”wees”ik 
henne en dè ding viel ut mekares,ikke eweg!!!!(wa 
denkte ? zwaor metaol? niks,  unne houtere!!!!)Ôk 
hadde we in d’n kabelbaan gezete,un bietje schrik 
mèr we hielle ut dreug!Brôôd en drinke zalle we 
wel bij gehad hebbe,dè ben ik vergète.Mèr wa 
te drinke wouwe we toch wel.In ut Amerikaanse 
pavioen maokte ze iet um te drinke wa ge mocht 

Opoe hèt 
wirris wâ!!!

pruuve!urst van dieje brûnne drèbbik in un fl eske, 
durbij waoter, schudde ,koolzuur durbij en dan 
hadde COCA COLA!!!!Smirrig!!!wie lust ‘r nou 
zuiets smirrigs?Toen wisse we nie dè de zû populair 
zou worre!Mèr zin in wa lèkkers ha’n we wel!mèr 
ôk wènnig geld!(dè lippelke!!!!!)We hadde hurre 
zegge dè in “Vatikaanstad”de ijsco’s ut goeijekôpste 
warre:(Artic-ijs),Ut zat ‘r nog krek ân, toen war 
ut geld op! Mèr nou 50 jaor laoter hè’k nog m’n 
lippelke,ut zilver is un bietje verroest,mer ons Mam 
had gelijk;daor hedde hil oe lève wa ân!!!!!Ik ben 

d’r nóg steeds hil fréét meej!!!!!  
Jaore laoter,toen ie(’t Atomium) wèèthenne verslete 
war’ben ik’r meej m`n bruur d’r in gewist!In 
dezelfde maond wier  ut afgeraoje um dè Atomium 
in te gaon!!!Ut ston meej grôte letters in de krant!!:
ATOMIUMBEZOEK  ONVERANTWOORD 
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!!Mèr nou  meej ut 50 jaorig jubileum issie wir 
opgekallefaterd en ik ben toch van plan um m’n bruur 
te vraoge daor wirris henne te gaon. Vur onderweges 
nèm ik  eiges gemokte” appelsloffe””mee.Dees 
recept hè’k van de moeder van de kientjes van 

hierneffe,as ge un brôôdbakmesjien hèt is ut hil 
hendig en lekker!!!!!!!Lekkerder dan un gebakje,én 
goewd gegeten én gezond!Durrum gao mèr gauw ân 
de slag ôk as ge gewôôn thuis bleft!!
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Op de gok schèlde  wâ appels(ik heb die van 
unne100 jaorigen bôôm in onzen hof,lekker 
zuutte!!!!)en in blökskus snije in un schaol 
doen en dur mekaores husselle meej vanille- 
sùiker,rozijne, kaneel en wâ custard.

In un brôôdmesjien allinig ut deeg maoke
(dus nie bakke!!) van:

250 gr.bloem
een zèkske dreuge gist (7 gram-oetker)
zuwà ½ dl melk
1 ei
75 gr boter
zuwà 50 gr witte basterdsuiker
un bietje zout

As ut deeg klaor is,maokte platte schèèfkes,
vulle meej de appelblökskus en dichtvouwe as 
puntbreujkes
20 min. Bakke in d’n ove op 200 C
Wèrrum zèn ze ut lèkkerste(mer kouw ôk 
hurre)

Dees is ôk hendig um meej Carnaval in huis 
te hebbe,vur d’n hongerige mens,mèr dè duurt 
nog efkus.Mèr de start vur ut nèj sezoen  is 
alwir bekant daor!!!!!!

Hedde gullie d’r ôk wir zin in?? ikke wèl,

nou, houdoe hè,wir de groete van Opoe





In Memoriam

Guido Jacobs (1943-2008 )
Lid van de Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat

Op dinsdag 23 september hebben wij in het 
crematorium in Heeze afscheid genomen van 
Guido Jacobs, door goede bekenden ook wel Guud 
genoemd.

Guido werd op 1 november 1993, op voordracht 
van CV De Bokkenrijders, in de Stichting gekozen. 
Tijdens de carnaval 2008, werd hij, in verband met 
zijn vijftienjarig lidmaatschap van de SCS én zijn 
vele verdiensten voor de Striepersgatse carnaval, 
benoemd als lid van de Orde van ‘Vrijheid, 
Gelijkheid en Broederschap’. Guido overleed op 
zijn vakantieadres Karpathos in Griekenland.

