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Welke Prins zal 
in 2015 het licht

uitdoen ?
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haast: drukte, gauwigheid, gehaast, gehaastheid, gejaagdheid, gejakker, 
 haastigheid, hurry, snelheid, spoed, vaart

Laat ik beginnen met een groot compliment te geven aan onze vormgever Martien van de Molengraft. Door 
allerlei omstandigheden, was de kopij van deze Pypliano veel te laat bij hem. Toch is hij er in geslaagd om 
in recordtijd nog een editie uit de grond te stampen. Mooi voordat op zaterdag 8 november de nieuwe Prins 
van Striepersgat wordt gekozen. Hulde Martien!

Maar waarom was de kopij zo laat? Bij het verstrijken van de deadline was er nauwelijks wat ingeleverd en 
vroeg ondergetekende zich serieus af of er wel een Pypliano zou verschijnen. Wat e-mails en telefoontjes 
later, was er toch nog genoeg kopij, maar had de eindredacteur het erg druk. Conclusie: alles liet wat lan-
ger op zich wachten, dan gepland en uiteindelijk had iedereen haast. Inclusief onze Martien!

Maar waarom hebben we het zo druk, nooit geen tijd en altijd haast? We moeten 
van alles, nietwaar? We moeten hard werken, onze kinderen opvoeden, bood-
schappen doen, familie bezoeken, het huis schoonmaken, de tuin onderhouden, 
sporten, het nieuws bijhouden en nog duizend dingen meer. Leuker kunnen we het 
niet maken, maar wel drukker!

Van wie moeten we dat? Van onze werkgever, van onze collega’s , van onze fa-
milie, van onze partner, van onze vrienden. En we moeten vooral heel veel van 
onszelf!

We moeten alles onder controle hebben, we moeten succesvol zijn, we moeten onszelf ontwikkelen, we 
moeten met iedereen goed omgaan, we moeten deadlines halen, we moeten doelen bereiken… Oh ja, en 
we moeten ook nog gelukkig zijn! Als je zegt: ‘ik moet’, ga dan uit van een fl inke blokkade. ‘Ik moet’ bete-
kent: ‘Eigenlijk kom ik er gewoon niet aan toe’. Daarom vallen mensen die ‘moeten’ afvallen nooit af. Alles 
dat je moet, gaat niet vanzelf…

Als je iemand vraagt hoe het gaat, hoor je: ‘Druk, druk, druk, maar verder alles goed’. Het moment dat 
alles gedaan is, bestaat niet. En als het al bestaat, dan word je er niet gelukkig van. Succes maakt je niet 
gelukkig. Het is omgekeerd: gelukkig zijn is de basis voor succes. Het gaat erom je NU goed te voelen. 
Knipper eens met je ogen. Dat is het nu. Knipper nu nog eens met je ogen. Dat is weer het nu. De vorige 
keer is verleden tijd. Zo snel kan het gaan. 

Dit is je leven, mis er niks van!

Alaaf!
Willem-Jan Schampers
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Striepers en Strieperinnen,

Binnenkort kiezen we weer een nieuwe Prins van Striepersgat! 
Wat is de tijd weer snel voorbij gegaan. Dat zal zeker hebben 
gegolden voor Prins Adri d’n Urste, want voor een goeie Prins, 
en dat is deze Dorstlustige Hoogheid zeker, vliegt een carna-
valsseizoen voorbij!

Tja, wie zal het gaan worden? Ik zou zeggen: wacht niet af en stel jezelf verkiesbaar! Misschien 
wordt jij dan de opvolger van Prins Adri d’n Urste!? Jezelf verkiesbaar stellen  kan immers als jouw 
carnavalsvereniging/groep is aangesloten bij de Carnavalsfederatie Striepersgat. Neem gerust 
contact op met mij of een ander lid van het bestuur als je wilt weten hoe dit in zijn werk gaat. Want 
carnaval vieren we samen, de Stichting Carnavalsviering Striepersgat samen met alle carnavals-
verenigingen in ons mooie Striepersgat.

Stichtingsleden, Raad van Elf leden en vertegenwoordigers van genoemde Carnavalsgroeperin-
gen kiezen op zaterdag 8 november de nieuwe prins uit de aangemelde kandidaatprinsen. Dat 
doen zij nadat elke kandidaat 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.

De bekendmaking van de nieuwe Prins volgt tijdens het Prinsenbal op 8 november in Zaal La-
vrijssen. 

Dus: komt dat zien, komt dat meemaken, bestel uw kaarten via http://www.striepersgat.nl/kaar-
ten-bestellen.html

De dag erna, op 9 november dus, wordt een zeker zo be-
langrijk persoon gekozen, namelijk de 55e Jeugdprins van 
Striepersgat! Deze verkiezing is openbaar toegankelijk en 
wordt gehouden bij Old Dutch.

Ik zou zeggen: TOT DAN! DE LESTE DOET ’T LICHT UIT!

Alaaf!
Peter Kalb,
President SCS
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Woordje 
voorzitter 
Carnavals-
federatie
Nog genietend van een mooie nazomer, ontving ik een herinnering van de redactie van Pypliano. 
Of ik nog een stukje wil schrijven voor de eerste uitgave van het seizoen! Gisterenavond een 
fi tsje gehad in de familie en als laatste de kaarsjes uitgeblazen.  Jeetje… Over enkele weken 
kiezen we al weer een nieuwe heerser over Striepersgat.  Dus uit de tuin naar de keukentafel en 
achter de laptop voor het eerste stukje van d’n vurzitter.

Komend seizoen heeft een thema waar ik nog aan moet wennen:  ‘de leste doet ’t licht uit’. Tij-
den veranderen schijnbaar, want ik toen in m’n jongere jaren nog wekelijks met m’n zwager op 
stap ging, deden wij altijd als leste altijd het licht aan.  Na een avond pils en headbangen (mee 
uw kop en lang hoar hin en wir schudde) was dit een teken voor een laatste glas bier. Er werd 
vervolgens gezocht naar een jas die inmiddels in een of andere hoek lag en we maakten plaats 
voor de schoonmaak. 

Het licht uit doen zou niet fatsoenlijk zijn geweest. Een gebaar van geen waardering voor een 
avond gastvrijheid en weinig respect voor de schoonmaak, die op dat moment nog alle energie 
vergaard om de zaak weer spik en span te hebben.  Van het licht uit doen was geen sprake; aan 
moest het!

