
Herfstuitgave 2012 jaargang 21 nummer 3

Tip voor de nieuwe Prins
Volledige uitrusting

Nerges ‘goeiekopper’ !
(adres onbekend)



2

Van de redactie
Als ik dit schrijf, is het eind oktober. Nog minder dan twee weken vóór het begin van het nieuwe 
carnavalseizoen en de verkiezing van de nieuwe Prins van Striepersgat. Het is de start van een 
relatief kort en daardoor altijd enerverend jaar. Met uiteraard weer veel hoogtepunten. Wat te den-
ken van de receptie en feestavond ter gelegenheid van het 22-jarig bestaan van CV De Gietersch 
in het Oude Wandelpark?

Maar ook de Prinsenzitting, met de bekendmaking van het nieuwe Prinselijk duo, de verkiezing 
van de nieuwe Jeugdprins, het bezoek aan de Ridders van Brunengeruz in Tienen, het Groot 
Striepersgats Liedjesfestival? De bekendmaking van het nieuwe Paar van het Jaar en Striepers-
gat on Ice. En dan zijn we pas begin januari! Daarna het Brabants kampioenschap tonpraoten, 
de Vorstenzittingen, het Blaaskapellenfestival, de Striepersgatse Bruiloft en het Boerenbal. Op 
vrijdag 8 februari 2013 gaan dan, met ‘Nooit te Vruug’ de vijf dolle dagen écht van start!

(Q¿�Q��ZH�KHEEHQ�GXV�ZHHU�KHW�HHQ�HQ�DQGHU�LQ�KHW�YRRUXLW]LFKW��PDDU�HHUVW�PDDU�HHQV�HYHQ�GH�
laatste voorbereidingen treffen voor 10-11-‘12. Er is al veelvuldig vergaderd door de diverse com-
missies. Zo heeft Bals & Zittingen haar uiterste best gedaan om een gezellige Prinsenzitting op 
de planken te brengen, is de TC aan het inventariseren wat er allemaal gemaakt en ‘gerenoveerd’ 
moet worden, treft PP&P de eerste voorbereidingen voor De Strieper en is het College van Pop-
penmakers (nieuwe commissie i.o.) voor het eerst bij elkaar geweest.

En ook het bestuur van de Striepersgatse Carnavalsfederatie heeft al verschillende keren ver-
gaderd. Onder meer over de Pypliano. Dit blad moet weer met een vaste frequentie uitkomen en 
ook worden gevuld door de verenigingen en alle andere Striepers en Strieperinnen. Bovendien 
is besloten om, naast de digitale versie op de website, ook gewoon een papieren Pypliano uit te 
brengen. Voor de liefhebbers, tegen betaling.

Allerlei ontwikkelingen dus, die aangeven dat het carnaval in Striepersgat in beweging is. Veel 
leesplezier en tot 10 november!

Alaaf!
Willem-Jan Schampers
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Striepers en Strieperinnen,

Hopelijk komt deze Pypliano nog uit voor de Prins-
verkiezing op 10/11/12 (mooie reeks getallen trou-
wens: 10-11-12). Als dat zo is, dan bent u net als ik 
nu benieuwd wie de nieuwe Prins van Striepersgat 
gaat worden! Toch?

Op 10 november gaan we die nieuwe Prins kie-
zen, waarna de bekendmaking zal volgen tijdens 
het Prinsenbal op 10/11/12 in Zaal Lavrijssen. 
Dus: komt dat zien, komt dat meemaken! Bestel 
uw kaarten via www.striepersgat.nl.

Over ‘www-punt-striepersgat-punt-nl’ gesproken: zeker even gaan kijken! De site zal vanaf (onge-
veer) nu telkens voorzien worden van:
�� UHFHQWH�RQWZLNNHOLQJHQ�LQ�6WULHSHUVJDW��
�� GH�HYHQHPHQWHQNDOHQGHU�
�� YHUHQLJLQJVQLHXZV�
�� IRWR¶V�
�� HW�FHWHUD�
De Stichting Carnavalsviering Striepersgat (SCS) is hierbij veel dank verschuldigd aan Marc 
Maas, die de site heeft opgezet, en ook aan Dave Bouwmans, die het beheer van de informatie 
op de site voor zijn rekening neemt.

Maar goed, terug naar de prinsverkiezing! Hoe werkt dat ook al weer, die prinsverkiezing? Alle 
Raad van Elf-leden, bestuursleden van de SCS en leden van een bij de Carnavalsfederatie Strie-
persgat aangesloten carnavalsgroepering, konden zich tot 10/10/12 kandidaat stellen, door zich 
te melden bij ondergetekende. 

Stichtingsleden, Raad van Elf-leden en vertegenwoordigers van genoemde Carnavalsgroeperin-
gen gaan vervolgens op 10/11/12 de nieuwe prins kiezen uit de kandidaat prinsen. Dat doen zij, 
nadat elke kandidaat prins een voordracht heeft gehouden, waarin hij/zij laat zien dat hij/zij de 
beste kandidaat is… Altijd weer een spannende, maar vooral ook gezellige middag.
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Nu maar hopen dat we samen weer net zo’n goede Prins kiezen als vorig jaar. Wat mij betreft 
betekent ‘ne goeie’ hierbij een Prins die beseft dat hij weliswaar centraal staat in de carnaval in 
Striepersgat, maar ook inziet dat het in werkelijkheid niet om hem draait, maar om alle Striepers 
en Strieperinnen. Een Prins dus die niet zichzelf centraal stelt, maar het feest. Een soort omge-
keerde Mart Smeets dus!

Ik ben er van overtuigd dat dit ook dit jaar weer gaat lukken! Overtuig uzelf hiervan en kom dus 
naar het prinsenbal! Nogmaals: kaarten verkrijgbaar via www.striepersgat.nl.

Alaaf!

Peter Kalb,

Niet de nieuwe Prins van 
Striepersgat

President SCS
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Van de 
carnavals-
federatie
Als u dit leest staat het carnavalsseizoen op het punt 
van beginnen. We weten dus nog niet wie de nieuwe 
heerser van Striepersgat gaat worden. Ook voor mij 
is dit alles op dit moment nog een vraagteken. Wat ik 
ZHO�ZHHW�� LV�GDW�HU� LQ�FDUQDYDOVNULQJHQ�DO�À�LQN�ZRUGW�
gespeculeerd over wie de nieuwe prins zal worden. Verschillende namen doen de ronde. Of al de 
genoemde namen even betrouwbaar zijn, is natuurlijk de vraag. Ik ben in ieder geval nieuwsgierig 
naar wie dit jaar de kandidaten zijn en wie het uiteindelijk wordt!

Het wordt een kort seizoen, barstensvol activiteiten. Aangezien carnaval al op 9 februari begint, 
moeten alle activiteiten in drie maanden worden geperst. Voor de mensen die overal bij willen 
zijn, is een goede planning noodzakelijk.