Binnen de Stichting was hij vele jaren voorzitter 
van de Technische Commissie en heeft dan ook met 
‘zijn’ commissie diverse Prinsenwagens, naar de 
wens van de gekozen Prins, verbouwd of aangepast. 
Daarnaast zijn er onder zijn leiding vele decors voor 
de Prinsen- en Vorstenzittingen gemaakt.

Guido werkte meestal achter de schermen. Hij was 
een regelrechte duizendpoot, bij hem werd weinig 
tevergeefs aangeklopt. Hij wist altijd de helpende 
hand te reiken. Guido was een enthousiast en 
gedreven persoon en kende een enorme inzet voor 
de Striepersgatse Carnaval. Hij deed zijn taken voor 
de SCS op een uitstekende en vriendelijke manier. 
Zo was hij ook actief binnen de Commissie  Bals & 
Zittingen. Hij hoefde echter niet vooraan te staan, 
maar genoot in stilte en in alle bescheidenheid van 
het geheel.

Als archivaris van de Stichting heeft hij op 
verdienstelijke wijze de tentoonstelling ‘55 jaar 
Striepersgat’ samengesteld, waarvoor hij vele 
complimenten heeft mogen ontvangen. Zijn ultieme 
droom was dan ook, een eigen Carnavalsmuseum in 
Striepersgat, waarvoor hij al vele attributen rondom 
het Carnaval had weten te verzamelen. Hopelijk 
wijst de gemeente Valkenswaard t.z.t. een ruimte 
toe, waarmee de lang gekoesterde wens van Guido 
in vervulling zal gaan.

Hierin dient voor hem wel een ereplaats te worden 
ingeruimd! Voor zijn grote inzet, om dit ooit te 
verwezenlijken…

Wij, als Stichting, zullen Guido node missen. Hij 
zal in onze gedachten blijven voortleven als een 
eenvoudige, hardwerkende medemens, die de 
Striepersgatse Carnaval diep in zijn hart droeg.

Wij wensen zijn vrouw Joke, kinderen en 
kleinkinderen, veel sterkte toe in de komende 
periode van Carnaval in Striepersgat.

Guido, namens alle Stichtingsleden en Leden van 
de Raad van Elf…

een laatste ALAAF!

Jan van Keulen
Hofmeester. 
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Ook in Striepersgat is er de nodige ophef geweest 
over de reclamestunt rond clown Bassie. Boze 
Striepers en Strieperinnen namen deel aan een 
anti-Bassie-betoging aan de grens met Lommel 
en zijn alterego Willem-Jan ‘Scampie’ Schampers 
werd bestookt met verontwaardigde telefoontjes, 
brieven en e-mails.

In de door de échte Bassie zelf verspreide geruchten 
zou hij mogelijk een kind hebben verwekt bij een 
31-jarige vrouw. In een eerdere campagne van 
de verzekeraar stond de clown op de camping 
naast een jong gezin, dat onderweg naar hun 
vakantiebestemming ook al de hele tijd naar zijn 
dvd’s moest luisteren. In de nieuwe commercial 
heeft Bassie een jong stel naast zich wonen waarvan 
de vrouw zwanger is. Als het kind wordt geboren, 
blijkt het rood piekhaar te hebben en een rode 
clownsneus…
Het misverstand was snel de wereld in geholpen dat 
Jolijn Schoofs, vrouw van Raad van Elf-lid Dennis 
van Gerven, zwanger zou zijn van Bassie (Scampie). 

Ophef rond 
Bassie reclamestunt
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Kunt u het nog volgen? Van Gerven en Schampers 
hadden zich tijdens de carnaval 2008 namelijk 
enkele malen verkleed als het illustere artiestenduo 
en Jolijn was ten tijde van de reclamestunt 
hoogzwanger. In een verklaring meldde de échte 
Bassie dat hij de grap zeer geslaagd vond. “Hallo 
vriendjes en vriendinnetjes, Wat een dagen waren 
dat zeg! Lachuuuu!”
Uiteindelijk kon Scampie er ook wel om lachen: 
“Allememachies, wat een verwarring! Geen 
boevenstreken dus, maar gewoon kattenkwaad!”