Als Federatie hebben wij ons licht ook weer opgestoken bij elkaar, het eerste overleg is achter 
de rug en de voorbereidingen zijn in volle gang. Geen veranderingen in het bestuur, een vaste 
bemensing met duidelijke rolverdeling en beurtelings doen we het licht aan. De houtskoolschets 
van de eerste nieuwsbrief is al klaar,

Bovendien oriënteren we ons op een waardige vorm van herkenning als bestuursleden van de 
Federatie. Het wordt iets prudents, niet te opvallend, wel herkenbaar, ook uniek, nog nergens 
gezien, maar wel carnavalesk als teken van herkenning. Het bestuur moet nog meerdere malen 
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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

haar licht hier op laten schijnen, het leste is er nog niet over gezegd en licht uit doen is helemaal 
niet aan de orde. Afwachten dus.

De Federatie-onderscheiding is al weer klaar en wacht op een Striepersgatwaardige drager. 
Jaarlijks is er wel iemand die er actief om vraagt, maar Striepers en Strieperinnkes die vragen 
worden…  Binnen de verenigingen kan er dus weer volop gediscussieerd worden over kandida-
ten. Die verenigingen verwachten wij samen met de nieuwe heerser en z’n/haar adjudant op 18 
november op de eerste ledenvergadering van het seizoen. Een uitnodiging door onze secretaris 
met agenda volgt nog.

Als vurzitter kan ik namens m’n collega’s zeggen dat wij er weer veel zin in hebben. Bij ons is het 
licht aan, niet spaarzaam, maar met veel wattage blijft het  branden wat ons betreft. Wel belangrijk 
om zuinig te zijn op de mooie tradities van Striepersgat met een eigentijdse invulling. 

Ik wens iedereen, mede namens de collega-bestuursleden een inspirerende en gezellige carna-
valsperiode toe. waarbij de leste maar moet zien wat ie met ’t licht doet.  Want ‘zoals ge ut maokt, 
zo kredde ut’

Hans de Kinderen
D’n vurzitter van Carnavalsfederatie Striepersgat
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Brabantse 
Bonte Avonden top!

De Brabantse Bonte Avon-
den, op 25 en 26 oktober 
in zaal Lavrijssen, mogen 
weer als ‘zeer geslaagd’ 
worden betiteld, Twee 
avonden kon het publiek 
genieten van toptonprao-
ters, die geregeld boven 
zichzelf uitstegen en voor 
vele lachsalvo’s zorgden. 
De nieuwe organisatie 
(waarvan een deel op de 
foto staat) heeft dan ook al 
aangegeven dat er zeker 
een vervolg komt. De za-
terdagavond is bovendien 
volgend jaar al zo goed als 
uitverkocht.

Foto: Rob van Gorkum
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Jeugdprins Ruben d’n 
Urste neemt afscheid van 
Striepersgatse Jeugd

Ruben Schampers is een jaar lang heerser geweest 
over jong carnavalsvierend Striepersgat, maar zijn taak 
zit er op. Daarom gaan we op onderstaande middag de 
nieuwe heerser van het seizoen 2014-2015 op democra-
tische wijze kiezen.

Op zondag 9 november 2014 om 14.11 uur in Striepers-
gat nemen we afscheid van

Ruben d’n Urste

Je bent van harte welkom in Jeugdresidentie Old Dutch 
aan de Markt in Valkenswaard. Om klokslag 15:49 wordt 
de nieuw verkozen Jeugdprins bekend worden gemaakt.

Na het tellen van al de stemmen, wordt de 55ste Jeugd-
prins bekend gemaakt door de nieuwe grote Prins van 
Striepersgat. Op deze middag wordt ook afscheid geno-
men van een aantal vertrekkende leden en worden de 
nieuwe leden offi cieel geïnstalleerd.

Iedereen is van harte welkom bij deze verkiezing, daarom nodigen we u allen uit voor zondag 9 
november in Jeugdresidentie Old Dutch.

CV Gin Gedoe
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Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Strieper en carnavals-
vierder pur sang Wouter Staals was  overleden. En op dinsdagmorgen 
4 november hebben we in grote getale afscheid genomen van ‘Woutje’.

Zoals jullie allemaal weten, was Wouter al geruime tijd ziek. Hij heeft 
gevochten voor wat hij waard was, en dat is veel. Uiteindelijk heeft 
hij helaas moeten toegeven aan zijn ziekte. Wouter was er klaar voor 

om het leven hier op aarde te verlaten en dat is ook gebeurd.

Binnen de Stichting kennen wij Wouter voor het eerst als ‘Paar van het Jaar’, samen met zijn Ca-
roline. Het was mijn eerste jaar in de Raad van Elf (Henk Kremers was toen Prins) en iedereen 
binnen de Raad van Elf vond Wouter meteen een geweldige en vooral ook grappige vent. Na het 
Paar-van-het-Jaar-avontuur werd Wouter dan ook lid van de Raad van Elf.

Hij is daarna gekozen tot voorzitter van de Raad van Elf en vanuit die functie is hij ook lid geweest 
van het dagelijks bestuur van de stichting. Als voorzitter en bestuurslid openbaarde zich een an-
dere kant van Wouter: iemand die carnaval, en vooral ook de tradities die carnaval in zich heeft, 
hoog in het vaandel had.

In zijn Raad van Elf-loopbaan is Wouter tot twee keer toe adjudant geweest. In 2006 van Prins 
Rob d’n Urste en in 2007 van Prins Toon d’n Urste. Een prima adjudant, vooral ook door die twee 
eigenschappen die hij bezat: humorvol aan de ene kant maar serieus daar waar het nodig was.

Tot het laatst toe was Wouter zeer betrokken bij alles wat er in Striepersgat gebeurde. Zo was hij 
tot het laatst toe lid van de Poppenmakers en ook tijdens zijn ziekte als het enigszins kon aan-
wezig bij de vergaderingen.

Wouter was altijd opgewekt, recht door zee, had altijd een schuine mop paraat of, nog liever, een 
schuin ‘waar gebeurd verhaal’. Wat hebben we wat afgelachen met elkaar.

We zullen hem missen!

