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Nog even rustig, stilte voor de storm. Als ik dit 
schrijf, staan we aan de vooravond van de Nacht 
van de Bokkenrijders en de bekendmaking van het 
Striepersgats Paar van het Jaar. Dit seizoen afkomstig 
uit de gelederen van CV De Brassers. De carnavaleske 
evenementenkalender begint langzaam vol te raken. 
Voor de deur staan onder meer Striepersgat on Ice, het 
Brabants kampioenschap tonpraoten, het Vurdeurfeest, 
het 44-jarig jubileum van De Schuimkoppen, het Open 
Podium voor de jeugd, de Vorstenzittingen, de uitreiking 
van De Strieper en het Blaaskapellenfestival.

Een vol, maar ook leuk en gezellig programma, 
waarnaar de rechtgeaarde Strieper en Strieperin al met 
veel belangstelling naar uit kijkt. Veel evenementen 
zouden geen doorgang kunnen vinden zonder de 
hulp van de vele vrijwilligers binnen de Stichting 
Carnavalsviering Striepersgat en binnen de diverse 
verenigingen. Een hartelijk dankjewel is daarom 
op zijn plaats. En dan vergeten we gemakshalve 
nog de sponsoren, die met z’n allen een fi nanciële 
bijdrage leveren, zodat de georganiseerde carnaval in 
Striepersgat kan blijven draaien. Hulde daarvoor!

In dit superdik Kerstnummer van de Pypliano is weer 
van alles te lezen over alles wat er in Striepersgat speelt. 
Prins Ron d’n Urste en Jeugdprins Teun d’n Urste doen 
een woordje, we kijken terug op de Prinsenzitting en het 
Liedjesfestival en hebben reportages van onder meer 
het bezoek aan Tienen en de Koptrekkersverkiezing. 
Daarnaast natuurlijk de vaste bijdragen en ander 
carnavalsnieuws. Ruim geïllustreerd met foto’s van 
met name Theo van Sambeek en Dave Bouwmans.

Ik wens namens de redactie iedereen hele fi jne 
feestdagen en een waanzinnig goed, gelukkig, 
gezond en carnavalesk 2009!

Alaaf!
Willem-Jan Schampers
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Van 
de redactie

One in a million shot
A smile from heaven



Beste Striepers en Strieperinnekes,

Druk… druk… druk… tenminste dat hoor ik mijn 
Adjudant zeggen. Ikzelf vind dat nog wel meevallen, 
maar dat komt misschien wel omdat ik nu nog steeds 
een beetje in een roes zit.

Het seizoen is nog maar net aan de gang en ik heb 
toch al verschillende leuke dingen meegemaakt:

• om te beginnen de Prinsenverkiezing 
in Stadscafé de Senaat, een supermooie 
locatie;

• de supergezellige Prinsenzitting, helemaal 
in nieuwe stijl, waar ik uit de poppenkast 
kwam;

• het afscheidsfeest bij de BeautyBar, waar 
verschillende verenigingen ook aanwezig 
waren, dus ook keigezellig;

• het Prinsenbal in Brouwersgat, waar Prins 
Hertog-Jan  het komende seizoen de scepter 
zwaait;

• de aftrap bij het eerste elftal van De Valk, 
iets heel anders dan carnaval, maar voor mij 
als echte Valkman  hartstikke mooi;

• het 11/11 bal in Feesterij Lugano met CV 
De Bokkerijders, CV De Vurdeurtrekkers 
en BK  Ontspoord, dus ook een mix van 
verenigingen, die garant staat voor een 
berengezellige  avond;

• ook hebben we foto’s gemaakt voor De 
Strieper, dit keer in de Dommelsche 
Brouwerij, en omdat mijn Adjudant en ik 
allebei in Dommelen wonen, is dat natuurlijk 
dé locatie bij uitstek.

• en dan zijn we met z’n allen ook nog naar het 
Belgische Tienen geweest, op het Prinsenbal 
van  de Ridders van Brunengeruz. Het is 
geweldig hoe je daar ontvangen wordt, echt 
supergezellig allemaal!

Het lijkt misschien heel druk, maar het is superleuk 
om daar overal bij aanwezig te mogen zijn. En tegen 
de tijd dat jullie dit lezen, hebben we vast nog een 
paar leuke activiteiten achter de rug…

Maar het mooiste van alles zijn wel al die 
welgemeende felicitaties, in de vorm van kaarten, 
bloemen, andere cadeaus en vele mooie woorden, 
van iedereen, die je mag ontvangen. Daar wil ik dan 
ook iedereen voor bedanken!

Verder hoop ik dat we, samen met de 
Hofmarjannekes, de Hofkapel, de Raad van Elf, 
Jeugdprins Teun d’n Urste met heel zijn gevolg, 
de Stichting Carnavalsviering Striepersgat (met 
al haar commissies), de Federatie en natuurlijk, 
last but zeker not least, al onze Striepersgatse 
carnavalsverenigingen en kapellen, er een heel 
schôn’en keigezellig carnavalseizoen van gaan 
maken, onder mijn leuze:

Wor wakker mee ne lach, en maok 
plezier d’n hille dag… Alaaffffff

Groeten,
Ron en Henk

        Woordje van 
de Prins

Ron en Henk

        Woordje van 
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Na een leuke verkiezingsmiddag is Ron Hoogmoed 
tot de 56ste Prins van Striepersgat gekozen. Als 
adjudant koos hij Henk Kremers. Vervolgens werd 
op een bijzonder geslaagde Prinsenzitting de nieuwe 
prins bekend gemaakt. De commissie Bals en 
Zittingen had dit keer voor een totaal andere aanpak 
gekozen. Een opzet die zeker voor herhaling vatbaar 
is. Er was dan ook weer sprake van een ouderwetse, 
gezellige en een publiekpakkende avond.

Na een relatief rustige decembermaand, vanwege 
in verhoudingsgewijs weinig carnavalsactiviteiten, 
zal het pas écht begin volgens jaar losbarsten. 
Van belang is om ook hier nog te vermelden dat 
de drager van de Federatieonderscheiding dit 
seizoen op de eerste Vorstenzitting, in plaats van 
op de laatste Vorstenzitting, bekend wordt gemaakt. 
Vanwege omstandigheden waren er geen andere 
mogelijkheden.

Naast een carnavalsmaand, is de decembermaand 
ook een maand van bezinning en een uiting de goede 

voornemens. Eén voornemen zou kunnen zijn om 
met wat meer respect met elkaar om te gaan en ieder 
in zijn eigen waarden en normen laten. Het zouden 
de onderlinge verhoudingen er een stuk aangenamer 
op maken. Iedereen levert zijn bijdrage aan het 
leven op zijn eigen wijze. Daarnaast geef ik voor 
de Kerstdagen als gedachteoverweging de volgende 
uitspraak van de Griekse fi losoof Aristoteles mee:

“Een goede daad verrichten is gemakkelijk;
de gewoonte ontwikkelen om het altijd te doen 
niet”

Rest mij  u nog een goede kersttijd 
en een carnavalesk, gezond en 
mooi 2009 toe te wensen!

Arie van der Toorn, 
President

Van de 
Bestuurstafel
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Bestuurstafel

In tegenstelling tot de voorgaande jaren, maakt het bestuur van de Federatie nu op de eerste 
Vorstenzitting (op 31 januari 2009) de nieuwe drager van de Federatieonderscheiding 
bekend. Normaliter gebeurt dit altijd op de laatste Vorstenzitting van het 
carnavalsseizoen.
De reden is dat de voorzitter zowel op de tweede als de derde Vorstenzitting, vanwege 
verblijf in het buitenland, afwezig is. Door het bestuur wordt er veel waarde aan gehecht 
om door de voorzitter de nieuwe drager bekend te laten maken. In 2010 wordt de 
Federatieonderscheiding in beginsel weer uitgereikt op de laatste Vorstenzitting.

Federatieonderscheiding op 
de eerste Vorstenzitting



Hallo 
allemaal,

Er werd mij 
gevraagd om 
een stukje te 
schrijven voor 
de Pypliano, 
over wat er 
vooraf ging aan 
de jeugdprins 
v e r k i e z i n g . 
Nou, hier is het 
dan!

We kwamen 
net terug van 
vakantie, toen 
we de brief 
zagen waarop 
stond of je nog 
bij de Jeugdraad 
wilde blijven 
en zo ja of je 
je ook wilde 
k a n d i d a a t 
stellen voor de 

Prinsenverkiezing. Na even praten met ons pap en 
ons mam, waren we er uit dat ik me wel kandidaat 
wilde stellen.

Na een paar weken was ik het al weer bijna vergeten, 
maar toen zei Aniek (mijn zusje) dat de andere 
kandidaat Corné Peters was. En toen zei ons pap 
dat ook Wout Olde Hampsink zich kandidaat had 
gesteld.

Weer een paar weken later was het zover, het was 
9 november, de dag van de Jeugdprinsverkiezing. 
Mijn zussen waren er helemaal van overtuigd dat 

ik het zou worden, maar toch had ik maar éénderde 
kans! Toen was het zover, we gingen strookjes 
trekken om te kijken wie het eerste moest beginnen 
met zijn presentatie.

