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Tja, voor is dit wel een heel bijzondere Pypliano. 
Op zaterdag 13 november werd Dennis van Gerwen 
immers gekozen als nieuwe Prins van Striepetsgat. 
En ik ben zijn adjudant. Twee jaar geleden kwam 
Dennis al naar me toe met de vraag of ik eventueel 
op termijn zijn rechterhand zou willen worden. 
Natuurlijk zei ik ‘ja’, sterker nog: ik voelde me zeer 
vereerd. Dennis en ik voelen elkaar goed aan en zijn 
allebei levensgenieters, die weten hoe het spelletje 
van carnaval moet worden gevierd. Bovendien is 
Prins Heerlijck iemand die veel aan zijn adjudant 
overlaat en dat is wel zo prettig werken.
Ik ga er dan ook vanuit dat we een gezellig en sfeervol 
carnavalseizoen gaan krijgen. Aan ons zal het niet 
liggen! De reacties op de benoeming van Dennis als 
Prins Heerlijck en ik als adjudant Scampiorix zijn 
eigenlijk louter positief. We gaan met de Raad van 
Elf, Pliessie Fons, de Hofmarjannekes, de Hofkapel, 
onze Dames van Nix, de Hoffotograaf, de leden van 
de Stichting en uiteraard alle verenigingen, kapellen 
en individuele carnavalsvierders in Striepersgat er 
een geweldig feest van maken. De redactie van de 
Pypliano levert daar graag haar bijdrage aan, door 
een interessant en aantrekkelijk blad te presenteren.
Inmiddels heeft de redactie, samen met bestuursleden 
van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat en 
de Carnavalsfederatie Striepersgat, een constructief 
gesprek gehad. Hierin werd nogmaals benadrukt dat 
de Pypliano als blad behouden moet blijven. Er werd 
dan ook een oproep gedaan aan alle verenigingen en 
kapellen om kopij aan te leveren. Dat mag natuurlijk 
met foto’s. Wel graag vóór de deadline, zodat 

ondergetekende en Martien van de Molengraft een 
mooi blad kunnen maken. Dit laatste was dit keer 
niet het geval, zodat de Pypliano pas na Nieuwjaar 
verschijnt. Het is niet ander…
In deze uitgave onder meer een terugblik op de 
Prinsenzitting en een interview met de nieuwe 
Prins en adjudant, maar ook een woordje van de 
President van de SCS, nieuws vanuit de Federatie en 
verenigingen, het nieuwe Paar van het Jaar stelt zich 
voor en natuurlijk de vaste bijdragen van Opoe, Jan 
van Keulen en Nelleke Neggers. Veel leesplezier!

Alaaf!
Willem-Jan Schampers

Van de redactie
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‘
Dennis van Gerwen gaat sinds zaterdag 13 
november in Striepersgat door het leven als 
Prins Heerlijck. Hij weet zich gesteund door 
Willem-Jan Schampers die zich een even mooie 
naam heeft aangemeten: Adjudant Scampiorix. 
Dit illustere duo regeert tot aan hun aftreden 
op carnavalsdinsdag volgend jaar over 
carnavalsminnend Valkenswaard. 

Het kantoor van Dennis (37) was tijdens het 
interview nog versierd met slingers en vlaggetjes 
en daar had hij zichtbaar plezier in. ‘Dat hebben 
mijn medewerkers gedaan,’ zegt de mede-eigenaar 
van Rendus Accountants & Belastingadviseurs heel 
tevreden. Hoe lang ze nog blijven hangen wist hij 
nog niet, maar het zou me niet verbazen als dat nog 
enige tijd duurt. Het illustreert de mens Dennis van 
Gerwen, hij weet zijn zakelijke besognes en zijn 
privéleven uitstekend met elkaar te combineren, 

dat gaat geruisloos in elkaar over, zo blijkt in het 
gesprek.
Prins van Striepersgat word je niet zomaar. Weliswaar 
kan iedereen het in principe worden, je moet echter 
wel wat in je mars hebben. De Prins wordt tijdens 
een speciale, besloten bijeenkomst gekozen door het 
dagelijks bestuur van de Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat, de (ere)leden van de Stichting, de leden 
van de Raad van Elf en een wisselende delegatie 
van de Striepersgatse carnavalsverenigingen. 
Dit jaar viel de keuze dus op Dennis en die koos 
vervolgens Willem-Jan tot zijn adjudant. ‘Dennis 
had me te grazen, hij had  tegen mij gezegd dat hij 
geen kandidaat zou zijn. Ik werd voorzitter van de 
jeugdcommissie van SV Valkenswaard en toen zei 
hij een week van te voren dat hij nog iets voor me 
had: het adjudantschap. Ik heb thuis overlegd en 
mijn vrouw vond het meteen goed.’
Prins Heerlijck zegt dat hij Willem-Jan heeft 

           Wij maken 
er een groot feest vaner een groot feest van

Prins Heerlijck en adjudant Scampiorix in startblokken



gevraagd vanwege de persoonlijke klik. ‘Wij liggen 
elkaar goed, we zijn elkaars tegenpolen met een 
andere insteek, maar we vullen elkaar goed aan. 
Als wij op het podium staan, dan staan er twee 
lachende mensen, qua humor passen we goed bij 
elkaar.’ Adjudant Scampiorix vult aan: ‘Wij hebben 
gemiddeld meer contact met elkaar als Raad van Elf-
leden. Maar op het persoonlijke, vriendschappelijke 
vlak gaan we als verenigingsmensen met elkaar 
om.’

Komeet
Dennis is geboren en getogen in Valkenswaard. Zijn 
wieg stond in de Hofstraat, het gezin woonde boven 
de Komeet en hij groeide op in de Vlaskam. Vier 
jaar was hij weg uit Valkenswaard vanwege studie 
in Breda waar hij afstudeerde als accountant. ‘Van 
jongs af heb ik iets met carnaval, we vierden dat bij 
ons in de buurt en in de Dennenberg. Het was een 
sterke club, niet gestructureerd, we deden als groep 
mee aan de kinderoptocht.
Vanuit de Scoutinggroep Sint Stefanus is de 
offi cieuze carnavalsvereniging De Leuze ontstaan. 
Na afl oop van de optocht gingen we in de Beauty 
Bar een biertje drinken. De Leuze heeft nooit de 
behoefte gehad om aan het georganiseerde carnaval 
mee te doen en  zijn dan ook niet bij de Stichting 
Carnavalsviering Striepersgat aangesloten. Sinds ik 
lid ben van de Raad van Elf van Striepersgat ben ik 
daar niet meer actief.’
Willem-Jan, 44 jaar oud, is ook geboren in 
Valkenswaard, in de Bakkerstraat. Zat op het 
Hertog Jan College en volgde de Academie voor 
Journalistiek en Voorlichting en is werkzaam bij het 
Valkenswaardse bedrijf HoLaPress Communicatie 
als redacteur/verslaggever. ‘Ik heb altijd als menneke 
carnaval gevierd via voetbal bij SV Valkenswaard 
en bij Geenhoven. En daarna met vrienden altijd 
geweldig carnaval gevierd en dat was heelgezellig. 
Met mijn vrouw Arianne vormde ik het paar van het 
Jaar in 2002.’

Ongecompliceerd
‘Ja en hoe kwam ik in aanraking met de 
georganiseerde carnaval,’ zegt Dennis van Gerwen. 
‘Als kantoor zijn wij begonnen met de Stichting 
Carnavalsviering Striepersgat te sponsoren, via de 
Vergulde Sigaar, en vanuit die club ben ik met de 
offi ciële carnaval in aanraking gekomen. Je weet 
wel, boerenbaldiner met sponsoren en dat soort 
dingen. Vorst Mark Scheepers vroeg mij of de Raad 
van Elf iets voor mij was. Ik heb even nagedacht 
en toen ingestapt. Het is een club van vrienden, we 
kunnen het goed met elkaar vinden en de onderlinge 
sfeer is geweldig. Het fi jnste is dat we allemaal een 
goed gevoel er bij hebben, zowel intern als extern.’
En nu dit jaar de bekroning als Prins. ‘Het is een 
jeugdwens van mij geweest om het eens te worden. 
Vijf jaar geleden hebben vrienden van mij een liedje 
gemaakt en daar stond in dat ik prins zou worden en 
dat is nu uit gekomen. Het was wel even spannend of 
het dit jaar zou gebeuren. Ik zou in oktober voor de 
tweede keer vader worden en ik heb eerst afgewacht 
of alles met moeder en kind goed zou gaan, het gezin 
is immers essentieel. Mijn vrouw Jolijn staat er voor 
de volle honderd procent achter.’
Prins Heerlijck en zijn adjudant  Scampiorix willen 
er voor zorgen dat carnaval heel breed aanspreekt 
en willen onder de aandacht brengen dat het een 
ongecompliceerd en gezellig feest is. Een voorbeeld 
geven dat het op een ongedwongen manier gevierd 
kan worden, een leuk feestje om er ontspanning 
bij te hebben. ‘Je moet wel zelf het feestje maken, 
met elkaar plezier maken.’ Voor het carnavalsduo 
is het hoogtepunt zaterdag van het begin tot het 
einde, maar ook de receptie is een hoogtepunt. 
Relativerend: ‘Maar de vier dagen zijn eigenlijk een 
aaneenschakeling van hoogtepunten.’ En daar past 
natuurlijk ook een goed reilen en zeilen van de Raad 
van Elf bij.’
‘Protocol is hartstikke nodig, maar je moet er van af 
kunnen wijken. Het is absoluut noodzakelijk dat die 
gehanteerd wordt, echter je moet wel geintjes kunnen 
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maken. Binnen de carnavalsviering zijn er tradities 
en die moet je wel in stand houden.’ Iedereen kan lid 
van de Striepersgatse Raad van Elf worden. Dennis: 
‘Als iemand zich aanmeld of aanbevolen wordt, 
dan is daar beraad over, want hij moet in de club 
passen. Een nieuw lid moet iets kunnen bijdragen 
en als wij vinden dat hij geschikt is, dan wordt hij 
voorgedragen bij de Stichting. Het is absoluut niet 
zo dat er een ‘ons kent ons’ mentaliteit is.’

