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Aan de vooravond van carnaval 2009 ontvangt u nog 
een goedgevulde Pypliano. Diverse mensen hebben 
weer de moeite genomen om iets te schrijven. Natuurlijk 
zijn wij als redactie altijd nog op zoek naar meer 
reacties en schrijfsels van verenigingen, commissies en 
individuele Striepers en Strieperinnen. De Pypliano is 
immers een blad voor en door de verenigingen, die zijn 
aangesloten bij de Federatie en het Striepersgilde, en de 
vele vrijwilligers binnen de Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat. Een heuse oproep dus om ook eens een keer 
wat kopij aan te leveren!

We hebben tot nu toe een hele carnavalsperiode 
gehad, met veel hoogtepunten. Denk aan het Brabants 
kampioenschap tonpraoten, Striepersgat on Ice, het 
jubileum van De Schuimkoppen, de drukbezochte 
Vorstenzittingen, de Federatieonderscheiding voor 
Martien Wijnen, de prijs voor de Meest Geperste 
voor Ton van Loon, het Blaaskapellenfestival van CV 
De Brassers en de zeer geslaagde Minizittingen in 
de verzorgingstehuizen in Valkenswaard. Bij al deze 
activiteiten en uitreikingen waren de Striepersgatse 
verenigingen goed vertegenwoordigd. Prima! We moeten 
met z’n allen dit feestje maken en bovendien: ‘met z’n 
allen is ook véél leuker!’

Tot slot wensen we Prins Ron d’n Urste, Adjudant Henk, 
Vorst Mark en hun hele gevolg veel plezier met het 
komende carnaval. Laten we er iets moois van maken! 
Samen met alle Striepersgatse verenigingen en kapellen 
én alle Striepers en Strieperinnen. Zeker in deze tijd 
van fi nanciële crisis en andere, minder leuke zaken en 
ontwikkelingen, is het goed om af en toe eens even de 
zinnen te verzetten. Carnaval is een prachtig spelletje, 
waarbij rangen en standen tijdelijk worden vergeten 
en iedereen met iedereen een praatje maakt. Onlangs 
verzuchtte een echte Strieper tegen me: ‘Zo zou het altijd 
moeten zijn!’ En gelijk heeft ie…

Alaaf,
Willem-Jan Schampers

Van 
de redactie
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Het Striepersgilde is een overlegorgaan van 
zelfstandige Striepersgatse carnavalsverenigingen 
en - kapellen. Het bestuur van het Striepersgilde 
coördineert dit en zorgt ervoor dat zaken, waarin 
de Stichting Carnavalsviering Striepersgat een rol 
kan spelen, binnen het stichtingbestuur worden 
besproken. Het Striepersgilde houdt rekening met 
de wensen en ideeën vanuit carnavalsverenigingen 
en vergroot de betrokkenheid tussen verenigingen 
en stichting. Binnen de stichting vormt het bestuur 
met de commissieleden een commissie met de naam 
‘commissie carnavalsverenigingen’. De aangesloten 
carnavalsverenigingen vormen het Striepersgilde.

De commissie carnavalsverenigingen is onlangs 
versterkt met de nieuwe commissieleden 
Walter Vastré en Kees Marchal. De commissie 
carnavalsverenigingen ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter     : Ruud Janssen
Secretaris      : Frie-anne Geldens
Penning meester : Maria Hendriks
Commissielid     : Linda van Tartwijk
Commissielid     : Walter Vastré
Commissielid     : Kees Marchal

Veranderingen
Wat is na het ontstaan van het Striepersgilde zoal 
veranderd? Met de Striepermail worden verenigingen 
tijdens het carnavalsseizoen maandelijks op de 
hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen 
binnen het georganiseerde 
carnaval. Ook zijn alle aangesloten 
verenigingen uitgenodigd voor 
de Prinsenverkiezing en voor 
het bezoek aan de Dommelsche 
brouwerij op carnavalsmaandag. 
.Op de laatste vorstenzittingsavond 
hebben we voor de eerste keer 
geprobeerd om zoveel mogelijk 
verenigingen bij elkaar te krijgen. 
En dat was een succes!
Vorig jaar is het Hofnarplein 
versierd met de verenigingslogo’s. 

Iets dat jaarlijks terugkeert. Bij de organisatie van 
de Prinselijke receptie wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met verenigingen die aansluitend 
deelnemen aan de optocht. Echter, bij de opening en 

sluiting van 
het carnaval, 
bij het oude 
gemeentehuis 
op de Markt, 
zien we nog 
geen massale 
opkomst van 
verenigingen. 
Dit heeft dan 
ook onze 
aandacht!

Striepersgatse carnavalsverenigingen en -kapellen 
kunnen zich nog altijd aanmelden, zodat zij hun 
stem richting de stichting duidelijk(er) kunnen laten 
horen!

Alaaf!
Ruud Janssen
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Striepersgilde



Oprichting BCL

Op zondag 11 februari jl. stond het Golden Tulip Hotel 
Central, gelegen aan de Markt in ‘s-Hertogenbosch 
centraal in een voor de carnavalswereld van de 
provincie Noord-Brabant historisch moment. 
De Brabantse Carnavals Federatie (BCL) werd 
namelijk feestelijk opgericht. Door de jaren heen 
is de overtuiging gegroeid dat er voordelen zijn te 
behalen bij een provinciale aanpak van kwesties van 
praktische aard, zoals onder meer verzekeringen, 
vergunningen, jeugdeducatie en historisch 
onderzoek.

Hoewel de provincie Limburg al jaren een 
overkoepelende carnavalsorganisatie heeft, leefde 
dit tot voor kort nog niet in onze provincie. Men 
vond dat er geen behoefte aan was, omdat de 
carnavalsorganisaties nadrukkelijk hun eigen 
carnavalstradities wensten te beschermen tegen 
invloeden van buiten. Voortschrijdend inzicht leidde 
uiteindelijk tot een begin van enig overleg, dat 
uiteindelijk heeft geresulteerd in de oprichting van 
de BCL. De Stichting Carnavalsviering Striepersgat 
is één van de initiatiefneemster in deze geweest.
De BCL is een belangenorganisatie van 
overkoepelende carnavalsorganisaties en treedt 
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slechts voorwaardenscheppend op, door advisering 
en uitwerking van initiatieven op uitsluitend het 
organisatorisch gebied. De BCL laat zich op geen 
enkel wijze in met het lokale carnaval. Maar in een 
tijd van alsmaar meer vergunningen en regelgeving 
kan een BCL van belang zijn.

Naast Striepersgat als één van de initiatiefneemsters, 
waren ook de overkoepelende carnavalorganisaties 
uit Bergen op Zoom, ’s-Hertogenbosch, Prinsenbeek 
en Tilburg aanwezig. De laatsten met bestuursleden, 
kapellen, prinsen en raadsleden. Helaas moest 
Striepersgat het doen zonder Prins, Raad van Elf en 
Hofkapel. Op dezelfde dag hield Prins Ron d’n Urste 
namelijk voor een select gezelschap zijn prinsenfeest. 
Onze Prins, Raad van  Elf en de Hofkapel hadden 
helaas daardoor andere verplichtingen, waardoor 
Striepersgat tijdens de oprichtingsbijeenkomst qua 
bezetting maar gering vertegenwoordigd was.
Namens Striepersgat waren Jan Zwarthoed, Ton van 
Loon, Michel Huibers, Nol van Alst, Arie van der 
Toorn, allen met partner, en Martien Wijnen, Jan van 
Dijk en Jos van Gestel aanwezig. De bijeenkomst 
werd geopend door middel van het zingen van het 
eigen ‘volkslied’ door de aanwezige organisaties. 
Met behulp van de met microfoon zingende Jan 
Zwarthoed en de kapel van Prinsenbeek bracht 
het Striepersgatse gezelschap het er desondanks 
nog goed van af. Al met al was het een zeer leuke 
middag!

Bij dit historisch moment had ons Prinselijk 
gezelschap mijns inziens eigenlijk aanwezig moeten 
zijn. Tenslotte ben je er voor om het Striepersgatse 
carnaval te promoten. Juist het Prinselijk gezelschap 
vormt het visitekaartje van het openbaar carnaval en 
de Prins kan dan later altijd zeggen dat hij als Prins 
bij de oprichting van de BCL acte de presènce heeft 
gegeven. Het  Prinsenfeest en het bijwonen van 
deze bijzondere bijeenkomst  had met een beetje 
moeite ook ‘samen gekund’, tenslotte zitten er 24 
uur in een dag. Helaas voor Striepersgat mocht dit 
niet zo zijn…

Jan Cremers bokaal
Afgelopen jaar kon de Jan Crmersbokaal niet 
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uitgereikt worden omdat er nagenoeg geen respons 
van de verenigingen/muziekgezelschappen was 
binnengekomen Het bestuur heeft voor dit jaar 
besloten om de verenigingen en muziekgezelschappen 
per post het verkiezingsformulier toe te sturen, 
waarbij tevens een gefrankeerde retourenveloppe is 
meegezonden. Het bestuur hoopt hiermee te bereiken 
dat de verkiezingsformulieren dan ook echt worden 
teruggestuurd. Wel blijft gelden dat wanneer minder 
dan de helft aan verzonden verkiezingsformulieren 
wordt geretourneerd, de Jan Cremersbokaal niet 
wordt uitgereikt.