P.S. Inmiddels zijn Dennis en Jolijn, sinds woensdag 
22 oktober, de trotse ouders 
van een gezonde zoon. Hij heet 
Ties en woog bij de geboorte 
2.420. “Geen rood haar en 
geen shminck”, laat de moeder 
weten.

van een gezonde zoon. Hij heet 

geen shminck”, laat de moeder 



Beste Striepers en Strieperinnekes,

Het is bijna weer zover, de 11de van de 11de, 
het begin van het nieuwe carnavalsseizoen. De 
Jeugdprinsverkiezing staat dan ook weer op het 
programma en helaas ben ik dan geen Jeugdprins 
meer van Striepersgat, maar oud-Jeugdprins…

Ik denk dat jullie het allemaal wel met mij eens 
zijn als ik zeg dat de afgelopen carnaval een 
supercarnaval was. Met al die gezellige cafés, 
feesten en mensen. Met mijn super-Adjudant Rik, 
Vorst Kas en President Henry. Maar ook met Prins 
Jubliano, eigenlijk mag ik hem alweer Peter noemen! 
Met mijn vader als Adjudant van Prins Jubliano. 
De Hopmarjannekes, de Jeugdkapel, de Jeugdraad, 
de Hofmarjannekes, de Raad van Elf en natuurlijk 
de Hofkapel. En niet te vergeten het Paar van het 
Jaar en de Jeugdcommissie! Ik hoop dat ik hiermee 
iedereen heb bedankt. En zo niet, toch bedankt!

Ik hoop dat de carnaval van dit jaar net zo leuk 
wordt als die van het vorige jaar: Met de mis in de 
kerk, met de jeugdprinsreceptie, met de receptie van 
de nieuwe Prins, het bezoek aan de receptie van de 

jeugdprins van Brouwersgat, de carnavalsoptocht, 
het blaaskapellenfestival, de jeugdoptocht en 
nog véééél meer. Het is eigenlijk te veel om op te 
noemen. Ook hoop ik dat we de volgende dingen 
weer gaan doen de komende carnaval:

- het rondje om de rotonde met de bus;
- Striepersgat on Ice;
- een jeugdmiddag voor alle Strieperkes en 

Strieperinnekes en nog veel meer!

Ik hoop dat het weer een supercarnaval wordt 
en wie de nieuwe Jeugdprins ook wordt… veel 
succes! Ik hoop dat je er net zo van geniet als ik. 
Jeugdprins zijn van Striepersgat was voor mij één 
groot hoogtepunt!

Dan sluit ik voor de laatste keer af met mijne leuze:

‘Striepersgat vierde 5 keer 11,
maar de carnaval maken we nog steeds zelf’

ALAAAAAAAAAAAAAAAF
Hidde
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       Een laatste woord 
van de Jeugdprins



Unne Strieper hi gehurd dè.
En gaat verder in het A.B.N.
Dat, we weer van start kunnen gaan voor het 
carnavalseizoen 2008/09 in Striepersgat. Gelukkig 
zitten we dit seizoen wat ruimer in ons carnavalsjasje, 
want de echte Carnaval 2009 wordt gehouden vanaf 
21 februari.

Dat, we afscheid hebben moeten nemen van 
twee medewerksters aan het Carnavals-magazine 
Pypliano, namelijk Nelly Baken en Tilly Wijnen. 
Deze dames hebben door de jaren een grote bijdrage 
geleverd aan het schrijven voor en het samenstellen 
van het magazine. Dames, bij deze nog een 
welgemeende DANK voor jullie bijdrage en inzet 
voor de Pypliano.

Dat, we ook afscheid hebben genomen binnen 
de commissie PP&P, van JO de BRUIN. Deze 
man heeft jaren de bijdrage aan advertenties voor 
de Strieper binnen het bedrijfsleven en de horeca 
in Striepersgat opgehaald. Jo, bedankt voor deze 
onmisbare Inzet en Bijdrage, het was in een woord: 
GEWELDIG!

Dat, het logo ‘5x11 jaar Striepersgat’ in aangepaste 
vorm, in de komende jaren gebruikt blijft worden.

Dat, mij ter ore is gekomen, dat de Vorstenzittingen 
in 2009 van twee naar drie uitvoeringen worden 
gebracht. Deze zullen wel korter van opzet zijn; 
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Voorzitter  NOL en  medewerkers succes toegewenst 
met de voorbereidingen.

