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Inhoud

Taalgebruik. Daar hebben wij Nederlanders heel veel moeite mee. Probeer bij-
voorbeeld als vrouw maar eens aan je partner uit te leggen, waarom je het niet 
leuk vindt, dat hij nooit de wc-bril omlaag doet. Of probeer na een ruzie maar 
eens over te brengen hoe je je van binnen voelt na een vervelende opmerking 
van haar kant. Vaak ontaarden deze gesprekken in een fl inke ruzie, doordat we 
veelvuldig langs elkaar heen praten en er dus uiteindelijk geen ene moer meer 
van begrijpen.
Zelfs ondergetekende, als journalist toch wel enigszins een ‘deskundige’, is zeker niet onfeilbaar. En zie 
tik- of taalfouten over het hoofd. Hoe vaak hoor je niet dat die van de Raad van Elf een te hoog ‘chloste-
rolgehalte’ hebben, in plaats van ‘cholesterol’? Of ‘hun rijden in een mooie Prinsmobiel’, terwijl ‘zij’ (Prins 
en adjudant) het toch echt zijn die in een bolide van OCV rondrijden!
Waarover gaat het als we het hebben over de vorst? Gaat het dan over Willem-Alexander, Jeugdvorst 
Jesper of over de kou? Het is nogal een verschil! En de bank? Is dat het ding waarop voormalig Prins 
Heerlijck al zo vaak in slaap is gevallen na een avondje stappen of is dat de instantie waar we ons geld in 
bewaring kunnen geven?
En dan heb ik het nog niet gehad over ik word’, zonder ‘t’ en ‘jij wordt’ mèt een ‘t’. Om gek van te worden! 
En is het een linker armbreuk, of linkerarmbreuk, als je je linkse arm hebt gebroken? Houd (zonder t, is 
gebiedende wijs) het maar op het laatste. Wanneer je namelijk een linker armbreuk hebt, dan wil dat zeg-
gen dat je ook een rechter armbreuk hebt, anders hoeven ze geen onderscheid te maken. En twee armen 
in het gips, is moeilijk plassen!
Verwarrend? Het kan nog veel erger! Wat denk je van de tussen-n in pannenkoek en Vorstenzitting, die 
weer verdwijnt in kosteloos en zonneschijn. Waarom? Omdat het een is afgeleid van de enkelvoudsvorm 
‘kost’ en we maar één zon hebben. Nou ja, tegenwoordig is in Nederland (in tegenstelling tot Vlaande-
ren…) het meervoud ‘kosten’ veel gebruikelijker en hebben we in ONS zonnestelsel slechts één zon. Maar 
hoe zit dat dan met groentesoep’ bij De Senaat? Waarom schrijf je daar dan geen tussen-n? Omdat het 
meervoud van groente ook groentes mag zijn. Pffff…
En als ik tegen jou zeg dat ze jouw fi ets hebben gestolen, dan baal je niet alleen, maar dan zit je ook nog 
eens met twee verschillende schrijfwijzen van het woordje jou te kijken. Kunnen jullie het nog volgen? 
Nee? Troost je, met jou (persoonlijk voornaamwoord, dus zonder w) zijn er nog heel veel Nederlanders 
die al schrijvend de weg totaal kwijtraken.
Voor jouw (bezittelijk voornaamwoord, dus met een w) frustratie is een oplossing: de tekstschrijver. Die 
weet tenminste nog een beetje de weg in deze warboel van regeltjes. Denk ik althans…
Ik wens jullie namens de redactie een hele fi jne carnaval en een paar zorgeloze (zonder tussen -n) dagen!
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Nog een paar dagen ....                                                                                   
Beste Striepers en Strieperinnekes,

Zo’n drie maanden  geleden ben ik gekozen tot de 62ste 
prins van Striepersgat in Stadscafé de Senaat

Meteen de dag erna  mijn eerste offi ciële plichtpleging de 
bekendmaking van de 55ste jeugdprins, prins Jubliano Ju-
nior, de zoon van mijn adjudant .