Voor mij is dit mijn laatste seizoen als voorzitter van de Federatie. Vier jaar geleden werd ik ge-
vraagd of ik mee wilde denken om deze organisatie nieuw leven in te blazen. Ik heb toen gezegd 
dat ik dit maar voor één jaar zou doen, maar inmiddels is dit al ruim drie jaar. Het bevalt me prima, 
maar ook aan alle goede dingen komt een einde.

Voor het komende jaar staat er nog één taak op de agenda, die ik met het bestuur graag nog wil 
afronden. Dat is het opnieuw positioneren van dit blad. Niet dat het niet goed is, maar het moet 
met meer regelmaat uitkomen en het moet weer betaalbaar worden…

Voor het eerste zijn er gesprekken met de redactie en ik denk dat dit wel goed gaat komen! Voor 
het tweede punt zijn we druk op zoek naar adverteerders. Wij hopen dat er in Valkenswaard nog 
mensen zijn die in dit blad willen adverteren.

Ik wens iedereen een schitterend carnavalsseizoen toe en we zien elkaar wel weer op één van 
de vele activiteiten.

Stefan Segers
Voorzitter Carnavalsfederatie Striepersgat
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Liedjesfestival 
over in andere 
handen
Na tien jaar het Groot Striepersgats Liedjesfestival te hebben georganiseerd, hebben de 
oud-leden van carnavalsvereniging De Nienoppen het stokje overgegeven aan een vol-
gende generatie enthousiastelingen. De opvolgers zijn gevonden in leden van Carnavals-
Groep Achteraf uit Valkenswaard.

Het Liedjesfestival bestaat ondertussen vanaf 1976 en is één van de grootste evenementen dat 
wordt gehouden tijdens het carnavalsseizoen. Ieder jaar in december wordt het carnavalslied 
voor Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft (Groot Striepersgat) gekozen, door middel 
van een carnavalesk songfestival.
De inmiddels ‘oude’ organisatoren lieten weten dat het tijd werd om een waardige opvolger te 
zoeken, aldus voorzitter Marcel van Kins. ‘Wij hoefden niet lang na te denken om CG Achteraf 



te vragen om het stokje van ons over te nemen. Een vereniging van een jongere generatie, met 
onder meer veel passie voor muziek en de wil om te blijven vernieuwen.’
‘Al hebben we er toch wel even over moeten nadenken’, zegt Hendrik Jansen, voorzitter van CG 
Achteraf. ‘Het organiseren van zo’n groots en spraakmakend evenement is natuurlijk niet niks, 
waarbij het zeker ook niet ten koste mag gaan van de basis van onze vereniging. En dat is toch 
wel ongedwongen gezelligheid!’

Nieuwe stichting
Daarom is er voor gekozen om het evenement onder te brengen in een nieuwe stichting, zodat de 
twee uitgangspunten gescheiden kunnen blijven. Frank Segers, voorzitter van de nieuwe stich-
ting: ‘Hiermee is een groep van organisatoren gevonden, die vol overtuiging het evenement gaat 
voortzetten.’
De nieuwe organisatie wil uiteraard ook kijken naar de mogelijkheden om het evenement door te 
ontwikkelen. ‘Zo moet de kwaliteit blijven, maar mag er wat meer ruimte zijn voor verenigingen en 
hopen wij dat de eerste etage van De Senaat weer helemaal vol komt te staan met carnavalsver-
enigingen, zoals dat voorheen was bij zaal De Harmonie.’
In vervolg op de door de huidige organisatie ingeslagen weg, werd de avond tegen het licht ge-
houden en is doorgeborduurd op de diverse succesvolle televisieshows van tegenwoordig. Er is 
daarom gekozen voor een ‘X-factorachtige opzet’. De beste vijf liedjes 
uit de korte voorrondes op de avond, strijden uiteindelijk voor de titel 
van ‘winnaar Groot Striepersgats Liedjesfestival 2012’.

7

Kaartjes
Het evenement vindt plaats op vrijdag 7 december in stadscafé De 
Senaat. Deelnemers kunnen zich nog aanmelden bij: Ewald de Groot 
per email (secretariaat@striepersgatsliedjesfestival.nl) of telefonisch 
(06-54376150). Kaartjes (à zes euro) kunnen worden besteld via eer-
der genoemd e-mailadres. Vanaf 11 november zijn ze ook te koop bij: 
De Senaat (Luikerweg 10, Valkenswaard), boekhandel Priem (Eind-
hovenseweg 14-16, Valkenswaard), Compaenen van Ravenstein 
(Nieuwstraat 1, Valkenswaard), D&G (De Vest 24, Valkenswaard), 
Firma van Grinsven (Van Bruhezedal 24, Dommelen) en Dorpshuis 
D’n Teut (Dorpstraat 55, Borkel en Schaft



8

Nieuwe opzet                                                                                                                                           
‘Nacht van de 
Bokkenrijders’
CV De Bokkenrijders is al volop bezig met de organisatie van de achttiende editie van de 
‘Nacht van de Bokkenrijders’. Op zaterdag 15 december 2012 in Feesterij Lugano in Val-
kenswaard.

Volgens voorzitter Henk Kremers is er sprake van een geheel nieuwe opzet van dit evenement, 
waarop carnavalsvierders en liefhebbers van gezellige blaaskapelmuziek elkaar treffen. ‘We 
gaan op twee verschillende podia draaien, met non-stop muziek. Iedere kapel speelt twee maal. 
Op een ander podium. De optredens volgen el-
kaar op door een zogeheten wisseltune, die alle 
deelnemende kapellen in volle bezetting krijgen 
toegestuurd.’
Na ieder optreden is er voor de ‘afgaande’ kapel 
een consumptie, die is gerelateerd aan het soort 
podium. ‘De twee podia staan op verschillende 
plekken in de zaal, dus het publiek hoeft niks te 
missen’, blikt Kremers alvast vooruit. ‘Dit betekent 
overigens wel dat we een redelijk strak tijdsche-
PD�PRHWHQ�KDQWHUHQ��$OV�¿�QDOHDFW�ZLOOHQ�ZH�HHQ�
aantal kapellen gezamenlijk een nummer laten 
spelen. De muziek hiervan krijgen ze ruimschoots 
van tevoren opgestuurd. Wie hiervoor interesse 
heeft, moet snel zijn, want we hebben het aantal 
hiervoor gelimiteerd tot drie.’
CV De Bokkenrijders nodigt bij deze de kapellen 
uit om een optreden te verzorgen op de ‘Nacht 
van de Bokkenrijders’. Inschrijven kan bij Bert 
Sutton, tel. 040-2046416 of 06-10421152.

Nieuwe opzet                                                                                                                                           
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CV De Gietersch                                                                                                                                        
22 Jaor
Al wir 22 joar geleje begon het allemal in de garage bij Peter van Gompel thuis. Een vrienden-
groep uit corsobuurtschap Wilhelmina en wat stapvrienden uit de Columbus dachten: ‘Witte wa? 
We beginnen een carnavalsclubje’. Zo ontstond CV de Gietersch (die sch komt van Dommelsch 
natuurlijk), met meteen al 24 leden.