En je raadt het al: dat was ik. Dus ik begon met mijn 
speech en ik was hartstikke zenuwachtig. En na mij 
was Wout en die ging een feestje bouwen. En toen 
was Corné en die deed leuzes met een snoepzak 
en de leukste vond ik ‘Olie, olie, olie, vat nu jullie 
lollie!’.

Toen we allemaal geweest waren, stonden we met 
z’n drieën hartstikke zenuwachtig op een rijtje. Tien 
minuten later was het zover. Prins Ron d’n Urste gaf 
het verlossende woord en hij zei: ‘De opa van deze 
jongen heeft ook bij de Hofl iederentafel gezeten. 
En toen keek ik naar mijn oma en die knikte ja. En 
toen wist ik het: ik ben de nieuwe Jeugdprins van 
Striepersgat!

Toen ik één jaar oud was, ben ik trouwens ook al 
eens prins geweest! Mijn vader en moeder hadden 
mij een prinsenpakje aan gedaan en hadden een foto 
gemaakt van mij (die foto heb ik ook in mijn speech 
gebruikt!) en toen hadden ze een kaart verstuurd 
waarop stond dat Prins Teun d’n Urste een receptie 
gaf. Het feest was op mijn verjaardag en dat was de 
zondag van de carnaval…

Ik vind het keileuk dat ik nu echt Prins ben en ik kijk 
al uit naar mijn (échte) receptie!

En dan eindig ik met mijn leuze:

‘Carnaval is voor jong en oud, er is 
niemand die er nie van houdt!’

Groetjes,
Jeugdprins Teun d’n Urste.

         Een woordje 
van de jeugdprins
         Een woordje 

5



Op zaterdag 8 november hebben wij bij Stadscafé 
De Senaat, in een zeer gezellige ambiance, de 56ste 
Prins van Striepersgat gekozen! Prins Ron d’n Urste 
en zijn Adjudant Henk hebben de eer gekregen 
Striepersgat te vertegenwoordigen in het seizoen 
2008/2009.

Voor Ron d’n Urste is dit een uitdaging, om na het 
jubileumjaar, alle aandacht naar zich toe te trekken! 
Ik ben er van overtuigd dat dit hem, zeker gezien 
zijn ervaring in de Raad van Elf, maar ook op het 
Striepersgats toneel, zal gaan lukken.

Een gedeelte hebben we al gezien tijdens de 
Prinsenzitting, maar ook in Tienen bij de verkiezing 
van Prins André. Bij deze verkiezing was een heel 
gezelschap uit Striepersgat aanwezig. De kalender 
was speciaal aangepast om een zo groot mogelijke 
delegatie uit Striepersgat te kunnen ontvangen. 
Waarvoor onze dank!
 

Dit jaar was het voor de eerste maal, dat verenigingen 
die aangesloten zijn bij het Striepersgilde, hun 
kandidaat Prins van Striepersgat konden stellen! 
Immers, het huishoudelijk reglement van de SCS is 
op Artikel14 lid2 Verkiezing ‘Prins van Striepersgat’ 
gewijzigd. Namelijk: 
 

a. De Prins van Striepersgat wordt gekozen tijdens 
en door de Stichting uitgeschreven Bijzondere 
Plenaire Vergadering.
b. Aan deze vergadering nemen stemgerechtigd 
deel:
   - de leden en ereleden van het Stichtingsbestuur
   - de leden van de cie. Raad van Elf
   - vertegenwoordigers van de bij het Striepersgilde 
aangesloten Striepersgatse Carnavalsverenigingen.
c. Het Bestuur kan besluiten bij deze bijzondere 
vergadering niet stemgerechtigde gasten uit te 
nodigen.
d. Kandidaten dienen zich tijdens deze speciale 

‘Prinskeuze-bijeenkomst ’carnavalesk te presen- 
teren.
e. De verkiezing geschiedt door gewone meerderheid 
van geldig uitgebrachte stemmen volgens het ronde 
afvalsysteem.
f. Indien zich niemand kandidaat stelt, c.q. een 
kandidaat geen meerderheid op zich weet te 
verzamelen voor het Prinsschap, worden alle leden 
van het Stichtingsbestuur 
en de cie. Raad van Elf geacht kandidaat te zijn
g. De adjudant van de nieuwe Prins van Striepersgat 
moet afkomstig zijn uit de Raad van Elf en daarvan 
tenminste één jaar lid zijn.
 

Het is belangrijk dat door deze wijziging, de 
betrokkenheid van de verenigingen veel groter 
wordt. Met name het organiseren van het openbare 
Stiepersgatse Carnaval is nu ook voor een groot 
deel hun verantwoording! Dit is van groot belang 
voor het voortbestaan van diezelfde Striepersgatse 
Carnaval.
 

Het voorafgaande geeft weer genoeg stof tot 
nadenken en te discussiëren, maar laat ons eerst 
uitzien naar een gezellig en druk seizoen. Heel 
veel plezier en laten we elkaar vaak op allerlei 
carnavaleske evenementen tegen komen!
 
 
Jan Zwarthoed
President SCS

Striepers en 
Strieperinnekes

President SCS
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Zaterdag 22 november 2008, vijf uur in de middag. 
De Vurdeurtrekkers verzamelden zich bij Feesterij  
Lugano voor de jaarlijkse Koptrekkerverkiezing. 
De traditie gebiedt dat dit geschiedt in de vorm van 
een spelletje ‘Wie van de 3’, onder leiding van de 
voorzitter. Dat is namelijk, behalve de kandidaat-
koptrekkers, de enige persoon die weet wie er op de 
nominatie staat!

Drie van de leden namen plaats in het panel, met 
Ruud Janssen  als Albert Mol. Deze mensen 
mochen aan de hand van vragen proberen te 
ontdekken wie van de leden die op de andere drie 

stoelen plaatsnamen de uitverkorene was. Dit jaar 
kiest de voorzitter echter voor een andere optie. Dit 
jaar zat de kandidaat koptrekker niet op de stoelen, 
maar werd de adjudant door middel van het spel 
bekend gemaakt. Later werd het iedereen duidelijk 
waarom. 

Na wat hilarische vragen aan en antwoorden van 
kandidaten Johan, Gridje en Jan was met name de 
eerste persoon zodanig overtuigend dat hij volgens 
het panel de adjudant wel moest zijn… Hij wist op 

alle vragen zodanig goede antwoorden dat eigenlijk 
niemand in de zaal, hij zelf ook niet, besefte dat hij 
niet de beoogde adjudant was. Natuurlijk is Johan als 
oud-Koptrekker en met André de enige overgebleven 
Vurdeurtrekker van het eerste uur, gepokt en 
gemazeld in de 
S t r i e p e r s g a t s e 
carnaval en het 
wel en wee van de 
VDT.

Groot was dan ook 
de verbazing van 
de aanwezigen 
toen onze Herman 
Emmink’ het 
ad judantsch i ld 
overhandigde aan 
Adjudant Jan. Om 
hem vervolgens 
te vragen dan 
maar aan de 
leden bekend te 
maken wie in 
het jubileumjaar 
van de VDT (in 
februari bestaan we twintig jaar) de Koptrekker is. 
En toen werd meteen duidelijk waarom we dit jaar 
‘Wie van de 3’ speelden om de adjudant.

Presentator Marty werd namelijk door Jan 
aangewezen als de nieuwe Koptrekker. Samen 
zullen ze dit jubileumseizoen de Vurdeurtrekkers 
aanvoeren onder de leuze: ‘Zolang de drank 
blijft vloeien, kan de crisis ons niet boeien!’.

Groeten, Dave Bouwmans
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Carnaval is van oorsprong een christelijk feest. 
Het stamt uit de elfde of twaalfde eeuw. Er zijn 
dan ook opmerkelijke overeenkomsten tussen 
carnaval en deze voorchristelijke feesten. Aan de 
vooravond van carnaval 2009 én de Striepersgatse 
carnavalsmis in de Sint-Nicolaaskerk, een 
overzicht.

1. De periode van de vieringen: een feest aan het 
begin van de lente. Het is bekend dat er tweeduizend 
jaar voor Christus rond 21 maart al feesten waren. 
Onze vastenavond varieert van 2 februari tot 10 
maart. Tijdens de Synode van Benevento in 1091 
werd Aswoensdag ingevoerd. Dit was het begin van 
de vastentijd.
2. Tijdens de feesten werden rangen en standen 
tijdelijk afgeschaft. De slaaf liep langs de zijde van 
zijn heer en de slavin naast haar meesteres. Ook nu 
houden wij nog steeds vol dat tijdens carnaval van 
standenverschil geen sprake mag zijn.
3. Er mocht niet gewerkt worden. In met name de 
provincies Limburg en Brabant ligt het openbare 
leven nagenoeg drie dagen stil.
4. Het was vroeger een feestperiode van 
inwijdingsfeesten en van collectieve bruiloften. 
Zijn daarom in de carnavalstijd de boerenbruiloften 
ontstaan?
5. Er waren toen optochten. De mensen verkleedden 
zich en zongen liederen. In de optocht werd een 
schip op wielen meegevoerd, waarop een fi guur zat 
die gekleed was in koninklijke gewaden. Hij was 
niet de echte koning, maar een plaatsvervanger. Wat 
is onze Prins Carnaval anders? Na korte tijd moeten 
beide ‘plaatsvervangers’ verdwijnen.