Zoals inmiddels bekend, brengt elke vereniging 
drie voorkeursstemmen uit. Bij het bepalen van de 
voorkeur mag een vereniging/muziekgezelschap 
maar eenmaal worden vermeld. Het uitbrengen 
van drie voorkeurstemmen op één vereniging is 
dus niet toegestaan. Tevens mag een vereniging/
muziekgezelschap niet op zichzelf stemmen. Om die 
reden mag een verkiezingsformulier niet anoniem 
worden ingevuld.
Bij de verkiezing gaat het om de meest actiefste 
vereniging/muziekgezelschap van het afgelopen 
seizoen. Daarbij valt dan te denken aan de mate 
van deelname aan activiteiten, het organiseren van 
evenementen/activiteiten, aanbrengen van nieuwe 
leden, publicaties in bijvoorbeeld De Pypliano, 
creativiteit, uitstraling en de wijze van promoten 
van het carnaval in Striepersgat, Mulkgat of 
Brouwersgat.

De meest actiefste vereniging wordt voor afgaand 
aan de prijsuitreiking van de optocht op zondag, 
22 februari 2009 door de initiatiefneemster van de 
Jan Cremers bokaal, mevrouw Elly Cremers-de Wit 
bekend gemaakt.

                          Arie van der Toorn,
                          President.                          President.



LUGANO
Francien en Jos Cuypers,Leenderweg 42- Striepersgat
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Diverse podia voor kapellen 
en Muziekskes

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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Zaterdag 14 februari, wat was het een mooie dag! De dag 
waarop wij als paar van het jaar in de onecht verbonden 
werden. We hadden veel geluk met het weer, dus dat was 
al een goed begin. Wij hebben met volle teugen genoten 
van de dag en willen bij deze dan ook iedereen hiervoor 
bedanken. De organisatie, die alles mogelijk gemaakt 
heeft, Prins Ron d’n Urste en zijn gevolg,, Vorst Marc, 
,de Striepersgatse Hofkapel en natuurlijk alle prachtige 
dames die weer menig  mooie dansen hebben neergezet, 
onder leiding van Heidi.
Ook willen we Jeugdprins Teun d’n Urste en zijn gevolg 
bedanken voor de aanwezigheid op de receptie, onder de 
tonen van de Jeugdkapel. We vonden het ook erg leuk om 

Dankwoordje van het 
paar van het jaar
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te zien dat er zoveel buitendorpse feestvierders aanwezig 
waren. Bovendien willen we via deze Pypliano onze 
dank betuigen aan Betke Luijbregts, die de ceremonie zo 
mooi aan elkaar gepraat heeft, en Theo van Sambeek, die 
de gehele dag op de gevoelige plaat vastlegde.
Verder zijn wij ook bijzonder trots op de bruidskindjes 
Tom en Sanne, die superleuk en vol enthousiasme ons de 
gehele dag hebben vergezeld. Wij wensen iedereen een 
hele fi jne carnaval!

Paar van het jaar 2009,
Bart en Daniëlle

gehele dag hebben vergezeld. Wij wensen iedereen een 

Dankwoordje van het 

te zien dat er zoveel buitendorpse feestvierders aanwezig 



Uitreiking 34ste 
     Federatieonderscheiding 
     dd. 31 januari 2009
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Striepers en Strieperinnen,

Voor het eerst wordt de Federatieonderscheiding niet op 
de laatste, maar op de eerste Vorstenzitting uitgereikt. De 
doorbreking van deze traditie kon dit jaar niet anders. Het 
is bekend dat vele bezoekers van de laatste Vorstenzitting 
juist ook komen, omdat dan de Federatieonderscheiding 
wordt uitgereikt. Zowel in de Pypliano, de populaire 
carnavalsinformatiekrant van de Federatie, die in nauwe 
samenwerking met de Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat periodiek wordt uitgegeven, als in de 
Kempener Koerier en het Valkenswaards Weekblad, is 
aan de wijziging aandacht besteed. Ik hoop dan ook dat 
velen nog hun toegangskaartje hebben kunnen omruilen 
voor vanavond.

Door de jaren heen een gewilde en populaire 
onderscheiding. Gedurende 33 jaar wordt deze 
onderscheiding jaarlijks uitgereikt aan één persoon, die 
zich gedurende tientallen jaren heeft ingezet voor het 
Striepersgatse carnaval en daarnaast ook op het sociaal 
en/of maatschappelijk vlak actief is. Van elke drager moet 
gezegd kunnen worden: ‘terecht, logisch…’ De laatste 
zeven jaar werd de onderscheiding uitgereikt aan Mies 
Melotte, André Stevens, Tilly Wijnen, Rinus Daamen, 
Jan Zwarthoed, Jan van Dijk en Pascal Geldens.

Wie wordt de 34e drager van de Federatieonderscheiding! 
Om enkele onder ons niet verder in spanning te laten zitten, 
wil ik nu wel kwijt dat ondanks hun grote inspanningen 
om zichzelf als kandidaat naar voren te schuiven, het in 
ieder geval dit jaar niet zijn geworden: Camiel Bots, Nol 
van Alst en Willem-Jan Schampers.

Ik zal een greep doen uit al datgene dat hij in en voor de 
Striepersgatse carnaval heeft gedaan, heeft betekend en 
nog doet. Hij is ‘unne Valkenswirdse Mens!’ Geboren 
en getogen. Hij heeft nooit buiten Valkenswaard willen 
wonen. Zelfs een emigratie naar Dommelen bleek 
niet mogelijk. Hetzelfde geldt ook voor Striepersgat 

en carnaval. Als prins zei zijn leus genoeg over zijn 
gevoelens over zijn geboortedorp.

Van jongs af aan was hij present bij het vieren van carnaval 
en paraat om mee te doen met de optochten. Vanaf 1972 
is hij lid van één van de oudere carnavalsverenigingen 
van Striepersgat. Sinds jaar en dag bekleedt hij binnen 
die vereniging een bestuursfunctie.

Hoewel de genomineerde zich kenmerkt als een uiterst 
a-muzikaal mens, waarvan zelfs zijn zingen niet in dank 
wordt afgenomen, is muziek heel belangrijk voor hem. 
Zo stond hij aan de wieg van het Blaaskapellenfestival, 
dat op 8 februari a.s. voor de 31e keer wordt gehouden. 
Hij maakt nog steeds deel uit van de organisatie.

Hij vond ook dat er een jeugdkapel bij de jeugdprins 
moest zijn. Het lukte hem in 1983  om samen met een 
sponsor een jeugdkapel op te richten. Zo kon zijn zoon 
een jaar later als jeugdprins met een eigen jeugdkapel 
de uittredens doen. De oprichting van de jeugdkapel 
leidde er weer toe dat hij samen met onder meer Frans 
Meulenbroeks een muziekcommissie oprichtte. Als prins 
schonk hij de jeugdkapel een eigen vaandel en toen de 
outfi t van de kapel aan vervanging toe was, betaalde de 
genomineerde dit uit eigen zak. Jarenlang oefende de 
jeugdkapel in zijn garage.

Hij houdt van warmte, gezelligheid en saamhorigheid. 
Van onenigheid moet hij niets hebben. Toen de Federatie 
begin jaren negentig dreigde te worden opgeheven, werd 
hij lid van het Federatiebestuur. Zijn doel daarbij was om 
de contacten tussen de verenigingen en de Stichting in 
goede harmonie te laten verlopen.

Bij het 44-jarig carnavalsjubileum van Striepersgat 
vroeg Ton Koolen de genomineerde als coördinator van 
de eerste Striepersgatse Carnavalsmis. Inmiddels hebben 
wij er al twaalf opzitten en hij is nog steeds voorzitter 
van de commissie carnavalsmis. Alle vergaderingen van 
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deze commissie, inmiddels meer dan honderd, werden 
bij de genomineerde thuis gehouden. Zo ook vele andere 
vergaderingen.

In 1982 werd hij lid van de Raad van Elf en kort daarna 
nam hij de taak op zich voor de verspreiding van de 
fruitschalen en Striepers aan de langdurige en/of ernstige 
zieken in de week voor carnaval. Hij doet dit nu nog. 
Vroeger betekende dat, dat hij ook naar de ziekenhuizen in 
de regio ging. De aangescherpte wetgeving op de privacy 
maakte het vervolgens onmogelijk om nog over de namen 
van de in ziekenhuizen opgenomen en in Valkenswaard 
woonachtige personen te kunnen beschikken. Hij zorgt 
er jaarlijks voor dat de Valkenswaardse ouderen- en 
verpleegcentra over voldoende misboekjes beschikken 
zodat de carnavalsmis via de VOS thuis kan worden 
gevolgd.

Hij is daarnaast lid van de Raad van Oud Prinsen en 
om zijn vrije tijd, want de carnavalsactiviteiten zijn 
feitelijk als werk voor hem, wat te doden, is hij lid van 
een fi etsclub. Daarnaast is zijn hof met onder andere de 
fruitbomen zijn grote hobby. Ondanks dat hij ze zelf niet 
lust, kweekt hij tomaten in vele soorten en maten. In de nog 
weinig resterende vrije tijd is hij actief of actief geweest 
voor het feestcomité 40 jaar speeltuin Geenhoven, het 
50-jarige jubileum van de buurtvereniging Wilhelmina, 
het 40-jarig jubileum van de tennisclub TCV. 

Verder regelt hij nog muziekuitvoeringen in de 
verzorgingscentra, bij carnavalszittingen en bij 
bevriende verenigingen buiten Striepersgat. Ook zorgt 
hij met anderen nog steeds voor de verspreiding van de 
Pypliano. 
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Bij dit alles blijft hij op de achtergrond. Een man van 
weinig woorden, die nagenoeg alle avonden bezet is. 
Vanuit die achtergrond heeft hij gedurende meer dan 35 
jaar onbewust een stempel op het Striepersgatse carnaval 
weten te drukken. Een carnavalist in hart en nieren 
waarvan zelfs zijn naamdag valt op de 11e van de 11e. 