We hebben ons zeker in de beginjaore aardig op de kaart gezet. Het twidde jaor hadden we met-
een al d’n urste prijs bij de wagens in de grote optocht en da hebben we nog een aantal keren 
herhaald. Er zen in al die jaor ok heel veel jong Gietertjes bij gekomme en dan hedde van die 
jaore da de miste meer mee de keinder bezig zen dan mee de CV en da moet natuurlijk ok.

Zoals overal zen ’t altijd dezelfde die de kar trekken, maar nu t klein grut wa groter is, zien we 
JHOXNNLJ�GD�µW�DDQWDO�DFWLHYH�OHGHQ�ZLU�À�LQN�LV�JHVWHJHQ�HQ�]HOIV�RRN�¶W�OHGHQ�EHVWDQG��'H]H�PDDQG�
zen we van 36 naar 39 leden gegan en da’s dus zonder die hoop ‘nog te jong om te gieten’.

Dit alles moet gevierd worden en daarom hieronder de uitnodiging om samen mee ons een ge-
weldig feest te bouwe op 24 november a.s. Ik hoop op deze avond mee veul Striepers en Strie-
perinnekes het glas te heffen op ons jubileum. Dus tot dan!

Carnavalsgroeten,
Vurzitter CV De Gietersch

CV De Gietersch                                                                                                                                        

Al wir 22 joar geleje begon het allemal in de garage bij Peter van Gompel thuis. Een vrienden-
groep uit corsobuurtschap Wilhelmina en wat stapvrienden uit de Columbus dachten: ‘Witte wa? 
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Historie van het 
Carnaval in 
Striepersgat (9)
Gelukkig, de redactie van de Pypliano heeft de uitgave van dit carnavalsorgaan ook weer uitge-
bracht op papier! Daardoor kunnen veel ‘oud-gedienden’ van de carnaval weer eens lekker ach-
terover leunend, het e.e.a. over carnaval in Striepersgat te lezen. Geen computer inschakelen, 
voor de website over carnaval in Striepersgat, maar weer een blad ter hand nemen. Om lekker in 
je eigen omgeving, NU, maar ook later, het carnaval te allen tijde te kunnen blijven volgen.

In de vorige uitgaven van de Pypliano heb ik, met veel medewerking van de oudere carnavals-
vierders, de carnavalsperiode vanaf 1952 t/m 1979 kunnen achterhalen en uitwerken. Waarvoor 
mijn dank!

Nu wil ik de periode 1980 t/m heden gaan belichten. Uiteraard kunt u, als lezer van de Pypliano, 
mij hierbij bijstaan, door documentatie, krantenknipsels, verslagen et cetera. in mijn brievenbus 
(Karel Mollenstraat Zuid 91), te deponeren of mij telefonisch te benaderen (tel. 040-2014743). 
Ook voor eventuele aanvullingen en/of correcties na de publicaties in de Pypliano.

Hiermee hoop ik, naast mijn eigen carnavalsgegevens, een zo’n compleet mogelijk historisch 
carnavalsoverzicht over bovengenoemde periode, waarheidsgetrouw, te kunnen produceren.

Wij gaan van start met het historie-volgnr. 09; te beginnen vanaf 01.01.80:

Het jaar 1980 onder het Prinsschap van Bert Outhyse, als Prins Bert d’n Twidde; adjudant Frans 
de Jong en zijn Prinselijke leuze ‘Gooit oew eige over boord, maar vier Carnaval zu as ’t hoort’. 
Het Prinselijk Gezelschap wordt ondersteund door een Hofkapel, o.l.v. Leo van de Ven en de 
Hofmarjannekes, o.l.v. Petra de Natris.

Verdere carnavalsgebeurtenissen in het jaar 1980:

In de carnavalskrant de Strieper een uitgebreid memoriam van Nol v.d. Avort; als Opperstalmees-
ter Arnoldus van Dorst tot Dorst; erevoorzitter van de Federatie ‘De Poppenmakers’, voorzitter 
van Bals & Zittingen SCS; voorzitter van CV De Tutters en chef staf Garde Gele Rijders. Kortom, 
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‘Nolleke Verrek’, een persoonlijkheid, die sterk zijn invloed heeft uitgeoefend op de carnavalsvie-
ring in Striepersgat. Warme en gemeende woorden van ere-President Gerard van den Eijnden 
waren: ‘Nol, Striepersgat zal jou missen, Striepersgat zal jou nooit vergeten’.

Op 18.01. Een homage aan Vorst Jo d’n Urste. Hij is 25 jaar Vorst van Striepersgat. Prins in 
1957 en in 1977 Prins en Vorst tegelijk. In 1965 mede-oprichter van de 
Striepersgatse Vorstenzittingen, waarbij hij zelf optrad, vaak op een 
clowneske wijze. Hij is dan ook de grote stimulator van de georga-
niseerde carnaval in Striepersgat. Overigens mogen we hierbij ook 
Jac Huibers niet vergeten, als eerste Prins van Striepersgat, onder de 
naam van Prins Pypliano.

Op 21.01. Ontvangt Bert van Dijk, als Opper van Striepersgat de Fe-
deratie-onderscheiding i.v.m. 20 jaar Pliessie van Striepersgat; 20 jaar 
als deelnemer aan de Carnavalsoptocht en 25 jaar als Voorganger 
van de Raad van Elf (het handhaven van Orde en Regelmaat).

23.01 Het overlijden van Piet Cuypers, lid 
van de Striepersgatse Hofkapel; 36 jaar lid 
van Kon. Harmonie UNA en tevens instruc-
teur van Blaaskapel De Schuimkoppen. Jaren daarop volgend wordt de 
Kerstbloas georganiseerd, waar kapellen strijden om de Piet Cuypers-
trofee.

12.02. Het 25e Off. Interne Programma wordt gepresenteerd door Prins 
Carnaval en zijn Adjudant. Hierin wordt het carnavalsprogramma 1980 
uiteen gezet, met de verplichte uittredens van de Prins en zijn gevolg.

16.02. Bij de ontvangst op het gemeentehuis wordt de aftredende Prins Carnaval 1978/1979, zijn-
de Prins Alfons d’n Urste (Alfons Boogaerts), als de eerste Prins Carnaval door loco-burgemees-
ter B. Fasol benoemd tot ‘Baron van Ginneve tot Zilberreg’. Hij krijgt hierbij het Baronnenschild, 
bevestigd aan een blauw lint, opgespeld. In de toekomst wordt jaarlijks de aftredende Prins met 
dit schild geridderd.

12.06. De Prinselijke Residentie Lavrijssen wordt door Jan Lavrijssen aan zijn zoon Peter (Peer) 
overgedragen.

29.11 Het vijfde Grand Gala du Striep wordt gehou-
den in zaal De Harmonie. Drukke tijden voor CV De 
Klutjesgoojers, o.l.v. voorzitter Theo Maassen en 
secretaris Jan van Keulen. Het winnend Carnavals-
lied wordt ‘Van Wedert tot Valkenswaard’, gebracht 
door De Sjawi’s.