Stichting Carnavalsviering Striepersgat,

Peter Kalb
president

In Memoriam   
Wouter Staals
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Voorronden Brabants 
kampioenschap 
tonpraoten
Voor de voorronden van het 48e Brabants Kam-
pioenschap Tonpraoten hebben zich 32 tonpra-
ters, afkomstig uit alle delen van Brabant, aan-
gemeld. Zij gaan in 3 voorronden, op dinsdag 
18, woensdag  19 en dinsdag 25 november 
2014, strijden om 7 fi naleplaatsen.
Onder de deelnemers, waarvan 2 dames, bevin-
den zich 4 oud-kampioenen, 10 oud-fi nalisten en 
8 debutanten.

Locatie is zaal Lavrijssen Karel Mollenstraat Zuid 
44 te Valkenswaard. Aanvang 19.30 uur en de 
entreeprijs bedraagt  € 6,-.  Kaartverkoop is aan 
de zaal (géén voorverkoop en géén reservering).

De avonden worden geopend door Valkens-
waards zanger Rob van Daal. Muzikale opluiste-
ring is in handen van Blaaskapel Valkenswaard 
en de presentatie wordt verzorgd door Pieter 
Mikkers.

Op vrijdag 9 januari 2015 
strijden zeven uit de voor-
ronden geselecteerde 
tonpraters in de fi nale 
met regerend kampioen 
Ad Vermeulen om de titel 
‘Brabants Kampioen Ton-
praoten 2015’.

Bijgevoegd schema toont 
de deelnemende tonprao-
ters per avond (wijzigingen 
voorbehouden):

BKT-22-14   1 

Dinsdag 18 november 2014 
Deelnemer Woonplaats 
Piet Derix Goirle 
Fred v.d. Elzen Vorstenbosch 
Peter Engelen Leende 
Harry Hens Waalwijk 
Hans Keeris Knegsel 
Dirk Kouwenberg Rosmalen 
Henk Nabuurs Wanroij 
Twan v. Oers Wagenberg 
Frank Schrijen Boxmeer 
Jan Toonders Luyksgestel 
Hans Verbaarschot De Rips 

Woensdag 19 november 2014 
Deelnemer Woonplaats 
Sjors v.d. Aa Den Dungen 
Maikel v.d. Berg Den Bosch 
Arian Compen Soerendonk 
Hans Eijkemans Rosmalen 
Iveke v. Gerven Baarschot 
Jasper v. Gerwen Hilvarenbeek 
Berry Knapen Heeze 
Ties v. Lierop Heeze 
Peter v.d. Maas Hilvarenbeek 
Peter Ritsema Loon op Zand 
Noud v.d. Ven Oirschot 

Dinsdag 25 november 2014 
Deelnemer Woonplaats 
René v. Boxtel Waalwijk 
Christel v.d. Dungen Tilburg 
Roel Hanssen Helmond 
Peter van Houtum Esch 
Boy Jansen Budel 
Bart v. Kerkhof Dongen 
Andy Marcelissen Raamsdonksveer 
Tom Mijnders Dongen 
Huub Olfers Valkenswaard 
Jan Schellekens Sint Michielsgestel 



n In- en verkoop occasions
n Persoonlijke aandacht
n Vaste contactpersoon
n Royale showroom
n Personen- en bedrijfswagens
n Altijd voldoende aanbod
n Moderne werkplaats
n Ook APK
n Financiering en verzekering
n ...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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Tóch 
ijsbaan op 
Markt Valkenswaard
Er komt in december dit jaar tóch een ijsbaan op de Markt in Valkenswaard. Maar het is 
nog onduidelijk of alle evenementen die Valkenswaard On Ice in voorgaande jaren op de 
ijsbaan en in het horecapaviljoen organiseerde ook dit jaar plaatsvinden. Wél is bekend 
dat Striepersgat on Ice weer wordt gehouden.

Daarbij is het nog zeer de vraag of basisschoolleerlingen ook dit jaar gratis kunnen schaatsen na 
schooltijd. Dit zegt woordvoerder Peter Kalb van Valkenswaard On Ice. “We hopen dat we alsnog 
met burgemeester Ederveen overeenstemming bereiken over een andere verdeling van het ge-
luid dat we mogen maken.” Het gaat er volgens Kalb niet om dat er hardere muziek gedraaid mag 
worden, maar wel dat er op meer dagen zeventig decibel geproduceerd mag worden.
Eerder zei Kalb dat de organisatie met de gestelde geluidseisen en de opgelegde preventieve 
dwangsom van drieduizend euro per overtreding geen vergunning voor de ijsbaan wilde aanvra-
gen.
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Uit de oude 
Doos
Mijn echtgenote liet mij pas geleden een ‘Facebook-melding’ zien van een net opgerichte nieuwe 
carnavalsclub nl. CV. Halluf Elluf. Mijn reactie hierop was: in 1952 hadden we in Striepersgat een 
‘Raad van half elf’, aangezien er te weinig raadsleden waren, aangezien ’t Valkenswaardse car-
naval nog in de kinderschoenen stond…

Carnaval …, dus (weer) naar de zolder en de oude 
doos maar weer eens geopend, want binnenkort is ’t 
weer de 11e van de 11e en begint ’t nieuwe seizoen 
weer. Al rommelend in de doos vond ik De Strieper van 
’t afgelopen seizoen met de foto van ‘Adri d’n Urste’!

Meteen ‘doemden’ een aantal vragen op: Wat gaat ‘Adri 
d’n Urste’ komend seizoen doen? Weer kandidaat? 
Wordt hij adjudant? Blijft hij in de ‘Raad van Elf’? Wordt 
hij…? (en zo zou ik door kunnen gaan). Ik dacht met-
een weer aan ’t komende ‘geruchtencircuit’: … wordt dit 
jaar Prins van Striepersgat; nee hoor, dat wordt …; hoe 

kom je erbij, let maar op: … wordt zeer zeker gekozen.