Enkele markante zaken zijn:
• Hij werd in 1972 lid van de CV de Brassers en is  
 dat nog steeds;
• Hij was in het seizoen 1985/1986 de 33e Prins van  
 Striepersgat;
• Zijn leus is: ‘Striepers en Strieperinnen, wa moette  
 zonder Strieprsgat beginne!’
• Was initiatiefnemer van het Blaaskapellenfestival  
 van de CV de Brassers;
• Was initiatiefnemer voor de oprichting van de  
 Jeugdkapel;
• Was van 1990 tot 2008 vice-president van de 
 Federatie.
• Is nog steeds lid van de Stichting Carnavalsviering  
 Striepersgat;
• Is voorzitter van de commissie carnavalsmis.
• Hij kon vanwege zijn bestuursfunctie van de Federatie  

niet eerder voor de onderscheiding in aanmerking 
komen.
• Hij komt uit een echte carnavalsfamilie;
• Hij is de vader van jeugdprins Martien d’n Urste, 
• Hij is de vader van dochter Mieke, die in de begin  
 jaren lid was van de jeugdkapel,
• Opa van Hopmarjanneke Aranka en Jeugdraadslid  
 Joris,
• Schoonvader van Rob Werson, weer lid van de  
 Hofkapel;
• zwager van de alom bekende Wim Firet, 
• Zijn vrouw Tilly en schoonzoon Rob Werson zijn al  
 dragers van de Federatieonderscheiding.

De 34e drager van de Federatieonderscheiding is: 
MARTIEN  WIJNEN.

Arie van der Toorn,
President van de Federatie
Arie van der Toorn,
President van de Federatie



Ton van Loon is door de commissie PP&P van 
de Stichting Carnavalsviering Striepersgat (SCS) 
uitgeroepen tot ‘Meest geperste 2009’. Hij kreeg 
de prijs omdat hij volgens de commissie het 
Striepersgatse carnaval in de ruimste zin van het 
woord promoot. Van Loon is secretaris van het 
dagelijks bestuur van de SCS.
Hij was ook lang lid van de raad van elf. Vorig 
jaar (het jubileumjaar) was hij secretaris van de 
werkgroep 55 jaar Striepersgat. Het is volgens 
de commissie vooral ook aan Ton te danken dat 
het jubileumweekeinde van het Valkenswaardse 
carnaval een succes werd. Ton zit ook in het 
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        Ton van loon. 
“Meest geperste 2009”

stichtingsbestuur van de Brabantse Federatie van 
carnavalsverenigingen dat onlangs werd opgericht.

Het is toch wa, bende unne echt Strieperin zitte de helft 
van de carnavalstijd in Maastricht. Munne Limburgse 
geliefde moes invallen as adjudant van de prins. D’n 
eigelijke ha zunne enkel gebroken tijdens het skieen in 
Oostenrijk. Ze hadde um nog 
zo gezeed dattie beter thuis 
kon blève, want hij ha nog 
nooit op unne skie gestaon. 
Mar ja, gin oren en toch 
gegaon. Dieje wintersport 
heurde erbij as ge adjudant 
waart, zeej’ hij. Da deej’ al het 
groot van Maastricht en hij 
meende da hij daor nouw bij 
heurde. Wa hattie unne spijt, 
mar ja, berouw kumt nao de 
zonde. Nouw zittie in de gips en da is ginne loopgips. 
Die krègt ie pas vier daoge vur carnaval en dan is munne 
geliefde wir afgewerkt as adjudant.
Al die weken heb ik daor rondgelope as de vriendin van 
d’n adjudant, want da wouw hij per se. Hij wouw mee 
mij pronken, zee die. Da waar wel lief van hum, mar 
vur mij ha da nie gehoeve. Ik kende daor gin mens en 

dan worde zomar tussen al die vrouwen van de Raod 
van Elluf gezet. En da waren gin vrouwen van Niks. Wa 
un air hadde die zeg. De een ha nog blonder haor as de 
ander. En hil bruin en zwaor opgemaokt en daor liep ik 
dan tussen. Unne Strieperin mee zwart haor, un bietje 
oogschaduw en wa lippenstift.
Gullie begrèpt natuurlijk wel da ik opviel tussen al die 
modepupkes. Het ergste waar nog da ik ze bijna hillemaol 
nie kon verstaon. En ze deje ok gin moeite, ze liette me 
gewoon aon mun lot over. Ik heb wel gemerkt da ge in 
da Limburgse wereldje nie zomar tusse komt. Ok nie as 
vriendin van d’n adjudant. Da is hier in Valkenswirt toch 
hil anders. Hier zen ze toch wel wa gemoedelijker as 
daor in Maastricht.
Mar goed, nouw het munne geliefde gezeed dattie 
carnaval gao vieren in Striepersgat. Da is um ok wel 
geraje, want ik ha ginne dag langer meer op da Vrijthof 
rond wille lopen. Hij zal mee die daoge wel nie alles 
kennen verstaon, mar daor zit ik nie mee. Weet hij meteen 
hoe ik mun eige vuulde daor in Mestreech.

Nelleke Neggers

Ik ben en blèf un Strieperin



Zaterdag 17 januari 2009 was er weer het jaarlijkse 
Vurdeurfeest. Vaste onderdelen daarbij zijn altijd de 
bekendmaking van de meest actieve Vurdeurtrekker 
van afgelopen seizoen door Jeugdprins Teun d’n 
Urste (dit jaar was André Meulendijks de gelukkige), 
de uitreiking van de eerste cd van het Groot 
Striepersgats Liedjesfestival aan Zijne Dorstlustige 
Hoogheid de Prins van Striepersgat Ron d’n Urste, 
optredens van artiesten van dat liedjesfestival (dit 
jaar kwamen bijvoorbeeld IVO, CV Nie Melke, 
Achastbisjemernenaomhet, Grijs mee wa kleur en 
natuurlijk de winnaars Onno & Theo).
Niet meer weg te denken is het 21-spel voor kleine 
geldprijzen met Inge en Hein en het traditionele 
slot van het Vurdeurfeest door middel van het open 
podium. Maar het belangrijkste van deze avond is 
natuurlijk, en dat is nu voor het derde jaar, de strijd 
om de titel ‘Koning der Prinsen van Brouwersgat tot 
Mulkgat tot Striepersgat’. Een wedstrijd die volgens 

de deelnemers, en dan met 
name de winnaars van de 
vorige edities, niet meer 
weg te denken is tijdens 
het carnavalsseizoen. En 
dit jaar, laten we hopen dat 
ook dat een nieuwe traditie 
mag blijken, wederom 
vakkundig gepresenteerd 
door het duo Robert en 
Gerton.

Nadat in het eerste jaar 
Toon d’n Urste van 
Striepersgat met het schild 
mocht lopen en vorig 
jaar Will d’n Twidde van 
Mulkgat het kleinood om 
mocht hangen, was Prins 

Hertog-Jan van Brouwersgat er dit jaar ernstig 
op gebrand ook de titel Koning aan zijn titulatuur 
toe te kunnen voegen. En ondanks een gebrekkige 
fysieke gesteldheid wilde Prins Ron d’n Urste 
van Striepersgat zich deze titanenstrijd niet laten 
ontgaan. Samen met Prins Gerard d’n Urste van 
Mulkgat bond hij de strijd aan tegen Prins Hertog-
Jan. 

Onderdelen die door de dorstlustigheden afgewerkt 
werden, waren het voordragen van het eigen 
drinklied, het tappen van een pul bier, het striepen van 
een omblad en het mee doen met stemmingmakerij. 
DJ Jessica had een aantal liedjes klaar staan waarvan 
het de bedoeling was dat de heren zouden inzetten 
bij het wegvallen van de muziek, om zo te kunnen 
beoordelen of zij in staat zouden zijn de ambiance 
vast te houden mocht zich zo’n gelegenheid eens 
voor doen. Het bleek voor Ron en Gerard een een
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ongelijke strijd. Op de diverse onderdelen moesten zij in Prins Hertog-
Jan van Brouwersgat hun meerdere erkennen, zodat ook de jury niets 
anders restte dan hem de titel toe te kennen.

Onder de toezegging van de prinselijke gezelschappen dat zij volgend 
jaar zeker allemaal weer komen, werd de avond met diverse optredens 
afgesloten tijdens het open podium, dit jaar met onder meer Ruud van 
Lierop, onze eigen Dave B, Jos van den Berg, maar met name Bart 
Wils, die zijn kans schoon rook zonder de helaas door ziekte gevelde 
Daniëlle Mensch, en in zijn boerenkostuum de show stal… Afspraak 
dus voor het volgende Vurdeurfeest op zaterdag 16 januari 2010.

Oh ja, mocht je foto’s van de wedstrijd willen zien, kijk dan op onze site 
www.vurdeurtrekkers.nl, maar zoek zeker ook eens op Vurdeurfeest 
met jouw favoriete zoekmachine.

CV De Vurdeurtrekkers





Tijdens het zevende Striepersgatse Open Podium, 
in een vol, warm en zeer gezellige zaal Lavrijssen, 
bleek maar weer eens dat er genoeg Valkenswaards 
talent is. Niet alleen op scholengemeenschap Were 
Di, maar ook in de jongere leeftijd. Kinderen van 
zes tot en met vijftien jaar zetten hun beste beentje 
voor, onder het toeziend oog van trotse vaders 
en moeders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes 
en vriendjes en vriendinnetjes. In de categorie 
‘playback’ won Milan Jacobs (zoon van Arno en 
Nathalie van CV De Bokkenrijders), La Toya 1 
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de winnaar bij het onderdeel dans en bij de live-
optredens veroverde Ruben Schampers (zoon van 
Raad van Elf-lid Willem-Jan en ‘Vrouw van Niks’ 
Arianne) de harten, met zijn vertolking van het 
liedje ’De Poppe an ’t Danse’.