�������+HW����MDULJ�MXELOHXP�YDQ�GH�+RÀ�LHGHUHQWD�
fel. Een gezelschap, dat jaarlijks de Vorstenzittin-
gen opluistert met zeer toepasselijke sketches en 



liedjes, die de actuele gebeurtenissen binnen de Striepersgatse gemeenschap meenemen en op 
een hekelende, maar passende wijze, tot vermaak van het publiek weten te brengen.

In het jaar 1981 zwaait Prins Hans d’n Urste de carnavaleske scepter over Striepersgat, met 
aan zijn zijde adjudant Alfons Boogaerts en met de Prinselijke Leuze: ‘Mee alle Striepers aan de 
zwier, dan pas hebbe we veul plezier’.

Verdere gebeurtenissen in 1981:

Op 03.01 vindt een receptie plaats in cafè De Jachthoorn aan de Frans van Beststraat, in het 
kader van het 20-jarig jubileum van CV De Bierteuten.

Op 24.01 wordt het 15 jarig jubileum van de Federatie ‘De Poppenmakers’ gevierd. Er zijn 25 
carnavalsverenigingen en kapellen ondergebracht, met een totaal ledental van 800. Prins Ekpe-
drikus van Lampengat (Eindhoven) bevindt zich met een voltallig gevolg onder de gasten.

Leo van de Ven ontvangt op de Vorstenzitting van 27.01 de Orde van 
de Grootste Strieper; hij is dan 22 jaar lid van de Hofkapel, waarvan 
het grootste deel als dirigent. Eveneens op de Vorstenzitting ontvangen 
Netje van de Berg (Netje LEP) en Marie van Grootel, als onafscheidelijk 
duo,  een Federatie-onderscheiding uit handen van Prins Hans; zij heb-
ben, beiden, op het gebied van de Carnavalsviering en op sociaal terrein 
zich bijzonder verdienstelijk gemaakt.

Op 02.02 vindt de installatie plaats van de nieuwe Korpschef van Politie: 
W. Buunen (Pimmetje).

Met carnaval 1981 komt de 25ste (zilveren) Strieper uit. Het voorwoord van de burgemeester, J. 
Bartels, luidt als volgt: ’Een echte Striepersgatse krant, die haar lezers probeert in de sfeer van 
de verbroederende dagen te brengen’.

Tevens wordt het 25-jarig jubileum gevierd van Hofdrukkerij Toontje van Leeuwen, verantwoorde-
lijk voor het drukken en verzorgen van de carnavalskrant De Strieper.

Martien Geldens wordt benoemd tot erelid van de Stichting; hij was 25 jaar lid van de Raad van 
Elf en de Stichting en kende vele en talloze verdiensten, die op een oorkonde werden verwoord 
en als zodanig worden aangeboden.

Op 15.09 is er een bestuurswisseling binnen de Stichting Carnavalsviering Striepersgat (SCS): 
President Louis Hertroys wordt opgevolgd door Leon van de Westelaken en Jan van Keulen volgt 
Leon op, als secretaris.

13.12 Receptie en Feestavond van CV De Brassers, i.v.m. 20-jarig jubileum.

16.12 Bij de Raad van Oud Prinsen, wordt Harrie Arts gekozen tot President.

Jan van Keulen,
Carnavals-historicus.
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In memoriam: 
Jan Snellen

Als geboren Valkenswaardenaar keerde Jan Snellen na 
zijn studie psychologie in Nijmegen in 1979 terug naar 
zijn geboorteplaats om als psycholoog te gaan werken 
bij de GGD. Hij was vandaaruit actief in diverse Kem-
pengemeenten bij de begeleiding van individuele cliën-
ten alsmede scholen en hulpteams. Hij specialiseerde 
zich als traumapsycholoog , waarbij hij met name brand-
weer- en ambulanceteams uit de regio ondersteunde.
Naast zijn werk zag Jan Snellen kans zich te onder-
scheiden op maatschappelijk gebied. Hij ontpopte zich 
als entertainer op muzikaal en humoristisch terrein.  Hij was multi-instrumentalist; als drummer, 
toetsenist en gitarist speelde hij in allerlei bands en groepen met uiteenlopende stijlen. Door de 
jaren heen droeg hij, ook organisatorisch, bij aan diverse muzikale evenementen. 

Humor
Evenzeer was hij betrokken bij allerlei activiteiten, waarbij humor de boventoon voerde. Veel grap-
pen en grollen, tot uiting gebracht in de gedaante van bekende en minder bekende personages, 
werden door hem voor het voetlicht gebracht. Zijn creatie als paus in de Prinsenrevue, als kapper 
Marius van Erp, als tonpraoter en causeur bij verschillende gelegenheden deden de lachspieren 
pijn. Ook bij andere gelegenheden, zoals de revue van voetbalclub de Valk, de protestactie rond 
de N69, de presentatie van de cabaretavonden van ‘Donderlach’ deed hij op ludieke wijze van 
zich spreken.
Niet alleen de humor, ook de ernst hadden zijn aandacht. Locale aangelegenheden stelde hij 
in woord en geschrift aan de kaak. Bekend waren zijn stukjes in de Kempener Koerier, waarin 
hij onder de naam Justus van Hellenberg Dubach plaatselijke misstanden – al dan niet met een 
knipoog – op de korrel nam. Ook was hij actief als columnist bij het VOS-politiek café en leverde 
hij bijdragen aan uitgaven van plaatselijke achtergrond op verschillend gebied.
Jan Snellen was een veelzijdig man, die de kunst verstond om met empathisch vermogen en 
humor bruggen te slaan naar mensen. Hoezeer hij gewaardeerd werd , bleek uit de enorme be-
langstelling bij zijn crematie afgelopen zaterdag. Hij werd slechts 63 jaar oud. 

Op zondag 7 oktober jl. overleed na een slopende 
ziekte Jan Snellen. Hij was een markant persoon, 
die naast zijn werk als psycholoog voor de GGD 
zijn sporen verdiende in het Valkenswaardse maat-
schappelijk leven.
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Geslaagde open 
dag Nishutten
Zoals met Bloemencorso al vrij snel na de tweede zondag van september weer gedacht 
wordt aan de volgende Dahliaparade, zo zijn de bouwers van carnavalswagens al ruim 
voor de elfde van de elfde actief met hun creaties. Ook dit jaar hielden CV de Brassers, 
EVCV ADA en CV de Vurdeurtrekkers op de tweede zondag van oktober weer de opening 
van hun nishutten aan het terrein aan de Sint-Antoniusstraat