Bakermat
In Mesopotamie,de bakermat van onze beschaving 
werd in 2600 voor Christus een prachtig pronkstuk 
op wielen in processie naar het  heiligdom van 
Marduk gevoerd. In 270 na Christus noemt priester 
Berosus het brengen van een koningsoffer, waarmee 
men de God van de vruchtbaarheid mild hoopte te 
stemmen.
Aanvankelijk verzette de  kerk zich heftig tegen 
deze heidense uitspattingen, maar geleidelijk aan 
werd bij het kerkelijk gezag duidelijk dat men er 
met alleen verboden niet kwam. Het inzicht groeide 
dat beter geprobeerd kon worden de gebruiken te 
kerstenen en een plaats te geven in de liturgie en het 
kerkelijk jaar.
Paus Martinus V die gekozen werd tot paus op 11 
november 1417 gaf toestemming voor een periode 
van uitgelatenheid voor de grote vastentijd. Hij kreeg 
dan ook de naam: Papa Carnevale’. Paus Julius III 
willigde het verzoek van Ignatius van Loyola in 
om aan het Collegium Germanicum in Rome een 
carnavalskoning te kiezen. De Jezuïten zouden, als 
zij parochiewerk gingen doen, zeker in aanraking 
komen met het carnavalsfeest. Zij moesten zich daar 
alvast, door te oefenen, op instellen.

Geconstateerd moet worden dat de band tussen de 
kerk en carnaval weer hechter wordt. Dit komt in een 
toenemend aantal plaatsen tot uiting in zorgvuldig 
voorbereide en zeer sfeervolle carnavalsmissen bij 
de opening van het carnavalsfeest.

Frans de Groot

         Carnaval 
   en religie
         Carnaval 

Carnaval is van oorsprong een christelijk feest. 

         Carnaval 
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Hoewel CV De Brassers 
geen residentie hadden 
,waren zij dikwijls te 
vinden in café Apollo 
aan de Eindhovense weg. 
Voor de vaste klanten en 
voor de vereniging was 
het een goed gebruik 
dat er op de eerste 
zondag na Nieuwjaar een 
Nieuwjaarsreceptie werd gehouden. Deze receptie 
werd muzikaal opgeluisterd door de Hébrass-kapel. 
Al snel werd dit een vast evenement voor CV De 
Brassers en het Nieuwjaarsmatinee was geboren.

Na de sluiting van café Apollo moesten De Brassers 
op zoek naar een andere locatie om hun matinee 
voort te kunnen zetten. Gelukkig was Peer Lavrijssen 
bereid zijn zaal beschikbaar te stellen. Peer nodigde 
alle bij hem thuishorende verenigingen en vaste 
klanten uit om het matinee bij te wonen. Met de start 
bij Lavrijssen werd helaas de gemoedelijke sfeer die 

         Zondag 4 januari 
Nieuwjaarsmatinee 
cv de Brassers/Hébrass-kapel

Apollo kende niet gehaald. Dit lag zeker niet aan 
Peer. Hij deed er alles voor om het de bezoekers 
naar hun zin te maken. De zaal bleek voor het aantal 
bezoekers aan de ruime kant.
Er is toen contact gezocht met UNA, een 
muziekgezelschap  dat ook bij Peer thuis was. Al snel 
werd er overeenstemming bereikt dat ook UNA een 
deel van de middag muzikaal zou opluisteren. Sinds 
enkele jaren wordt het matinee door de Hébrasskapel, 
in samenwerking met  UNA, verzorgd. De zaal zit 
gezellig vol en de sfeer is geweldig.
Op 4 januari 2009 wordt in zaal Lavrijssen het 
Nieuwjaarsmatinee gehouden. Van 14.00 tot 
ongeveer 15.00 uur speelt het grote orkest van UNA. 
Van 15.00 tot ongeveer 16.00 uur kan men luisteren 
naar de vrolijke klanken van de Hébrass-kapel. 
Daarna wordt het matinee afgesloten door de jonge 
slagwerkgroep van UNA. Iedereen die wil toasten 
op het nieuwe jaar is van harte uitgenodigd.

Martien van de Molengraft

De Stichting Carnavalsviering Striepersgat laat 
weten dat er weer volop Striepersgatse vlaggen 
te koop zijn. Deze prachtige geelblauwe vlaggen, 
uiteraard met prominent de Striepersgatse valk er 
op, worden aangeboden voor 35 euro per stuk. De 
vlaggen zijn te verkrijgen bij: Henriette van Alst, 
Zeelbergseweg 10, 5555 LC Valkenswaard. Tussen 
18.00 en 19.30 uur. Even bellen van tevoren: 040-
2043623.

Striepersgatse vlaggen te koop



Op 6 december was het dan weer zover, we zouden 
met de bus mee naar Tienen gaan. Om 20:00 uur 
zou de bus vertrekken bij Peer en Rita Lavrijssen, 
dus op tijd daar zijn, want ‘we wachten niet’, werd 
er gezegd. Dat dit niet voor iedereen was bedoeld, 
weet men denk ik niet, maar na twintig minuten te 
hebben gewacht, werd dan toch het startsein gegeven 
om te vertrekken (met dank aan onze Vorst!).

Gelukkig hadden we Vurdeurtrekkers aan boord, 
want de bus had een probleem met de automaat en 
kon dus niet rijden. Een VDT-er, of TC-er, werd 
op het matje geroepen en na twee minuten konden 
we dan toch vertrekken (wat hebben we toch een 
mooi beroep!) Na pakweg anderhalf uur te hebben 
gereden, kwamen we aan in Tienen. Daar werden 
we opgewacht door onze Zuidervrienden. Dit is en 
blijft een mooi spektakel! Iemand die daar nog nooit 

is geweest, mist in mijn ogen iets (je kan altijd mee, 
zolang de bus nog niet vol zit. Regelen met Bok 
Henk!).

Na ontvangen te zijn door onze zuiderburen en 
nadat Prins Ron (en gevolg…) hun plichtplegingen 
hadden gedaan, werd al snel de bar opgezocht. Dat 
je van zo’n reis zo’n dorst kon hebben wist ik ook 
niet! Zal wel aan de droge lucht in de bus hebben 

gelegen. Na de nodige borrels en pinten werd dan 
toch de Prinsenwisseling in gang gezet. Als je hier 
niet vanaf het begin bent bij geweest en (even) niet 
goed oplet (zoals ondergetekende), dan snap je er 
niet echt veel van wat daar op dat podium gebeurt. 
Maar het is wel leuk!

Striepersgat 
bezoekt Tienen

12



Na dit allemaal te hebben meegemaakt, werd er om 
00:30 uur weer richting Valkenswaard gereden. In 
de bus werd het al net zo gezellig als in die sportzaal 
waar we de hele avond geweest waren. Moe, maar 
voldaan keerden we rond 02:15 uur terug bij Peer 
en Rita, waarna sommigen nog niet genoeg hadden 
en dus nog even wat gingen drinken. De meesten 
gingen echter lekker naar hun bedje toe.
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Kortom: een heel gezellige avond, met veel plezier 
en lol, zoals het eigenlijk altijd zou moeten zijn. 
Prins Ron en Adjudant Henk, bedankt voor de 
gezellige avond. Wij zijn er volgend jaar zeker weer 
bij. Als ik temminste mee mag!

Groetjes,
Jullie eigen VDT-reporter
P.S. Fijne feestdagen en een gezond 2009 toegewenst 
van CV Vurdeurtrekkers!



LUGANO
Francien en Jos Cuypers,Leenderweg 42- Striepersgat

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

CI
RC

US
 LU

GANO PRESENTEERt.....

Diverse podia voor kapellen 
en Muziekskes
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Carnavalsprogramma:
Striepersgatse Bruiloft zaterdag 14 febr. 13.30 uur daarna in een feeststoet 

naar het gemeentehuis waar om 15.00 uur de onecht verbintenis wordt 
voltrokken.

☺
Receptie voor het Striepersgats paar..

☺
Boerenbal maandag 16 febr. 20.00 uur.

Spetterend feest voor iedereen.
☺

Indrinkavond vrijdag 20 febr. 21.00 uur.
Met diverse muziekskes.

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

de Notenkrakers, Ontspoord en Vurdeurtrekkers 
zaterdag 21 febr. 20.00 uur.

☺
Familiecarnaval zondag 22 febr.

De gehele dag optredens van div. muziekskes.
☺

Oergezellige Kroegentocht maandag 23 febr.
☺

Kindermiddag met verrassing en Hoog Striepersgats bezoek.
Dinsdag 24 febr.

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

Jam-sessie van div. muziekskes.
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De horecaprijzen zijn sinds eind 1998 met meer dan 
veertig procent gestegen. De prijsstijging lag in deze 
periode bijna altijd hoger dan de infl atie, die in totaal 
25 procent bedroeg. Dat heeft het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) onlangs bekend gemaakt. In 
oktober van dit jaar stegen de prijzen in kantines het 
sterkst. Prijsstijgingen van accommodaties zoals hotels, 
vakantiehuisjes en campings waren beperkt. In het 
tweede en derde kwartaal van dit jaar gaven Nederlanders 
aanzienlijk minder geld uit in de horeca.

Om met een oud-Brouwersgatse Prins te spreken: 
‘Dorst, de’s pas erreg!”