Dat, voor het toekomstig Carnavalsmuseum in 
Striepersgat, het pak van Opper Bert van Dijk door 
de familie van Dijk, defi nitief aan de Stichting is 
geschonken. Verder is er een geweldige medewerking 
verleend door carnavalsverenigingen en kapellen 
en individuele carnavalisten, bij de opzet van de 
Jubileumtentoonstelling in 2008. Vele positieve 
reacties werden ontvangen en tevens weer diverse 
toezeggingen voor het weer opnieuw aanleveren 
van materialen, wanneer er een defi nitieve vorm 
van een echt Striepersgats-
museum komt in de toekomst.
HULDE aan Guido Jacobs en Hans Damen voor de 
correcte verzorging van de tentoonstelling, in een 
woord: GEWELDIG.

Dat, met de Optocht, op sommige 
wagens, in strijd met het 
optochtreglement, de hand werd 
gelicht met het acoholgebruik; 
er waren zelfs wagens met 
een eigen tapinstallatie! Dit is 
absoluut NIET de bedoeling; 
denk aan de eigen deelnemers op de wagen, maar 
vooral ook voor de veiligheid van het bezoekend 
publiek.
Bij calamiteiten bent u dan niet meer verzekerd; neem 
dit mee in een eerst volgend verenigingsoverleg, als 
agendapunt.

Dat, het carnavalseizoen o.l.v. Prins Jubliano en 
Adjudant Gerton, geweldig is verlopen. Dit duo heeft 
het carnaval in Striepersgat op een geweldige wijze 
weten uit te dragen, waar wij, als Stichting, trots op 
kunnen zijn. Ook dank aan alle CV’en en kapellen 
voor de invulling van het carnavalsprogramma 
2007/08. ALAAF!

Dat, momenteel zeventien carnavalsverenigingen 
en kapellen zijn aangesloten bij het 



STRIEPERSGILDE e.e.a. onder voorzittersschap 
van Ruud Jansen. Enkele CV’en en kapellen beraden 
zich nog om zich eveneens aan te sluiten. Door de 
oprichting van het Striepersgilde worden de CV’en 
en kapellen meer betrokken bij de organisatie van 
het openbare carnaval en hebben direct invloed in 
de besluitvorming binnen de Stichting.

Dat, ‘Stiepersgat on Ice’, georganiseerd door de 
Raad van Elf, een groot succes was; het plan ligt er 
dan ook, dit evenement voor de komende jaren te 
continueren.

Dat, de Kon. Harmonie UNA in 2009 niet aan de 
carnavalsmis zal deelnemen, e.e.a. vanwege een 
andere activiteit in het kader van een te houden 
concours.

Dat, ook de presentatie van de verenigingslogo’s van 
de Striepersgatse CV’en en kapellen, aangesloten 
bij het Striepersgilde, succesvol is verlopen. Een 
aanwinst aan de gevels van het gemeentehuis en 
cultuurcentrum De Hofnar, hetgeen jaarlijks met 
carnaval zal worden ingevuld.

Dat, Camiel Bots en Guido Jacobs, bij gelegenheid 
van hun vijftienjarig lidmaatschap van de Stichting, 
werden gehuldigd en onderscheiden in de Orde 
‘Blijheid, Vrijheid en Broederschap’.

Dat, met de jaarvergadering van de Stichting, de 
volgende mutaties hebben plaatsgevonden: Walter 
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Baken en Jan van Dijk hebben bedankt voor het 
Stichtingsbestuur.

Dat, Lucas Bots heeft bedankt voor de Raad van 
Elf.

Dat, Mark Scheepers had bedankt voor het dagelijks 
bestuur van de SCS, maar inmiddels, na rijp beraad, 
weer terug is. Mark blijft tevens de VORST van 
Striepersgat. De Vorst wordt voor onbepaalde tijd 
benoemd en treedt naar eigen keuze t.z.t. af. De 
voorgaande Vorsten waren: Jo van Leeuwen (bij zijn 
25 jarig jubileum benoemd tot Groot-Vorst; 1955-
1982); Jan van Keulen (1983-1990); Jan Vrenken 
(1991-1993) en Jan Zwarthoed (1994-2004).

Dat, op de jaarvergadering Prins Jubliano (Peter 
Kalb) tot vice-President van de SCS werd gekozen, 
hij volgt in deze Jan van Dijk op, die tot erelid van 
de Stichting werd benoemd, e.e.a. voor zijn grote 
verdiensten binnen de Striepersgatse carnaval. JAN, 
alsnog profi ciat en welkom binnen de Club van 
ereleden.