Via de Carnavalsfederatie Striepersgat, waarvan alledrie de organiserende verenigingen lid zijn, 
waren de leden van andere verenigingen uitgenodigd voor deze leuke activiteit voorafgaand aan 
KHW�FDUQDYDOVVHL]RHQ��3URPLQHQWH�DDQZH]LJH�ZDV�GLW�MDDU�GH�6WULHSHUVJDWVH�+RINDSHO��VSHFL¿�HN�
gevraagd om wat muzikale omlijsting te verzorgen. Het is altijd verbazingwekkend wat deze – 
misschien wel hardst spelende kapel van Nederland – aan verrassend repertoire brengt. Wellicht 
dat met een jubileum in aantocht deze enthousiaste club muzikanten nog wel meer verrassingen 
voor Striepersgat in petto heeft.
Naast de Hofkapel, vonden vertegenwoordigers van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat 
tijd in hun agenda aanwezig te zijn en waren tot vreugde van de organiserende verenigingen 



leden van CV De Zware Jongens, afgelopen jaar 
terecht aangewezen als de meest actieve vereni-
ging van Striepersgat, bereid eens te komen ver-
tellen hoe zij als jonge vereniging de georgani-
seerde carnaval beleven. Al met al wederom 
een geslaagde opening van het bouwseizoen en 
een samenzijn waar op een informele wijze met 
elkaar over het afgelopen en komende seizoen 
geboomd kon worden
Ben je bij een vereniging die zelf niet bouwt, maar 
zou je dat wellicht toch willen? Mail dan met fed-
eratie@striepersgat.nl, zodat wij je nadere infor-
matie kunnen geven over welke Striepersgatse 
verenigingen – naast organisatoren ADA, VDT en 
Brassers alsmede de aanwezige Zware Jongens 
– zelf een praalwagen bouwen. Of waar je dan je 
licht eens kunt opsteken of kunt meebouwen aan 
een wagen.

Unne Strieper
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Lieve mensen,
Een héél goed bericht!. Op donderdagmiddag 18 oktober kreeg ik te horen dat mijn been hele-
maal schoon is!! De tumor is helemaal weg en geen sarcomen aan de snijranden. Dát geeft een 
burger moed!! Nu kunnen we weer verder, in dit geval; binnenkort met veel plezier naar de reva-
lidatie in Blixembosch.

Op advies van de revalidatiearts vandaar, zal dat intern worden. Dat vanwege de versleten rech-
terknie die zoveel mogelijk gespaard moet worden i.v.m. de prothese aan het linkerbeen. Dat is 
minder leuk, maar ik luister wel naar het beste advies zodat ik zo snel mogelijk weer uit ‘de voe-
ten’ kan!

Graag wil ik jullie allemaal bedanken voor alle aandacht die ik heb ge-
kregen. Wat overweldigend was/is dit! Het hielp mij positief te blijven, 
maar ook naar de toekomst toe te kijken. Iedere drie maanden moet ik 
naar Nijmegen op controle, wat natuurlijk goed is. Met vertrouwen zie ik 
de toekomst tegemoet.

Hartelijke groeten en tot ziens!

Tilly Wijnen



Q In- en verkoop occasions
Q Persoonlijke aandacht
Q Vaste contactpersoon
Q Royale showroom
Q Personen- en bedrijfswagens
Q Altijd voldoende aanbod
Q Moderne werkplaats
Q Ook APK
Q Financiering en verzekering
Q ...gewoon kei-goed!!!

De kei-sterke 
punten van OCV

Van Linschotenstraat 3 Valkenswaard T (040) 207 15 00   F (040) 207 15 05   I www.occasioncentervalkenswaard.nl

vrijdag koopavond tot 20 uur

Mark Scheepers, een kei 

van een Occasion Dealer!

KEI-GOED IN 
OCCASIONS!

vrijdag koopavond tot 20 uurvrijdag koopavond tot 20 uur

OCCASIONS!OCCASIONS!
Ik heb een ruime selectie occasions in mijn 

overdekte showroom voor u klaar staan. Loop 

gerust even binnen. Onder het genot van een 

verse kop koffie adviseer ik u graag bij uw 

keuze. Het is namelijk belangrijk dat u de 

juiste keuze maakt!

Service staat bij mij hoog in het vaandel. 

Een tevreden klant is ons visitekaartje. 

Professionele monteurs en een uitstekend 

ingerichte werkplaats staan daarvoor tot onze 

beschikking. Kom langs en overtuig uzelf!

Mark Scheepers, Occasion Dealer

Occasion Center Valkenswaard
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Carnavalsfederatie Striepersgat heeft als een van de speerpunten voor het komende sei-
zoen het organisatorisch en praktisch goed inrichten van het uitbrengen van de Pypliano. 
Daarvoor werkt ze samen met enkele personen die al jaren nauw betrokken zijn bij de 
Pypliano.

In het komende seizoen is de Pypliano zowel virtueel als fysiek beschikbaar zijn. De 
abonnementsprijs voor een fysiek exemplaar bedraagt vijftien euro per seizoen voor vier 
uitgaven. Daarmee worden dan exact de kosten van uitgifte gedekt.

Voor de verenigingen blijft de contributie van de federatie ongewijzigd op vijftien euro. 
Abonnement fysieke Pypliano komt daar bovenop. Daar handelen we in lijn met hetgeen 
is besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Federatie van 22 maart 2012.

Aanmelden kan bij: 
secretariaat, p.a. 
Dommelseweg 157 
5554 NP Valkenswaard. 
Telefoon: 040-2048309. 
E-mail: 
federatie@striepersgat.nl
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Patrick Crijns
Geboren op 5 november 1971 en opgegroeid in Valkenswaard. Samen met 
Carien van de Boomen ben ik ondertussen dertien jaar getrouwd. We heb-
ben twee zonen: Coen en Matt. Coen is negen jaar en sinds vorig jaar lid van 
de Striepersgatse Jeugdraad. Matt is zes jaar en kan niet wachten om ook 
mee te mogen doen. Sinds negen jaar wonen we in oud-Dommelen.
Ik heb een eigen bedrijf in zwembaden en welnessartikelen in Waalre. In de 
weinige tijd die ik nog over heb, ga ik graag met mijn gezin en hond op pad. 
Daarnaast ga ik regelmatig naar het voetballen op ’t Heike kijken en een 

pilske pakken bij ’t Benkske. Ik ben bij de Raad van Elf gegaan, omdat het mij een gezellige club 
lijkt om de carnaval mee te vieren.  

Arno Jacobs 
Geboren: 30 april 1975.
Veel meer dan twintig jaar lid van CV De Bokkenrijders.
Sinds 1996 actief op Vorsten- en Prinsenzitting en Liedjesfestival.
In de ton gestaan in 1999.
Grootste Bok geweest in 2000.
Lid van de commissie Bals & Zittingen, met name voor het bedenken van de 
Prinsonthullingen.
Dorpsgek.

              Carnavalsidioot.
Blijft lid van De Bokkenrijders. Bokkenhart zit er nu eenmaal.

Twan van Veldhoven
Geboren en getogen in Striepersgat. Ik ben 48 jaar jong en ben getrouwd 
met Angelique Dielis, eveneens geboren en getogen in Striepersgat. Wij 
hebben twee zonen van twaalf jaar, Brian en Robin.
Ik werk sinds 2004 als zelfstandige in de systeemafbouw, waarin ik nog 
steeds al mijn energie kwijt kan. Mijn hobby’s zijn vakanties, uit eten en 
uitgaan. Ik vier al van kleins af aan carnaval en het wordt nu tijd om dat in 
georganiseerd verband te gaan doen. Dan denk je toch meteen aan het 
gezelligste clubje van Valkenswaard: de Raad van Elf!