Horecaprijzen in tien jaar ruim 
           40 % omhoog

Striepersgat is weer een evenement rijker. Onder het mot-
to ‘Drie zondagen vooraf’, houdt Carnavalsvereniging 
De Bokkenrijders op 1 februari een open podium voor 
de blaaskapellen, die tijdens de Nacht van de Bokkenrij-
ders hebben opgetreden. Voorzitter Henk Kremers: “Het 
is een nieuw initiatief, waarmee we de kapellen nog eens 
extra willen bedanken.”

Het idee voor deze ‘opwarmmiddag’ is geboren uit de 
Nacht van de Bokkenrijders. “Voortaan wijzen we tijdens 
deze avond geen winnaar meer aan. Iedereen doet zijn 
stinkende best om het gezellig te maken, dus het zijn al-
lemaal winnaars. Vandaar gewoon lekker informeel mu-
ziek maken en plezier hebben. Tijdens ‘Drie Zondagen 
Vooraf’, worden de kapellen die tijdens ‘de Nacht’ heb-
ben gespeeld, nog eens speciaal gefêteerd met een hapje 
en een drankje. En we hopen natuurlijk dat ze nog eens 
een lekker stukje muziek willen maken!”
De ongetwijfeld zeer gezellige zondagmiddag vindt 
plaats in Feesterij Lugano, aan de Leenderweg in Val-
kenswaard. Vanaf 14.11 uur. Het programma duurt tot on-
geveer 19.00 uur. Kremers: “Het moet een familiemiddag 
worden, waarheen iedereen naar toe gaat om te genieten 
van prachtige feest- en carnavalsmuziek. Bij dat alles 
geldt: ‘vrijheid, blijheid’. De kapellen bepalen zelf welke 

nummers ze spelen en als ze samen iets willen doen, is 
dat ook goed.”

Nieuwe kleding
En vanwege het 45-jarig bestaan van CV De Bokkenrij-
ders, is in een eerder stadium besloten om nieuwe kleding 
aan te schaffen. De aloude groene kiel is ingeruild voor 
schitterende jassen. Uiteraard in de groenzwarte kleuren, 
maar verder bij ieder lid weer anders. Het resultaat mag 
er zijn en De Bokken staan er weer fl eurig op! Tijdens 
de Nacht van de Bokkenrijders presenteerde de Striepers-
gatse club zich voor het eerst in hun nieuwe outfi t aan het 
publiek.

        Nieuw initiatief 
   cv Bokkenrijders
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Opoe hèt 
wirris wâ (3)
Dees verhaaltje hèt niks mee de kommende 
Fistdaog te maoke,mèr toch wil ik ut kwèèt.Un 
paor klènkeinder van d’n dieje van ons(m’nne mens 
zugezeed) en van mèn wone tusse de grôte riviere.
Neej nie tusse d’n Tonderrup en d’n Dommel,neej 
tusse d,n Maos en de Waol.
Zô kande dan begrèèpe dè ze unne Wittering tege 
hun höfke ân hebbe.Dè’s schôn!!Vannut hunne 
tuin visse in schôn strômend waoter;knoepers van 
kèèrpers, snoeke van unne mèter!Ut is goewd dè 

ze unne mèètstok hebbe,Dan kande geleuve wâ d’r 
op de foto’s stî!!Mistentèds kande nie geleuve wâ 
vissers vertelle!!efkes geleeje;d’n tillefôôn;”Opa, 
zeej ut menneke,
Raad eens wat ik vandaag gevangen heb!!!D’n dieje 
van ons:nóg ne gruttere snoek!!(hij zag um al in de 
pan!)Nee ,zeej ut menneke, een schildpad!!! Van 
ongeveer 25 cm. groot,mag die in jullie vijver?Neej 
zeej ik,dan frèt ie al m’n viskus op,(dieje schildpad 

war meej un viske gevange!)Nao un paor wèèke 
ha’n ze me toch umgepraot en dè bist kwam dees 
kante’nop,in m’nne vijver.Ik kôôp wel wîr neej 
viskus as ut nôdig is!.Dè bist zwom schôn rond en 
hâ goeijen aord.Nou moesse we dieje dag eweg en 
kwamme meej d’n donkere wir thuis.s’Mèrreges  
urst nur dè bisje; nie te zien,wor war dè ding??in d’n 
vijver,rondellum in de plante;nergent.Mèr ik kos d’r 
nie mir tèd ân gève um te zuuke.Tege d’n middag  
zeej d’n dieje van ons;en…hedde oewe schildpad 

nog gezien??Neej dè nie!,nou ikke 
wel !kom mèrris meej!!Ge zalt 
ut nie geleuve mèr hij zat aachter 
in d’n hof,zu’n 70 mèter van d’n 
vijver(zèn dè luijj  biste???)Hup trug 
in d’n vijver,mèr ik zeej wèl;ik gèèf 
um eweg,ik gaooi gin hèkwèrruk 
um m’nne vijver zette.Ik wis wel 
iemes die um wouw,mèr pas over 
un paor daog.Ik keek wirris in d’n 
vijver en zie dieje schildpad poginge 
doen um umhôg te komme wâ nie 
lukte,ik denk: veulste muug van 
dieje wandeling!.Dus  d’r uthaole 
meej un schepnet,niks!!alle drèbbik 
kwam umhôg mèr ginne schildpad.
Ik zag ôk gin luchtbellekus mîr!!!:hij 
verzûipt!!!!(d’n vijver is unne mèter 
diep)Waotter durrut en eindeluk hadde 

wu’m. In unne bak gezet meej wâ keier ,ellekekirrus 
trug deuwe,hij wouw dur utklimme.Meej toeres lag 
ie ôk op zunne rug!!Nou lag ‘r bij die kiezelkeikes 
ôk un schôn wit ovaal stintje,hoe meer ik ut bekeek 
hoe schônder dè’k ut von,ik von ut sund en haolde 
ut ‘r ut….. wa denkte??Un wit kiezelkeike??Nee 
…..un echt schildpadeike!!!un bietje glibberig,mèr 
schôn!!!!Meej ut visserke gebeld!!Dè menneke ôk 
hil frèèt!Dieje jonge econoom docht al meej  ân 
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1 liter vlierbessensap
4 glühwein kruidenbuiltjes (uit Oostenrijk of 
speciaalzaak of soms met de feestdagen in de 
supermarkt) 
1 theelepel gemberpoeder
750 gram geleisuiker

Dit alles aan de kook brengen , een minuut 
borrelend laten koken, 5 min op zeer laag vuur 
laten trekken en in goed afsluitbare potten 
(clicksluiting) doen. Bij verkoudheid een 
eetlepel in hete thee, en zo warm mogelijk 
drinken!! Héérlijk en het werkt fantastisch!!

Mèr ik hoop dè gullie dè dees Fistdaog nie nôdig 
hèt, dè ge gin snotbelle hèt meej ut kusse bij de 
goei wense vur Korsemus en ut Neij Jaor. 

Ik wens vur Prins Ron d’n Urste meej zunne 
Adjudant Henk, mèr ôk alle aander Striepers en 
Strieperrinnekus ; alles wâ ge oe eige mer wense 
kent, mèr vurral unne schônne Carnaval 2009

Houdoe!! Opoe

fokke,mèr  dè nie,nie bij mèn!!(en  dan nog…éééén 
zu’n eike!!!)Dieje  schildpad war ân iemes anders 
beloofd!!An  iemes die bij de “Brassers”is.In un 

durzichtig deuske ging dees wirreldwonder; “t eike, 
overal meej hènne!!Zu iet moette nie allinig vur oe 
eige houwe.Ut kan zu gek nie gaon of bij ons hebbe 
we wâ bezonders.We brochte hum (heur) nur ut 
neej adres wor ze al meer as tien jaor schildpadde 
hebbe,mèr nog nooit un eike!!Ôk daor frèèt meej 
bist en eike. s’Andere daogs un tillefôôntje…..:d’n 
schildpad had wìr un eike geleed!!!!(dur nao nog 
inne en nog inne en nog inne………….!!!!mèr nou 
in ut zand(toch fokke??????)Mèr dan moet ut wel 
25 graden zèn! Dè war ut nou nie krèk!!!. Meej al 
dieje natte kouw,ôk un natte neus.Un paor meej 

unne  goeije snotbel èn kèèlpèèn.Och zeej ik daor 
heb ik iets hil goewds vur!!Unne kruidige vlierbesse 
siroop. Nou wil ik ullie dees recept ôk durgève vur 
as ge messchien nog vlierbessesap hèt 
stôn.Zonie,moette dees ut volgend naojaor zeker 
maoke!!!.Ut gî zo,ik schrèèf  ut mèr nie in ut 
Valkeswirds,ut is sund as ge dees recept nie snapt.
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Uit de oude 
doos
Onlangs kreeg ik van de 
redactie van de Pypliano 
het verzoek om iets te 
schrijven over ‘toen’. Ja, 
daar zit je dan… Wat 
bedoelt men eigenlijk met 
‘toen’? Vijf jaar geleden, 
tien jaar geleden, 55 jaar 
geleden? Kortom: ik besloot maar eens wat op 
te diepen uit het verleden van het ‘karnaval’ 
(vroeger werd het altijd met een ‘c’ geschreven, 
maar dat was blijkbaar ‘toen’!). Eigenwijs als 
ik ben (ik was toentertijd nog schoolmeester en 
men zegt dat die eigenwijs zijn!), ga ik het toch 
maar met een ‘c’ schrijven.