Veel talent bij Striepersgats 
Open Podium
Veel talent bij Striepersgats 



Op carnavalszaterdag wordt voor de dertiende 
keer de Carnavalsmis gehouden. Een traditie, 
onder auspiciën van de Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat (SCS), die wordt gezien als de 
opening van het carnaval in Valkenswaard. En 
met dit jaar een geheel nieuw ingeslagen weg. 
Wat minder ‘zwaar’ en daardoor ‘toegankelijker 
en ‘aantrekkelijker’. Met medewerking 
van het Valkenswaards Kamerkoor, enkele 
instrumentalisten van UNA, de schoolband van 
SG Were Di en een strijkersensemble.
Anders  dan  andere  jaren, wordt deze eucharistie-

viering dus niet meer muzikaal begeleid door 
gemengde zangvereniging De Volharding en 
de Koninklijke Harmonie UNA. Dit heeft 
meerdere redenen. Jan Dijkstra, al enkele jaren 
verantwoordelijk voor het instrumentale gedeelte van 

de mis: ‘We hebben met UNA onlangs een concert 
gehad met Gé Reinders en er was onvoldoende tijd 
om ook nog eens voor de carnavalsmis te repeteren. 
Michel Huibers, penningmeester van de SCS, valt 
hem bij: ‘De Volharding had een prachtig voorstel, 
compleet met orkest, maar de kosten die dat met 
zich meebracht, waren ons te gortig. Bovendien 
wilden we ook wel wat ‘nieuws’. Dit was een goed 
moment.’
In de mis worden volgens Dijkstra en Huibers 
drie kleurrijke lijnen bij elkaar gebracht. ‘De basis 
voor de muziek wordt gevormd door de zogeheten 
‘Missa brevis’ (korte mis) van Mozart. Dijkstra”’Hij 
schoof de teksten ineen en liet deze tegelijkertijd 
zingen door de verschillende stemmen. Door het 
opgewekte karakter krijgen de composities een 
vrolijke, haast carnavaleske sfeer. Het andere deel 

wordt ingenomen door zes stukken 
uit de Nederlandse versie van de 
musical ‘Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat’. Onder 
leiding van dirigent Marcel Driessen 
hebben de Were Di-schoolband, 
het Valkenswaards Kamerkoor en 
een achttal muzikanten van UNA 
wekenlang gerepeteerd.
Het verhaal van Jozef en zijn 
veelkleurige droomjas is wel 
drieduizend jaar oud en is gebaseerd 
op een Bijbelverhaal uit het Oude 
Testament. Huibers: ‘De teksten 
lopen als een rode draad door 
de eucharistieviering heen. De 
hoofdpersoon is Josef, een dromer 

en dat brengt hem in problemen. Maar later ook 
voorspoed. Het mooie van deze musical van 
deze kleurrijke musical is dat er verschillende 
muziekstijlen door elkaar lopen: van country tot 
rock en roll. En dat samen met het Striepersgatse 
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Striepersgatse                                                                                      
     Carnavalsmis
“We zetten iets neer 
om trots op te zijn!”



carnaval, maakt er een vrolijk geheel 
van.’ Dijkstra: ‘Het enthousiasme 
straalt van de gezichten van de 
medewerkers af. Het wordt gewoon 
hartstikke leuk!’

Jeugd
De insteek om met 
scholengemeenschap Were Di 
in zee te gaan, is een bewuste. 
‘Daarom was het mooi meegenomen 
dat Marcel Driessen meteen zo 
enthousiast was’, erkent Dijkstra. 
‘Hij is namelijk niet alleen dirigent 
van het Valkenswaards Kamerkoor, 
maar ook muziekdocent op Were 
Di. Samen met hem zijn we op zoek 
gegaan naar een invulling van de mis 
en zijn er muzikanten gezocht. Met de vertolking 
van delen uit ‘Josef’ denk ik dat we een schot in de 
roos hebben. Het arrangement is van Stijn Rutten, 
oud-dirigent van UNA. Het past precies in deze 
viering, waarin serieuze zaken worden afgewisseld 
met veel plezier.’
‘De carnavalsmis moet waardig en kwalitatief 
hoogstaand zijn, maar bovenal ook luchtig’, oordeelt 
Huibers, ‘en ik denk dat dat de laatste jaren wellicht 
een beetje uit het oog was verloren. De Volharding 
bracht mooie, maar ook zware stukken en je 
merkte aan de mensen in de kerk dat dat niet door 
iedereen werd gewaardeerd. ‘De mis was wel erg 
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lang’, hoorde je dan. We hebben twaalf jaar prima 
samengewerkt met De Volharding en ook prachtige 
dingen neergezet, maar het is tijd voor iets anders. 
Onze drijfveer daarbij is om met mensen te werken 
die het leuk vinden om iets neer te zetten waarop we 
met z’n allen trots kunnen zijn.’

Verkleed
Verenigingen en alle andere carnavalsvierders, bij 
voorkeur in carnavalskleding, zijn van harte welkom 
om voltallig aanwezig te zijn. Het wordt overigens 
zeer op prijs gesteld dat vaandels van de verenigingen 
in de kerk geplaatst worden. Hierover kan contact 
worden opgenomen met Martien Wijnen (tel. 040-
2014019). De carnavalsmis begint om 10.30 uur en 
de kerk is vanaf 09.30 uur open. Na afl oop wordt 
aan iedereen die in de kerk aanwezig is, door de 
Stichting Carnavalsviering Striepersgat een brunch 
aangeboden op het Hofnarplein. En daarna vindt de 
offi ciële opening plaats van vier dagen carnaval.
Overigens wordt de carnavalsmis ook live 
uitgezonden door de VOS, de plaatselijke tv-zender. 
Bovendien wordt er een dvd geproduceerd, die na 
de carnaval te koop is voor 12,50 euro. Bestellingen 
lopen via de website van de stichting: www.
striepersgat.nl.





Blaaskapel De Notenkrakers is zondag winnaar geworden van het Striepersgats Blaaskapellenfestival. Het 
Valkenswaardse gezelschap bracht in de ogen van de deskundige jury de meest muzikale én carnavaleske 
act. Tweede werden De Kwelpiepers uit Eindhoven en de derde plaats was voor Coest, ook uit Eindhoven. 
Winnaar van de Publieksprijs tijdens deze 31ste editie van het Blaaskapellenfestival in zaal Lavrijssen was de 
Striepersgatse Jeugdkapel.
Foto: Theo van Sambeek

           De Notenkrakers                                                                                        
winnaar Blaaskapellenfestival
Jeugdkapel Publieksprijs

Vraag van de 
maand:

Mag je in 
een café 
palingroken?
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zaterdag 21 februari 2009.

10:30 uur Carnavalsmis in de St. Nicolaaskerk  
 op de Markt.
12:15 uur Brunch met carnavalesk samenzijn op 

het Hofnarplein of (afhankelijk van 
het weer) in de hal van De Hofnar.

13:00 uur Optredens Striepersgatse 
blaaskapellen en Striepersgatse 
zangers op het podium op het 
Hofnarplein of (afhankelijk van het 
weer) in de hal van de Hofnar.

13:45 uur Ontvangst door gemeentebestuur in  
 de raadszaal van het gemeentehuis.
15:00 uur Opening Carnaval op het bordes van  
 het gemeentehuis aan de Hofnar.
15:11 uur Offi ciële verrichtingen bij Striep en 

Striepke op het bordes van Galerie 
Lambèr.

15:30 uur Opening carnavalskermis op de  
 Markt.
15:49 uur Receptie Jeugdprins Teun d’n Urste in  
 Jeugdresidentie Old Dutch
16:00 uur  Rob d’n IJscoman, café De Fantast.
17:00 uur Keren Carnavalk op het ADA-plein  
 door de ‘Keerploeg’. 
18:00 uur Prinsenuur, residentie zaal Lavrijssen.
20:00 uur Openingsbal CV De Bokkenrijders, 

CV De Vurdeurtrekkers, Blaaskapel 
Ontspoord en Blaaskapel De 
Notenkrakers in feesterij Lugano.

20:00 uur ADA-bal, zaal Lavrijssen.

zondag 22 februari 2009.

09:49 uur Prinsreceptie, residentie zaal   
 Lavrijssen.
13:30 uur Efkes wermdraaien vur d’n optocht,  
 Wilhelminapark.
14:00 uur Familiedag met gratis snert, café  
 Sisters.
14:00 uur Optochtbal met voor ieder kind een  
 verrassing, zaal Lavrijssen.
14:00 uur Familiecarnaval met optredens
 van diversen muziekskes, feesterij  
 Lugano.
14.30 uur Optocht Markt, Eindhovenseweg,  
 Statie, Leenderweg.
18:00 uur Prinsenuur, residentie zaal Lavrijssen.
18:30 uur Prijsuitreiking Optocht en Jan   
 Cremersbokaal, residentie zaal   
 Lavrijssen.
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Programma 
     Carnaval



maandag 23 februari 2009.

11:00 uur Uur der smartlappen CC de 
Pimpelmezen, café Willem II.

14:00 uur Open podium en schminken voor 
kinderen, zaal Lavrijssen.

14:00 uur Blaaskapellenpolonaise met een 
Duitse inslag door CG Achteraf met 
om 17.00 uur stamppot in Loeki’s 
Bar.

14:11 uur Oergezellige kroegentocht, feesterij 
Lugano.

14:11 uur Dweilen met de kraan open, café 
Sisters.

14:30 uur Seniorencarnaval, “G’ ouwe middag, 
grote zaal Hofnar

18:00 uur Prinsenuur, residentie zaal Lavrijssen  
 met karaokeshow CV Nie Melke.

dinsdag 24 februari 2009.

11:30 uur Kozingenzakontbijt CV de   
 Kozakkendeur, café De Fantast.
14:00 uur Kindermiddag met hoog   
 Striepersgatsbezoek, Feesterij   
 Lugano.
14:00 uur Kindercarnaval, zaal Lavrijssen.
14:30 uur Jeugdoptocht, start op het   
 Hofnarplein.
15:30 uur Prijsuitreiking Jeugdoptocht op het  
 Hofnarplein.
18:00 uur Prinsenuur, residentie zaal Lavrijssen.
20:00 uur Afscheidsceremonie op het bordes  
 van het gemeentehuis.
20:11 uur Afsluitingsfestijn met o.a. een 

muzikaal carnavaleske Jam-sessie, 
feesterij Lugano.