De Pielekes 
van de Raad van Elf

Alaaf



Stephan Meulendijks 
De nieuwe Pliessie van de Raad van Elf, 37 jaar jong en samenwonend 
met Jenny Boers (dochter van oud-Prins Cor Boers). Samen hebben we 
een zoon van tien jaar: Jordy. Hij is sinds vorig jaar lid van de Striepersga-
tse Jeugdkapel. Sommige zullen wel denken: ‘wat een bekend gezicht’, an-
dere misschien: ‘waar ken ik hem van?’ Voor diegenen even het volgende:
Als vijftienjarig broekie maakte ik voor het eerst kennis met de georgani-
seerde carnaval. Als lid van de Striepersgatse Hofkapel. Na een kleine 
zeven jaar hield ik het daar voor gezien en ben ik verder gegaan als lid van 
Blaaskapel De Notenkrakers. Hier heb ik, naast het lidmaatschap, nog een 

aantal andere functies bekleed, zoals secretaris en voorzitter.
Nadat ik hier mee gestopt was, ging er bij een van de leden van de Raad van Elf een lichtje bran-
den. Zij waren immers op zoek naar een nieuwe Pliessie. Als opvolger van Fons Maenen. Na een 
goed gesprek op een mooie zondagmorgen, kon ik hem het verlossende  ‘ja’ geven en was ie zo 
blij als een hond met zeven… Ik hoop jullie het komende seizoen geregeld te ontmoeten in ons 
mooie en gezellige Striepersgat!

Ad van Opstal
Ik ben 48 jaar en sinds kort (weer) woonachtig in Valkenswaard. Drie 
maanden met mijn nieuwe vriendin Marleen. Hebben Menno en Sven bij 
ons wonen. Ik ben 26 jaar woonachtig geweest in Maasland (gemeente 
'HOÀ�DQG���+HE� WZHH�NLQGHUHQ��(PLO\�HQ�(UZLQ��&DUQDYDO� LV�YRRU�PLM�HHQ�
echt zuiderlingenfeest en het heeft mij altijd geraakt Ik maak muziek en ben 
DO�]HVWLHQ�MDDU�]DQJHU��,N�YLQG�KHW�¿�MQ�RP�GH�PHQVHQ�WH�YHUPDNHQ�
De Raad van Elf van Striepersgat heb ik altijd bewonderd. Vanwege de 
mooie uitstraling, de strakheid en de correctheid van de kleding. De leden 
dragen het carnaval een warm hart toe en zorgen er voor dat het carnaval 

in Striepersgat hoog wordt gehouden. Het is voor mij dan ook een uitdaging en een eer om dit 
voor het eerst te mogen meemaken als ‘eentje van de Raad van Elf. 
Ik hoop dat ik een steentje kan bijdragen, zodat het ook dit komend seizoen 
weer een geslaagd feest wordt, met vele leuke dingen. Ik zal mijn uiter-
VWH�EHVW�GRHQ�RP�GLW�WH�EHZHUNVWHOOLJHQ��2�MD��PLMQ�KREE\¶V�]LMQ�¿�HWVHQ��
hardlopen en uiteraard genieten met mijn gezin. Ik ben werkzaam in 
GH�¿�HWVEUDQFKH��DOV�EUDQGPDQDJHU�YDQ�5RWRU�%LNH��GDW�KLJK�HQG�
RQGHUGHOHQ�PDDNW�YRRU�PRXQWDLQELNHV�HQ�UDFH¿�HWVHQ��
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Alaaf
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Vrolijke DAF-jes en 
smakelijke scampi’s

Op zondag 7 oktober verzamelden het grootste deel van de Raad van Elf en enkele stich-
tingsleden zich bij adjudant Paul van Herk, waar het startsein werd gegeven voor de jaar-
OLMNVH�µ)LHWVWRFKW�PHW�GH�3ULQV¶��*H¿�HWVW�ZHUG�HU�ZHLQLJ��:HO�YHHO�JHODFKHQ��JHPRHGHOLMN�
getoerd en smakelijk gegeten.

+HW�ZHUG�HHQ�JHGHQNZDDUGLJH�GDJ��QLHW�LQ�GH�ODDWVWH�SODDWV�GRRU�KHW�RI¿�FLHX]H�DIVFKHLG�YDQ�:RX�
ter Staals en Fons Maenen (lid van de Raad van Elf en Pliessie), maar ook door de aanwezigheid 
van de nieuwelingen: Ad van Opstal, Arno Jacobs, Patrick Crijns en Twan van Veldhoven. De 
nieuwe Pliessie, Stephan Meulendijks, was helaas verhinderd, maar dit mocht de pret niet druk-
ken. Duidelijk is in ieder geval dat Striepersgat weer over een gezellige en representatieve Raad 
van Elf beschikt!

Vanaf de Nieuwstraat in Valkenswaard werd met een paar auto’s koers gezet naar Maarhee-
ze, waar Odette Geldens van MiFaSoleX al stond te wachten, om ons wegwijs te maken in 

het rijden in authentieke DAF-jes. De 
Pielekes van de Raad, aangevuld 
met Wouter, werden aangewezen als 
chauffeurs. Daarna werden de teams 
samengesteld. Dit ging door middel 
van het aloude ‘doe-je-linkerschoen-
in-de-zak-en-trek-daarna-de-schoen-
van-iemand-anders’. Dit zorgde voor 
verrassende combinaties.

Vervolgens werd er gestart en maakten 
we een rondrit door de mooie Kempen. 

Onderweg moesten er enkele opdrachten worden uitgevoerd (het schieten van een slap plastic 
balletje in de achterbak van een DAF-je bleek niet mee te vallen!) en kregen de deelnemers 
vragen over zaken langs de route. ‘Hoe heet het riviertje waar jullie zojuist overheen reden?’ En: 
‘Welk bedrijf heeft het groen op deze rotonde gesponsord?’ Maar ook doordenkertjes en zelfs 
wiskundige vragen. 

Geen wonder dus dat de winnaars in de wagen van Ad van Opstal zaten. Hij vormde met Harrie 
Hendriks en Prins Ed d’n Urste een ijzersterk trio… Al waren de geleerden het er niet over eens 
of dit kwam door de intelligentie van Adje of het feit dat Ed in de organisatie van deze dag zat!



Na een zeer gezellige tussenstop op de Markt in Eer-
sel, waar we met onze vrolijke DAF-jes veel bekijks 
hadden, reden we richting Borkel en Schaft, waar we 
nog een korte tussenstop hadden. Een van de deel-
nemende autootjes, niet toevallig met Henk Kremers 
in de gelederen, was zo vriendelijk geweest om langs 
de friettent in Dommelen te rijden en daar een schaal 
met heerlijke snacks in te slaan. Voor het stillen van 
de grootste trek zeg maar…

1D�KHW�DÀ�HYHUHQ�YDQ�GH�'$)�MHV�LQ�0DDUKHH]H��KHHIW�
iemand die pompoenen en toiletrollen mee naar huis 
genomen?), togen we terug naar Valkenswaard, waar 

in huize Van Herk een smakelijke barbecue stond te wachten. Niet alleen lekkere stukjes vlees, 
maar ook vis en scampi’s. Een prima slot van een zeer geslaagde dag. Uiteraard weggespoeld 
PHW�GH�QRGLJH�À�HVMHV�ELHU�HQ�DQGHUH�YRFKWLJH�YHUVQDSHULQJHQ�

Met dank aan Prins Ed d’n Urste en adjudant Paul voor de organisatie. En Karina voor de gast-
vrijheid!