In 1997 bestond carnaval in Striepersgat 44 jaar en 
men vroeg mij om een lesbrief voor de basisscholen 
te maken. Ik heb toen elf lesbrieven gemaakt, die 
in de scholen in de twee hoogste groepen werden 
behandeld. Nu nog worden deze, uiteraard in 
aangepaste en herziene versies, om het jaar aan 
de scholen verstrekt. Ook in de Valkenswaardse 
bibliotheek kunt u ze inkijken. De titel is: ‘Carnaval 
moet je (leren) vieren’.
Overdenkend wat ik zou willen schrijven in 
de Pypliano, kreeg ik de ingeving om uit deze 
lesbrieven het een en ander te putten. Misschien 
zou het niet zo slecht zijn, dat ook volwassenen 
iets meer zouden leren (want leren doen we toch 
ons hele leven?!) over wat carnaval eigenlijk is. Of 
beter: moet zijn. Uiteraard is alles niet in één artikel 
te beschrijven, maar ik zou in de komende uitgaven 
van de Pypliano geregeld een stukje uit de oude 
doos kunne opdiepen. Dus…

Héél oud
Natuurlijk weet u al dat carnaval niet alleen in 
Striepersgat en omstreken wordt gevierd, maar in 
veel dorpen en steden in voornamelijk Brabant en 

Limburg. Het carnavalsfeest wordt verder gevierd in 
met name Duitsland, Italië, België en Zuid-Amerika 
(met name Brazilië), maar ook in nog diverse andere 
landen in de wereld. Carnaval is dan ook al héél oud. 
Waarschijnlijk is het één van de oudste feesten die 
de mensheid kent!
Meer dan vierduizend jaar geleden werd er al het 
‘Sacaeau’ gevierd. Dit was een ‘nieuwjaarsfeest’ 
uit Babylonië, dat werd gevierd rond het begin van 
de lente. Er was toen zelfs vijf dagen lang feest. 
Er hoefde niet te worden gewerkt en ook konden 
tijdens deze vijf dagen feest meesters en slaven hun 
‘rollen’ omwisselen. De bedienden had het dus voor 
het zeggen. Een omgekeerde wereld.
Ook in het oude Rome werden de rollen omgekeerd: 
de slaven werden hier zeven dagen ‘vrij’ en mochten 
kritiek uitoefenen om hun meesters. En ze ook voor 
de gek houden. De mensen trokken andere kleren 
aan en zetten vaak een masker op. Ook hier werd 
een ‘schijnkoning’ gekozen. Tijdens de optocht (ook 
toen al!) werd hij uitgedost in koninklijke gewaden 
en meegevoerd op een versierd ‘pronkschip’ op 
wielen.
De ‘schijnkoning’ mocht deze dagen de rol van 
koning spelen en werd zelfs uitgehuwelijkt aan 
een priesteres! Maar… na deze dagen werd hij 
terechtgesteld. Het was immers een ter dood 
veroordeelde! Deze man werd geofferd aan de 
goden en stierf voor de zonden van het volk. Zodat 
het volk het nieuwe jaar met een ‘schone lei’ kon 
beginnen. Hun zonden waren vergeven…

Dionysus
In Griekenland trok ook een optocht door de straten, 
met op een wagen (een soort schop op wielen) de 
zogenaamde ‘God van de Wijn’: Dionysus geheten. 
Vanuit dit schop werden vijgen, noten en andere 
versnaperingen naar de menigte geworpen. In de 
optocht zelf liepen allerlei gemaskerde mensen mee. 
Zij beeldden de boze geesten uit. Men probeerde 
deze boze geesten milder te stemmen, door het 
gooien van versnaperingen.
Het Christendom verzette zich rond het jaar 500 
tegen deze heidense gebruiken en in 1091 werd 
het feest, inmiddels al carnaval en/of vastenavond 



genoemd, opgenomen in het kerkelijk 
jaar. Een feest voorafgaande aan de 
vastenperiode: aswoensdag.
In de Middeleeuwen werd 
Vastenavond volop gevierd in 
het noorden en in het zuiden. De 
feestvierders maakten er soms een 
grote bende van. Ze waren vaak 
verkleed als zwervers, bedelaars 
enzovoorts, die dobbelden en 
zuipend op wagens zaten. De kerk 
wees er op dat zo’n leven slecht 
was en dat je netjes moest leven. Stukje voor stukje 
verdween toen het carnaval en in de periode tussen 
1692 en 1789 was carnaval zelfs offi cieel verboden 
in diverse steden!

Opleving
Zo verwaterden de carnavalsgebruiken steeds 
meer en verdwenen zelfs. Het herstel zetten rond 
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1823 in, toen in de Duitse stad Keulen weer een 
grootse optocht werd gehouden. Andere steden, 
zoals Munster, Mainz en Aken, volgenden. En… 
heeft un het een en ander herkend? De huidige 
carnavalsgebruiken zijn duidelijk weer een opleving 
van ‘toen’!
Een volgende keer diepen we uit de oude doos de 
meer moderne tijd op en uiteraard het ontstaan van 
het carnaval hier…

Alaaf!
Herman Wooning

Nie Hokken mar Latten
Het waar unne gezellige prinsenverkiezing, zee 
munne vriend ut Limburg, toen hij diep in de nacht 
thuiskwam. Hier in Striepersgat kenne ze dur ok wel 
wa van. En volgus mij hebben ze deez’ jaor unne 
goeie prins en adjudant. Ik draaide mun eige goed 
ziek um, want ik lag al twee daogen mee bijna 40 
graden koorts in bed. Het 
carnavalsseizoen begon 
alwir goed vur mij. Moest 
ik hum d’n urste beste 
keer al alleen nar die 
prinsenverkiezing laoten 
gaon. Nouw ja, alleen, 
mun vriendin en heure 
mens gingen ok, dus waar 
hij nie alleen.
Da hij ok unne echte plekker is ha ik wel in de 
gaoten. Want het waar al 4 ure toen hij langs me in 
bed schoof. Hij lag nog wa te wauwelen, mar toen ik 
nie antwoordde, snurkte hij dur al gauw op los. Da 
snurken da vein ik wel un minpunt van hum. Munne 
ex-vriend van boven de rivieren die deej’ da nie. Die 

heurde ik nooit ’s nachts, ja alleen as, mar da gao ik 
aon ullie nie uitleggen…
Mar afi jn, ge kent nie alles hebben. En trouwes ik 
heb dur alleen in ut weekend mar last van. Want 
mee hum Hok ik nie, mar daor Lat ik mee, as gullie 
begrijpt wa ik bedoel. Het is unne goeie mens mar 
nie um d’n hille dag op de bank te hebben. Ten 
urste verstao ik nog nie alles wa dattie zegt, want da 
Limburgs taoltje is toch wel hil ingewikkeld.
Ten twidde, ik moet d’n hille dag ginne mens mir 
um me heen hebben. Die ervaring meej’ dieje vriend 
van boven de rivieren wil ik ginne twidde keer mir 
mee maoken. Ik moet dur de week nog kennen doen 
wa ik zelf wil. En vrouwen die ok Latten, zeggen da 
de liefde dan veul langer in stand blèft en da geleuf 
ik meteen!
Nouw gao ik het kommende weekend nar Maastricht 
want daor is unne Tonpraotersavond. Munne 
Limburgse vriend wil gèr meej’ mij daor nar toe. 
Ben benieuwd wor het die Limburgse tonpraoters 
over gaon hebben. Alleen ben ik bang da ik dur 
meer as de helft nie van verstao.

Nelleke Neggers



NOVEMBER
zaterdag 08 Verkiezing Prins van Striepersgat
zaterdag 08 Striepersgatse Prinsenzitting
zondag  09 Verkiezing Jeugdprins van Striepersgat 
dinsdag 18 Voorronden Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
woensdag 19 Voorronden Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
zaterdag 22 11/11 bal CV de Bokkenrijders, de Vurdeurtrekkers en Ontspoord (alleen voor leden)
dinsdag 25 Voorronden Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen

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
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Evenementen-
kalender 2008/2009



JANUARI
zaterdag 03 Striepersgat on Ice
vrijdag  09 42ste Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
zaterdag 10 42ste Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
zondag  11 42ste 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 1ste Vorstenzitting en Federatieonderscheiding

FEBRUARI
Vrijdag 06 2de Vorstenzitting
zaterdag 07 3de  Vorstenzitting     
zondag  08 31ste  Blaaskapellenfestival CV De Brassers
woensdag 11 Minizittingen Striepersgatse Verzorgingscentra
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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Zondag 8 februari is het weer zover. Drie 
weken voor het ‘échte’ carnaval wordt door 
CV De Brassers en De Hebrasskapel weer het 
Striepersgatse blaaskapellenfestival gehouden. 
In 2009 voor de 31ste keer. Nog twee jaar en dan 
staan we weer voor een jubileum.