20:20 uur Innemen onderscheidingen van Striep 
en Striepke op het bordes van Galerie 
Lambèr.

21:11 uur Live muziek René Schuurmans, café       
 In de Sleutel.
22:40 uur Keren Carnavalk op het ADA-plein 

door de ‘Keerploeg’.
23:00 uur Finale, residentie zaal Lavrijssen
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Uitreiking eerste 
Strieper aan Burgemeester 
A. Ederveen
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Op 31 januari werd in café Old Dutch door de commissie PP & P op ludieke wijze de eerste Strieper en het 
Strieperke uitgereikt aan burgemeester A. Ederveen. Voor de eerste keer was deze uitreiking voor iedereen 
toegenkelijk. Een sfeervolle en gezellige happening waarbij volgend jaar zeker meer verenigingen aanwezig 
mogen zijn.



Traditiegetrouw houdt de Eerste Valkenswaardse 
Carnavalsvereniging Anders dan Anders op 
carnavalszaterdag haar ADA-bal in zaal Lavrijssen. 
De avond begint om 19.30 uur, waarbij we 
Jeugdprins Teun d’n Urste en zijn gevolg mogen 
begroeten voor de verloting van de fi ets voorde 
verkeersbrigadiertjes.
Omstreeks 20.30 uur wordt de avond voortgezet 
met een Striepersgatse Party. Omdat diverse 
carnavalsverenigingen en muziekkapellen 
geen ‘vaste’ locatie hebben, nodigen wij deze 
gezelschappen uit om op deze avond gezamenlijk 
het Striepersgatse carnavalsfeest in te zetten. We 
hebben al van enkele verenigingen vernomen dat ze 
komen.

Striepersgatse 
Party bij 
Anders dan Anders

Als rode draad is er deze avond een spelelement, 
waaraan alle verenigingen kunnen deelnemen. De 
winnaar krijgt een leuke prijs. Het spelelement 
vraagt niet te veel tijd, dus er is altijd een reden om 
even binnen te komen!

GRAAG TOT ZATERDAG 21 FEBRUARI IN 
ZAAL LAVRIJSSEN.

Pieter Mikkers,
voorzitter ADA
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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



Nog maar een paar dagen, dan is het weer carnaval. 
Velen hebben er weer naar uitgekeken. Weet u 
trouwens waar het woord ‘carnaval’ vandaan komt? 
Men weet het niet, maar in allerlei geschriften 
zijn woorden die er op lijken, teruggevonden. 
Zoals bijvoorbeeld ‘carnevale’ (Italiaans uit 965 
n. Chr.), ‘carne levamen (uit 1595 n. Chr.), ‘carna 
vale’ (afscheid van het vlees), ‘carrus navalis’ 
(scheepskar), ‘carnaval’ (Frans uit 1294 n. Chr.). 
Wie het weet, mag het weggen. Maar ja, vier gewoon 
gezellig carnaval, zonder je druk te maken, waar het 
woord vandaan komt!

Rond 1930 kwam het carnaval, zoals we dat 
tegenwoordig kennen, eigenlijk pas goed op gang. 
Zelfs meneer Pastoor en de burgemeester keurden 
het goed… En gingen zelfs meedoen! Vooral na 
het einde van de Tweede Wereldoorlog vierde men 
steeds meer carnaval en dan vooral in Limburg en 
in ons eigen Brabant. Ze vierden carnaval in hun 
eigen dorp of stad. Ze spotten dan vaak met allerlei 
plaatselijke gebeurtenissen, de dorpspolitiek e.d.

In Limburg wordt vooral het ‘Rijnland-carnaval’ 
gevierd, met mooie kostuums en veel pracht en praal. 

In Duitsland zie je rond carnaval de mensen prachtig 
versierd bij de zogeheten ‘pronkzittingen’ en tijdens 
de optochten. Kijk maar eens in die periode naar de 

Duitse televisie! 
Maar eigenlijk: 
doe dat niet! 
Vier hier zelf 
carnaval!

Hier in Brabant 
vieren
we meer het 
Bourgondisch 

carnaval, zoals men dat in Frankrijk viert: iedereen 
is gelijk, arm of rijk, wat voor werk je ook hebt… 
Veel carnavalsvierders verkleedden zich dan ook 
als ‘boer’. Dus gewoon een boerenkiel aan, met een 
rode halsdoek om de nek geknoopt. Tegenwoordig 
zie je dat toch minder…! Hoewel… sinds enkele 
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Uit de oude 
       doos



jaren kennen we in ons Striepersgat weer een 
ouderwetse Boerenbruiloft, georganiseerd door CV 
De Bokkenrijders en Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat.

Ook in de andere provincies komt het carnaval 
steeds meer voor, maar… in Striepersgat is toch 
meer het echte carnaval te vinden. Hoe is het hier 
eigenlijk allemaal begonnen? De openbare viering 
van het carnaval in onze regio kwam pas echt op 
gang na de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor heeft er 
wel een verklede voetbalwedstrijd plaatsgevonden 
(rond 1912), tussen twee verklede elftallen van de 
voetbalvereniging Juliana. Maar carnaval kwam 
toen nog niet van de grond. Dat zou nog jaren 
duren!

Tussen 1930 en 1940 werd wel ‘Vastenavond’ 
gevierd, maar dat gebeurde dan in zalen, in besloten 
gezelschappen. En op carnavalszaterdag was er een 
concert in de kiosk op de Markt. De jeugd ging 
in die tijd met een zelfgemaakte ‘rommelpot’ of 
‘foekepot’ langs de huizen, zong daar een liedje en 
kreeg daarvoor een cent of iets van fruit (een appel 
of een peer).

Een rommelpot is een soort pot, waarover een 
varkensblaas werd gespannen, met een gat in het 
midden. Hierdoor wordt een stuk riet of stokje 
gestoken. Dat stokje werd dan vochtig gemaakt 
en op en neer gepompt, zodat er een dof geluid 
ontstond. Waarschijnlijk kent u dat liedje nog wel: 
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‘Jan, ’t is vastenaovond, ik kom niet thuis voor ’t 
aovond, ’s avonds in de Maneschijn…’ Et cetera. 
En dan eindigend met: ‘Gif me un cent, dan gao’k 
voorbij’.

De volgende keer gaan we eens kijken wat er nog 
meer in die ouwe doos zit. We schrijven dan 1951-
1952. Gedenkwaardige jaren!

Allaaf,
Herman Wooning

Ook dit jaar houdt CG Achteraf weer de 
blaaskapellenpolonaise op carnavalsmaandag 23 
februari. Dit jaar alweer voor de vijftiende keer. 
Zoals gebruikelijk vindt dit evenement plaats 
in onze residentie Loeki’s Bar (voorheen De 
Orient Express). Op deze middag komen diverse 
kapellen uit Striepersgat en omstreken voorbij 
op ons podium. Nieuw dit jaar is dat we naast de 
aandacht voor de dorstige muzikant/bezoeker we 
ook aandacht besteden aan de hongerige bezoeker. 

Blaaskapellenpolonaise bij C.G. Achteraf
Ook al zin gekregen…. zorg dat je erbij bent op 
carnavalsmaandag!
Voor kapellen die zich nog in willen schrijven, meld 
je aan via: f.staals@onsbrabantnet.nl. Natuurlijk 
ben je ook zo welkom op deze maandagmiddag.



Opoe hèt 
wirris wâ
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Ha Opoe, zeej  inne van de kientjes van hierneffe,heb 
je al gedacht aan wat je met carnaval aandoet?hoe ga je 
verkleed?als heks??Nou ik meej in m’n spiegelke bove 
de pompstèèn gekeke,zie ik .r zû ut?Maar nee Opoe,zeej 
dieje klènne,dat is omdat je van alles weet wat goed voor 
je is,zoals bijvoorbeeld verenvet op de borst smeren en 
bruin pakpapier erop,warm verbinden en zo een nacht 
laten zitten,en mijn hoest was helemaal goed los!Ôô 
dè, zeej ik,mèr dè is toch ginne hekserijj??Toch dôcht 
ik ‘r nog un bietje over nao,worrum ôk nie?Heks,mèr 
dan moet ik nog hil wâ kilo’s kwèèt,hedde oit un dikke 
heks gezien?Mèr allee dan, we zien wel.Mèr hoe meer 
ik d’r over nao docht hoe meer ut idee vûrrum  begos te 
krèège,Ik vèèn katte schôn bisjes,en zwarte ut schônste,en 
van alle veugelkus,is mènne zwarte Rita de schônste!!!!
Wie Rita is? mèn kauwke!! dees sôôrte bisjes paasse wél 
bij hekse!!!!Bekant 4 jaor geleeje vroeg Peer Lavrijssen 
op’z’n terras;wie wil d’r un kauwke?Die war bij hum 
ut ‘t nest gevalle!!!???Ik zeej ik!Ja zittie, mèr ut zèn d’r 
wel twii !!Nie errug,gif mèr meej.Wâ moette daor toch 
meej zeej d’n dieje van ons (m’nne mens zuggezeet)Ik 
gaf ‘r niks um, jaorre geleeje ha’k ôk un kauwke(6jaor 
lang)en daor hâ’k veul van gehouwe,en war nou fréét dè 
‘k ‘r wir twii had!!Mèr ochgèrrum ‘s anderrendaogs lag 
‘r inne kepôt!!Gif niks zeej d’n dieje van ons,die hang ik 
op zunne kop in d’n kèèrzebôôm,dan blèft “z’n”familie 
eweg van mèèn kèèrze!!!!