‘We kenne d’r wir efkes tege!’

WJ
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Uit de oude doos
Een dezer dagen kwam schrijver dezes terug van vakantie en vond de beloofde ‘papieren’ Pypli-
ano bij de stapel kranten en post. Bedankt Martien! Hierin las dat de kopij vóór 15 oktober binnen 
moest zijn. Dus had ik nog slechts enkele dagen.

De vorige ‘Uit de oude doos’ had mijn echtgenote via e-mail verstuurd, maar waarschijnlijk is deze 
niet aangekomen. Het stond tenminste niet in de laatste Pypliano… Geen probleem! Gewoon 
een andere versie proberen te maken en deze maar op de ouderwetse manier verzenden. In de 
brievenbus gooien dus! Ik ben immers nog steeds een digibeet en kom zelf uit het tijdperk van 
‘de oude doos’.

Op zolder de oude doos geopend en ik zag daar weer mijn carnavalspullen, medailles, lesbrie-
ven en zo allerlei herinneringen. Binnenkort is het weer zover: de verkiezing van de Prins en de 
Jeugdprins van Striepersgat. Wie zouden het deze keer gaan worden? Inmiddels doen er allerlei 
namen de ronde. Prins… d’n… Ik laat de invulling hiervan maar aan de lezers over!

Ja, dan weer de Prinsenzitting, de voorronden van het Brabants kampioenschap tonpraoten, het 
Groot Striepersgats Liedjesfestival, de bekendmaking van het Striepersgats Paar van het Jaar, 
de Vorstenzittingen (twee keer; heel lang geleden waren er nog vijf of zes; waar is die tijd ge-
bleven?!), de recepties, het Blaaskapellenfestival, het Boerenbal, Nooit te Vruug, de optochten. 
Kortom: het wordt weer carnaval!

Nog even keek ik in de lesbrief ‘Carnaval moet je (leren) vieren’. In 2010 nog een papieren versie. 
Nu zijn er alleen nog maar digitale stukken hieruit te vinden op internet. Maar ik durf me hardop 
af te vragen of de scholen hiervan gebruik maken of gaan maken…?! Zo kwam ik bij les 11 de 
Prinsen en Jeugdprinsen tegen. Met vermelding van het jaar waarin ze deze functie bekleedden, 
met ook nog hun leuze erbij. Toch wel leuk om deze weer eens te zien.

De eerste Prins (Pypliano) had als leuze: ‘Nie muug mer dorst’. 

En toen die van Jo d’n Urste: 
‘Doe maar gek, um het nie te worde’. 
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En wat te denken van 
µ:D�LV�¶W�WRFK�¿�MQ�XP�QH�6WULHSHU¶�WH�]LMQ¶ (Phil d’n Urste)? 

Martien Wijnen verzon: 
‘Striepers en Strieperinnen, wat moette zonder 
Striepersgat beginne?’ 

Zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan, maar ik moet dit stukske nog afmaken. Dus doe ik alles 
weer in de oude doos. Ik zet ‘m echter wel op een kier, want het is zo weer carnaval!

Alaaf!
Herman Wooning

Terwijl Jan Zwarthoed 
meldde: 
‘’t Is en ’t blèft schôn’. 
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Het was een 
mooie dag
Het was een mooie heldere dag. De bladeren vielen en vallen nog steeds. Al lang was bekend dat 
HU�V�DYRQGV�ELM�PLM�WKXLV�RP������XXU�HHQ�DIVSUDDN�]RX�]LMQ�RP�KHW�¿�QDQFLsOH�GRHQ�HQ�ODWHQ�YDQ�
de Federatie te analyseren. Rini Mommers was hierin leidend. Hij had de afgelopen periode van 
30/6/2011 tot 30/6/2012 alles vastgelegd. Inmiddels voor de tweede maal zal hij opening van za-
ken gaan geven aan de kascontrole commissie. Rob Werson en mijzelf zouden deze documenten 
aanschouwen, vragen stellen en ondertekenen indien akkoord.

$OV�GLW�LQ�MH�DYRQGSURJUDPPD�]LW�GDQ�KHE�MH�GDDU�GH�KHOH�GDJ�ODVW�YDQ��,V�HU�NRI¿�H�LQ�KXLV�HQ�LV�HU�
LHWV�ELM�GH�NRI¿�H�,V�HU�LHWV�WH�GULQNHQ�HQ�LV�HU�LHWV�ELM�WH�HWHQ��'XV�WRFK�PDDU�H[WUD�ERRGVFKDSSHQ�
doen want op zo ’n kleinigheid mag de avond niet stuk lopen. Het kascontrole commissielid  Rob 
had al aangegeven dat het om die reden bij mij moest plaats vinden. 
Langzaam kruipt de tijd naar de avond. Gelukkig heeft iedereen in het gezin elders ook afspraken 
]RGDW�LN�DOOHHQ�GH�DPELDQFH�NDQ�RSERXZHQ��'H�NRI¿�HNRSMHV�NODDU�]HWWHQ�VXLNHU�HQ�PHON�RS�WDIHO�

lepeltjes koekjes en chocolade. Ook aan de wijn is ge-
dacht want Rob en Rini willen tijdens de sessie graag een 
wijnexcursie maken naar de diverse wijngebieden. Een 
vervolg op het jaar ervoor. Dat  heb ik natuurlijk ook even 
met Coby Baken afgestemd. 

Het is 10 voor  acht als Rob binnen komt.  Ja zegt hij even 
kijken of alles er is anders kunnen we nog wat bijsturen. 
Wat wil je drinken Rob? Thee zegt hij…  mijn God hele-
maal fout ingeschat. Gelukkig had ik nog een theeselec-
tiedoos van Peugeot Nefkens  waar hij 
uit kon kiezen. Zoals Chocolade mint, 