Leuze
Bij het weggaan de vraag aan de nieuwbakken Prins 
hoe hij aan zijn leuze ‘Doet, vat en geniet!’ kwam. ‘Ik 
moest een toepasselijke en krachtige leuze hebben, 
ik ben geen dichter, maar wel een doener. Jolande 
Janssen, een vriendin van mij in de commissie 
PP&P, heeft ooit een liedje gemaakt en zij zei: denk 
aan het eerste couplet daar uit: “hang de slingers op, 
schuif de stoelen aan de kant en de leuze is simpel”: 
‘Doet, vat en geniet!’ Ik kreeg daar twee reacties 
op die ik wel frappant vindt. Mijn broer zei dat de 
beginletters DVG staan voor Dennis van Gerwen. 
En Jan van Delft zei: ‘het is doe en niet doet. Of de 
woordspeling: “doe een vat en geniet’”. Mooi hé, 
dat mensen mee denken.’
En hoe kom je aan je prinsheerlijke naam? ‘Wel, 
ik zeg altijd ‘heerlijk’, als mensen aan mij vragen 
hoe het met me gaat. Dus dat lag eigenlijk wel voor 
de hand en de vrouw van Willem-Jan heeft de c er 
in bedacht, ziet er dus authentiek uit. En het heeft 
een positieve associatie met heerser en heerlijkheid. 
Ofschoon er niks mis is met mijn eigen naam, maar 
ik wilde met een originele en eenmalige naam mijn 
prinsschap duiden.’
En hoe is dat dan met die van jou Willem-Jan, die 
is nou ook niet bepaald alledaags? ‘Kijk dat zit zo’, 
zegt de adjudant. ‘Dennis zei dat ik wel een andere 
naam dan mijn eigen naam moest hebben, omdat hij  
dat ook had. Veel mensen noemen me ‘Scampi’ en 
dat was uitgangspunt bij mijn adjudantennaam. Ik 
ben gaan Googelen en kwam uit bij de verhalen van 

Suske en Wiske en met name de strip ‘Lambiorix’. 
Daarin komt Ambiorix, de hoofdman van de oude 
Belgen, voor. Het werd dus een samenvoeging. Wel 
toepasselijk dus, want ik woon in Lommel’, zegt hij 
met een galmende lach. ‘Weet je wat wel bijzonder 
is?’, zegt Prins Heerlijck, ‘Jeugdprins Loek d’n 
Urste, zijn adjudant Jaap en ik wonen in dezelfde 
straat. Als dat geen toeval is.’

Jack Biemans
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En zo is het dan toch zover gekomen. Ik ben zelf een 
tekst aan het schrijven. Da’s voor een keer trouwens 
ook niet zo erg, als je weet wat mijn adjudant 
Scampiorix al heeft geschreven…!

Het carnavalsseizoen had natuurlijk niet mooier 
kunnen beginnen. Ik ben zeer vereerd om jullie 
nieuwe Prins te mogen zijn. Sommige intimi 
wisten het al langer, maar het is voor mij een lang 
gekoesterde wens, die in vervulling is gegaan. En 
de manier waarop ik gepresenteerd werd tijdens 
de prinsenzitting onderstreepte het nog maar eens: 
‘Krèk ‘ne fi lm!’

Inmiddels zijn er al enkele hele mooie momenten 
geweest. Vooral het bezoek aan de Ridders van 
Brunengeruz in Tienen was memorabel. Natuurlijk 

vanwege hun 44-jarig jubileum, waarbij wij met 
alle egards werden ontvangen. Maar vooral ook 
vanwege het feit dat wij als Striepersgat er met een 
groot gevolg naar toe zijn gegaan. Raad van Elf, 
Hofkapel, Hofmarjannekes, Hofnar, bestuursleden, 
De Bokkenrijders, Nie Melke, leden van andere 
verenigingen en andere Striepers en Strieperinnekes: 
echt hartstikke fi jn dat jullie er bij waren!

Het liedjesfestival was erg speciaal door de deelname 
van het Striepersgats Orakel. Hun meezinger 
‘Desideratum’, oftewel het ‘Striepersgats Verlangen’ 
verdiende wat mij betreft een hogere ranking. En 
dat is niet alleen omdat mijn lieve vrouw daarbij 
meedeed… Met IVO en Onno & Theo hadden 
ze echter tegenstanders van formaat. Het is fi jn 
om te ervaren dat Striepersgat over zoveel talent 
beschikt.

Bij de Raad van Elf kwam vlak voor aanvang van het 
seizoen de sfeer er al goed in. De nieuwe raadsleden 
werden warm ontvangen. Het nieuw bestuur heeft 
daar ook zeker aan bijgedragen. De lachende 
gezichten en ongecompliceerde gezelligheid 
druipen er sindsdien van af. Wat is het toch fi jn om 
met zo’n clubke de carnaval te mogen vieren! Mijn 
gevolg is compleet met de verkiezing van Gerard en 
Marjo als Striepersgats Paar van het Jaar. Dat dit de 
feestvreugde gaat verhogen, lijkt me duidelijk!

Inmiddels heb ik ook een aantal commissies aan het 
werk mogen zien. Ik wist natuurlijk al wat langer 
dat velen zich inzetten voor de carnaval en daarbij 
veel plezier beleven. Houden zo! Want plezier, daar 
doen we het voor!

De Hofkapel heeft zich behoorlijk versterkt, en ik 
weet niet of het daardoor komt, of door de nieuwe 
kapelmeester Ronald, of door de vele repetities, 
maar ze klinken fantastisch! Echt iets om trots op 

Woordje 
       van de Prins



te zijn. De Hofmarjannekes zijn intensief bezig 
geweest met hun showdans. Stapje voor stapje en 
stukje bij beetje heeft Heidi ze met alle geduld weer 
iets unieks bijgebracht. Ik heb begrepen dat ze het 
onder de knie hebben en dat ze het bij de ‘Koning 
der Prinsen’ voor het eerst voor ons gaan uitvoeren. 
Echt iets om naar uit te zien!

Zoals jullie kunnen lezen: mijn hart is ‘voller trots’. 
Dat belooft dan ook wat voor de komende tijd. Ik 
hoop jullie allemaal te mogen begroeten tijdens 
de komende evenementen en natuurlijk tijdens de 
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carnaval. Vier een fantastisch feestje onder mijn 
leuze:

Doet, vat en geniet!

Prins Heerlijck van Striepersgat

P.S. Het volgende stukje zal weer van de hand 
van mijn steun en toeverlaat zijn. Zo heeft hij mij 
beloofd. Dan wordt het misschien ook een wat 
minder slijmverhaal. Haha! Maar echt: ik meen 
het!

Het heeft me een 
week gekost 

maar nu staat hij 
er... mijn boom!

Groetjes,
Dennis
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Het carnavalsseizoen is ondertussen weer volop van 
start gegaan. Het begon allemaal met de verkiezing 
van de nieuwe prins van Striepersgat. Met prins 
Heerlijck en adjudant Scampiorix hebben we, in 
mijn ogen, een ijzersterk duo. Twee levensgenieters 
pur sang aan de leiding van de Striepersgatse 
carnaval. Veel carnavalsverenigingen hadden een 
afvaardiging naar de verkiezing gestuurd. Zoveel 
dat de stichting schrok van de opkomst…

Als Federatiebestuur zijn wij nu bezig aan ons 
eerste seizoen. De contouren van de ‘nieuwe’ 
Carnavalsfederatie Striepersgat zijn, in 
samenwerking met de aangesloten verenigingen, 
uitgezet. In oktober zijn de gewijzigde statuten 
vastgelegd bij de notaris en is het huishoudelijk 
reglement vastgesteld. Ondertussen hebben 
zich veertien carnavalsverenigingen en kapellen 
aangesloten.

Een groot deel van de verenigingen is nu dus 
lid, maar we zijn nog niet tevreden. De komende 
tijd gaan wij proberen om ook de overgebleven 
verenigingen te bewegen zich aan te sluiten. Overleg 
en afstemming, onze belangrijkste doelstelling, is 
belangrijk voor een feest waar zoveel mensen bij 
betrokken zijn. Wij hopen dan ook dat zij besluiten 
lid te worden.

Het overleg met de stichting is ook gestart. Na een 
avond met het nieuwe stichtingsbestuur aan tafel 
te hebben gezeten, is besloten dat twee leden van 
de Federatie aanwezig zijn op de vergaderingen 
van het dagelijks bestuur en daar dus de mening 
van de verenigingen vertegenwoordigen. Indien 
er verenigingen zijn die bepaalde punten nog ter 

sprake willen brengen, kunnen zij dat mailen naar 
onze secretaris, Hans de Kinderen. Jullie input is 
voor ons erg belangrijk. Alleen met jullie inbreng 
kunnen wij ook iets voor jullie betekenen.

Met de stichting is ook afgesproken dat de 
carnavalskalender op www.striepersgat.nl ook door 
de verenigingen ingevuld gaat worden. Geef dus 
je evenementen aan ons door en wij zorgen dat ze 
in de kalender komen te staan. Dit geldt ook voor 
de evenementen die met carnaval zelf gehouden 
worden. Er is dadelijk dus één kalender voor de 
gehele georganiseerde carnaval.

In deze Pypliano staat ook een oproep om mensen te 
nomineren voor de Federatieonderscheiding. Deze 
onderscheiding, die gerekend wordt tot één van de 
belangrijkste van Striepersgat, wordt uitgereikt op 
de Vorstenzitting van 19 februari 2011. Iedereen kan 
hiervoor genomineerd worden. Weet je dus iemand 
die de afgelopen jaren heel erg veel betekend heeft 
voor de Striepersgatse carnaval, laat het ons dan 
weten.

Namens de federatie wens ik jullie allen tot slot een 
goed carnavalsseizoen!

Stefan Segers,
voorzitter Carnavalsfederatie Striepersgat

Van de 
FederatietafelFederatietafel
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Inmiddels is nagenoeg bekend dat Carnvalsfederatie 
Striepersgat een doorstart heeft gemaakt. Belangrijk 
voor het bestuur is dat zij van de verenigingen en 
muziekgezelschappen verneemt waar behoefte aan 
is. Belangrijke voorwaarden voor een succesvolle 
uitvoering is en blijft dat in en buiten het 
carnavalseizoen betrokkenheid en pro-activiteit is 
van de aangesloten verenigingen. Dus laat van je 
horen…!

Waar staan wij voor opgesteld;

1.  coördinatie activiteitenkalender
2.  communicatie verenigingszaken van algemeen                                                                                                                                         
         belang
3.  waar mogelijk realiseren generiek fi nancieel
 voordeel voor aangesloten verenigingen 
4.  verbinding maken en houden tussen federatie                                                                                                                                        
         en stichting
5.  onderscheidingen uitreiken conform                                                                                                                                          
         huishoudelijk reglement
6.  werving van en binding leden aan de                                                                                                                                               
         federatie
7.  enthousiasmeren jeugd voor het organiseerde                                                                                                                                     
         carnaval
8.  jaarlijks laatste vorstenzitting enthousiasmeren                                                                                                                                  
         als avond voor verenigingen
9.  kennisdeling tussen verenigingen bevorderen
10.  ondersteuning bieden waar mogelijk

Wij streven naar we één organisatie die zich namens 
de verenigingen inzet voor de carnaval. Veertien 
actieve spraakmakende enthousiaste verenigingen 
zijn inmiddels aangesloten. 