Nou hâ’k die twii unne naom gegeve;Peer en Rita 
!!!Umdè diejen inne  zu’n schôn geluid gaf,vond ik dè 
die Rita moes hèètte!!’(en Peer d’n bôôm in!!!!)Toch 
ging ik op d’n duur twijfelen of dieje,die ik nog had wel 
un vrouwke wââr!!Meej de jaore dè tie ouwer wier,wier 
ie ôk ritser ,bolstuurigger, en dè allinig nur mèn,nie nur 
d’n dieje van ons!!!Mèr och zô wier d’n dieje van ons 
ôk wirris un bietje sjeloers!!!Nur hum deej  en doet dieje 
kauw zunne kop nie ope, as ik ongeziens ânkom dan 
wittie dè meej en begint te kwèèkke,meej z’n vleugels te 
klappere en zunne stèrt wiebelt zu vlug dè ge ut meej oe 
knippere van oe ôge nie bij kent houwe!!! Is dè  utzelfde 
as dè nèèj woord in de Dikke van Dale;Swaffelen?Nee 
Opoe, zeej  inne van die bijderhaande van hierneffe;dat 
is gewoon baltsgedrag van een vogel !!! Dus tóch un 
menneke!!!!!?? meej de naom Rita ! Mèr och wâ gift 
ut!Mèr ut wier heviger en heviger,ôariger geluid maokte 
ie en war meej nestelspul ân ut sjouwe,war ie un nesje ân 
‘t bouwe ?? In un verburge huukske op de tegels war ie 
zunne rommel ân ut verstoppe. Op un gegeve ôôgenblik 
bleef ie in dè huukske en môkte nog meer aorige 
geluide,mèr hij moes metoeres tóch ôk ète,en ik toen efkus 
,toen ie ân ut ète war, in ut “nesje”kèèkke,Wâ denkte?un 
schôn licht blèuw EIKE meej zwarrte stippelkus!!!En 
zumèr kaol op de tegels !!Nestelspul an de kantte.Dus 
Rita war toch un vrouwke!!!!!! lesbies????? Die liefde is 
wèl van wirskante,Mèr toch wil ik d’n dieje van ons nog 
langes nie kwèèt !!!!! Nao un paor daog haolde ik ut eike 
eweg,en heb ut ûtgeblaoze en bewaord!!!Ut zou toch 
nie bevrucht zèn.En wâ denkte;hij/zij war krèk wir zû 
rits as van te vurre !!!!! Ôk hum/heur wil ik nie kwèèt!!! 
lesbies of nie!!!Ut is wèl un hil eigezinnig bisje;doe 
krèk wattie zèlluf wil,mèr ik heb ôk m’n truukskus!! 
Ut is wél un hil geworrig veugelke!!!hij/zij kwèèkt op 
verscheijene tôônhôgtes as ie meej mèn “praot”,en ik 
verstôôi um ôk nog!!Krèk as dieje pèèrdefl ûsrèèr!!! Dè 
kènde geleuve of nie,mèr ut is waor!!!Mèr wâ ik krèk 
nog in m’n veugelkusboek gelèze heb,kauwkus gôn un 
binding vur ut lève ân en blève gedurig saome!!!!!!!!Dè 
beschrèèft me nog wâ!!!!Mèr um terug te komme op 
carnaval;ik  heb al un paor jaor unne zwarte(nep) kauw 
op m’nne carnavalshoed zitte,(as m’nne Rita)’Nou moet 



 3 eetl. olijfolie
 500gr stoofvlees in blokjes
 1  ui,gesnipperd
 1  groene paprika,zonder  zaadlijsten of zaad
 1  vers rood pepertje,zonder zaadjes,fi jn   
 gehakt
 2  tenen knofl ook,fi jngehakt
 1  wortel ,in stukjes
 ¼ tl. gemalen koriander
 ¼ tl. gemalen komijn
 1/8/tl kaneel
 ¼ tl .gedroogde oregano
 1 laurierblad
 geraspte schil van ½ sinaasappel
 400 gr. tomatenblokjes uit blik

 1,2 l runderbouillon
 1,5 dl.rode wijn
 50 gr.langkorrelige witte rijst
 25 gr.rozijnen
 15 gr.pure chocolade,gesmolten
 gehakte verse koriander,ter garnering

Verhit de helft van de olie in een grote pan op een 
middelhoog vuur.Leg het vlees in een enkele laag 
in de pan  en bak de blokjes rondom mooi bruin.
Schep het vlees met een schuimspaan uit de pan op 
een schaal.giet de olie weg en veeg de pan schoon 
met keukenpapier.
 Verhit de overgebleven olie op middelhoog vuur.
Voeg de ui toe,doe de deksel op de pan en smoor de 
ui in ongeveer 3 min. net zacht;roer af en toe.voeg 
de groene paprika,rode peper,knofl ook en wortel 
toe en stoof alles in de gesloten pan gedurende 3 
min.
Voeg koriander,komijn,kaneel,oregano,laurier en 
geraspte sinaasappelschil toe.Roer de tomaten en 
de bouillon erdoor,samen met het vlees en de wijn.
Breng alles aan de kook en zet het vuur lager zodra 
de soep begint te borrelen.Doe het deksel op de 
pan en laat de soep af en toe roerend ongeveer 1 
uur pruttelen tot het vlees gaar is.
Roer de rijst,rozijnen en chocolade erdoor en laat 
de soep nog ongeveer 30 min.pruttelen totdat de 
rijst gaar is;roer af en toe.
Schep de soep in voorverwarmde kommen en 
garneer hem met gehakte koriander.
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ik nog bedenke of ik dè veugelke op m’nne  heksehoed 
zet meej d’n carnaval.Ik heb krèk un boek ut, van de 
kientjes van hierneffe,van Harry Potter!!!!! Ut war 
keischôn en ik vuulde me ‘r hil goewd bij,Dus tóch as 
Heks??!! Mer ik moet ullie nog un recept gève um te 
prösse wâ hendig is en vur unne goeije bôjum zurrugt 
vur meej “die daog”!!!Dus m’nne hekseketel opzette!!!!! 
Ik zou zû zegge,veul sukses,smaokeluk,en unne schônne 
Carnaval....Alaaaaaaf !!!!!!Hou doe hè!!!!!Opoe (de 
Heks!!)

“HEKSE-SPOEP”Meej Rundvlis,rijst,sjokkela , rozijne 
en nog veul meer!!!EN………..Ut is hil lekker!!
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Voor de 42e keer werd door de Eerste 
Valkenswaardse Carnavalsvereniging Anders 
dan Anders, in samenwerking met de Stichting 
Tonpraotersconcours Valkenswaard, het 
Brabants kampioenschap tonpraoten gehouden, 

met als inzet de felbegeerde Zilveren Ton. 
Glorieus winnaar werd Berry Knapen, die voor 
de derde achtereenvolgende keer de beste was en 
daardoor de Zilveren Ton defi nitief in zijn bezit 
kreeg.

Berry Knapen 
neemt de Zilveren 
Ton definitief mee!
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Het kampioenschap in Valkenswaard staat in Brabant 
hoog aangeschreven, bij zowel het publiek als bij de 
Brabantse tonpraoters. Dit blijkt wel uit het feit dat 
de fi nale en de drie galavoorstellingen al lange tijd 
waren uitverkocht en dat er zich voor de voorronden 
bijna dertig deelnemers hadden ingeschreven. 
De organisatie was dan ook genoodzaakt om de 
fi nalisten door middel van een drietal voorronden te 
selecteren. Uiteindelijk waren er zeven deelnemers 
doorgedrongen tot de fi nale, die samen met de 
kampioen van 2008 mochten gaan strijden om het 
Brabants kampioenschap tonpraoten 2009.
Vrijdag 9 januari was het dan zo ver. Om half acht 
zat zaal Lavrijssen weer gezellig vol, de jury zat 
klaar, de Striepersgatse Notenkrakers kraakten 
hun beste noten, Omroep Brabant had de camera’s 
lopen en de schrijvende pers had pen en papier in 
de aanslag. Even daarvoor hadden de tonpraoters in 
de kleedruimte één minuut stilte in acht genomen 
voor de die dag overleden collega Cees Verhulst uit 
Goirle en voor de zeer ernstig zieke tonpraoter Henk 
van der Heijden uit Breugel (hij is helaas inmiddels 
ook overleden).
Nadat de kersverse presentator Pieter Mikkers 
iedereen welkom had geheten, werd Zijne 
Dorstlustige Hoogheid Prins Ron d’n Urste, Adjudant 
Henk en hun hele gevolg binnengelaten, vooraf 
gegaan door de eigen ‘ADA- brigade’ bestaande uit 
de leden Henri Geurts en Ludo Peters. Hierna was 
het de beurt aan de Helmondse groep Spoit Elluf om 
de zaal in de juiste stemming te brengen. Binnen 25 
minuten wisten ze de zaal ‘op zunne kop’ te zetten 
met hun liedjes en het gekibbel binnen een echte 
Helmondse man-vrouw relatie!

Lelijke vrouw
Door loting was bepaald dat Freddy van de Elzen uit 
Vorstenbosch als eerste in de ton mocht. Hij wist als 
Sjaak de Slijkert op een zeer ludieke wijze en mede 
dankzij zijn ontzettend ‘lelijke vrouw’ het publiek 
te boeien met zijn verhalen over zijn hobby vissen. 
Daarna was de beurt aan Rob Scheepers uit Sterksel, 
die als Tattoo Tonnie iedereen wist te overtuigen van 
zijn vakmanschap als tatoeëerder en zijn ervaringen 
tijdens het tv-programma Lingo.
Bij de derde tonpraoter moest het publiek het pad 

wat breder maken, toen Annie uit de Helmondse 
binnenstad op haar brommertje zaal Lavrijssen kwam 
binnengereden. Deze creatie kon uiteraard door 
niemand beter worden neergezet dan door Robert van 
Lamoen uit Someren. De laatste tonpraoter voor de 
pauze was Frank Schrijen uit Boxmeer. Het publiek 
lag aan zijn lippen door zijn geweldige mimiek en 
verhalen uit de wachtkamer van de dokter als een 
heuse ‘Wachtkamerspecialist’.