Enfi n, we wachten maar af…
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Mijn oog viel verder ook nog op foto uit 1983 met de ‘Raad van Oud Prinsen’, gemaakt in hun 
jubileumjaar (15 jaar). Goed kijkend naar deze foto met veertien oud-prinsen constateerde ik dat 
er helaas al enkelen niet meer in leven zijn! Tevens zag ik ’t vaandel met de tekst ‘Auw Prinse 
Striepersgat’.
Ik weet nog goed dat ik bij de recepties aan de Jeugdprinsen hen aankondigde met ‘Hier komen 
nu de ‘ouw-prinsen’… enz. en dat ik dan te horen kreeg dat ze géén ouw-prinsen waren, maar 
(iets sjieker) oud-Prinsen  en zeker geen ouw (oude). Ik vind nog steeds (eigenwijs als ik ben) dat 
ik ’t goed uitsprak. Misschien is daarom de onderscheiding uitgereikt t.g.v. hun 44 jarig bestaan 
wat aangepast.

Op 20 februari 2012 was er een receptie in de Residentie (zaal Lavrijssen). Natuurlijk was ik óók 
aanwezig, niet als oud-prins, maar als ceremoniemeester bij de jeugd heb ik tientallen Prinsen 
mogen aankondigen. Ik vond het heel fi jn om hen nog eens de hand te kunnen drukken. Ik vond 
wel dat sommigen toch wel iets ‘ouwer’ geworden waren, of iets grijze, of iets kaler (ik heb maar 
niet gevraagd of zij dat ook van mij vonden!).
Ook kwam ik enkele oud-Prinsen tegen die (nog) geen lid van de ‘Raad van Oud Prinsen’ waren, 
maar ’t schijnt zo te zijn dat men alleen toe kan treden als men geen functie meer heeft e/o geen 
lid meer is van de ‘Raad van Elf’ en dat men zelf ook wel wil. Nog eens kijkend naar de vele be-
kende gezichten, gingen mijn gedachten terug in de tijd en ’t een en ander voordenkend, deed ik 
de doos maar weer dicht...

Alaaf!
Herman Wooning
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Opoe hèt wirris wà!
’t Is nog mèr krèk herfst en dan krèdde dees:
Herfstdip, hoe kom je de herfst door??  Ik lèès zu-
iet  in iin van de blèèi-jkes die op de deurmat valle. 
Die-je fl èuwekul, herfstdip, voorjaarsmoeheid, win-
terstress, zomerzorgen, of zu-iet. Och ze moete wà 
te ziivere hebbe anders kreège ze die blèèi-jkes nie 
vol. Krèk as ik hier wir vur de Pypliano ’t iin en ‘t aan-
der bìj-in prakkezeer. Mèr jè… die-je herfstdip… wà 
doede d’r àn? Gewôôn NIKS, of…! 

Meej bietjes beginne de blaor in de beum te kleure, 
zù schòn!! En as ’t dan ’n bietje wèi-jt komme ze nur 
beneeje asof die blaorkes d’r plezier in hebbe um 

nur benee-je te danse, hil schòn, liefst meej de zon d’rop. Ik krèèg ‘r goei zin van. Mee-j dreug wiir 
en de weind die ‘r onder blèft blaoze, rolle ze tèène en aachter mekaor over de straot, metoeres 
maoke ze ok ne cirkel en gòn mèr wei-jer en wei-jer, toe dè ze ergend blèève stèèke aachter ’n 
stintje of zôô. Of, ze komme in ’n schòn gegrieseld tùintje.

Herfstdip: Moete ze ALWIR blaor rùime! Therapie: Laote ligge! De veugelkes komme hier bisjes 
zuuke en as ge geluk hèt kumt ‘r ok  un pin-egelke op bezoek. Ok de bloembolle vèène zu’n sprèi-
jke lekker wèèrem.  Hier en daor stì ne paddestoel( die warre vruug van’t jaor) schòn rôôd meej 
witte stippe, of gèèl/brùin op ’n hèl-gruun  mosbedje, of van die stùifzwamme die ge ùit mekaor lot 
knalle as ge’r op got stòn. Dè’s ok therapie, as ge oe ôôge mèr de kost gift.

Herfstdip, bij d’n dieje van ons, m’nne mens zugezeed, daor hedde gin kans vur, um hum dè àn 
te praote, assie ’t meej mèèn nie ins is, in deze tèèd, issie aachter de kestannies àn…..zenne 
eigeste therapie …..!  Herfstdip?  Therapie: Mokt ’n grôôte paan petazzie, mee-j ’n end worst en 
vraog wà mense op d’n èèt, dan vuulde oe eige nie alliinig.

Herfstdip, therapie:  Gò ’n endje fi etse, de weind um oe ôrre, ’n snotneus, de lucht van ’n vèè-
rekes- of nertse-stal, de lèkkere lucht van pas gezaoge hout op de Malpie, thuis merkte dè ge 
wir wà bèèter aoi-jem kent haole, en  dè zonder pilleke of drènkske van d’n dokter. En al dees 
therapie-je zonder ne zieleknèèper. 

Witte wà ge ok kent doen tege unne herfstdip ? Naodenke over ’t neei-je carnevalssezoen ! Goe-
d bezig zèn meej verscheijene vurbreidinge, meej wa ge allemol moet organizere, ziiverre ( =ver-
gadere) meej dè al, hedde ginne tèèd vur unne herfstdip! Bezig zèn, en vural vur ontspanning, is 
unne hille goeie therapie!! En carnevalle is vural ’n ontspanning die oe herses goe-d doen!!
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’t ‘GRÔÔT’ van Striepersgat haawd ok nie 
van unne herfstdip en is al goe-d bezig: die 

zèn al begonne!! Op vèèf oktober( !) warre ze 
meej z’n alle in Oeteldonk ( ge wit wel: dès D’n 

Bosch)  bij ‘t ‘Miraokuls Spèktaokul’.  In Oeteldonk 
vierde ze van iin t/m elluf oktober, 11x11+11 jaor 

Oeteldonk. Vèèf oktober  hiette dan ok ‘Prinsjesdag’, 
umdè ‘t’r dan veul prinse meej gevolg daor ùitgenodigd 

warre. Dè’s  nog ‘s therapie tege d’n herfstdip!! ’t ‘GRÔÔT’ 
ùit Striepersgat wier ontvange dur niemes minder as Z.K.H. 

Prins Amadeiro XXV .

Sund ik war d’r nie bij, mèr hai aander schòn dinge, durrum...ÌK 
krèèg ginne herfstdip !!