U hebt iets te melden of uw vereniging is, voor het 
astronomische bedrag van vijftien euro per jaar, nog 
geen lid en wil dat graag worden. Indienen en direct 
regelen kan via jgdekinderen@onsbrabantnet.nl!

Hans de Kinderen,
secretaris Carnavalsfederatie Striepersgat

               Wat kan de 
Carnavalsfederatiefederatie                                                                            

 voor u betekenen
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Striepers en Strieperinnen,

Heerlijck dat het carnavalsseizoen inmiddels weer 
in volle gang is! Tijdens een drukke (55 personen), 
maar vooral ook gezellige prinsverkiezing in De 
Senaat, hebben we op 13 november de nieuwe 
Prins gekozen. Ook de direct daarop volgende 
prinsenzitting in zaal Lavrijssen was uitverkocht. 
De aanwezigen hebben daar de bekendmaking 
van Dennis van Gerwen als Prins Heerlijck 
meegemaakt en genoten van de voorstelling, waarin 
humor en muziek de boventoon voerden.

Ik ben er van overtuigd dat onze nieuwe dorstlustige 
heerser over Striepersgat, samen met zijn adjudant, 
er geweldig zijn best voor gaat doen om het 

Striepersgatse carnaval feestelijk en enthousiast uit 
te dragen! Prins Heerlijck en adjudant Scampiorix 
zullen het druk krijgen (sterker nog: dat hebben ze 

het al!). Wat zal ie zweten, die Scampiorix! Heel 
veel succes prins en adjudant! Ik weet dat jullie het 
carnavalshart op de juiste plaats (rechts dus) hebben 
zitten, dus plezier verzekerd. Vergeet hierbij vooral 
niet het laatste deel van de prinselijke leuze ‘Doet, 
vat en geniet!’, want het is zo weer voorbij!

Ook de Striepersgatse jeugd is inmiddels voorzien 
van diverse nieuwe hoogheden. Loek Jacobs is in 
een spannende verkiezing in jeugdresidentie Old 
Dutch verkozen tot jeugdprins van Striepersgat, 
en hij koos zijn broer Jaap tot zijn adjudant. Koen 
Stammen werd vervolgens gekozen tot jeugdvorst 
en mijn collega/ president is geworden Jim de 
Jong. Alle jeugdige hoogmogendheden: heel veel 
plezier!

Onze carnavalsvrienden uit Tienen vierden op 4 
december hun 44-jarig jubileum. Waar het in het 
verleden nog wel eens moeilijk bleek voltallig uit te 

Woordje 
van de President
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rukken naar de Ridders van Brunengeruz, bleek 
dit deze keer zeker niet. Met een volle dubbeldekker 
werd afgereisd naar Tienen, waar we met ruim 
tachtig personen onze carnavalsvrienden konden 
feliciteren! Aanwezig waren de voltallige Raad 
van Elf, een afvaardiging van de Hofmarjannekes 
(Valerie, Ery en Anouk: super!), een delegatie 
van het dagelijks bestuur, diverse verenigingen en 
bovenal de Striepersgatse Fanfare (euh, sorry 
Hofkapel). De fanfare speelde op verzoek van de 
organisatie aldaar diverse malen, zowel live als met 
ondersteuning van een orkestband.

Maar de carnavalstrein dendert door! Op het 
moment van verschijnen van deze Pypliano is het 
Striepersgats Liedjesfestival inmiddels achter de 
rug, evenals de verkiezing van het Striepersgatse 
Paar van het jaar, dat zoals altijd bekend is 
gemaakt tijdens de Nacht van de Bokken. Vorig 
seizoen bestond dit paar uit Jan Stals en Marianne 
Delissen, die op deze manier carnaval eens van een 
andere kant hebben mogen meemaken (namelijk als 
gevolg van de Prins). Ik ben benieuwd wie de eer 
dit jaar te beurt valt! (al heb ik al wel wat gehoord… 
wordt weer top!)

Zoals bekend kost de carnavalstrein ook geld… Dus 
als u carnaval een warm hart toedraagt, schroom 
dan niet en meldt u aan als sponsor, adverteerder, 

begunstiger, lid van de Club van 111, zaalsponsor 
of diamanten, vergulde of zilveren sigaar. 
Mogelijkheden te over (ik voorzie u graag van de 
juiste contactgegevens voor de door u gewenste 
vorm van sponsoring, een mailtje naar pk@kalb.nl 
volstaat!).

Heel fi jn om te melden, en dat doe ik dus ook, is dat 
we voor wat betreft de advertenties in de Strieper 
een echt Striepersgats commercieel talent binnen 
de SCS-gelederen hebben weten te krijgen, te 
weten Rinie Nieuwenhuizen (Rinie kennen jullie 
allemaal, maar voor de duidelijkheid: Arie van der 
Toorn is ‘de partner van’). Rinie heeft spontaan 
deze taak op zich genomen en dit echt voortreffelijk 
gedaan. Rinie bedankt !

Ik wens jullie allemaal, namens het bestuur van 
de Stichting Carnavalsviering Striepersgat, een 
geweldig carnavalsseizoen toe!

Peter Kalb
President

P.S.: Interactief op de hoogte blijven van carnaval 
in Striepersgat? Meld je aan bij de LinkedIn-group 
Stichting Carnavalsviering Striepersgat! (www.
linkedin.com).

Liedjesfestival Paar van het jaar

Nacht van de Bokken

Koning der 
Prinsen

Striepersgat on Ice

Blaaskapellenfestival

Striepersgatse Bruiloft



►   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
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 carnaval efkes nie....!
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Beste Striepers en Strieperinnekes,

Op zondag 14 november ben ik verkozen tot 51ste 
jeugdprins van Striepersgat! Ik heb mijn broertje 
Jaap als adjudant gekozen. Mijn vorst is Koen 
Stammen en de president is Jim de Jong.

Oh sorry, ik heb mezelf nog niet eens voorgesteld. 
Ik ben Loek Jacobs en ik zit op basisschool De 
Vlaswiek in groep 8. En niet op scholengemeenschap 
Were Di, zoals in de krant stond. Daar ga ik volgend 
jaar naartoe. Mijn lievelingsvakken op school zijn 
gym, drama, tekenen en knutselen.

Ik heb een oudere zus Noor, een broertje Jaap (die 
adjudant is) en een oudere broer Teun. Ik heb ook 
nog een hond Olly en mijn vader en moeder niet te 
vergeten. Zij heten Geert en Maaike. Mijn grootste 

hobby, naast carnaval vieren, is hockeyen. Ik zit in 
C1 van HOD. Hockeyen vind ik erg leuk en vooral 
ook, omdat ik gewoon een keigezellig team heb. 
Heel ons gezin hockeyt trouwens.

En snowboarden vind ik gewoon leuk om te doen en 
kan ik ook wel goed. Wij gaan ook op skivakantie, 
dan gaan we altijd naar Zwitserland. Maar dit jaar 
heb ik er voor gekozen om met een vriendje mee te 
gaan.

Ik heb heel veel zin om carnaval te vieren en de 
voorbereiding is ook altijd leuk. Wel ben ik erg 
benieuwd hoe het is om carnaval te vieren als Prins. 
En met mijn adjudant komt het wel goed. Maar even 
over mijn adjudant gesproken, ik vind het wel uniek 
dat mijn broer adjudant is. En dan nog over onze 
school: er zitten daar maar liefst vijf leden van de 
Jeugdraad en de Hopmarjannekes.

En dan eindig ik onder mijne leuze: 

Hedde gullie goei zin, ga met ons de 
carnaval in. Alaaf!

Jeugdprins Loek d’n Urste

           Woordje 
van de Jeugdprins



14 Krèk ‘ne film

Carnavalsvereniging De Vurdeurtrekkers heeft 
op 27 november, in haar residentie Feesterij 
Lugano, weer een nieuwe Koptrekker gekozen. 
Het is Jan van Elderen. Zijn adjudant is Ruud 
Janssen.

Tijdens een leuke quiz 
werd er geprobeerd 
de twee kandidaten te 
ontmaskeren. Helaas 
lukte dit niet. Daarom 
werd hen gevraagd zich 

Nieuwe 
     Koptrekker 
cv De Vurdeurtrekkers

bekend te maken, zodat de stemming kon beginnen. 
Tijdens het tellen van de stemmen bleek dat het erg 
spannend ging worden, want het aantal stemmen lag 
dicht bij elkaar. Met een nipte voorsprong werd Jan 
van Elderen gekozen tot de nieuwe Koptrekker voor 
het seizoen 2010-2011.
Van Elderen is alweer acht jaar lid van De 

Vurdeurtrekkers en daarin is hij zeer actief in de 
bouwcommissie. Ook is hij zelf een keer adjudant 
geweest. Hij gaat het jubileumjaar leiden onder 
zijn leuze: ‘Ok mé unne pier aon de top, zette we 
Striepersgat op zunne kop’. Van Elderen heeft een 
ervaren adjudant gevonden in de persoon van Ruud 
Janssen, zelf oud-Koptrekker en adjudant.
Op zaterdag 15 januari 2011 staat het jaarlijkse 
Vurdeurfeest op het programma, met de strijd 
‘Koning der Prinsen’, en op zondag 20 februari 
2011 houdt de vereniging receptie vanwege het 22-
jarig jubileum. Allebei de activiteiten vinden plaats 
in Feesterij Lugano.
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Sinds 1997 wordt jaarlijks de Federatieonder-
scheiding uitgereikt. In 2010 viel de eer aan 

Ton van Loon. De 
federatieonderscheiding 
is bestemd voor personen 
die zich op het gebied 
van de carnavalsviering 
in Striepersgat bijzonder 
verdienstelijk hebben 
gemaakt.

De lijst van personen die 
Ton van Loon voorgingen, is een indrukwekkend 
overzicht van mensen met een grote staat van dienst. 
Allen met veel betrokkenheid, inzet en loyaliteit naar 
de Striepersgatse carnaval. In het carnavalseizoen 
2010-2011 wordt de Federatieonderscheiding 
uitgereikt tijdens de tweede Vorstenzitting, op 
zaterdag 19 februari 2011. Een bijzondere avond 

waarvoor wij nu reeds de verenigingen oproepen 
om toch vooral aanwezig te zijn.