Higher living, Green tea, Dutch blend Orange Jaiipur. Het duurde lang voordat 
hij tot een keuze kwam Uiteindelijk vond hij onderop nog een zakje earl grey. 
We gaan aan de grote tafel zitten en ik vraag hoe we de tafelschikking doen. 
Gaan we links en rechts van  Rini zitten of doen we het anders. Rob geeft 
geen antwoord maar gaat recht tegenover mij zitten en Rini …over Rini wordt 
niet gesproken. Hij ziet op, tafel de koekjes en chocolaatjes en zegt Frans ik 
doe aan een dieet en heb zuur bloed en daardoor neem ik geen suiker…. De 
dag begon zo mooi.
Inmiddels wachten we op Rini die te laat komt maar een goed excuus heeft. Zijn moeder 
heeft een nieuwe knie en nou doet hij de afwas thuis en  dat extra werk zit nog niet goed in zijn 
SODQQLQJ��:LO�MH�NRI¿�H�5LQL"�1HH�GRH�PDDU�HHQ�NRSMH�WKHH��2RN�GDW�QRJ���2P�KHW�WHPSR�HULQ�WH�



krijgen krijgt hij geen keus geen keus maar gewoon Higher living thea. Wil je er iets bij? Nee ik 
KHE�MXLVW��NJ�PRVVHOHQ��RS�GXV�HYHQ�QLHW��=HOI�QHHP�LN�NRI¿�H�PHW�HHQ�FKRFRODDWMH��,QPLGGHOV�LV�
GH�SRHV�RRN�RS�WDIHO�NRPHQ�OLJJHQ�HQ�VOXLSW�ODQJ]DDP�QDDU�GH�NRI¿�H�PHON�HQ�YRRUGDW�ZH�KHW�LQ�
de gaten hadden zit hij met zijn  poot in de melkkan. Te laat grijpen we in de huishoudbeurs van 
de federatie onder de melk en het speciaal door Rob meegebrachte rekenmachine (Casio FX 82 
6FLHQWL¿�F��HYHQHHQV��(U�ZRUGW�VQHO�RP�HHQ�GRHNMH�JHYUDDJG�
Het gele lapje doet wonderen en alles zit er weer  gelikt uit. Het begon als een mooie heldere dag.

Rini legt nu alles open en bloot op tafel. Het kasboek - de bankoverzichten - de rekeningen - 
sleutel van de kluis. De controle begint volgens het principe. Inkomsten plus huidig saldo is gelijk 
aan uitgave plus beginsaldo volgens Rini. We starten met de huishoudbeurs van de federatie; 
daar moet volgens het schriftje 25,51 in zitten. Rob telt telt en na 5minuten zegt hij:    kas klopt. 
Aangezien Rini geen economie heeft gestudeerd raakt hij soms door de woorden van Rob in de 
war. Hoe het kan dat de kas klopt dat had hij zelf nog niet gehoord. Rob ziet kruisposten en con-
troleert de cijfers op eensoortigheid en eensgelijkheid en knikt begrijpend. Stelt een vraag of alles 
uit Excel is overgenomen. Rini zegt van wel maar daarna klopte het niet meer . Na enig overwerk 
had hij toen de fout gevonden. Inmiddels gaat Rob over tot paraferen of ik dat ook maar wil doen. 
Hij zet keurig een kruisje waar ik dat moet doen.
Ondertussen zegt hij dat uit de boekhouding blijkt dat CV Gin Gedoe wel aan zijn verplichtingen 
KHHIW�YROGDDQ��+HW�EHJRQ�DOV�HHQ�¿�MQH�GDJ�

Ondertussen merk ik op dat er niet wordt gesnoept en dat alles voor niks is ingekocht. Waarop
Rini zegt. Frans is voor niks naar school geweest en ik gratis. Het duurde volgens de aanwezigen 
te lang voordat ie viel. Wat nog eens extra onderstreepte hoe waar het was. 
Toen was de toon gezet voor de rest van de avond. Uit de cijfers komt naar voren dat de Federatie 
nog steeds ietwat aan het inleveren is. Dus er moet wat gebeuren. Rini gaat er mee stoppen of 
dat hiermee te maken heeft sluiten we niet uit. Rob schuift opnieuw een papiertje met een kruisje 

naar voren waar ik moet paraferen. Inmiddels wil men iets anders dan 
thee .
Men wil een wijnreis. We openen met een glas  VIU MANENT Re-
serva Malbec 2010 uit Chili.  De smaakpupillen ontploffen in je mond. 
De sfeer wordt minder grimmig en er ontstaat overleg. Rob compli-
menteert Rini met zijn ontwikkeling als penningmeester nu alles zo 
mooi open bloot op tafel ligt. Zeker in vergelijk met vorig jaar toen er 
geen ordening was.
We gaan verder met onze reis en komen aan de Garonne. Onze 
tweede test is een glas Chateau Le Clos du Notaire uit 2003. Iedereen 
heeft nu een geheel eigen ervaring .We praten er open over zonder 
dat het kwetsend is. Zo ook over de aanschaf van 150 medailles zo-

genaamde huisorde medaille en Rini vertelt hoe je eraan kunt komen. Door bijvoorbeeld hem op 
te volgen in het bestuur. Ineens wil Rob dat wel doen nu er een medaille tegen overstaat. Om de 
kosten te beperken sluiten we de reis af bij Albert Heijn  met UNDURRAGA 2011 chileen cabernet 
sauvignon. De vergadering is mee afgelopen. Het begon als een mooie dag.

Frans Janssen – CV Gin Gedoe
Red. Met thee, medailles en wijn vraagt een kascontrole toch enige concentratie.
        Aanmelden als potentieel bestuurslid kan direct bij de sic van de federatie. 

25



26

Voorlopig programma 
2012-2013

4 november
Bloasfestijn Blaaskapel de Schuimkoppen
Partycentrum Bommel

10 november
Verkiezing Prins van Striepersgat

10 november
Striepersgatse Prinsenzitting
Zaal Lavrijssen

11 november
Verkiezing Jeugdprins van Striepersgat
Old Dutch

20 november
Voorronden Tonproatersconcours CV ADA
Zaal Lavrijssen

21 november
Voorronden Tonproatersconcours CV ADA
Zaal Lavrijssen

24 november
22 jarig jubileum CV de Gietersch 
‘t Oude Wandelpark

7 december
Striepersgats Liedjesfestival
Stadscafé De Senaat

15 december
Verkiezing Striepersgats paar van het jaar / 
Nacht v.d. Bokken
Feesterij Lugano

5 januari
Striepersgat on Ice
Tijdelijke IJsbaan op de markt

11 januari
46e Tonproatersconcours CV ADA
Zaal Lavrijssen

12 januari
46e Tonproatersconcours CV ADA
Zaal Lavrijssen

12 januari
Vurdeurfeest CV de Vurdeurtrekkers en 
verkiezing Koning der Prinsen
Feesterij Lugano

13 januari
46e Tonproatersconcours CV ADA
Zaal Lavrijssen

19 januari
1e Vorstenzitting
Zaal Lavrijssen

20 januari
Striepersgats Open Podium (Jeugd) 
Zaal Lavrijssen

26 januari
Uitreiking Strieper
Old Dutch
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26 januari
2e Vorstenzitting en Federatie Onderschei-
ding
Zaal Lavrijssen

27 januari
Club 111-dag
Old Dutch

30 januari
Minizittingen
Striepersgatse Verzorgingscentra

1 februari
Receptie Prins van Mulkgat

2 februari
Striepersgatse bruiloft

3 februari
Receptie Prins van Brouwersgat

3 februari
35e Blaaskapellenfestival CV De Brassers
Zaal Lavrijssen

3 februari
Jeugddisco
Jeugdresidentie Old Dutch

4 februari
Boerenbal
Feesterij Lugano

8 februari
Nooit te vruug
Stadscafé De Senaat

9 februari
Carnaval

10 februari
Carnaval

11 februari
Carnaval

12 februari
Carnaval
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