Striepers en Strieperinnekes, lot oe eige nie zot maoke meej al dieje 
ziiver over al die herfstdipkes, mòkt ‘r wa van. Bent in blèi-je verwochting 

wie d’n nèèi-je Prins van Striepesgat gì worre!!!  Carneval, ne schònne tèèd 
in ’t jaor. Gezellig saome zèn toe dè’t ‘r gezeed wordt: doe wa ge wilt, mèr:

 ‘De leste du ’t licht ùt’
 

 Hou-doe hè!
 Opoe

uitleg:
nog mèr krèk …’t is amper

blèèi-jkes..blaadjes/folders
blaor…bladeren
wèi-jt…waait
metoeres..soms
gegrieseld…geharkt
sprèi-jke… sprei-tje
aachter de kestannies an…tamme kas-
tanjes zoeken
paan petazzie….pan met stamppot
op d’n èèt…uitnodigen te komen eten
ziivere…praten
aoi-jem…adem
zieleknèèper…psycholoog
‘t ‘GRÔÔT’.. Prins Adri d’n Urste, met 
zijn hele gevolg
niemes…niemand
verscheijene…verschillende
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Het kan niet gebeuren, dat een Strieper zit te treuren’

Dat was Frans zijn leus, toen hij in 1976 Prins Carnaval was hier in Striepersgat. 

Zo was hij zelf ook. Altijd de zonnige kant, de humor van het leven en de gezelligheid zoekend. 
Als hij ergens was en de sfeer stond hem niet aan, dan probeerde hij dat te veranderen. Lukte 
dat niet dan vertrok hij weer. Treuren deed hij niet lang, hij ging wel weer op zoek naar iets waar 
hij het wel naar zijn zin had. Hij was ook zeker altijd aanwezig. Hij vond overal ook wel wat van. 
Geen zware discussies, maar wel een mening.

Toen hij twee maanden geleden zijn stem verloor en het vooral bleef bij fl uisteren nam hij al een 
beetje afscheid van het leven. Hij kon niet meer volop meedoen aan discussies, kon geen grap-
pen meer maken en moest om aandacht vragen om iets te kunnen zeggen. Wellicht bent u de 
laatste weken op bezoek geweest bij hem op Kempenhof. Dan heeft u hem ook vast op zijn laptop 
zien slaan als hij in gezelschap iets wilde vertellen.

Maar aan de andere kant had hij ook zijn korte lontje. Als het hem niet zinde, liet hij dat ook wel 
merken. Ik zal maar zeggen niet altijd op de meest tactische manier. Dus namens ons pap mijn 
excuses aan iedereen die hij ooit gekrenkt heeft, uitgescholden of belachelijk heeft gemaakt. 

Carnaval heeft een grote rol gespeeld in zijn leven en dat heeft hij via het familiebloed doorgege-
ven. Een hele generatie Prinsen en Jeugdprinsen heeft dat voortgebracht. Sinds zijn Prinsschap 
is hij bijna dertig jaar lid geweest van de Oud Prinsen. De laatste jaren wat minder actief, maar hij 
heeft heel wat krentenbroden aangeboden minizittingen meegedaan en recepties bezocht.

Over die leus hè. Hij heeft mij weleens verteld dat de beste leus ooit door wijlen Ton Koolen is 
gemaakt: ‘Merge gi alles gewoon wir dur’.

Na het overlijden van ons mam is er een fantastisch contact ontstaan tussen hem en Drea. De 
laatste zeven jaar hebben ze samen vele mooie weekenden gehad en vakanties gedeeld. Elk 

In Memoriam 
Frans de Jong

11-10-2014
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weekend reed hij naar Waalwijk om samen met Drea te genieten van het leven in restaurantjes, 
op feestjes en op terrasjes. Eind augustus voor de laatste keer en dat wist hij heel goed. Hij 
noemde Drea ook vol trots ‘mijn vriendin’. 

Voor de zomer kreeg hij wat klachten over vermoeidheid. Hij was niet de gemakkelijkste als hij 
wat mankeerde, want dat blokkeerde hem in zijn dagelijkse roep naar mensen om hem heen. 
Op 2 september kwam de keiharde en dodelijke boodschap. Dezelfde dag besloot hij dat hij zo 
snel mogelijk naar het hospice in Kempenhof wilde. Met grote moed en vol kracht accepteerde 
hij begin september zijn lot. 

‘Het is goed zo, ik had graag nog wat langer geleefd, maar ik ben tevreden over mijn leven. Ik 
weet dat wat ik achterlaat, goed is en daar ben ik trots op’. 

Opzienbarend vonden wij allemaal zijn berustende woorden als wij het er moeilijk mee hadden. 
Hij troostte ons in plaats van wij hem. Elke dag vroeg ik hem hoe het ging. En steevast was zijn 
antwoord: ‘Goed, ik mankeer niks. Ik kan niet praten, maar dat is alles’. Ondanks zijn beperkin-
gen, maakte hij het er allerbeste van. De vele bezoeken deden hem enorm goed. Hij genoot van 
al die mensen om hem heen.

As ge ooit...
As ge ooit nog eens terugkomt, dan moette weten, mij raakte niet meer kwijt

Een trotse zoon



 

Kerts 

Kerstroosstraat 20 / 5552 NS Valkenswaard / T: 040 282 7070 /E: info@degraver.nl 

Uw adres voor:  
Feesten en partijen 

Vergaderingen, bedrijfsuitjes / borrels  

Bruiloften en verjaardagen  

Darten, biljarten, kaarten, muziek 

Koffietafels 

Zalenverhuur 

en 

Groepsactiviteiten  
 

Ook is ons café iedere dag geopend vanaf 14.00 uur. U bent van 
harte welkom en wij nodigen u uit om eens kennis te komen maken 
onder het genot van een kopje koffie / thee of een borrel. 
 

Elke dag geopend vanaf 14.00 uur tot sluitingstijd 
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Historie van het 
Carnaval in 
Striepersgat (17)

Met het afscheid van Henny van den Boomen, als Prins Henny d‘n Urste, vindt 
de presentatie plaats van Jan Zwarthoed, als Prins Jan d‘n Vierde. Zijn Adju-
dant wordt Jan van Dijk en zijn Leuze luidt: ‘t ls en bléft schon. Het Carnavals-
seizoen 1995/96 kan van start gaan. 