U heeft echter ook een belangrijke stem in de 
toekenning van de Federatieonderscheiding. Het 
bestuur van de Carnavalsfederatie Striepersgat 
beslist op basis van de kandidaten die u voordraagt, 
als waardering voor het vele werk dat hij/zij verzet 
voor de Striepersgatse carnaval.

Heeft u een kandidaat op het oog?
Deze kunt u aanmelden, met opgave van 
naam en motivatie waarom hij of zij de 
Federatieonderscheiding verdient. Dit kan 
via: jgdekinderen@onsbrabantnet.nl. Uiterste 
inzenddatum is 15 januari 2011.

Hans de Kinderen
secretaris Carnavalsfederatie Striepersgat

               Oproep 
Federatieonderscheiding
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Op 26 februari 2011 is er weer een Striepersgatse Bruiloft. 
Omdat de commissie van dit evenement dit jaar aan het 
Hermenieke van Nix gevraagd heeft om een Bruidspaar 
voor te dragen, stellen wij ons graag in deze Pypliano 
voor.

Na een heftige discussie binnen het Hermenieke, welk paar het 
beste bij elkaar paste, stelde onze voorzitter Mies Melotte voor 
een pré-verkiezing binnen het HvN te houden. Het winnend 
koppel zou zich dan kandidaat stellen tijdens de Nacht van 
de Bokken j.l. 18 december. Na een spannende strijd waarbij 
onder meer de zangkunst van de deelnemers de doorslag gaf, 
werd het nieuwe Bruidspaar voorgesteld.

Marjo Jaspers en Grardje Dielis gaan dit carnavalsseizoen 
in de onecht door het leven als Strieper en Strieperin.

Marjo, ex-Hofmarjanneke en in het dagelijkse leven 
getrouwd met Dirk Jaspers (ballonnenkoning), werkt bij 
de Hema in Valkenswaard en zit binnen het Hermenieke in 

de cadeaucommissie. Ze heeft twee kinderen: Karlijn (ex-
Hofmarjanneke) en Teun.

Grardje, Gerard voor intimi en wonend in een echt 
Striepersgats carnavalshuis, is getrouwd met Marijke en heeft 
ook twee kinderen: Rick (oud-Jeugdprins) en Hanneke(ex-
Hofmarjanneke). Grardje is werkzaam geweest in de systeem- 
en afbouwsector en neemt met zijn zangkunsten het vocale 
gedeelte van het Hermenieke op zich. Beroemd zijn onder 
meer geworden ‘Zet ’t hier maar eentje neer’, ‘Het paardje’ en 
onlangs nog ‘Gij bent de menne…’

Wij hopen dat jullie nu weten wie wij zijn en wat we doen. 
Maar wil je nog meer van ons weten, kom dan zeker op 26 
februari naar ONZE BRUILOFT. Dan vatte we dur daor nog 
inne!

Groeten Marjo en Grardje,
Paar van het Jaar 2011

Marjo en Gradje 
      Paar van het Jaar
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Het is toch wa, zat ik twíí jaor geleje mee unne 
vriend te kèke van boven de rivieren. Daarna kwam 
dieje Maastrichtse vriend in de picture en nouw zit 
ik wir te kèke mee unne nieuwe vriend ut Bergen op 
Zoom. Onze pa zouw vruuger gezeed hebbe: ‘da is de 
zoveulste die veul goei voorbij rijdt’. Want vruuger 
ha ik ok altèd vriendjes die wijd weg woonde.

Nouw zalde gullie oew eige wel afvraoge wor het 
ze d’n dieje wir opgedaon. Gewoon tijdens het 
dansen bij Maenen. Hij waar saome mee unne goeie 
kennis mee gekomme. Die ha tegen hum gezeed da 

’t bij Maenen in Valkenswirt hil gezellig waar. Daor 
kwamen altèd hille knappe vrouwkes en ja toen wier 
ie natuurlijk nieuwsgierig. Toen ik dieje bewuste 
zatterdagavond binnenkwam bij Maenen en hij mij 
zag vuulde hij al meteen kriebels in zenne buik, zee 
hij. Vur hum waar het liefde op ’t urste gezicht.

Nouw moet ik zegge, het is unne hille knappe mens 
en ik ken nog nie begrèpe dattie op mij is gevallen. 
Ik wil nie zegge da ik het bekijken nie wert ben, 
want ik mag er heus nog wel zen. Mar toch, zunne 
knappe mens heb ik nog nooit gehad, dus da streelt 
toch wel un bietje. Dus die kriebels die hij ha, ha 
ik ok al hil snel in munne buik. Toen het dansen 
waar afgelopen vroeg ie of hij me nar huis mocht 
brengen, mèr da ging me un bietje te vlug.

Ik gaf um mun tillefoonnummer en d’n volgende 
dag belde ie al. Hij ha bijna nie kenne slaope zo had 
ie ’t te pakken van mèn. Ja en wa zegde dan as ge 
da zo heurt? Dus zee ik al gauw, kom dan vandaog 
mar un bakske koffi e drinken, dan kenne we us mee 
mekaor praote. Binnen twee uurkes zat ie op mun 
bankske. Zen hille levensverhaol kwam voorbij en 
da waar nie mis. Wa ik allemaol heurde daor gao ik 
’t mar nie over hebbe.

Op ’t lest vroeg ie of ik van carnaval hield. Ik zee 
natuurlijk ‘ja’. Fijn zee hij, da kumt goed uit, want 
ik zit in de raod van elf van Bergen op Zoom. Dus 
bij deze bende uitgenodigd de carnaval in Krabbegat 
te komme vieren. Eindelijk heb ik dan mee de 
carnaval ok iemus bij me, want ik ben d’n innigste 
van de raod van elf die gin vrouw het. Efkes moes ik 
slikken. Da ik toch wir unne vriend heb die in dieje 
carnavalswirreld zit. Mèr goed, ik gao dur vur, we 
zien wel hoe deez’ keer ’t schip strandt!

Nelleke Neggers

Kriebeltjes



LUGANO
Ad en Michelene Maenen

Leenderweg 42 Valkenswaard
Telefoon: 040-2015019 Fax:040 - 2043322
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GANO PRESENTEERt.....

Diverse podia voor kapellen 
en Muziekskes

Carnavalsprogramma
Striepersgatse Bruiloft zaterdag 26 febr. 13.30 uur, daarna in een feeststoet

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

Receptie voor het Striepers paar.

Boerenbal: maandag 28 febr. 20.00 uur
Spetterend feest voor iedereen.

Indrinkavond: vrijdag 4 maart 21.00 uur
Met diverse muziekskes.

Openingsbal m.m.v. CV de Bokkenrijders,
de Notenkrakers, Ontspoord en Vurdeurtrekkers:

zaterdag 5 maart
Familiecarnaval: zondag 6 maart

De gehele dag optredens van diverse muziekskes.

Oergezellige kroegentocht: maandag 7 maart
Kindermiddag met verrassing en Hoog Striepersgats bezoek:

dinsdag 8 maart.

Afsluiting m.m.v. diverse verenigingen en een muzikaal carnavaleeske
Jam-sessie van div. muziekskes
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           Historie 
van het Carnaval in 
Striepersgat (6)

In de vorige Pypliano heb ik de jaren 1960 t/m 
1964 behandeld. Nu wil ik overgaan naar de jaren 
1965 t/m 1969, waarmee ik dan de ‘jaren zestig’ zo 
volledig mogelijk heb trachten in te vullen.

- Op 23.01.65 werd de eerste VORSTENZITTING  
gehouden in Zaal Prinsenhof (Jo van Leeuwen); entree: 
3,50 gulden. Deze avond telde vierhonderd bezoekers. 
Onderdelen van het programma waren:
- Tonpraoten, waorbij veulpraot RIKSKE en nog 
enkele aander Striepersgatse Zeverèèrs zalle optreje.
- De Striepersgatse Hofkapel zurrigt saome mee een 
aander orkest veur de meziek.
- De Hofkwèkers zalle enkelde nei ingestudeerde 
nummers brenge.
- De Dansmarietjes o.l.v. Gerrie Hezemans.
- De twee wasvrouwen, n.l Janus Peeters en Harrie 
Berkers.
- Optreden van Kapel De Valko’s en Duo Cor Luybregts 
en Jan Hagelaars.
- In de loop van de aovond zal ut de aonwezige, ne 
jury worre saomegesteld, die het schonste en het beste 
Dansmarietje moet kieze.

Resumerend: Ge zalt n’n onvergètelijke aovend 
belève!

- Eveneens op 23.01.65 werd in de BATA-kantine in 
Best een Agglomeratie Prinsenbal gehouden, waarop 
waren uitgenodigd tien Prinsen uit de regio. De 
organisatie was in handen van Vorst A. van Geffen van 
CV. De Kleuvesmijters uit Best.
Een opluistering vond plaats door EIGEN Boeren- en 
Hofkapellen en enkele Veulpraoters en Kletsmeijers. 
Op deze avond werd besloten dit BAL op 22.01.66 in 
Valkenswaard te houden. De organisatie zal worden 

verzorgd door de Raad van Elf van Striepersgat, o.l.v. 
Gerard van den Eijnden.

Met carnaval (28.02.65) komt i.v.m. het eerste lustrum, 
carnavalskrant De Strieper in zes verschillende kleuren 
uit en telt 32 pagina’s. Harry Arts, als hoofdredacteur, 
is apetrots op dit behaalde resultaat.

Eveneens met carnaval formeert Carin Luybregts een 
eerste groep Dansmarietjes, later Hofmarjannekes 
genoemd. Haar mede-trainster was Wieneke Kortman. 
Bekende namen bij deze dames waren: Luybregts, 
Hezemans en de Natris. In 1970 werd het geheel 
opgesplitst, naar leeftijd, in Hof- en Hopmarjannekes.

- Op 20.02.65 werd een Gouden Golfbal gehouden op 
de Eindhovense Golf, de organisatie was in handen 
van Mw. van Poll. Prins Martien d’n Urste opent dit 
bal en reikt de nodige Prinselijke onderscheidingen 
uit.

- Op 01.03.65 werd een carnavaleske zanguitvoering 
gegeven in Zaal Were Di; het programma werd 
uitgevoerd door diverse buurtschappen (ook 
deelnemers a/d optocht) uit Striepersgat. Algehele 
Leiding: Gradus Poeier. Regie: Gradus z’n Moeier. 
Het Motto van deze Zanguitvoering was: ‘Zo ist, zee 
de solist, in Striepersgat ist wir fi st’. Een leuze van de 
kasteleinsvereniging luidde: ‘Carnaval is ‘t schonste 
fi st, veur de kastelein ’t mist’.