 
Op de  dinsdag na de verkiezing het traditionele bezoek van 

de commissie PP&P , tijdens deze vergadering worden de pers en propaganda strategieën be-
paalt, zoals bijvoorbeeld de locatie van het maken van de foto’s voor de Striepers en het ontwerp 
van de prinselijke onderscheiding, geweldig om te zien hoe Leon woorden en wensen om kan 
zetten in beelden en zo tot mijn geweldige prinselijke onderscheiding komt, een sigarenbandje 
met daarin mijn 4 zonen als ( slecht-) Valken, mijn prinsennaam en een lampje als afgeleide van 
het jaarthema “de leste doet ’t licht uit”, ben er hartstikke trots op. Na alle lege fl essen wijn van die  
avond nog zelf in de glasbak te hebben gedeponeerd ,snel maar voldaan naar bed……

Ook al een internationale uittreden gehad, naar de ridders van Brunengeruz onze vrienden uit 
Tienen, daar zijn prins Rudi en prinses Nadine voor de derde keer op rij gekozen tot heersers 
over de suikerstad. Mocht hen het  jaar-kado  aanbieden te weten een waarzeggerbol waarin de 
toekomst te voorspellen is want Striepersgat heeft nog steeds toekomst ook gezien het feit we het 
55 jarig jubileum vieren van de hofmarjannekes en 55 jaar een jeugdprins en zijn gevolg, deze bol 
is gevuld met een alcoholvrij drankje want …  .

Hoop dat jullie inmiddels ook de Strieper hebben gelezen, deze is voor de 59ste keer met veel 
vakkundigheid door de commissie PP&P in elkaar gezet, ge moet echter nie alles geloven wat er 
in staat….

Nog een paar dagen dan barst het carnaval los geniet ervan, maak er een groot gezellig feest 
van, ben lief voor elkaar de 14e februari met Valentijnsdag en hoop jullie allemaal op mijn recep-
tie  zondag de 15e februari  de hand te schudden onder het genot van een muziekske en een 
spavlatje……….
Striepersgat lèèft !!!

Prins Carnaval d’n 62ste

Nog een paar dagen ....                                                                                   
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Striepers en Strieperinnen,

Bij het verschijnen van deze Pypliano staan we aan de 
vooravond van de 5 carnavalsdagen. Ongetwijfeld heeft u 
ondertussen de weer geweldig mooie STRIEPER (https://
www.youtube.com/watch?v=6OsZ3WcoHhE&feature=you
tu.be) al gezien en gelezen! De cover is dit jaar wat min-
der mooi (meer konden ze er niet van maken zo verzekerde 
mij PP&P), maar dat wordt ruimschoots goed gemaakt met 
foto’s van andere Striepers!

Verder doet de prins, Prins Carnval d’n 62ste van Striepersgat het overigens wel goed. Hij laat 
zien dat Striepersgat lèèft! Hopelijk gaan we deze levendigheid bij alle Striepers en Strieperinnen 
terugzien tijdens de carnavalsdagen

Onderstaand in vogelvlucht (en onder voorbehoud!) het kleurrijke programma voor ‘dees daoge’. 
Overigens zeker niet compleet, maar in ieder geval de HIGHLIGHTS, want de leste doet ’t licht uit!

We beginnen weer met ‘Nooit te vruug’ in De Senaat op vrijdagmiddag, vanaf een uurtje of vier! 
Deze keer met gastpresentator Ad, ne halve elf. Daarna zeker naar de Carnavalsmis in de St Ni-
colaaskerk (zaterdag 11 uur). Want dat is DE manier om een mooie Carnaval te beginnen! Even 
tussen ons: ik adviseer jullie om zeer op tijd aanwezig te zijn, want ik vermoed dat er nog iets te 
gebeuren staat voorafgaande aan de mis! Tijdens de mis zal de traditie worden voortgezet: ook 
deze Prins zal zijn muzikale familie ten tonele brengen, met een muzikaal optreden van zoon 
HIDDE HEESAKKERS! Tranen verzekerd!

Na de mis gaan we dan met alle Striepers en Strieperinnen naar de jaarlijkse brunch op het 
Hofnarplein. Om 15.11 uur volgt de sleuteloverdracht op het bordes van het gemeentehuis. De 
ceremonie in het  gemeentehuis zal een besloten karakter hebben, alleen voor genodigden (met 
uitnodiging) dus. Maar niet getreurd: in de Hofnar heeft u alle gelegenheid al gezellig ‘te vieren’, 
want daar wordt tot 17 uur voor een leuk programma gezorgd met vele muzikanten!