Hoewel het bezoekersaantal 
bij veel festivals terugloopt, 
kunnen de Brassers gelukkig 
altijd weer terugkijken op een 
volle zaal Lavrijssen. Zeker ’s 
middags vanaf een uur of vier 
is er meestal geen doorkomen 
aan. De eerlijkheid gebiedt te 
melden dat het bezoekersaantal 
in de avond wat terugloopt.
Natuurlijk hopen wij dat ook 
het jaar 2009 voor dit niet meer weg te denken 
festival een succesjaar wordt. Aan de deelnemende 
kapellen zal het niet liggen. Naast een aantal vaste 
deelnemers, zijn er ook weer enkele nieuwelingen 

        Voor de 31ste 
keerStriepersgats 
Blaaskapellenfestival

die er alles aan zullen doen om de zaal in beweging 
te krijgen.
CV De Brassers en De Hébrass-kapel nodigen alle 
verenigingen uit om dit festival te komen bezoeken. 
Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom. Natuurlijk in 
carnavalstenue.

        Voor de 31ste 
23
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Onno en Theo terechte winnaars
Groot Striepersgats Liedjesfestival
Wat is de defi nitie van een goed carnavalsliedje? 
Dat was zaterdagnacht, van 13 op 14 december, 
na afl oop van het Groot Striepersgats 
Liedjesfestival, weer eens de veel gehoorde vraag. 
Onno en Theo leverden met hun nummer ‘Dit 
ben ik…’ een absoluut kwaliteitsliedje, met een 
sterke tekst, mooie muziek en een aanstekelijk 
optreden, compleet met doedelzakken. Over het 
carnavaleske karakter waren de meningen echter 
verdeeld.

Het hoort bij dit sfeervolle evenement in De Hofnar 
en het zal ook altijd zo blijven. Over de beslissing 
van de vakjury is altijd wel wat te zeggen, maar 
gezien de uitslag van de Publieksprijs, ook gewonnen 
door Onno en Theo, hadden de deskundige mannen 
en vrouwen van de jury het toch heel aardig 
gezien. Het publiek heeft immers altijd gelijk! Het 
meezinggehalte van ‘Dit ben ik’ is dan ook hoog en 
het is een heerlijk nummer om mee te blèren in de 
kroeg. Geen ‘meedeiner’, maar mijns inziens een 
terechte winnaar, in de geest van bijvoorbeeld Guus 
Meeuwis!

Striepersgats 
Liedjesfestival
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Tweede werd IVO, met ‘Jagen’, gevolgd door 
Blek meets The Toppersch, met ‘Vier daag lang!’. 
Beide heel leuke nummers, die meteen goed lagen 
in het gehoor en zorgden voor de nodige bijval 
vanuit de zaal. Overigens gold dat wel voor meer 
nummers, want ook bij CG Achteraf (Rob Winters 
en Johnny Le Maire), Hermenieke van Nix, Nie 
Melke, Achastbisjemernenaomhet (Willem-Jan 
Schampers), Tadá, Santé, Grijs meej wa kleur en Trio 
Flamengo werd volop meegezongen, meegeklapt en 
geswingd.

Meest Striepersgats
Opvallend was verder nog de prijs van ‘Meest 
Striepersgats’ nummer voor Grijs meej wa kleur. 
Johan Follon, toch een échte Pintewipper, bracht met 
zijn drie dochters het mooie nummer ‘Holadiejee’, 
waarin de sterke punten van Striepersgat werden 
bezongen. Een Dommels kwartet dat een ode brengt 
aan Valkenswaard, met zijn Handelse Processie, 
zijn toerwielerklassieker Diekirch-Valkenswaard en 
zijn kleurijke Bloemencorso. Dat kan bij het Groot 
Striepersgats Liedjesfestival!
’s Middags was er voor het eerst een tekst- en 
zangwedstrijd voor de Groot Valkenswaardse 
basisschooljeugd. BS Agnetendal en groep 8b van 
BS Schepelweyen uit Dommelen en BS De Smelen 
uit Valkenswaard streden in de fi nale om de eerste 
prijs. Het was uiteindelijk Schepelweyen (met 
‘Het is weer carnaval’) dat won. Gevolgd door 
Agnetendal (‘Joep zit in de troep’) en De Smelen 
(‘Kindercarnaval’).

Dit ben ik…

Soms denk ik bij mezelf, ik het helemaal gehad.
Ik moet nodig weg, uit dit ouwe Striepersgat.
Die lelijke gebouwen, de gemeentepolitiek.
Het lijkt zo nu en dan net een bananenrepubliek.

Maar als ik op Vastenavond,
met mijn vrienden naar de Statie ga.
Dan voel ik hier een steek
en dan weet ik: ik besta!

Refrein
Dit ben ik, dit ben jij.
Dit is het leven, zoals we bedoeld zijn.
‘k Hoor hier thuis, ‘k ga nooit meer weg.
Dit is mooier dan ieder refrein.
Laat vanavond een eeuwigheid duren.
Dit moment voor altijd bestaan.
Dit ben ik, dit zijn wij.
Niemand krijgt me hier ooit nog vandaan.

Misschien zijn al die twijfels niet helemaal terecht.
Dit dorp dat kan veel beter, maar het is ook niet zo 
slecht.
Vergeet de ergernissen, kijk goed om je heen.
In dit rare dorp is een Strieper nooit alleen.

Maar als ik op Vastenavond,
met mijn vrienden naar de Statie ga.
Dan voel ik hier een steek
en dan weet ik: ik besta!

Refrein

Laat vanavond een eeuwigheid duren.
Dit moment voor altijd bestaan.
Dit ben ik, dit zijn wij.
Niemand krijgt me hier ooit nog vandaan.

Refrein
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Twee keer eerder was hij kandidaat voor het 
Prinsschap van Striepersgat, maar twee keer had 
hij de pech, dat er hele sterke concurrenten waren. 
Nu, na Prins Toon d’n Urste en Prins Jubliano, 
is het de beurt aan Ron Hoogmoet om als Prins 
Ron d’n Urste over carnavalesk Valkenswaard te 
heersen. ‘Ik weet wat er op me afkomt. Immers, 
ik heb lang genoeg de tijd gehad om me voor te 
bereiden!’ Een brede glimlach volgt.

Met Ron heeft 
Striepersgat een Prins 
gekregen die te allen tijde 
zichzelf blijft en eigenlijk 
zelden is te betrappen op 
een verbale uitbarsting of 
anderszins zich te buiten 
gaat. Een saaie Piet 
derhalve? ‘Nee, hoor. 
Ik ben altijd een van de 
laatste die naar huis gaat en ben iemand die houdt 
van gezelligheid en drukte. Ik ben echter minder 
ad rem dan bijvoorbeeld mijn voorganger en een 
prater zoals mijn Adjudant zal ik ook nooit worden. 
Ik vul het Prinsschap op mijn manier in. Rustig, 
met soms een kwinkslag en met veel aandacht voor 
de verenigingen en de vele vrijwilligers binnen 
de Stichting. En met oog voor het protocol en 
tradities.’
Prins Ron d’n Urste is formeel de 56ste Prins van 

Striepersgat. ‘En ik ben zelf 44 jaar, dat is samen 
honderd jaar. Net zoveel als De Valk. Genoeg reden 
dus om dit nog eens voor Prins te gaan!’, lacht Ron. 
‘Het is geen droom die uitkomt, maar nadat ik in 
2002 lid ben geworden van de Raad van Elf, ben ik 
er wel langzaam naar toe gegroeid. In eerste instantie 
hoefde ik niet zo nodig, maar toen ik het eenmaal 
een paar keer had meegemaakt en ook hoorde van 
andere Prinsen hoe geweldig het was, begon het toch 
wel te kriebelen. Vandaar dat ik me, in samenspraak 
met het thuisfront, kandidaat stelde.’

Plezier
Samen met zijn Adjudant Henk Kremers (Prins in 
2002-2003) regeert Prins Ron d’n Urste onder de 
leuze ‘Wor wakker mee ne lach en maok plezier 
d’n hillen dag!’ Een waarheid als een koe en een 
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Prins Ron 
d’n Urste van 
Striepersgat 
is ‘ne gewone jonge



leefwijze die Ron probeert na te streven. ‘Ik ben 
een gewone jongen die elke dag met plezier naar 
zijn werk gaat (interieurbouwer bij bussenfabrikant 
VDL/Berkhof) en geniet van de mooie dingen in het 
leven. Elke dag opnieuw. En zo vier ik ook al jaren 
carnaval. Eerst gewoon met vrienden in de kroeg, 
maar de laatste zes jaar georganiseerd binnen de 
Stichting Carnavalsviering Striepersgat. Dat bevalt 
me prima. We hebben een hartstikke leuke groep 
binnen de Raad van Elf en maken veel plezier.’
Ron kwam in aanraking met het georganiseerde 
carnaval, toen zijn zoon Ricardo lid werd van de 
Striepersgatse Jeugdraad. ‘Natuurlijk kende ik al wel 
wat mensen, maar ik heb toen inderdaad écht kennis 
gemaakt met de Stichting en de vele vrijwilligers 
die daarbinnen actief zijn. Het bleek dat je veel 
mensen die betrokken zijn bij het Bloemencorso 
in Valkenswaard (nóg een grote liefde van Ron, 
red.), ook weer terugziet bij de carnaval. Heel leuk 
natuurlijk!’ Via-via kwam hij uiteindelijk bij de Raad 
van Elf. Met nog vier andere ‘Pielekes’. ‘Henk was 
toen Prins en we hebben als nieuwelingen diverse 
keren de krant gehaald en zelfs met de Valkeswirtse 
Twilling in bed gelegen!’