Op 21.01.95 vindt de Presentatie plaats van de nieuwe President van 
de Federatie van CV’en en Kapellen, namelijk Arie van der Toorn, tij-
dens een druk bezochte en geslaagde Federatieavond. Hij volgt in 
deze Jan Cremers op.

Per 22.01 wordt het 11-jarig jubileum van de Striepersgatse Jeugdkapel gehouden; een 
Kapellen-instuif vindt plaats in de Jeugdresidentie Old Dutch.

24.01 Met Carnaval 1995 komt een nieuwe Strieper uit, n.l. in Magazine-formaat met 72 pagina’s 
in fullcolour (kleurendruk), met in het midden een grote Centerfold van Prins Carnaval; ontwerp 
Wilbert van de Donk. De meest Geperste wordt dit jaar de Lampengatse Prins, Rens van Mierlo, 
als Prins Focus, twaalf jaar lid van het Striepersgats Orkesje Lek me Vesje.

10.02 ln het Kader van het 250-jarig bestaan van de Dommelsche Bierbrouwerij, wordt alsnog 
een cd, met het Brouwerslied ‘Het Zondagskind’ uitgegeven. De eerste exemplaren worden tij-
dens de Striepersgatse Vorstenziting overhandigd door Gerard Gietman, met ondersteuning van 
het Bijzettaofelke, aan Jan van de Kerkhof (Dom.Bierbrouwerij) en Prins Jan d‘n Vierde. De Tekst 
is van Lex Janssen.

Tijdens de Brouwtrouw in Brouwersgat op zaterdag 11.02 werd de cd aangeboden aan Jos Duy-
sters, directeur van de Dommelsche Bierbrouwerij. De cd werd opgenomen in de Studio van Wil 
Theus; een oplage van 1000 stuks, kostprijs F 12,50.
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De Tekst luidt als volgt:

‘t Zondagskind.

ln de Dommelse brouwerij,    lk hou er niet zo van om op te snij-je
Wordt elke dag een zondagskind geboren,  Maar Dommelsch Bier en ik zijn niet te
Na de vrolijke vrijerij,     scheije,
‘t Concubinaat van Hop en Mout.    lk schuif de rest dus achteloos terzij-je,
(= Refrein)      En drink alleen wat de Dommelsche brouwt.

Een kwart milennium de allerbeste,   lk zie oe schuimend in de glazen stromen,
Het bier dat vele grote dorsten leste,  Ge bent ‘t gerstennatje van mijn dromen,
Product uit eigen Brouwersgatse veste,  Dus dommelsch pilske, gij zijt wellekome,
Als ‘t ontbreekt dan krijg ik het benauwd.  Zomer of Winter, bij mij sta-de koud.

Op 27.02 nodigt het Kunstgenootschap ‘Les Sloebers’ alle carnavalsvierders uit, om het Cen-
trumplan 2000 te komen bekijken in hun Residentie “Salon-Café De Mosselaar” , een Carnava-
lesk Hekelplan t.a.v. de Gemeente Valkenswaard.

Op 09.04 behaalden de Striepersgatse Hofmarjannekes o.l.v. Hanneke van Eyck en Nicole Gel-
dens een eerste prijs op de Nederlandse kampioenschappen van de Federatie Ned. Danssport.

Na deelname aan het FND-toernooi van Dansvereniging de Bourgondiers in Dommelen, werd 
besloten ook aan het Nederlands kampioenschap mee te doen, met als doelstelling, ‘welke waar-
dering te verkrijgen van objectieve kijkers in de vorm van een landelijke Vakjury. Beiden als 
trainster van de Hofmarjannekes; een inzicht van de Vakjury verkrijgen, met als belangrijk beoor-
delingspunt het synchroon laten lopen van voet- en handbewegingen’. De uitvoering vond plaats 
in de Wanmolen in het Gelderse Zetten.

Op 07.05 overleed Drs. C. Smits, oud-gemeentesecretaris en ereburger van de Gemeente Val-
kenswaard. Hij was tevens Lid van de Sikken-club, opgericht door Stichtingssecretaris Jan van 
Keulen. De overige leden waren: Fr. de Groot, secretaris v.h Federatiebestuur; R. Wibier en G. 
Sche|iekens, resp. secretaris van CV De Pintenwippers (Brouwersgat) en CV De Muikslobbers 
(Borkel & Schaft), ten einde de onderlinge contacten met gemeente, Federatie en de drie carna-
valsorganisaties te verbeteren.

Per 01.09 wordt een concept Huishoudelijk Reglement opgesteld door een gevormde Commissie, 
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bestaande uit H. Hover, J. van Keulen en J. Zwarthoed. Alle Stichtingsleden krijgen drie maanden 
gelegenheid hun op- of aanmerkingen kenbaar te maken, waarna de commissie het uitgewerkte 
voorstel van het H.R. ter goedkeuring aan de Stichting zal gaan voorleggen. Uiteindelijk wordt 
met de Jaarvergadering van de Stichting Carnaval e.e.a. verwezenlijkt.

05.09 Een voorstel van Jan van Keulen, Voorzitter van de Commissie CV’en en Kapellen, om in 
de toekomst een drietal afgevaardigden van de Striepersgatse Carnavalsverenigingen aan de 
Prinsverkiezing te laten deelnemen, wordt met algehele stemmen door de Stichting aangeno-
men. DOEL: een nog betere binding en samenwerking van CV’en en Kapellen met de Stichting 
Carnaval te bewerkstelligen.

Op vrijdag.10.11 gaat de tiende Striepersgatse Prinsenrevue onder de naam “D’n eigen Aord” 
van start, waarbij tevens de nieuw gekozen Prins Carnaval 1995/96 wordt bekend gemaakt. Petri 
Claassen neemt de solozang in het openingsnummer voor haar rekening, ondersteund door de 
deelnemers en showgroep. De regie is in handen van Jacques van Gerven. Onder auspiciën van 
de Commissie Bals & Zittingen, o.l.v. Jan Zwarthoed.
  