Eén van de eerste bezoeken die de Prins dan vervolgens zal afl eggen, is bij de receptie van 
Jeugdprins Jubliano Junior (vanaf 15.49 uur, Old Dutch). Dit jaar wordt de grote Prins overi-
gens behoorlijk overschaduwd door de jeugdprins, die hem eigenlijk op alle gebieden overtreft: 
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de jeugdprins is jonger, knapper, leuker, welbespraakter en bovendien van betere komaf. Maar 
goed, ook Prins Carnaval d’n 62ste van Striepersgat kan niet meer doen dan zijn best.

Op zondag staan we op tijd op, om klokslag 11 voor 10 aanwezig te kunnen zijn bij de aanvang 
van de Prinsreceptie van PCdn62ste (Zaal Lavrijssen). Hij is enorm benieuwd naar wie er komt 
(en wat jullie meenemen….). Bijna aansluitend aan de receptie is het dan vanaf half drie optocht, 
startend vanaf  In de Swaen. Hopelijk met goed weer, maar zeker met een goede ambiance en 
weer hele mooie wagens, muziekskes, etc! Dit jaar zal de prins om 20 uur (dus later dan voor-
gaande jaren) de prijzen van de optocht uitreiken in Zaal Lavrijssen. 

Op maandag ook weer vroeg op pad, om uiteindelijk vroeg in de middag zeker even naar het 
Smartlappenfestival in de Willem II te gaan, alwaar de Prins een optreden zal verzorgen. Ook 
gaat de Prins nog op bezoek in de Hofnar bij de “G”ouwe Middag!

Dinsdag staan we ook weer op tijd op, want de Prins gaat dan op bezoek bij de diverse verzor-
gingscentra in Striepersgat, hetgeen altijd enorm wordt gewaardeerd. Daarna de stem smeren 
voor het Kozakkenzingontbijt bij de Fantast! ’s Middags natuurlijk naar de jeugdoptocht die om 
half drie gaat ‘trekken’ vanaf het Hofnarplein. En natuurlijk naar de Deutsche Feste van de Jäger-
meisters dit keer in Du Commerce! 

Enkele spavla’s en eigenlijk verboden biertjes treffen we elkaar om stipt 20.11 uur bij het oude 
gemeentehuis, om aldaar afscheid te nemen van Prins Carnaval d’n 62ste en Jeugdprins Jubli-
ano Junior. Snik snik snik…

Maar… Nie knieze, nie zeure! We sluiten feestelijk af tijdens het ‘Frutjesbal’ in Lavrijssen, vanaf 
21 uur! Daar zal om 22.11 uur ’t licht uitgaan 
(desnoods uitgedaan worden) voor Prins Car-
naval d’n 62ste van Striepersgat…

Ik hoop jullie allemaal in goede gezondheid, met 
goede zin, en in de juiste stemming aan te tref-
fen! 

Da we t saome nog veul moge vatte!

Alaaf!

Peter Kalb,
President SCS

Legenda
In dees kleur sti wah t is
In dees kleur sti welken dag t is
In dees kleur sti weh t is
In dees kleur sti wor t is
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Van de 
carnavals-
federatie

Na een wervelend liedjesfestival was ik er eens goed voor 
gaan zitten om een stukje te schrijven.  Maar door vertraging 
in de productie van de Pypliano heb ik m’n kerststukje maar 
ge-updated. We zitten al weer in het ritme van 2015 en kerst 