- Op 20.10.65 vond de oprichting plaats van de 
FEDERATIE van Carnavalsverenigingen en Kapellen 
‘De POPPENMAKERS’. Oprichters waren: N. 
van der Avort, G. Kortman, J. van den Broek, J. 
Wijnen en H. Berkers. Doelstelling: EEN PRINS in 
de carnavalscentra Borkel (Mulkgat); Dommelen 
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(Brouwersgat) en Valkenswaard (Striepersgat).
De Belangenbehartiging van de Carnavalsverenigingen 
en Kapellen stelt een Federatieonderscheiding in (1976) 
en gaat die vanaf die tijd uitreiken uit erkentelijkheid 
en waardering voor de INZET t.b.v. de carnaval in 
Striepersgat.

- Op 21.01.66 werd een defi nitieve Raad van Elf 
Striepersgat opgericht. Op deze datum passeert de 
stichtingsakte bij Notaris J.F. Verlinden, vergezeld 
van een Huishoudelijk Reglement Raad van Elf en 
Stichting Carnavalsviering Striepersgat (SCS).

- Op 22.01.66 werd het Agglomeratiebal in 
Valkenswaard gehouden; de organisatie was in handen 
van Gerard van den Eijnden. Aantal bezoekers: 850.
Opluistering: eigen kapellen uit Striepersgat en de 
nodige tonpraoters. Tot de bezoekers hoorden o.a. Prins 
Sigarianos van CV De Kleuvesmijters uit Best; Prins 
met Gevolg van CV De Houtwurmen uit Oirschot; 
Prins Wiet d’n Urste van CV De Volders uit Eindhoven; 
Prins met Gevolg van CV De Kraaienvangers uit 
Heeze, met VORST Willy; Prins met Gevolg, waarin 
een Hofkapel, uit Son; Prins met Gevolg, waarin een 
Hoge Raad en Opperste College, uit Geldrop en Prins 
met Gevolg van Vliegbasis Eindhoven.

Ook werd een eigen carnavalslied uitgebracht, 
namelijk ‘Carnaval 1966 Striepersgat’, als volgt

’t Is wir fi st in Striepersgat,    
Dè hee nooit iemes vurgedon,
Dè is wir raok, dè wurdt me wat,   
Dè hi nooit in un boek geston,
Vraog nie wur hebbe we dè gelird,  
Dè kende, of dè  kende nie,
Dè kenne ze alleen in Valkeswird.   
Ge doe mer raok, nun dag of drie.

Verkoop van een Insigne:
Hedde al ’n insigne ? NEEJE. Kupt d’r dan èèn, ge 
steunt dan carnaval in Striepersgat.
- Op 29.01.66 werd de tweede Vorstenzitting gehouden 
in Zaal Prinsenhof, aansluitend een Groot Striepersbal, 
e.e.a onder leiding van VORST Jo d’n Urste; entree: 
3,50 gulden.

Dinsdags, met carnaval, werd een voetbalwedstrijd 
gehouden onder de naam van ‘Beslissingswedstrijd 
um de Strieperopacub’ (Betaold Gepruts), tussen de 

Leden van de georganiseerde carnavalsverenigingen, 
De Poppenmakers en de Leden van de Raad van Elf.

- Op 10.05.66 werd de defi nitieve Stichtingsakte 
opgesteld en passeerde deze ter ondertekening  bij 
Notaris Mr. J.F. Verlinden; deze akte werd namens 
de Stichting door vijftien bestuursleden mede 
ondertekend, o.l.v President Gerard van den Eijnden.

- Op 23.05.66 werd de Stichtingsakte van de Stichting 
Carnavalsviering Striepersgat defi nitief ingeschreven 
in het Openbaar Stichtingsregister te s’Gravenhage, 
onder nr. ST.20.882.

- Op 29.10.66 werd het jaarlijks Gele Rijders Festijn 
gehouden in Zaal Prinsenhof; de opbrengst was ten 
bate van het Ned. Rode Kruis, tevens viering van het 
eerste jubileum van deze club.

- Op 05.11.66 is er een receptie van CV De Tutters/
Gele Rijders i.v.m. het vijfjarig jubileum; ook CV De 
Brassers viert haar eerste lustrum in besloten kring.

- OP 24.11.66  werd een Agglomeratiebal gehouden 
in Hotel Cocagne in Eindhoven; de organisatie was in 
handen van CV De Volders.

Op 07.01.67 werd een groot Prinsenbal gehouden in 
de Residentie Lavrijssen; voorgangers waren Prins 
Johan d’n Urste (Jo Bots) en Adjudant Henny. Entree: 
twee gulden.
CV ADA vierde tevens haar derde lustrum, als oudste 
carnavalsvereniging van Striepersgat en zijnde de 
Kopmannen, de Veurlopers en de Gangmakers van het 
Striepersgatse Carnaval.

Op 21.01.67 vond de Vorstenzitting plaats in Zaal 
Prinsenhof. Entree: 3,50 gulden. Een optreden van 
Rikske en overige Zevereers en Zevereerssters, verder 
een optreden van de eigen Hofkapel en een uitvoering 
van de Hofmarjannekes. De muzikale verzorging was 
in handen van De Bohémers.

Op 05.02.67 trad een Reglement van ORDE voor de 
Raad van Elf in werking, ten einde meer cachet aan de 
uittredens en het verblijf van de Raad te bewerkstelligen. 
Ook werd de elfde Strieper uitgebracht en vierde de 
Hofkapel, o.l.v. Leo van de Ven haar eerste lustrum. 
Verder werd afscheid genomen van twee leden van de 
Raad van Elf: Harrie Arts en Piet de Rooy.
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Op 06.02.67 hield CV De Sloebers haar elfjarig 
jubileum in Zaal Lavrijssen; een muzikaal gezelschap, 
dat allerlei oude instrumenten bespeeld.

Op 14.02.67 werd door het Federatiebestuur een offi ciële 
Striepersgatse vlag aan de Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat overhandigd, die jaarlijks eervol op het 
gemeentehuis dient te worden opgehangen.

Op 25.04.67 werd het eerste offi ciële jaarverslag, na 
de oprichting van de SCS (10.05.66) uitgegeven en 
ondertekend door President G. van den Eijnden en 
secr. C. Boers. Notaris Verlinden heeft op de dag van 
de oprichting van de SCS de hoge onderscheiding van 
Offi cier in de Orde van Striepersgat  ontvangen.

Op 15.11.67 hield de Commissie Protocol een 
vergadering, waarin diverse besluiten werden genomen 
in de Uitvoering van het Prinsschap en de uittredens 
van de Raad van Elf. Deze werden vastgesteld en 
ondertekend door President G. van den Eijnden.

Op 16.11.67 werd Theo Willems door CV De 
Valkenvangers benoemd tot HERTOG van de 
Valkenvangers in hun Residentie Maenen a/d 
Leenderweg.

Op 12.12.67 was de oprichting van de RAAD van 
OUD PRINSEN. De oprichters waren: Harry Arts, 
Martien Geldens, Cor Boers en Louis Hertroys. 
DOEL: Het verder uitbouwen en stimuleren van de 
Striepersgatse Carnaval en de nieuwe Prins met Raad 
van Elf met Raad en Daad bijstaan. Tevens werd hoog 
in het vaandel geplaatst: Een onderlinge gezelligheid 
en vriendschapsband onderhouden.

Begin januari 1968 werd door CV De Valkenvangers 
een Dansmarietjestoernooi gehouden, dat plaats vond 
in hun  Residentie Maenen aan de Leenderweg.

Op 11.01.68  werd door CV ADA het eerste 
tonpraotersconcours gehouden in Zaal Lavrijjssen, 
waar gestreden werd om het Brabants kampioenschap. 
Deelname: negen tonpaoters. Winnaar: AD POLLUX 
uit Lampengat, met als thema ‘Wa’k zegge wou, en 
liegen ie’. De Valkenswaardse RIKS (Wim van de 
Broek), werd derde op deze avond. Dit Concours is in 
1991 overgegaan in een Stichting Tonpraotersconcours 
Valkenswaard i.s.m. CV.ADA.

Op 03.02.68 werd een Federatiebal gehouden, 
verplicht gekostumeerd, in Zaal Prinsenhof aan de 
Fr.v.Beststraat.

De elfde carnavalskrant De Strieper werd uitgebracht. 
Dit betekende dat de miljoenste pagina van de pers 
was gerold, e.e.a. met medewerking van Hofdrukkerij 
Toontje van Leeuwen-Baken, die hiervoor de Orde 
van  Striepersgat mocht ontvangen.

Met carnaval vond er een wisseling plaats binnen de 
Raad van Elf; aftredend: Chris Gevers, Cor Boers, 
Henny Phiferons en Jo van Gerven. Tot de Raad van 
Elf traden toe: Nic Kivit van Haaften, Henny Melotte, 
Co Royers en Hans van Santvoort.

M.i.v. carnaval 1969 werd een nieuw Huishoudelijk 
Reglement van de Stichting ingevoerd en tevens een 
indeling van zeven commissies in leven geroepen: 
Bals & Zittingen; Financiën; Pers & Propaganda; 
Optocht; Protocol; Technische Commissie en 
Contactcommissie.

Op 31.01.69 en 01.02.69 werden voor de vijfde 
maal Vorstenzittingen gehouden i.v.m. de enorme 
populariteit, waarin de Zittingen zich de laatste 
jaren mogen verheugen. De belangstelling is zo 
groot, dat het noodzakelijk is, wil men alle Striepers 
en Strieperinnekes de gelegenheid geven dit 
carnavalsfestijn laten meemaken.
Op deze avonden brengt de Hofl iederentafel een 
single uit, waarop de belangrijkste succesnummers 
zijn opgenomen: Kosten: 4,60 gulden.
Een team van de KRO-radio uit Hilversum heeft 
opnamen gemaakt van deze vijfde Vorstenzitting. 
Samenstelling en productie: Ton Kool en Jac van 
Kollenburg. De uitzending hiervan vond plaats op 
18.02.69 om 20.00 uur.