Op 11.11.95 houdt, in het kader van het eerste lustrum, CV De Gietersch haar vijfde Elfde van 
de Elfde-bal in hun Residentie ’t Tunneke aan de Frans van Beststraat. Met dit lustrum wordt een 
ludieke actie ingevoerd n.l. het zoeken naar de ‘Zwervende Gieter’, die ergens in Striepersgat 
wordt verstopt. De eerlijke vinder krijgt, in ruil voor de gieter, 111 consumptiebonnen. Deelname 
door eigen leden is uitgesloten.

1996
Met de Prinswisseling wordt de nieuw gekozen Prins Carnaval 1995/96 bekend 
gemaakt. Ben Leferink gaat als Prins Ben d’n Urste de scepter zwaaien over 
Striepersgat; zijn Adjudant is Marc Scheepers en zijn leuze luidt: D’n eigen aord 
is bij de Strieper goed bewaord.

20.01.96 Na jaren van onenigheid, organiseren de Stichting Carnaval en de 
Federatie van CV’en Kapellen een Verenigingsavond voor alle Carnavallisten in 
Striepersgat, hopende op een goede samenwerking in de toekomst. De Presi-
denten waren Ton Koolen, namens de Stichting. en Arie van der Toorn, namens 

de Federatie. Op deze avond wordt voor het eerst de Jan Cremers-bokaal uitgereikt. Als herin-
nering aan de overleden President van de Federatie in 1994. 
Jan Cremers was Lid van het Bestuur van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat (=S.C.S.) 
van 1991 -1994, als Afgevaardigde van de bij de Federatie aangesloten Carnavalsverenigingen 
en Kapellen. Hij verzorgde mede het Clubblad Federatie-informatie, dat namens de Federatie 
werd uitgegeven aan de Leden van de genoemde aangesloten Verenigingen, waarin mededelin-
gen over de Federatie etc.
Tevens verzorgde hij, samen met Jan van Keulen, het Clubblad Het Striepersjournaal, dat door 
de Commissie Carnavalsverenigingen en Kapellen (=CCK) werd verstrekt aan ALLE Carnavals-
verenigingen en Kapellen in Groot Valkenswaard, waaronder ook Brouwersgat en Mulkgat, met 
mededelingen vanuit de Stichting Camaval, haar Commissies en Carnavalsevenementen. In Jan 
verloren wij een echte Carnavals- en Verenigingsman.



De organisatie van het Boerenbal bij Hotel De Valk wordt na 43 jaar door de Kon.Zangvereniging 
De Volharding gestopt. Het 44ste bal wordt dan ook door de Commissies Bals & Zittingen, o.l.v. 
Jan Zwarthoed, in een aangepaste vorm overgenomen, ten einde het bezoekersaantal weer op 
te krikken. Dit 44° Bal wordt gehouden op maandag in de Carnavalsweek en gezien als het echte 
begin van het Striepersgatse Carnaval. Het bijzondere accent, al die jaren in stand gehouden, 
was dan ook de uitmonsterring van de Feestgangers, om zo lang mogelijk onherkenbaar te blij-
ven.

27.01. Tijdens de 33ste Vorstenzitting wordt Jo de Bruin uitgeroepen tot de Grootste Strieper voor 
zijn 44-jarige inzet voor Striepersgatse Carnaval, o.a. het jaren lang ophalen van de advertenties 
voor de Carnavalskrant De Strieper. Daarnaast controleert Jo met de Carnavalszittingen alles 
en iedereen, die de zaal in of uitgaan op een geldige entreekaart. Hij was ook een van de eerste 
Carnavalisten van Striepersgat en was in 1952 mede-oprichter van CV ADA, waaruit uiteindelijk 
de Raad van Elf werd gevormd. 
Tevens werd op deze zitting de Striepersgatse Federatieonderscheiding toegekend aan Jac Hui-
bers, als mede-grondlegger van het georganiseerde Carnaval in Striepersgat. Ook was hij in de 
jaren 1952-1955 Prins Carnaval, onder de naam PYPLIANO; deze naam wordt nu nog gebruikt 
voor het carnavalsorgaan Pypliano, een uitgave, waarin mededelingen worden gedaan vanuit de 
Stichting Carnaval, Federatie en Carnavalsverenigingen en Kapellen. Zijn toenmalige Adjudant 
was Wim Maas. Jac was degene, die de eerste 11 jaren een duidelijk stempel op het Striepers-
gatse Carnaval heeft gedrukt.

Op 10.02 wordt een ‘Grote Happening’ van het Grand Gala du Striep (GGdS) gehouden in Hotel-
Café Du Commerce met de VOS-radio, betreffende het Ontstaan en Overname van dit Lied-
jesfestival; tevens het uitbrengen van het Carnavalslied 1996.

17.02 Dit jaar wordt stil gestaan met het Oprichten van CV ADA/44 jaar Striepersgatse Carnaval. 
Gestart door een groep ‘Galeppers , zijnde jongelui van rond de twintig. In 1952 vond het eerste 
zaalcarnaval plaats in café-zaal Gerrit van Nuenen; een verkleedpartij en Carnavalsbal met mu-
zikale begeleiding door Orkest De Bohemers.
 
Oprichting van CV ADA, 115 Ieden; de grote Animator was Jac Huibers, onder de schuilnaam 
PYPLIANO. Grote Tegenstanders waren: de toenmalige burgemeester v.Hellenberg Hubar; De-
ken Manders en Korpschef J.Körner.

Een grootscheepse handtekeningenactie, vlugschriften, verhitte discussies en ingezonden stuk-
ken in een plaatselijk weekblad, waren de middelen, om een eerste stap tot het vieren van Car-
naval, op te starten.
 
Gevolg:  een halve Raad van Elf, gevormd uit ADA-leden met een EERSTE PRINS CARNAVAL, 
Jac Huibers als Prins PYPLIANO. Tot 1959 was het een complete ADA-aangelegenheid, daarna 
een loskoppeling van het geheel in een Raad van Elf van Striepersgat, later weer omgezet in de 
Stichting Carnavalsviering Striepersgat (SCS).

10.05 Greet Zwarthoed, echtgenote van Groot Vorst, Jo van Leeuwen, op 72 jrg. leeftijd overle-
den.
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Op 28.05 Henny van de Boomen op 62jrg. leeftijd overleden; Prins Henny d’n Urste in het jaar 
1994; hij was de motor van het Carnaval en de Motorsport Valkenswaard verliest in hem een 
stuwende kracht.