ligt al weer achter ons. Het feest waar de leste niet het licht uit doet maar er vooral licht gebracht 
wordt. Het licht van nieuw leven en hoop dat de leste met z’n handen vooral van lichtschakelaar 
af blijft en dat we nog gaan genieten van mooie carnavaleske momenten in het nieuwe jaar. In 
de buurt was ik dit jaar de leste die de kerstverlichting aan deed. Natuurlijk ledverlichting want we 
moeten zuinig om gaan met onze energiebronnen. Anders hoeft de leste sowieso niet meer in 
actie te komen en gaat het licht vanzelf uit.  
Als carnavalsverenigingen en muziekgezelschappen hebben we ons licht weer eens bij elkaar 
opgestoken tijdens een Algemene Ledenvergadering op 25 november jl. Druk bezocht en er is 
intensief vergaderd door 14 verenigingen in aanwezigheid van de 62e prins van Striepersgat en 
een vertegenwoordiging van de optochtcommissie. Veel nuttige zaken werden met elkaar ge-
deeld om te zorgen voor een vlekkeloze carnaval met veel leut en plezier. De oproep voor een 
Paar van het jaar werd nog maar eens herhaald om te voorkomen dat deze mooie traditie verlo-
ren gaat. Het is wel even spannend geweest. 
Maar op 7 januari jl. kwam de verlossing tijdens Striepersgat on Ice. Erik Aarts deed Patricia Broe-
ders een aanzoek met als resultaat een Striepersgatse bruiloft op 7 februari 2015!
Dus heeft het leste paar niet het licht uit gedaan en is er volgend jaar hopelijk weer een paar en 
een bruiloft zoals het hoort. 
Tijdens de ledenvergadering ging bij velen het wattage omhoog bij veel gedoe over een kasver-
schil van € 0,02 wat leidde tot uitbreiding van de kascontrolecommissie met een 3e lid. Uiteinde-
lijk eindigde de avond met gin gedoe en een gezellige nazit. Deze keer deden De Notenkrakers 
als leste ut licht uit. Komt overigens vaker bij hun voor.
Tijdens de 1e vorstenzitting was het een eer om de Federatieonderscheiding uit te reiken aan 
Martien van de Molengraft. Het was een hele tour om de betreffende persoon naar Zaal Lavrijs-
sen te krijgen. Uiteindelijk is voor de list zo’n man of twintig ingeschakeld. Ook een geheime date 
met de partner van de genomineerde moest er aan te pas komen. Martien is namelijk zeer alert, 
een beetje een controlfreak zou je kunnen zeggen. Hoort en ziet alles, post, appjes en Email 
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worden door Martien nadrukkelijk gevolgd 
inclusief de gemiste oproepen van de tele-
foon. Het complot was niet geheel zonder 
risico want de genomineerde is ietwat een 
mopperpotje, maar gelukkig ook zeer ver-
gevingsgezind.
Een echte kartrekker in het verenigingsle-
ven en achter de schermen al vele jaren 
actief.
De genomineerde heb ik zelf leren kennen 
als 100% eerlijk, een echt gezelschaps-
mens die niet houdt van zeuren. Kapt zei-
kers direct af, maar heeft zelf een klein 
hartje. En als er iets opgelost moet wor-

den is hij van de partij. Martien profi ciat!
Als leste item heb ik nog een verzoek gericht aan de redactie van de Pypliano.  Al geruime tijd is het 
formaat van de foto bij dit terugkerende artikel groter dat ’t ploatje van de president of zelfs van de 
prins.  Als vurzitter wil ik me echter dienend op stellen en de ruimte van een kleinere foto beschik-
baar stellen aan de 
overige bestuursle-
den van de federa-
tie.
Want alleen samen 
komen we nu een-
maal verder. Bete-
kent echter wel twee 
ploatjes bij dit arti-
kel, maar ja zolang 
de leste niet …?!
Ik wens iedereen, 
mede namens de 
collega-bestuursle-
den fi jne carnavals-
dagen toe. Tijd om 
het dagelijkse leven 
even los te laten, 
veel leut en samen 
met elkaar een feestje bouwen waarbij de leste maar moet zien wat ie met ’t licht doet. Want ‘zo-
als ge ut maokt, zo kredde ut’

Hans de Kinderen
D’n vurzitter van Carnavalsfederatie Striepersgat



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 uur

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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CV Gin Gedoe

Jan Cremersbokaal
De Jan Cremersbokaal wordt jaarlijks 
uitgereikt aan de “actiefste” vereniging 
binnen Striepersgat. De nominaties 
daarvoor komen van de 22 verenigin-
gen aangesloten bij de federatie. In dit 
seizoen vielen er een paar verenigin-
gen op die nadrukkelijk in aanmerking 
komen voor deze prijs. Diverse vereni-
gingen hebben dit jaar een bijzondere 
en afwijkend mening! Leidster Heidy 
Scholte mocht de bokaal in ontvangst 
nemen. Op verzoek van velen onder-
staand de tekst uitgesproken door de 
voorzitter van de federatie waarin vele 
verenigingen de revue passeren.