Technische commissie
Nauwelijks lid van de Raad van Elf, werd Ron al 
benaderd voor de technische commissie van de 
Stichting, want ‘handige handjes kunnen ze daar 
altijd gebruiken’. De afgelopen jaren heeft hij zich 
binnen deze club enthousiaste bouwers (onder meer 
verantwoordelijk voor de Prinsenwagens en het 
decor van de zittingsavonden, red.) geprofi leerd 
als een ‘alleskunner’. ‘We hebben prachtige dingen 
gebouwd. Het meest trots ben ik uiteraard op de 
nieuwe Prinsenwagen. Via VDL Berkhof had ik een 

onderstel kunnen ‘regelen’ en daarop hebben we een 
prachtige wagen gebouwd. Ik heb me voornamelijk 
bemoeid met het lassen, buigen en timmeren.’
Zoals gezegd is carnaval niet de enige hobby van 
de nieuwbakken Prins, wiens wieg in de Unselstraat 
in Valkenswaard stond. Tot voor kort was hij nog 
actief voetballer bij De Valk (waar zijn vrouw Anita 
secretaris is; de eerste vrouw in het hoofdbestuur in 

de honderdjarige historie van deze roemruchte club, 
red.) en ontwerper van bloemencorsobuurtschap 
Dommeldal. ‘Met voetballen ben ik moeten stoppen 
vanwege een blessure en als ontwerper vond ik het 
tijd worden voor een ander. Ik blijf uiteraard wel 
mee bouwen. Na zoveel jaar moet je echter ook 
eens ‘nee’ durven te zeggen. Ik ben begonnen met 
een eigen bedrijfje (interieurbouw) en daar gaat ook 
veel tijd zitten.’

Bijzonder
In tegenstelling tot Adjudant Henk, kennen veel 
mensen de nieuwe Prins wel van gezicht, maar niet 
van naam. ‘Ik sta niet zo vaak op de voorgrond. 
Alleen de afgelopen jaren met de Prinsenzittingen 
en het Liedjesfestival. Daar ga ik nu proberen 
wat verandering in te brengen. Tot nu toe bevalt 
het me goed. We zijn al op een aantal bijzondere 
feesten geweest, zoals het afscheid van de Beauty 
Bar geweest, het Prinsenbal in Dommelen en de 
Prinsenwisseling in Tienen. En ik heb de aftrap 
verricht bij de voetbalwedstrijd tussen De Valk 
en RKJVV. De reacties waren heel positief. Een 
gewone jongen als Prins, dat spreekt de mensen 
blijkbaar toch aan!’
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Hallo Striepers en Strieperinnekes,

Na het geweldige afgelopen carnavalsjaar met onze 
grootste Bok Arno en zijn Adjudant Harry, leek het 
ons leuk om nu de touwtjes weer eens in handen te 
nemen. Allereerst zullen we ons eens voorstellen, 
voor zover je ons nog niet kent!!

Grootste Bok Nathalie
Naam: Nathalie Jacobs
Woonplaats: Striepersgat
Leeftijd: jong 30+
Burgerlijke staat: sinds 1998 getrouwd met Arno 
(het jaar waarin ik ook grootste Bok was)
Kids: Demi van 7 jaar en Milan van 5 jaar
Dagelijkse bezigheden: het huishouden, m’n gezin, 
en ook nog  parttime werkzaam bij Bakkerij Bart in 
Valkenswaard

Adjudant José
Naam: José Verberne
Woonplaats: Striepersgat
Leeftijd: jong Belegen 40+
Burgerlijke staat: sinds 1983 getrouwd met Harry
Kids: Kenny van 23 jaar en Linda van 20 jaar
Dagelijkse bezigheden: het huishouden, gezin en 
ook nog fulltime bezig bij Truck Parts Verberne

We zijn hartstikke freet dat de keuze op ons is 
gevallen op 22 november, tijdens ons 11/11 bal, 
waar onze dorstlustige hoogheid Prins Ron d’n Urste 
ook bij aanwezig was in een wel heel een pikant 
setje, waarover we verder niet te veel uitweiden  
natuurlijk.
Onze vereniging CV de Bokkenrijders bestaat dit 
jaar 45 jaar, dus reden genoeg om er een extra leuk 
feestjaar van te maken. We hebben  inmiddels onze 
verrekkes oude kielen dan eindelijk aan de wilgen 
gehangen, in ruil voor super schôn jassen, dus als 
je  iemand weet voor een zestigtal antieke kielen… 
Misschien brengt het nog wat op!
Maar je zult ons vast wel ergens tegen komen bij 
het een of het ander. Rest ons niets meer dan jullie 
een gezellig carnavalsseizoen te wensen met heel 
veel plezier! En tevens wensen wij alle Striepers 
en Strieperinnekes een fi jne kerst een gelukkig en 
gezond 2009!

Met ons aan kop word het helemaal 
Top! Alaaf!

Met carnavaleske groetjes,
Grootste Bok Nathalie & Adjudant José
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Lezers schrijven
Hallo redactie
Hier heb ik nog iets om t.z.t in de Pypliano te plaatsen. In 2000 
is deze foto gemaakt van Joris Werson en Koen Stammen, 
.zonen van de muzikanten Rob Werson (Striepersgatse 
Hofkapel) en Adri Stammen (Notenkrakers)). En het zijn ook 
weer kleinzonen van échte Striepers; namelijk Martien Wijnen 
en Henk Stammen. De foto werd gemaakt bij de open dag van 
de Brassers, ADA en Vurdeurtrekkers.
Het toeval is nu dat deze twee jongens sinds vorig jaar in de 
Jeugdraad zitten. Daarbij komt ook nog dat beiden sinds dit 
jaar (bij drum/slagwerk) sámen op de muziekschool zitten. 
Dit is bijzonder, omdat ze verder vrijwel geen contact hebben, 
omdat ze niet bij elkaar in de buurt wonen, dus ook niet samen 
op school zitten.

Groetjes Tilly Wijnen

Kaarten 
Vorstenzitting
Dit seizoen zijn er DRIE Vorstenzittingen: op za-
terdag 31 januari, vrijdag 6 februari en zaterdag 
7 februari. Voor alle avonden zijn er nog kaarten, 
maar het de voorverkoop loopt uitstekend. Kaar-
ten kosten 11 euro per stuk. De Vorstenzittingen 
worden gehouden in zaal Lavrijssen en beginnen 

        Striepersgats 
     Open podium

om 19.49 uur. Er zijn diverse wervelende optredens 
van uiteenlopende artiesten en enkele top-tonprao-
ters. Kaarten zijn te bestellen via e-mail balsenzittin
gen@striepersgat.nl of telefonisch op nummer 040-
2012176 of 040-2043623 (tussen 18.00 en 20.00 
uur).

        Striepersgats 
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De jeugd van Valkenswaard, Dommelen en Borkel en 
Schaft wordt door de commissie SOP (Striepersgats 
Open Podium) uitgenodigd om op zondag 18 
januari mee te doen aan dit k leuke evenement. Het 
is al weer voor de zevende keer dat het SOP wordt 
gehouden. Ook dit jaar weer in zaal Lavrijssen in 
Valkenswaard.
Alle kinderen, in de leeftijd van zes tot en met vijftien 
jaar zijn van harte welkom om hun talenten op het 

podium te laten zien en horen. Je kunt deelnemen 
in de volgende categorieën: 1. dans, 2. playback en 
3. live (zang, instrumentaal, cabaret). Deelname aan 
deze middag is geheel gratis en er zijn leuke prijzen 
te winnen.

Opgeven kan bij: Ellen Cox, Germstraat 35, 5555 
LL Valkenswaard. E-mail: g.cox3@chello.nl.



Op zaterdag 3 januari 2009 is de tijdelijke 
ijsbaan op de Markt voor de tweede keer het 
toneel voor ‘Striepersgat on Ice’. Dit initiatief 
van de Striepersgatse Raad van Elf bleek vorig 
seizoen zo’n succes dat er meteen werd besloten 
dat dit een vervolg moest krijgen. Wie wordt de 
opvolger van Vierkant Rond, de winnaar van 
vorig jaar?
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Carnaval op  
het ijs
Carnaval op  

Voor diegene die er vorig jaar niet bij waren, zullen we 
even kort uitleggen wat het inhoudt. ‘Striepersgat on 
Ice’ is een soort ‘airhockey’, waarbij het de bedoeling 
is om met een grote Striepersgatse onderscheiding 
te scoren in het doel van de tegenstander. Het is niet 
op schaatsen, dus iedereen kan meedoen: van jong 
tot oud.

Afgelopen seizoen werd er met het maximale 
aantal van zestien teams gestreden voor de titel 
‘Striepersgatse IJskampioen 2008’. Na spannende 
wedstrijden in de poule fase, de kwart en halve fi nales 
moest uiteindelijk in de fi nale de Striepersgatse 
Jeugd het opnemen tegen Vierkant Rond uit Nuenen. 
De jeugd weerde zich daarin kranig, maar 



moest uiteindelijk toch haar meerdere erkennen in 
Vierkant Rond. Deze ploeg mocht uit handen van 
Prins Jubliano de prijs in ontvangst nemen.