12.08 Concepten en kopij wordt door de Commissie PP&P opgevraagd bij Stichtingsleden, Fe-
deratie, Carnavalsverenigingen en Kapellen en overige Carnavallers in Striepersgat, voor het 
samenstellen van een Jubileum-uitgave van een Carnavalsboek ‘44 Jaar Striepersgat’
.
03.09 Een ‘werkboek’ komt uit, waarin tot details uitgewerkt, het vieren van 44-jaar Striepersgat 
wordt omschreven. President Ton Koolen licht het e.e.a toe en er wordt besloten een medewer-
kersavond te beleggen, waarin duidelijke taken binnen de Stichting, in het uitvoeren van het 
44-jarig jubileum worden behandeld entoebedeeld. Een begroting van F.20.000.

14.09 In het kader van het 44jrg. Bestaan van de Striepersgatse Carnaval wordt een grandioze 
Zeskamp gehouden voor Jong en Oud op het terrein van de Denneberg. De Organisatie in han-
den van Piet van Lieshout; een Carnavaleske Zeskamp, Barbecue en Kampvuur.

Op 08.11.96 gaat de Elfde Prinsenrevue van start, met als thema: ‘We hebbe wa te 44 (viere)’, in 
het kadervan 44 jaar Striepersgat. Regie: Jacques van Gerven; een Brok van Humor en Kwaliteit 
in een prachtig Decor. Jos van de Palen, als ‘t Menneke, doet hieraan voor de elfde keer mee. 
‘Dur heddum, zeggen ze als ik op kom’. Ton d’n Urste, Ton Koolen, is de 44ste Prins, zijn adjudant 
is Jan van Dijk en zijn leuze luidt:’Merrege, gi alles gewon wir dur’.

Op 08.12 Het 33-jarig jubileum van CV De Brassers. Receptie en feestavond in Café-Zaal Apollo. 
Deze carnavalsvereniging is het hele jaar actief, met o.a. een optreden van de Hebraskapel voor 
bejaarden, gehandicapten en zieken.

Jan van Keulen, 
Carnavals-historicus. 
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Een korte terugblik op seizoen 2013/2014; 
De leden van de Club van 111 waren met grote getalen aanwezig op de jubileumreceptie van de 
Club van 111 op de ijsbaan op de Markt in Valkenswaard. We vonden het fi jn om jullie tijdens deze 
middag persoonlijk te kunnen bedanken voor jullie steun! 
 
Inmiddels zijn wij als Jeugdcommissie weer volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe 
carnavalsseizoen. Een zeer bijzonder jaar voor de Jeugdcarnaval, want we vieren voor de 55e 
keer Jeugdcarnaval in Striepersgat! Binnenkort ontvang je meer informatie over het programma 
van ons jubileumjaar… Wij kunnen alvast verklappen dat de leden van Jeugdkapel deze Carna-
val in een nieuw pèkske gestoken worden dankzij de Club van 111! 
 
De Jeugdprinsverkiezing zal dit jaar op 9 november plaatsvinden om 14.11 uur in cafe de Old 
Dutch. Je bent met het hele gezin van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst zodat jullie als 
eerste onze nieuwe Jeugdprins kunnen komen bewonderen! 
 
Wij hopen dat we ook dit jaar weer mogen vertrouwen op je/ jullie bijdrage voor de Club van 111 
om alle Strieperkes en Strieperinnekes een geweldig jubileumjaar te bezorgen! 
 
Indien je ons ook dit jaar weer wilt steunen vragen wij je om vóór 15 November 2014 €55,00 over 
te maken op rekeningnummer NL96RABO0172931479 ovv 2013113. Op die manier kunnen wij 
op tijd over fi nanciële middelen beschikken en kunnen wij de onderscheidingen en jaarplaatjes 
klaarleggen. 
 
 
Met hartelijke groet,
namens de Club van 111
 
Jeugdcommissie Striepersgat

Van de 
Jeugdcommisie



Programma 2014-2015
8 november 2014   Verkiezing Prins van Striepersgat / Striepersgatse Prinsenbal
9 november 2014   Verkiezing Jeugdprins van Striepersgat
18 november 2014   Voorronden Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
19 november 2014   Voorronden Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
22 november 2014   Jaarfeest CV de Zware Jongens / Lugano
29 november 2014   Prinsinhuldiging jubileum Ridders van Brunengeruz in Tienen
12 december 2014   Striepersgats Liedjesfestival / Stadscafé de Senaat
13 december 2014   Verkiezing Striepersgats paar van het jaar / Nacht v.d. Bokken
3 januari 2015   Club 111 - Sponsorschaatsen / Tijdelijke ijsbaan op de markt
3 januari 2015   Striepersgat on Ice / Tijdelijke ijsbaan op de markt
9 januari 2015   48e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
10 januari 2015   48e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
10 januari 2015   Verenigingsavond b.g.v. oprichting CV Halluf Elluf / Lokaal Uniek
11 januari 2015   48e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
17 januari 2015   Vurdeurfeest CV de Vurdeurtrekkers en verkiezing Koning der 
    Prinsen Lugano 
18 januari 2015   55 jaar Striepersgatse Hofmarjannekes / Lavrijssen
24 januari 2015   Uitreiking Strieper 
24 januari 2015   1e Vorstenzitting en Federatie Onderscheiding / Lavrijssen
25 januari 2015   Striepersgats Open Podium (Jeugd) / Lavrijssen
31 januari 2015   2e Vorstenzitting / Lavrijssen
1 februari 2015   37e Blaaskapellenfestival CV De Brassers / Lavrijssen
4 februari 2015   Minizittingen / Striepersgatse Verzorgingscentra
6 februari 2015   Receptie Prins van Mulkgat
7 februari 2015   Striepersgatse bruiloft
8 februari 2015   Receptie Prins van Brouwersgat
8 februari 2015   Jeugddisco / Jeugdresidentie Old Dutch
9 februari 2015   Boerenbal / Feesterij Lugano
13 februari 2015   Nooit te vruug / Stadscafé de Senaat
14 februari 2015   Carnaval
15 februari 2015   Carnaval
16 februari 2015   21e blaaskapellenpolonaise van CG Achteraf / Stadscafé de Senaat
16 februari 2015   Carnaval
17 februari 2015   Carnaval
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