Op 15.02.69 was het elfjarige jubileum van de 
ontvangst van Prins Carnaval met Gevolg op het 
gemeentehuis door het college van B. en W. en de 
korpschef van politie. Aangehaald werd het volgende: 
een goede Samenwerking tussen overheid en Raad 
van Elf is opgebouwd en gebaseerd op een goed 
Vertrouwen; een INZET voor een goede Carnaval in 
Striepersgat. Ger de Natris bedankt voor de Raad van 
Elf en A. Smets werd het nieuwe lid van de Raad.
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Op 22.02.68 werd de tiende uitgave van de ‘Razende 
Dommelbode’ uitgegeven, waarin veel aandacht werd 
besteed aan Prins Dolf d’n Urste en Jeugdprins Reinaert 
d’n Twidde. Ook het Eurostrand in Westerhoven kwam 
aan de orde: Proclamatie van Prins Electronicus en 
een grote uitgebreide omschrijving van de Prins van 
de Zandkruiers met zijn voltallige Raad van Elf.

Ook de Carnavalsclub van PSV kwam met een 
eerste uitgave om de hoek. PSV Carnavalskrant 
1968, Koldernieuwsblad voor alle sportievelingen in 
Geinhoven en Omstreken; uitgave in Opdracht van 
de PSV carnavalsclub, met een oplage van ‘Niet te 
Tellen’ en zeer onregelmatig te verschijnen.

Op 28.09.69 werd een Striepersrit voor auto’s 
gehouden; 55 km rond Valkenswaard  e.e.a volgens 
het KNMV-reglement. Inschrijfgeld: 7,50 gulden. 
Start deelname: Zaal Prinsenhof, om 13.00 uur. Voor 
deze rit werden diverse bekers en prachtige prijzen 
beschikbaat gesteld. Het e.e.a werd door de Raad van 
Elf van Striepersgat in goede banen geleid.

De uitgaven van bovengenoemde carnavalskranten in 
1968 kreeg ik pas later onder ogen; toch wilde ik deze 
twee kranten wel onder uw aandacht brengen. Wat ik 
trouwens ook later doorkreeg, was dat Jo d’n Urste, 
Vorst van Striepersgat   in 1968 zijn elfjarig jubileum 
vierde.
Na zijn verkiezing tot Prins in 1956 en 1957 was 
de toenmalige Prins Jo gedwongen te abdiceren, 
doordat hij in het horecabedrijf ging. Wegens zijn 
vele verdiensten voor de Raad van Elf en voor de 
Carnavalsviering in Striepersgat werd Jo begiftigd 

met de Vorstentitel, die hij, in ere, in het jaar 1968, elf 
jaar had uitgedragen.

Ook dien ik mee te nemen dat CV De Bokkenrijders 
in 1968 haar eerste lustrum vierde in hun residentie 
Lugano aan de Leenderweg.
De receptie werd geleid door de heer Van Weert. 
Hierop waren aanwezig: Prins Carnaval van Overpelt 
met zijn Gevolg en tal van carnavalsverenigingen uit 
Striepersgat. Zelfs de Pliessie van Striepersgat (B. 
van Dijk) was van de partij. Hij bood de voorzitter 
een hamer met klankbord aan, met de woorden: ‘U 
bent de voorzitter en ik weet wat voor een taak dit is, 
vandaar deze geste om de toekomstige vergaderingen 
in de hand te houden’.
Zaal Lugano werd omgetoverd  in een feestelijk geheel, 
waar eenieder dorst had en goede zin. Ook werd er lof 
toegezwaaid aan de Blaaskapel van de Bokkenrijders, 
o.l.v. Jos Leisten. ‘s Avonds verscheen Prins DOLF 
en zijn Gevolg op het toneel. De heer Van Bakel werd 
geridderd in de Orde van Striepersgat  en de overige 
Leden van het bestuur ontvingen zijn persoonlijke 
onderscheiding.

Tot slot wil ik de jaren zestig afsluiten, door een 
balans van verenigingen op te maken en wel, dat 
het aantal carnavalsverenigingen, aangesloten 
bij de Federatie van Carnavalsverenigingen De 
Poppenmakers in Valkenswaard, bestond uit 26 
CARNAVALSVERENIGINGEN. Geweldig toch? 
Een goede start voor het CARNAVAL in 1970!

Jan van Keulen,
Hofmeester SCS



23Krèk ‘ne film

De jeugd van Vallkenswaard, Dommelen en Borkel 
en Schaft wordt door de commissie SOP (Striepers-
gats Open Podium) uitgenodigd om op zondag 30 ja-
nuari 2011 mee te doen aan dit leuke evenement. Het 
is al weer voor de negende 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 vijf-
tien 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. Aanvang: 14.11 uur.

          Striepersgats 
Open Podium 
  voor de jeugd

Zoals elk jaar, is er een leuk aandenken voor elke 
kandidaat die zijn of haar kunsten durft te vertonen 
op het podium van zaal Lavrijssen. De ranja en ver-
snaperingen zijn gratis voor alle kinderen en het ver-
maak is er voor klein en groot. Het organiserend team 
van het SOP is dit jaar overigens verrijkt met enkele 
frisse enthousiaste mensen. Suzanne de Klerk, Dees 
(van restaurantje Zinnin), Bart Wils en zijn vriendin 
Lisa geven met hun creatieve talenten de middag een 
nieuwe impuls.
Opgeven kan via: sop@striepersgat.nl. Of per tele-
foon: 06-10069242 (Angelique Maenen). Je kunt je 
opgeven tot uiterlijk 23 januari 2011.
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Striepersgat 
te gast op jubileum                                                                                       
Ridders van Brunengeruz

Een groot Striepersgats gezelschap van ruim tachtig 
personen trotseerde begin december hevige sneeuw-
val en ging met de bus naar Tienen. Daar vierden 
de Ridders van Brunengeruz hun 44-jarig jubileum. 
Na een lange, maar zeer gezellige rit over veelal 
witte snelwegen werden de gasten uit Striepersgat 
met alle egards ontvangen. Prins Heerlijck, adjudant 
Scampiorix, Pliessie Fons, President Peter én de 
Striepersgatse Hofkapel (of was het de 'fanfare uit 
Valkenswaard'...?) werden voor allerlei plichtplegin-

gen ingezet. Zoals onder meer de installatie van het 
nieuwe Prinsenpaar: Prinses Agnés I & Prins Yvan 
I. Het ging soms nogal chaotisch en zonder overleg, 
maar dit kon de pret niet drukken. Tot slot trad onze 
eigen Valkenswaardse Elvis (Josje van de Berg) nog 
op en was het tijd om weer naar huis te gaan. Mooi 
dat Striepersgat zich weer eens van zijn beste kant 
heeft laten zien! En Henk, het was weer top gere-
geld!
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’Onno en Theo gaan weer een feestje bouwen op 
het Liedjesfestival van Valkenswaard. Aangezien 
carnaval laat valt dit jaar, hebben ze beloofd 
een lied te maken dat zeker tot maart zal blijven 
hangen’. Zelfs op Facebook was het vooraf al 
duidelijk dat het Valkenswaardse duo met een 
ijzersterk nummer op de proppen zou komen. In 
een hoogstaande wedstrijd waren Onno en Theo 
de grote winnaars met hun liedje ‘Je laat een 
Strieper niet alleen…’

Overigens werden de prijzen bij dit 34ste Groot 
Striepersgats Liedjesfestival onder meer deelnemers 
verdeeld dan vorig jaar, toen Roel Snellen zich 

een echte veelvraat toonde en 
maar liefst drie hoofdprijzen 
wegkaapte. Naast de prijs voor 
het beste liedje, ontvingen Onno 
en Theo ook de prijs voor het 
‘Meest Striepersgatse nummer’. 
De Publieksprijs was voor IVO, 
dat weer hilarisch voor de dag 
kwam in schitterende opblaas-
bare ‘dikmaakpakken’. Het trio 
kreeg voor hun ‘Vet nummer’ 
ook de tweede prijs uitgereikt. 
De derde prijs was voor Duo 
Kabeus (Dani Heesterbeek en 
Coen van Och), met het liedje 
‘Het Paradijs’.
En zo viel er genoeg te genieten 
in theater De Hofnar. Toch was 
het minder druk dan andere 
jaren. Enkele concurrerende 

evenementen (opening kunstijsbaan op de Markt, 
offi ciële opening kunstgrasveld SV Valkenswaard 
en afscheidreceptie voorzitter Ruud van de Rakt 
van HOD) waren er waarschijnlijk mede debet aan 
dat de zaal niet zo goed gevuld was dan voorgaande 
edities. En dat was jammer, want de wegblijvers 
hadden zeker ongelijk. GSLF 2010 was van een 
prima niveau. De muziekstijlen waren zeer divers: 
van een winnend nummer met Russische invloeden 
tot rock ’n’ roll en van dixieland tot ‘traditioneel’.

Nieuwkomers
Carnavalsmuziek anno 2010 is meer dan hoempapa, 
al refereerde Het Striepersgats Orakel nog even 

Onno en Theo 
beste in hoogstaande                                                                                                                                      
     wedstrijd
Diversiteit aan muziekstijlen groot tijdens Striepersgats Liedjesfestival
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fi jntjes aan de discussie van vorig jaar, door een 
heuse bombardon mee te laten spelen. Met deze 
nieuwkomer is meteen een van de smaakmakers 
van het festival genoemd. De prachtig verklede 
dames en heren brachten het nummer ‘Desideratum’ 
(Striepersgats Verlangen) met veel enthousiasme en 
dat zorgde voor de nodige bijval vanuit de zaal. Een 
fris debuut dus, dat misschien wel een ereprijsje had 
verdiend…

De andere 
nieuwkomers 
hadden min 
of meer toch 
de nodige 
podiumervaring 
in hun midden. 

Denk aan Duo Kabeus, 
waarbij de ontwapende 
Dani Heesterbeek 
werd ondersteund door 
routinier Coen van Och, 
en het Bijzettaofelke, 
met mensen die al 
heel vaak hebben 
deelgenomen aan Vorstenzittingen en ook hun 

sporen hebben verdiend bij onder meer Theatergroep 
Valkenswaard. Frank Gielen deed van zich spreken 
met zijn aanstekelijke nummer ‘Cervare’. Dat had 
ook te maken met het feit dat de melodie van het 
refrein wel erg veel leek op een bestaand Italiaans 
nummer (‘Parole, parole’). Onbewust waarschijnlijk, 
maar het kostte wel de nodige punten bij de jury.

Winnaars
Er was één duidelijke winnaar dit jaar: 
Onno en Theo. Vanaf de eerste tonen 
sloeg het liedje aan en hoewel het niet 
eens een echte ‘meezinger’ is, blijft 
het nummer meteen hangen. Neem 
daarbij de muzikaliteit van Onno de 
Jong en de jongensachtige mimiek van 
Theo Lexmond en je hebt een knaller! 