Hoofdpijn
Na de pauze kwam de kampioen van 2007 en 
2008 in de ton. Natuurlijk hebben we het dan over 
Berry Knapen uit Heeze. Ook hij zocht het met zijn 
nieuwste creatie in de medische hoek en kwam op 
als Plastisch Chirurg 
Henk-Jan Botox. Hij 
vertelde onder meer dat 
de medische wetenschap 
inmiddels zo ver is dat 
ze van een man een 
vrouw kunnen maken. 
Met hoofdpijn en al! Als 
zesde tonpraoter was het 
de beurt aan de enige 
debutant van deze fi nale, 
Eric Mulder uit Maarheeze als Bertje Bulls-eye de 
darter. Zijn verhaal ging over de aanloop naar zijn 
dartcarrière en zijn glorietijd als darter.
Na een korte rookpauze kwam Frans Bevers uit 
Oirschot in de ton als Ciske de Opgepimpte Boer. 
Dat een boer op het platte land thuis hoort en niet in 
de stad wist hij het publiek op een zeer humoristische 
wijze duidelijk te maken. Hans Eijkemans uit 
Rosmalen had als laatste geloot en kwam Undercover 
op als Hannus d’n Detective, misdaadverslaggever 
bij Omroep Brabant. Dat Eijkemans een tonpraoter 
is van een constant hoog niveau, wist hij duidelijk 
te maken door elf jaar op rij in de fi nale te staan 
van het Brabants kampioenschap tonpraoten. Een 
geweldige prestatie!

Balans opmaken
Hierna werd onder toezicht van juryvoorzitter 
Ad Dams de balans opgemaakt van de jury en 
de stemmen voor de publieksprijs werden onder 



toezicht van Prins Ron d’n 
Urste geteld. Één voor één 
werden de tonpraoters op het 
podium geroepen en mochten ze 
nogmaals een geweldig applaus 
van een even zo geweldig publiek 
in ontvangst nemen. Toen de 
presentator en voorzitter van 
Stichting Tonpraotersconcours 
Valkenswaard vertelde dat hij 
de prijzen bekend ging maken 
bereikte de spanning op het 
podium haar hoogtepunt. De 
uitslag was als volgt:

. Met  225 punten behaalde Hans 
Eijkemans uit Rosmalen in de 
creatie van Hannes d’n Detective 
de vierde plaats;
- 254 punten haalde Annie uit de Helmondse 
Binnenstad, een creatie die werd vertolkt door 
Robert van Lamoen uit Someren. Hij behaalde 
hiermee de derde plaats.
- De tweede plaats, met 260 punten, ging naar Frans 
Bevers uit Oirschot, als Ciske de Opgepimte Boer.
- En… Brabants kampioen tonpraoten 2009 werd, 
met 273 punten, Berry Knapen. Hij werd hiermee 
voor de derde maal op rij Brabants Kampioen en 
mocht hierdoor de zilveren Ton defi nitief mee naar 
Heeze nemen.

Vervolgens nam Prins Ron d’n Urste van Striepersgat 
het woord en mocht ook de publieksprijs aan Berry 
overhandigen.

Gala-avonden
Op zaterdagavond 10 januari werd de eerste gala-
avond gehouden. Een ander publiek met hetzelfde 
openingsnummer en dezelfde tonpraoters, maar in 
een andere volgorde van optreden. Geen jury, geen 
Raad van Elf en geen wedstrijdspanning. Hierdoor 
en mede door het dicht bij elkaar liggende hoog 
niveau van de tonpraoters ontstond er een andere 
voorstelling, maar vergelijkbaar van kwaliteit. 
Natuurlijk was er een publieksprijs, die door de 
tonpraoters hoog wordt gewaardeerd.
In het begin van de avond nam Jos van Gestel 

nog één maal de microfoon in 
handen en bedankte het publiek 
voor de acht jaren dat hij dit 
tonpraotersconcours heeft mogen 
presenteren. Hij gaf symbolisch 
de microfoon over aan Pieter, door 
hem een zilveren microfoontje op 
te spelden. Jos, nogmaals bedankt! 
Aan het einde van de avond reikte 
de President van de Federatie 
van Carnavalsverenigingen 
en Muziekgezelschappen de 
publieksprijs uit. Deze ging 
verdiend naar Freddy van de 
Elzen uit Vorstenbosch als Sjaak 
de Slijkert.
Op het matinee van zondag 11 
januari hangt er traditiegetrouw 
een geweldige sfeer. Dat dit het 

ideale publiek was voor Eric Mulder uit Maarheeze 
als Bertje Bulls-eye de darter werd aan het begin 
van zijn optreden al duidelijk. Bij binnenkomst van 
Bertje Bulls-eye werd zaal Lavrijssen omgetoverd 
van een tonpraotersevenement naar de zaal van de 
Lakeside Country Club. Dit optreden werd dan ook 
bekroond met de publieksprijs van die middag. Zoals 
gezegd lag het niveau dicht bij elkaar, hierdoor ging 
de publieksprijs zondagavond naar weer een andere 
tonpraoter, namelijk Frans Bevers uit Oirschot als 
de Opgepimpte Boer.

Geslaagd
Om half één, het was inmiddels maandag geworden, 
werden door blaaskapel De Notenkrakers de 
laatste noten uitgeblazen, na ook voor hen een 
hele marathonzitting. Nogmaals Notenkrakers, 
hartstikke bedankt! Anders dan Anders kan terug 
kijken op een geslaagd 42e concours en is er dan 
ook trots op een dergelijk evenement in Striepersgat 
te mogen organiseren. Dit kan natuurlijk alleen door 
de fantastische inzet van de vele medewerkers, die 
alweer begonnen zijn met de voorbereidingen van het 
43e concours om het Brabantse Kampioenschappen 
Tonpraoten 2010!

Pieter Mikkers,
Voorzitter ADA
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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



Een hele leuke eerste avond, met een tonpraoter 
die na middernacht nog binnen kwam vallen en 
de Federatieonderscheiding voor Martien Wijnen. 
Een tweede wat tamme avond, met toch de nodige 
kwalitatief hoogstaande optredens. En een geweldige 
laatste zaterdagavond, waarbij het publiek, voor een 
groot deel bestaande uit Striepersgatse verenigingen, 
de zaal volledig op z’n kop zette. Het was dus nog 
lang onrustig bij Lavrijssen…!

Vorstenzittingen 2009:
warm, druk en heel gezellig
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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....!



       TC wint 
Striepersgat on IceStriepersgat on Ice

Een team, samengesteld uit leden van de 
Technische Commissie van de Stichting 
Carnavalsviering Striepersgat, heeft op zaterdag 3 
januari het tweede Striepersgat on Ice gewonnen. 
In de fi nale werd een delegatie van de Raad 
van Elf van Striepersgat met duidelijke cijfers 
verslagen. De gedeelde derde plaats was voor de 
Jeugdcommissie van Striepersgat en de Raad van 
Elf van Brouwersgat. De sportiviteitprijs werd 
uitgereikt aan de Jeugdcommissie van Striepersgat, 
met Jeugdprins Teun d’n Urste en Adjudant Hidde 
in de gelederen. Na de sportieve strijd was het nog 
heel gezellig in de tent van de tijdelijke ijsbaan op 
de Markt in Valkenswaard.
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Geknipt

Zowel in het E.D als in de Telegraaf werd melding gemaakt van het feit dat Piet Paulusma prins  zou worden .
De berichtgeving is echter wat tegenstrijdig. Het E.D. meldt dat Piet Prins van P.S.V. wordt en de Telegraaf 
zegt dat Piet stadsprins wordt. Ik denk dat ze in het westen toch niet goed begrijpen hoe het carnavalswereldje 
in elkaar zit. Op de prinsenfoto die op maandag  16 februari in het E.D stond was geen Piet te ontdekken. Piet 
zal wel prins van P.S.V. worden zoals het E.D. berichtte.

???



Dat, ik de vorige keer in mijn rubriek ben geëindigd 
met een terugblik op de Prinsenverkiezingen in 
Groot Valkenswaard.

Dat, dit meestal de start inhoudt van een nieuw 
carnavalseizoen, waarin de carnavalsverenigingen 
ook met hun activiteiten starten, w.o CV De 
Bokkenrijders.

Dat, ik getuige ben geweest van enkele activiteiten 
van bovengenoemde CV, waarvoor ik veel 
bewondering heb, hoe deze CV zich telkens weer 
inzet en een geweldige bijdrage levert aan het 
carnaval in Striepersgat!

Dat, ik wil terugblikken 
op het 11/11-BAL, waar 
deze CV voor haar leden 
een gezellige avond 
verzorgt en daarbij de 
Grootste BOK kiest; voor 
2009 Nathalie en haar 
adjudant José. Ik wil beide 
dames vanaf deze plaats veel succes toewensen en 
een fi jne carnaval 2009.

Dat, ook Prins RON d’n Urste van de partij was en 
wel in een speciale kledij, evenals de leden van de 
Bokkenrijders, die in een nieuwe OUT-FIT aanwezig 
waren, e.e.a. in het kader van het 45-jarig bestaan.

Dat, deze feestavond ook was voor de leden van 
de Vurdeurtrekkers en Ontspoord, allen thuis in de 

residentie LUGANO, geëxploiteerd door Francien 
en Jos Cuipers, uitbaters die voor hun verenigingen 
dag en nacht klaar staan. GEWELDIG!