Dat, Adjudant Gerton Heesakkers, als adviseur 
van het dagelijks bestuur van de Stichting zal gaan 
functioneren

Dat, Henk Kremers tot voorzitter van de Raad van 
Elf is gekozen en als zodanig zitting neemt in het 
dagelijks bestuur van de Stichting.

Dat,Maria 
Hendriks tot 
penningmeester 
van het 
Striepersgilde 
is gekozen en 
daardoor als lid 
van de Stichting 
is opgenomen. 
Zij volgt in deze Grunilde Kolfschoten op, die naar 
het buitenland is vertrokken.



Dat, het thema van 
de Carnaval 2009 
luidt: ‘De Poppen 
aan ’t dansen’.

Dat op zondag 
28 sept., de 
jaarlijkse fi etstocht van de Stichting is gehouden, 
georganiseerd door Prins Jubliano en zijn Adjudant 
Gerton.

Dat, de Stichting en al haar Commissies in de maand 
oktober zijn gestart met de nodige voorbereidingen 
van het carnavalseizoen 2008/2009, waaronder de 
Prinsverkiezing op 8 november a.s.

Dat, in dezelfde vergadering door de Stichting 
een aantal wijzigingen zijn ingevoerd, betrekking 
hebbend op de Prinsverkiezing en het toekennen 
van Striepersgatse Onderscheidingen e.e.a. vervat 
in het Huishoudelijk Reglement, n.l.

PRINSVERKIEZING:
- de Prins van Striepersgat wordt gekozen 

tijdens een en door de Stichting uitgeschreven 
Bijzondere Plenaire Vergadering;

- aan deze vergadering nemen stemgerechtigd 
deel: de leden en ereleden van de Stichting, 
de leden van de Commissie Raad van Elf 
en – vooralsnog – vijf vertegenwoordigers 
van de bij het Striepersgilde aangesloten 
Striepersgatse carnavalsverenigingen en 
kapellen;

- de adjudant van de nieuwe Prins van 
Striepersgat moet afkomstig zijn uit de Raad 
van Elf en daarvan tenminste één jaar lid 
zijn

STRIEPERSGATSE ONDERSCHEIDINGEN:
De volgende onderscheidingen zijn afgeschaft: 
Allergrootste Strieper; Zilveren Pen (11 
jaar secretaris); Zilveren Microfoon (11 jaar 
Opperspreekstalmeester); Zilveren Schopje (11 

jaar Tonproater) en de zilveren trompet (Afscheid 
Hofkapel).

De volgende Striepersgatse Onderscheidingen 
blijven van kracht: Ridder van Striepersgat, Ridder 
1e Klas van Striepersgat, Offi cier van Striepersgat, 
Commandeur van Striepersgat, Groot Offi cier  van 
Striepersgat en Groot Kruis van Striepersgat.
De Zilveren en de Gouden Bolknak; alleen voor 
leden van de Raad van Elf.
De Huisorde ‘Blijheid, Gelijkheid en Broederschap’; 
alleen voor leden Raad van Elf en de Stichting.
De Grootste Strieper en de Valk; alleen bij bijzondere 
verdiensten, e.e.a te bepalen en toe te kennen door 
de Commissie Protocol.

Dat, voordrachten kunnen worden gedaan vanuit 
de Stichting, Raad van Elf, het Striepersgilde en 
carnavalsverenigingen en kapellen.

Dat, voordrachten, te allen tijde,  door de Commissie 
Protocol worden beoordeeld en gehonoreerd en 
worden opgespeld door de Prins van Striepersgat.

Dat, we kunnen terugblikken op een geslaagde 
Carnaval 2008, onder aanvoering van Prins Jubliano 
(Peter Kalb ) en zijn Adjudant Gerton Heesakkers.

Dat, we weer vol verwachting uitkijken naar het 
volgende Prinselijk duo, dat het Carnaval in 2009 
zal gaan uitdragen.

Dat, de Stichting Carnaval bij deze, een OPROEP doet 
aan ALLE carnavalsvierders 
in Striepersgat,de nieuwe 
PRINS met zijn Adjudant 
te komen begroeten op de 
Prinsenzitting van zaterdag 
8 november in de Residentie 
Zaal Lavrijssen.
Alaaf…
Unne Strieper,
Jan van Keulen
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