Een liedje dat met carnaval ongetwijfeld veel gaat 
worden gedraaid in de Striepersgatse cafés. Dat geldt 
overigens ook voor diverse andere nummers. Of het 
nu gaat om het rocknummer van Roel Snellen of de 
meer traditionele nummers van Grijs mee wa kleur, 
Hermenieke van Nix en Achastbisjemernenaomhet. 
Binnenkort op cd, inclusief Peer-meewaerbijkumt 
en ZWING!
Ook op het zilveren schijfje komen de vier deelnemers 
aan het Jong Striepersgats Liedjesfestival. De strijd 
tussen de basisscholen Schepelweyen, De Smelen, 
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De Windroos en Sint-Servatius, werd 
uiteindelijk gewonnen door de laatste. 
Op de melodie van ‘Van de Zilberg 
tot de Statie’ (Nie Melke) brachten de 
leerlingen uit Mulkgat het nummer 
‘Carnaval in Borkel en Schaft’. En 
dat deden ze met verve. Binnenkort 
gaan ook zij de studio bij Wil Theus 
in, om een en ander op te nemen. De 
liedjes zijn vervolgens na pakweg drie 
weken te downloaden via de website 
www.striepersgatsliedjesfestival.nl.
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Je laat een Strieper niet alleen…

Al die biertjes, man ik had er echt genoeg gehad.
Ik moest er even tussenuit.
Ik liep naar buiten en ik wankelde nog iet of wat.
En op de bank viel ik languit.

Ik hoorde plotseling een stem, die zei: ‘Wat doe je nou?’.
Het feest dat is in volle gang.
De avond is nog veel te mooi om nu al weg te gaan.
Kom met me mee, ik hoor gezang…

Je laat een Strieper niet alleen.
Toch niet met de carnaval.
Je pikt ‘m op en poetst ‘m af ben neemt ‘m met je mee.
Je laat een Strieper niet alleen.
Toch niet met de carnaval.
Je draagt ‘m naar het volgende café.

Ik werd die ochtend naast haar wakker in een roze bed.
En dacht: ik knijp er tussen uit.
Ik stond haast buiten en toen klonk haar stem plots heel 
koket:
‘Waar gaat dat heen, ik wil beschuit…’

Refrein (2x)

Break

Refrein

Tekstschrijver: Theo Lexmond
Componisten: Onno de Jong en Theo Lexmond
Arrangeur: Onno de Jong
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CarnavalsGroep Achteraf viert in het komende 
carnavalsseizoen alweer voor de negentiende 
keer carnaval. Een volwassen leeftijd en tijd 
voor verandering. De verandering bestaat uit het 
verhuizen naar een nieuwe residentie: Stadscafé 
De Senaat. Een verhuizing van maar liefst 25 
meter vanaf de vorige residentie.

CG Achteraf is tevreden met haar nieuwe residentie 
die wederom is gelegen in het gebied van de Markt 
in Striepersgat. Het is een mooie locatie, die ook 
vorig jaar op vrijdagavond al heeft laten zien een 
geweldig carnavalscafé te zijn met ‘Nooit te vruug’. 
Een residentie met meer ruimte dan CG Achteraf 
gewend was én met een groot podium. 
Het podium wordt op carnavalsmaandag gebruikt 

            Blaaskapellen-
polonaise CG Achteraf                                                                                                                                         
      gaat verhuizen

door een aantal blaaskapellen uit Striepersgat en 
daarbuiten, dat deelneemt aan alweer de zeventiende 
blaaskapellenpolonaise. De uitbreiding van de 
beschikbare ruimte maakt het verder mogelijk dat 
meer carnavalsvierders de sfeer van deze middag 
kunnen komen proeven, waarbij dit jaar extra 
aandacht wordt geschonken aan de allerkleinste 
carnavalsvierders.
De blaaskapellenpolonaise wordt op maandag 7 
maart 2011 gehouden en begint om 13.30 uur en duurt 
tot ongeveer 19.00 uur in Stadscafé De Senaat. CG 
Achteraf hoopt dat veel carnavalsvierders op deze 
middag een kijkje komen nemen. Blaaskapellen die 
zich willen opgeven kunnen zich melden via: cg_
achteraf@hotmail.com.
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Opoe hèt 
wirris wâ !!!
Hallo allemaol.

Prins en adjudant zèn in ‘t seizoen 2010-2011 ze vergèètte 
dè nooit mir !! Efkes nao de verkiezinge begos deze 
vruuge weinter...en hoe! En nou …unne witte Korsemus 
!! 
Krèk ne fi lm….!!!  Dè wilde we toch zu gèèr?  vurrig jaor  
hadde we dè ôk, mèr níe lèk nou. Over déze Korsemus 
kèn ie laoter zwètse; TOEN IK PRINS WAAR !!!!!....n’n 
halleve mèter snèu-w! Al die hôôpe snèu-w wa bij-in 
gedaon waar!  Dè waare nog ‘s tij-e!!!! Krèk as in 1969 
toen d’n optocht nie dur gin; mèèters snèu-w!! Ôk daor 
praotte ze nou nog over. As ik zôô nur bùi-te kèèk denk ik, 
‘t is mèr goe-wd dè we unne laote Carnaval hebbe, Mèr ‘t 
is wèl hil schòn,wèllis laastig, mèr dan paaste oe eige mèr 
an! Ge hèllupt mekaor mee-j ‘t baone van èuwe en d’n 
buurvrouw zunne stoep, of hôlt bôôdschappe vur wie dè 
zèlluf nie kan.Onze buurman schoof meej ‘n traktorreke 
meej unne bak durran hil de trotwaar zùiver,wormee 
we, mee-j zu’n dik pak hil fríít warre!! Toen ge zèlluf 
jong waard hadde gin èèrig hoe laastig ‘t kos zèn as ge 
unne spiegelgladde slibberbaon op de stoep of straot 

hai gemôkt. En plezier as d’r iemes overùt  schoof!!( 
Hoewel…ouw mense warschèuwde we wèl daorvur!) 
Durbei  de zurrug of ie oewe baon nie beschadigd hai !! 
Op de spulplats op school warre verscheiene baone, die 
warre van hum of van  heur, mèr bekant ààltèi van de 
brutaolste!! Sómmige han ut lèf um meej blök (klompe) 
àn d’n baon te maoke. Goe-wd hard lôôpe en dan zijwèrts 
slibbere, twíí baone;héén en trug, keihard op en níír, De 
baone  wiere als mèr langer en langer!! Vol bewondering 
stonde dè te bekèke, hoe schòn dè dieje baon blonk en 
hoe hard dè ging! ôk zurrege dè ge nie in de weeg ston, 
umdè de maokers dur hun fuurie  nogal ‘s krikkel warre!! 
O-wee as ge mee-j rubber lèèrze d’r op durfde te komme!! 
Ge maokte die baon hillemaol bot!! Dán zwèij-de d’r wà! 
Nou ziede die glei-j/ slibberbaone nie mir,snèu-wmanne  
ôk iet wènniger, ‘t Plèkte misschien nie genòg! Mèr nou 
hebbe we in turrup wir unne ijsbaon wor ge dè ge oe eige 
vermaoke kènt. Schàtse en slibbere! Én nie te vergèète:” 
Striepersgat on Ice”!!!!!! ‘t Zal d’r wir spanne!! ‘t Is un 
schòn gebrèuk gewôrre! Vur de verzörgers van dieje 

ijsbaon is dieje hôôp sneu-w ôk 
nie hèndig.Iedere kirres moet 
dè durraf geholt worre en in 
kontèèners gedon.Meejpersaant 
zèn ze d’r dan ôk wel wir vanaf.  
Meej de Korsemus wouw ik 
mee-j de fi ets nur de ijsbaon 
mèr dè kos ik wel vergèète,’t 
war nie te rij-je over ‘t fi etspad 
langs d’n Eindoveseweg,daor 
war nie gebaond en dè end te 
lôôpe is vur mèn nie te doen. 
Durrum mèr wochte toe ‘t wa 
dôit. Meej d’n dieje van ons 
(m’nne mens zugezeed) meej 
d’n auto nog wa rondgereeje 
umdè ‘t’r bôdschappe gedôn 
moesse worre. Hai ik daor 
geluk meej!! Rondkèèke nur al 
dè schòns, Beum wit verkleed 
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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

as puntmutskes,”n Wondere witte wirreld mee-j dieje 
ongeleufelijke dikke schònne pak snèu-w. Veul records 
zalle wir gebroke worre over deze weinter! An ’n huis 
op d’n Eindoveseweg meej de naom “d’n Terp”, hinge  
rondellum ijspegels àn die-je riette kap!’n Écht kersthùis! 
Trouwes op verscheijene plôtse warre ijspegels,schòn 
grôôtte ,lààng en dikke. Zouwe ze nog krèk zu lèkker zèn 
as die van vruuger? Toen probeerde  we de schonste van 
de goot te krèège,dan kosde d’r lang van lèkke, wa warde 
mee-j wennig tevreejen! Wij nur turrup wor ’t lang nie zu 
kaol war as anders,dè zal zèn umdèt’r  nou  twíí grôôte 
kerstbeum stôn,d’n ijsbaon én de kerststal.Gezèllig zôô. 
Ààchter ‘n glèèske wèrrumme wèèn war ‘t goed um nur 
de kiendjes van hierneffe te kèèke die an ‘t schàtse warre 
.Ze hebbe vekansie,durrum iedere dag  geniete ! Daor 
gôôi ik vurlôpig ôk meej dur!! Durrum wil ik öllie ‘t 
aller beste vur en dè ge veul  macht geniete in  2011 
toewensen ! Óp nur ne schònne carnaval ! De folders 
die ge vur de fi stdaog allemaol in oe brievebus kreegd 

stonne vol meej recepte, durrum van mij  unne korte tip 
as ge nog ’n hepke zuukt,: gevulde eijer! Ouwverwets 
en tóch iet anders, eier hard koke,d’n harde dôôier in un 
bekske, fèèn maoke en vermenge mee-j sendwitssprèèd 
mediterian en daor de halleve ei-jer mee-j vulle ,klaor en 
lekker!!
Houdoe hè!! Toe de vollegende keer hè !!
Opoe

Och, bedenk ik in inne kíír nog ’n uitspraok van Paoter 
Mutsaerts op ’t lèst van de  Keindermis op Kerstaovend 
in de Antôôniuskerk, wà ik öllie nie wil onthou-we, nur
ànlei-jing  van ’t weinterweer; Kijk uit buiten, het 
is glad, je glijd zó de eeuwigheid in en we hebben de 
laatste tijd al genoeg begrafenissen gehad!!! Is dees 
humor of nie….?Hij paast lichtvèrrig nog ’s goe-wd in 
de carnavalsmis!!! 