Dat, vervolgens de 
Nacht van de BOKKEN 
plaatsvond,
waaraan diverse kapellen 
deelnamen, w.o. de 
Prinselijke Hofkapellen 
van Brouwersgat en 
Striepersgat.
Op deze avond werd ook het ‘PAAR v/h JAAR 
gekozen,’n.l. Bart WILS en Daniëlle MENSCH. Ik 
wil dan ook dit paar een fi jne carnaval toewensen.

Dat, ook CV De 
Vurdeurtrekkers  een 
nieuwe KOPtrekker heeft 
gekozen, nl. (presentator)-
MARTY, met als adjudant 
JAN, die de CV, die dit 
jaar twintig jaar bestaat, 
met de carnaval zullen 
voorgaan.

Dat, ik jaarlijks, als 
medegrondlegger van de 
Verkiezing v/h Striepersgats Carnavalslied (Grand 
Gala du Striep), met spanning uitkijk naar dit 
groots evenement, verzorgd door de Stichting Groot 
Striepersgats Liedjesfestival, in cultuurcentrum 
De Hofnar. Als winnaar 
kwamen uit de verkiezing 
ONNO en THEO, met het 
winnende lied ‘Dit ben 
ik...’ Een kwaliteitslied, 
met sterke tekst, mooie 
muziek en een opmerkelijk optreden, compleet met 
doedelzakken. Of het wel een carnavalesk karakter 
kende, daarover waren de meningen verschillend; 
het winnende lied haalde wel de Publieksprijs 
binnen en dat is toch een teken aan de wand, dat 
het meezinggehalte hoog ligt en dat dit lied met 
carnaval veel gehoord zal worden.

Unne Strieper hi
gehurd dè. En gaat 
verder in het A.B.N.
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Dat, Jos van der Palen, bekend als het ‘Menneke’ 
met de Striepersgatse Prinsenrevues, is benoemd tot 
erelid van Theatergroep Valkenswaard. JOS, alsnog 
profi ciat  met deze verworven eretitel.

Dat, de Striepersgatse Raad van Elf ook dit jaar het 
ludieke sportevenement ‘Striepersgat on Ice’ heeft 
georganiseerd. Diverse teams streden om de fel 
begeerde titel ‘Striepersgatse IJskampioen’. Henk 
Kremers en Dave Bouwmans, als organisatoren, 
kunnen terugblikken op een geslaagd evenement.

Dat, een team, samengesteld uit leden van 
de Technische Commissie van de Stichting 
Carnavalsviering Striepersgat, uiteindelijke winnaar 
werd. PROFICIAT !

Dat, de Technische Commissie bestaat uit een groep 
van goed gemotiveerde en hard werkende mensen, 
dat jaarlijks zorg draagt voor de aankleding en 
versiering van de Prinselijke woningen; de versiering 
van de jeugdresidentie Old Dutch; de decors aanpast 
of verbeterd voor de carnavalszittingen van de SCS; 
onderhoud en renovatie van de Prinsenwagens, 
etc. etc. Het is een team, o.l.v. voorzitter André 
Meulendijks, dat achter de schermen een bult werk 
verzet. Kortom: een commissie, onmisbaar voor de 
Striepersgatse Carnaval.

Dat, CV. De Brassers en de Hébrasskapel, met 
medewerking van Harmonie UNA, kunnen terugzien 
op een geslaagd Nieuwjaarsmatinè, gehouden in 
residentie zaal Lavrijssen.

Dat, deze carnavalsvereniging en kapel, ook weer 
voor de 31e  maal een geslaagd  Bloaskapellen-festival 
hebben gehouden. Jaarlijks wordt door vele kapellen 
naar dit festijn uitgekeken. Eveneens een onmisbaar 
evenement met de Striepersgatse Carnaval. Winnaar 
werd Blaaskapel de Notenkrakers. De Striepersgatse 
Jeugdkapel won de Publieksprijs.

Dat, CV ADA weer zorg heeft gedragen voor een 
geslaagd Brabants kampioenschap tonproaten. 
Na drie voorrondes, waaraan dertig deelnemers 

meededen, werden acht kanshebbers gekozen voor 
de 42e fi nale van dit kampioenschap Uiteindelijk 
was het Berry Knapen uit Heeze, die geschiedenis 
heeft geschreven, door voor het derde jaar op rij 
als Brabants kampioen  uit de ton te klimmen. Hij 
won de Zilveren Ton, die voor eeuwig  op zijn 
schoorsteenmantel mag pronken en sleepte ook nog 
eens de Publieksprijs in de wacht. In een woord: 
GEWELDIG!

Dat, in Brouwersgat 
de vijftigste Foeperpot 
is uitgereikt  aan de 
O p p e r p i n t e n w i p p e r 
van de Dommelsche 
Bierbrouwerij (Victor 
Jeunhomme). In de gezellige ambiance van de 
brouwerij vond deze gebeurtenis plaats in het 
bijzijn van Prins Hertog-Jan van Brouwersgat en 
Jeugdprins Demian d’n Urste.

Dat, in Striepersgat de 
Strieper is uitgerekt op 
zaterdag 31 januari in cafè 
OLD DUTCH.
In de volgende Pypliano 
kom ik hier uitvoerig op 
terug.

Dat, de Oprichting van de Brabantse Carnavals 
Federatie (BCF) aan het begin van het Nationaal 
Jaar van de Tradities in Den Bosch heeft plaats 
gevonden.

Dat, de grote stimulator in deze was, Theo 
Franssen, die in Limburg ook al een overkoepelende 
carnavalsorganisatie in het leven heeft geroepen.

Dat, uiteindelijk vijf overkoepelende 
carnavalsorganisaties,  nl. Bergen op Zoom, Den 
Bosch, Prinsenbeek, Tilburg en Valkenswaard, 
het initiatief tot oprichting verder hebben 
uitgewerkt en bekrachtigd. DOELSTELLING: 
Het BCF is een belangenorganisatie van 
overkoepelende carnavalsorganisaties, die slechts 
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voorwaardenscheppend zal optreden door advisering 
en gezamenlijke uitwerking van initiatieven op 
uitsluitend organisatorisch gebied. Het dagelijks 
bestuur bestaat uit: voorzitter Rob van de Laar; 
secretaris Van Orsouw en penningmeester Van der 
Meijs.

Dat, ik zeker uw aandacht  wil vragen voor het 44-
jarig jubileum van CV/Kapel De Schuimkoppen. 
Met deze kapel heb ik in dertig jaar een ware band en 
vriendschap opgebouwd, e.e.a in de persoonlijke sfeer, 
maar later ook vanuit de Stichting Carnaval. Vanuit de 

persoonlijke 
sfeer, als mede-
o rg a n i s a t o r 
en secretaris 
van het Grand 
Gala du Striep  
( G G D S ) , 
leerde ik 
mensen van de 
kapel kennen, 
zoals Piet 
Segers, Henk 
Boers en het 
dee lnemend 
duo aan het 
liedjesfestival 

‘Bol en Knak’, zijnde Noud van Erp en Koos van 
Hirtum.
In een later stadium de toenmalige kapel in haar 
totaliteit, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een 
overname van het Liedjesevenement GGDS in 
1986, dat ik nog enige jaren met mijn persoonlijke 
ervaring heb mogen ondersteunen.

Dat, ik vanuit de Stichting Carnaval (SCS) van deze 
kapel medewerking heb gevraagd en gekregen, met 
de volgende stichtingsactiviteiten, nl.

Dat, ik jarenlang een beroep heb gedaan op hun 
muzikale ondersteuning met de MINIZITTINGEN, 
die werden gehouden in Huize Carolus/Haagacker, 
waar ik de presentatie van de avond verzorgde.

Dat, ik met de Jeugdoptocht altijd medewerking 
kreeg  van deze kapel; zij openden het geheel en 
liepen in een aangepast tempo voorop, zodat de 
kleine beentjes van de jeugd, het parcours zonder 
problemen wisten uit te lopen. Het geheel resulteerde 
in een deelname van alle Striepersgatse kapellen aan 
de Jeugdoptocht. GEWELDIG TOCH !

Dat, ik eveneens op hun deelname mocht rekenen, 
met de Ouderen-middag in het cultuurcentrum 
De Hofnar, met het 55-jarig jubileum van de 
Stichting Carnavalsviering Striepersgat in 2008. Zij 
verzorgden een muzikale uitvoering in de foyer  en 
aansluitend op het podium in de zaal, e.e.a. met een 
aangepast programma voor de oudere Striepers en 
Strieperinnekes.

Dat, ik het betreur, dat deze samenwerking, vanwege 
mijn ziekte, zo abrupt werd afgebroken. Met 
carnaval 2008 hebben zij, als kapel, tot tweemaal 
toe, aan huis een spontane muzikale hulde gebracht, 
hetgeen voor mij een ‘hart onder de riem’ betekende  
en een warme waardering  voor onze carnavaleske 
samenwerking.

Dat, zij op zaterdag 24 jan. in hun residentie “Den 
Bommel” in Brouwersgat, hun 44jrg. jubileum 
hebben gevierd, met aansluitend op zondag een 
‘Kapellenhappening’, waaraan kapellen met 
eenzelfde Naamsvermelding ‘Schuimkoppen’ 
deelnamen. Alsnog complimenten en felicitaties 
voor bestuur en leden van kapel De Schuimkoppen 
en hopelijk kunnen we met carnaval nog vele jaren 
van een carnavaleske voortzetting en uitvoering van 
jullie muzikale INZET genieten.

Dat, ik nu ga eindigen met alle Striepers en 
Strieperinnekes een fi jne en 
gezellige carnaval toe te wensen, 
met mijn toenmalige leuze: ‘Mee 
carnaval in Striepersgat, veul 
plezier en toch nie zat’.

Alaaf… Unne Strieper,
Jan van Keulen     
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