Tijdens de wedstrijden zorgden diverse kapellen 
ervoor dat de stemming rond de ijsbaan er goed in 
bleef. In de feesttent naast de ijsbaan was er gedurende 
de gehele avond een programma om diegene die het 
buiten te koud vonden te amuseren. Zo was er een 
DJ en diverse optredens van Striepersgatse artiesten. 
Als afsluiter was er een verrassingsoptreden van Ad 
van Opstal. Hij bracht de stemming er helemaal in, 
voor zover dat nog niet was gelukt.

Dit jaar belooft weer zeer gezellig te worden en 
hopelijk ontmoeten we weer veel Striepers en 
Strieperinnekes op, denken we, de gezelligste avond 
op de ijsbaan.

Striepersgatse Raad van Elf
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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....!



        Striepersgats                                                                                       
  paar 2008/2009

Tijdens de Nacht van de Bokkenrijders zijn Bart Wils en Daniëlle Mensch gepresenteerd als het nieuwe 
Striepergats Paar van het Jaar. Bart is 21 jaar, metaalbewerker bij Jangro en actief bij CV De Brassers. 
Rallyracing is zijn grote passie. Daniëlle is 19 jaar, leert voor juf en loopt stage op basisschool Agnetendal. In 
het weekend werkt ze bij de gezelligste lunchroom van Valkenswaard: De Orangerie.
Het Paar van het Jaar is ook in het ‘echte leven’ een stel. Ze leerden elkaar kennen bij CV De Brassers. Dat was 
in 2006. De opa van Daniëlle is daar lid. Na wat afspraakjes tussen de twee sloeg de vonk over. Het jeugdige 
Paar van het Jaar laat weten heel veel zin te hebben in de carnaval van 2009!

        Striepersgats                                                                                       
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Op 25 oktober 2008 is 
Violetta Willems, lid 
van CV De Brassers, na 
een kort ziekbed overle-
den. Vlak daarvoor was 
ze nog vol enthousiasme 
aanwezig op de jaarlijk-
se feestavond van ‘haar’ 
carnavalsclub. Niet veel 
later werd Violette op-
genomen in het zieken-
huis, waar zij ongeveer 

zes weken heeft gestreden tegen haar ziekte.
Er was weer hoop toen zij op vrijdag 17 oktober 

In memoriam 
Violetta Willems
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weer naar huis mocht. Helaas bleek Violetta te moe, 
het ontbrak haar aan vechtlust en zo moest ze toch 
onverwachts afscheid nemen van haar dierbaren. Ze 
werd 64 jaar.
We verliezen met Violetta een Brassers-lid van het 
eerste uur. Als het enigszins kon was, zij bij al onze 
activiteiten aanwezig. Ook was zij een trouwe be-
zoekster, als de Hébrass-kapel optrad. We zullen 
haar voortaan moeten missen. De redactie wenst 
Karel, Theo, Jolanda en Frank, Ad en Mary-Anne 
en alle kleinkinderen veel sterkte.

Martien van de Molengraft

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



Prinsenzitting
2008.....

Groot succes!!!
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Unne Strieoper hi 
gehurd dè. En gaat 
verder in het A.B.N.

Dat, er begin november 
een oprichtingsvergadering 
is geweest, met als doel 
een betere samenwerking 
van de Brabantse 
Carnavalsverenigingen, 
zoals men die in Limburg 
kent n.l. de BCL.

Dat, er op 11 november om 11.11 uur, in Den Bosch 
notarieel is vastgelegd, een Vereniging, zijnde de 
Brabantse Federatie van Carnavalsverenigingen 
(BFC), met eigen statuten.

Dat, de doelstelling van deze Federatie (BFC) is:
- een overlegorgaan van aangesloten 
carnavalsverenigingen in Brabant;
- belangenbehartiging van carnavalsverenigingen, 
bij o.a. de organisatie van optochten en zittingen;
- collectieve verzekeringen en subsidies voor 
educatieve programma’s.

Dat, de eigen identiteit en het lokale karakter van 
het carnaval in de Brabantse plaatsen wel bewaard 
blijft.

Dat, tot voorzitter van deze Federatie is gekozen 
Rob van de Laar, voormalig bestuurder van de 
Carnavalsclub Oeteldonk (Den Bosch).

Dat, de secretaris van de Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat (SCS), Ton van Loon, namens 
Striepersgat aan het Federatieoverleg heeft 
deelgenomen.

Dat, verenigingen en kapellen zich bij deze 
Brabantse Federatie kunnen aansluiten, waarbij de 
contributie op 55 euro p/jaar is vastgesteld.

Dat, begin 2009 hierop uitvoerig wordt teruggekomen 
richting de verenigingen en papellen in Brabant.

Dat, op zaterdag 8 november de Prinsenverkiezing 
heeft plaats gevonden in Stadscafé De Senaat. De 
stemgerechtigden op deze bijzondere plenaire 
vergadering waren: leden van de Stichting, Ere-leden, 
leden van de Raad van Elf en vijf vertegenwoordigers 
van de plaatselijke carnavalsverenigingen en 
kapellen, aangesloten bij het Striepersgilde.

Dat, Raadslid Ron Hoogmoet werd gekozen tot 
Prins Ron d’n Urste; Adjudant werd Henk Kremers 
en zijn leuze luidt: ‘Wor wakker mee ne lach en 
maok plezier d’n hille dag’.

Dat, ’s avonds, in een speciale poppenkastact, de 
nieuwe Prins van Striepersgat aan het publiek werd 
gepresenteerd. Een geslaagde Prinsenzitting in een 
volle zaal Lavrijssen.

Dat, de Prinsverkiezing in 1952 een geheel andere 
invulling kende en om dit te kunnen omschrijven 
moet ik dan ook teruggaan naar het jaar 1952.
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Op 25.01.52 is het Carnaval in Striepersgat van 
start gegaan, met de oprichting van de eerste 
Carnavalsvereniging Anders dan Anders (ADA), 
met als voorzitter Jack Huibers. Wat hij toen nog 
niet helemaal kende, was het art.81 van de Algemene 
Politie Verordening (APV), inhoudende: ‘Het in 
het openbaar, verkleed vertonen’. Dat was dan ook 
het begin van een enorme strijd met de Overheid 
(gemeente en politie) en de Rooms Katholieke 
Kerk.
Op 25.02.52 kwam dan ook een schrijven van 
B. en W. van Valkenswaard, waarin ontheffi ng 
werd verleend van art. 81 v/d Algemene Politie 
Verordening, waarmee dan ook Prins Pypliano 
(Jack Huibers), met zijn adjudant Wim Maas en 
een Raad van half Elf, het Carnaval in Striepersgat 
kon voorgaan. Aan Jack met zijn consorten dan ook 
de eer, dat zij de voorvechters zijn geweest, die het 
carnaval in Striepersgat hebben mogelijk gemaakt. 
Alsnog grote complimenten voor hun aller inzet.

Dat, op zondag 9 november Teun van Daal, uit een 
drietal kandidaten, tot Jeugdprins werd gekozen: 
Prins Teun d’n Urste. Adjudant werd Hidde 
Heesakkers. Leuze: ‘Carnaval is voor jong en oud, 
er is niemand, die er nie van houdt’. Vorst: Corné 
Peterse; President: Teun Jacobs.

Dat, we afscheid hebben genomen van Herman 
Wooning, als speaker van de Jeugdcommissie. Zijn 
opvolger is Ruud van Lierop.

Dat, Groot Valkenswaard weer een drietal 
Carnavalsprinsen kent, die het Carnaval in 2009 
kunnen voorgaan en uitdragen:

- in Brouwersgat: Prins-Hertog Jan van 
Brabant, met Adjudant Goof Melis;

- in Mulkgat: Prins Gerard d’n Urste, met 
Adjudant Eric Hoeks en

- in Striepersgat: Prins Ron d’n Urste, met 
Adjudant Henk Kremers.

Vanaf deze plaats, wil ik de drie Prinselijke duo’s 
veel succes toewensen met alle voorbereidingen en 
een fi jne en geslaagde Carnaval 2009!

Dat, Prins Ron d’n Urste met gevolg op 6 december 
een bezoek heeft gebracht aan de stad Tienen 
(B), i.v.m. de Prinswisseling Tienen, e.e.a. in het 
kader van de Jumelage van Valkenswaard met de 
stad Tienen. De organisatie was in handen van de 
carnavalscomiteit Stad Tienen.

Dat, deze jumelage al dateert vanaf 1973; in een 
speciaal belegde raadsvergadering van Valkenswaard 
werd dit jumelagebesluit op 21.09.73 bekrachtigd en 
de ondertekening door de stad Tienen vond plaats 
op 30.08.74.

Dat, sinds die tijd vele uitwisselingen hebben plaats 
gevonden op allerhande terreinen o.a. sport, cultuur, 
w.o. carnaval, etc.

Dat, CV De Bokkenrijders al jaren een 
carnavalsuitwisseling kennen met de Ridders van 
Brunengeruz, onder meer 
met de verkiezing van het 
Paar van het Jaar en de 
Striepersgatse Bruiloft.

Dat, ik vanaf deze plaats 
eenieder een prettige Kerst 
en dito jaarwisseling wil 
toewensen.

Alaaf…Unne Strieper,
Jan van Keulen
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