Alaaf!! De groete!! Opoe
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Prinsenzitting

‘ne film trok vûrbij
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JANUARI
vrijdag  07 44ste Tonproatersconcours CV ADA / zaal Lavrijssen
zaterdag 08 Striepersgat on Ice / Tijdelijke IJsbaan op de Markt
zaterdag 08 44ste Tonproatersconcours CV ADA / zaal Lavrijssen
zondag 09 44ste Tonproatersconcours CV ADA / zaal Lavrijssen
zaterdag 15 Vurdeurfeest CV de Vurdeurtrekkers + verkiezing Koning
    der Prinsen / Feesterij Lugano
zondag 30 Striepersgats Open Podium (Jeugd) / zaal Lavrijssen

FEBRUARI
zaterdag 12 Uitreiking Strieper
zaterdag 12 1ste Vorstenzitting / zaal Lavrijssen
zondag 13 Club 111-dag / jeugdresidentie Old Dutch
zondag 13 33ste Blaaskapellenfestival CV De Brassers / zaal Lavrijssen
zaterdag 19 2de Vorstenzitting en Federatie Onderscheiding / zaal Lavrijssen
zondag 20 Receptie 22 Jaar Vurdeurtrekkers / Feesterij Lugano
vrijdag 25 Receptie Prins van Mulkgat
zaterdag 26 Striepersgatse bruiloft / gemeentehuis + Feesterij Lugano
zondag 27 Receptie Prins van Brouwersgat
zondag 27 Jeugddisco / Jeugdresidentie Old Dutch
maandag 28 Boerenbal / Feesterij Lugano

MAART
donderdag 03 Concert Carnavalesk / Cultuurcentrum De Hofnar
vrijdag 04 Nooit te vruug / Stadscafé de Senaat

CARNAVAL
zaterdag 05 maart 2010
zondag 06 maart 2010
maandag 07 maart 2010
dinsdag 08 maart 2010
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Carnavalsprogramma 
2011

zaterdag 15 Vurdeurfeest CV de Vurdeurtrekkers + verkiezing Koning

Carnavalsprogramma 
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Zaterdagavond 15 januari 2011 wordt op het 
Vurdeurfeest, de jaarlijkse feestavond van CV 
De Vurdeurtrekkers, weer de ‘Koning der Prin-
sen van Brouwersgat tot Mulkgat tot Striepers-
gat’ gekozen. Voor de vijfde keer gaan de drie 
prinsen op deze avond op een ludieke wijze strij-
den om deze fel begeerde titel.

Prins Dorus d’n Urste van Mulkgat, Prins Maarten 
d’n Urste van Brouwersgat of Prins Heerlijck van 
Striepersgat? Een onafhankelijke jury beoordeelt 
de kandidaten op de kwaliteiten die een goede prins 
moet bezitten en wie de titel van ‘koning’ Harry van 
Brouwersgat gaat overnemen. De aanwezige adju-
danten ondersteunen hun Prins waar nodig en leve-
ren hand- en spandiensten.

De beste Prins 
van Groot Valkenswaard

De avond wordt, zoals inmiddels gebruikelijk, ook 
opgeluisterd door diverse artiesten, die hebben deel-
genomen aan het Groot Striepersgats Liedjesfesti-
val. Daarnaast wordt deze avond de meest actieve 
Vurdeurtrekker bekend gemaakt door Jeugdprins 
Loek d’n Urste, die met zijn hele gevolg de avond 
komt openen. En ook de Brouwersgatse jeugd is 
deze avond met hun dansgardes aanwezig.
Al met al moet het weer een ouderwets gezellige 
carnavalsavond worden met hopelijk ook weer veel 
carnavalsverenigingen. Maar natuurlijk is iedereen 
van harte welkom. Vanaf 19.00 uur, bij Feesterij 
Lugano, aan de Leenderweg in Valkenswaard. De 
entree in gratis.



En gaat verder in het ABN
Dat, tijdens de novembervergadering Harrie 
Hendriks, lid van de Striepersgatse Hofkapel, 
is gekozen tot penningmeester in het dagelijks 
bestuur (DB) van de Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat.

Dat, we nu weer een voltallig DB hebben binnen 
de stichting, bestaande uit: Peter Kalb (President); 
Gerton Heesakkers (vice-President); Ton van Loon 
(secretaris); Harrie Hendriks (penningmeester) en 
de leden Henk Kremers en Kees Marchal.
Ik wens dit DB dan ook 
alle succes toe voor de 
toekomst. Hopelijk waait 
er weer een frisse wind met 
carnaval, dankzij de INZET 
van dit nieuwe bestuur.
Alleen de Vacature van 
VORST staat nog open. 
Wie wordt de opvolger van 
Mark Scheepers?

Dat, op dezelfde 
vergadering, op een 
passende wijze afscheid is 
genomen van Michel Huibers, Ruud Jansen, Mark 
Scheepers en Jan Zwarthoed. De laatste is ERElid 
van de Stichting geworden, vanwege zijn vele 
verdiensten voor het carnaval in Striepersgat.

Dat, aan deze vergadering en prinsenverkiezing 
ook Striepersgatse CV’en en kapellen deelnamen. 
Zij hadden, op uitnodiging, een afgevaardigde 
gestuurd, die ook stemrecht had bij de verkiezing 
van de carnavalsprins. De afgevaardigden waren: 
CV ADA, Achteraf, De Brassers, De Bokkenrijders, 
De Hecto’s, Hermenieke van Nix, Nie Melke, 
De Notenkrakers, OBMNVO, Raad van Oud 
Prinsen, De Pimpelmezen, De Schuimkoppen, De 
Vurdeurtrekkers, Wij z’n vieren en de rest en CV 
De Zwing.

Dat, op deze vergadering ook afscheid is genomen 
van de zittende Prins DAVE d’n Urste en zijn 
Adjudant Edwin en vervolgens is met 47 aanwezigen 
gekozen voor Dennis van Gerwen, als Prins 

Heerlijck en zijn adjudant Willem-Jan Schampers, 
ook lid van de Raad van ELF. De Prinselijke leuze 
luidt: ‘Doet, vat en geniet’. De Prins is lid van de 
offi cieuze carnavalsvereniging CKV De LEUZE.

Dat, als afscheid van de oude Prins en de presentatie 
van de nieuw gekozen Prins, een Prinsenzitting is 
gehouden, georganiseerd door de Commissie Bals 
en Zittingen, o.l.v. Ger van Dijk. Een en ander met 
het carnavalsthema ‘Krek ne Film’. De residentie 
Lavrijssen was dan ook omgebouwd in een heuse 
fi lmsetting, waarop Prins Heerlijck aan zijn 
plaatsgenoten werd gepresenteerd; adjudant Willem-
Jan werd omgedoopt in adjudant Scampiorix.

Unne Strieper
hi gehurd dè,
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Dank aan de medewerkers/sters van deze zitting 
voor het welslagen van een echte Striepersgatse 
Avond. Ger en commissieleden, zet ‘m op, we zijn 
weer op de goede weg!

Dat, op zondag 14 nov. de traditionele 
Jeugdprinsverkiezing  heeft  plaats gevonden in de 
Jeugdresidentie Old Dutch, waar we afscheid hebben 
genomen van Jeugdprins Joep d’n Derde. Daarna 
werd tot 51ste Jeugdprins van Striepersgat gekozen, 
Loek Jacobs. Prins Loek d’n Urste koos broer Jaap 
tot zijn adjudant. Zijn 
leuze luidt: ‘Hedde 
gullie goei zin, ga dan 
met ons de carnaval in’. 
Vervolgens werd Koen 
Stammen tot Jeugdvorst 
gekozen. Drie generaties 
Stammen, namelijk 
Henk Stammen (lid v/h 
Federatiebestuur); zoon 
Adri (dirigent van enkele 
carnavalskapellen) en 
nu zijn kleinzoon Koen, 
als Jeugdvorst.
Tot Jeugdpresident 
werd gekozen JIM 
de Jong. Ook hier is sprake van drie generaties: 
namelijk Jan van Keulen (bestuurslid van de 
Stichting Carnavalsviering Striepersgat, secretaris, 
Prins/Vorst en Hofmeester van de SCS), dochter 
Ingrid (Hofmarjanneke); kleindochter Janneke 
(Hopmarjanneke) en nu kleinzoon Jim, als 
Jeugdpresident. Geweldig toch, het carnavalsvirus 
wordt steeds doorgegeven!

Dat, de Hébrass-kapel, na 36 jaar, van naam 
is veranderd in Blaaskapel Valkenswaard. Alle 
muzikanten zijn gebleven; de muzikale kwaliteit 
blijft gewaarborgd en er treedt ook geen verandering 
op in het repertoire. Egerländer, gecombineerd 
met herkenbare amusementsmuziek, blijft in het 
programma. Binnenkort staat een presentatie op het 
programma, met het geven van een concert, dat voor 
iedereen toegankelijk is.

Dat, ook de kerkdorpen Dommelen en Borkel en 
Schaft een Prinsenwisseling hebben gehad. In 
Brouwersgat is er Prins Maarten d’n Urste (Maarten 
van den Broek). Als adjudant werd Wim Caris 
benoemd. De prinselijke leuze luidt: ‘Al drinkte 
bier, cola of spavla, dees Brouwersgatse carnaval 
doen ze ons nergens na’.
Brouwersgat heeft ook een nieuwe Jeugdprins 
gekozen: Prins Irene (Irene Driessen). Zij koos 
Marie-Anna Daverveld tot adjudant, Haar leuze is: 
‘Ben je dik, groot of klein, in Brouwersgat is het 
altijd fi jn’.
In Mulkgat gaat de 32ste carnaval in, met als nieuwe 
heerser Prins Dorus d’n Urste, (Dorus Roothans). 
Adjudant is Peter de Krom. De leuze van de nieuwe 
Prins is: ‘Ut heul joar balle, mar mee carnaval gaon 
we knalle’.
Ik wens alle Prinsen een geslaagd en geweldig 
carnavalsseizoen 2010-2011 toe!

Dat, CG Achteraf haar negentiende carnaval 
gaat vieren in een nieuwe residentie, namelijk 
Stadscafè De Senaat. Een locatie met meer ruimte 
en een groot podium. Dit podium komt goed van 
pas voor het houden van de inmiddels zeventiende 
Blaaskapellenpolonaise op carnavalsmaandag.

Dat, ik nu ga eindigen met u ALLEN, Striepers 
en Strieperinnekes, een prettige 
jaarwisseling toe te wensen en 
voor 2011 een gelukkig en gezond 
begin. ALAAF!

  Unne Strieper,
  Jan van Keulen
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