Dit jaar, dit jaar is het Anders dan an-
ders.

Daarbij gaat het niet om z’n ‘viere’, maar vooral om de rest. 
De genomineerden stellen zich niet graag Achteraf op; sterker graag nog, graag actief op de voor-
grond. Regelmatig trekken ze zo rond Halluf Elluf na rek- en strekoefeningen de Vurdeur dicht en 
gaan ze aan de Swing. 
Daarbij laten ze zich graag muzikaal begeleiden; niet door een Hermenieke van Nix of een Hijs-
kapel, maar door een heuse Hofkapel. Ze hebben dan een Bijzettaofelke met echte Hofl iederen 
voor hun dansje. Ze zingen echter niet als Pimpelmezen maar bewegen des te meer. En met 
een Jagermeister gaat het vaak soepeler en dan kraken ze iedere noot. Kortom het zijn geen 
Brassers. Als ze eenmaal gaan Bokken dan maken de Zware jongens er een einde aan. Kortom 
kwaliteit leveren met als resultaat vele prijzen. 
Het zijn wel een stelletje Eigenheimers, en jahoor het Piept en blaast af en toe. Maar eigenlijk 
willen ze Gin gedoe want dan krijgen ze het aan de stok met de Oud prinsen. 
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Ook gaan ze niet fi etsen want dan krijgen ze Schuimkoppen.
Liever gaan ze er nog met extra energie tegen aan, met de beentjes op de vloer; en de meiskes 
huppelen soepel op en neer. Ge ziet ze overal en wij mannen, wij lusten ze Gruun.
Zoals een Dekbleike het uiterlijk van de sigaar bepaalt, zo vaak zijn de pakskes door de jaar heen 
veranderd en steeds schonder geworden.
Dit jaar een uitzonderlijke keuze.
Geen Sloebers – want ze willen Anders oud waore. 
Het zijn echte Kopstukken van de Striepersgatse carnaval.
En na 55 jaar vitaler dan ooit. Het Striepersgats Orakel heeft gesproken.  
De winnaar van dit jaar is echter niet een van de carnavalsverenigingen die ik zojuist heb ge-
noemd.

Het begon ooit in 1960. Tijdens de optocht danste Eefke Eigenberg als eerste dansmarietje voor 
de Prinsenwagen van Prins Reinaart d’n Urste. Daarna volgende er nog meer klinkende namen 
zoals Betke Luijbregts(federatie onderscheiding 2013), Carin Luijbregts(later leidster),
Mieke Swinnen; nu Kuijken en eerste leidster Annemieke 
Panken; nu Semeijn, ook al 25 jaar draagster van de vlag 
van de Handelse processie. 
Wat te denken van Aris van Leeuwen; nu van de Velden.
Gerrie Hezemans; nu van Gerven(ook 7 jaar leidster ge-
weest).
En trainster Myriam de Natris; nu van Dijk (je weet wel van 
Ruudje) 
en ook trainster is geweest Ria Lavrijssen; nu van Breugel. 
Inderdaad, zus van Peer Lavrijssen en steeds nog live te 
zien in dit cafe
En wat te denken van Harriette van Dijk; nu van Aalst (van 
Nollie)
Zo kunnen we nog even door gaan.

In die 55 jaar zijn er 142 dansmarietjes geweest, waarvan er 
nog 93 in Valkenswaard wonen.
Maar ze hebben zich in de regio verspreid over 14 gemeen-
ten.
Het zijn net veugelkes. Dus ook over de rest van Nederland: zoals Amsterdam, Egmond aan zee, 
Haarlem, Hoofddorp, Krimpen a/d IJsel en Rotterdam.
Elf dames zijn echt over de grens gegaan en wonen inmiddels in België, Oostenrijk, Zwitserland, 
Italië, Zuid Afrika en zelfs New Zeeland.
Met dit topografi sch inzicht hebben de dames na een carrière als dansmarietje allemaal hun ei-
gen geluk gevonden. Afgelopen zondag was dan ook een mooie reünie; met sentiment, 
een lach & een traan en vooral herinneringen ophalen.

De Jan Cremersbokaal is dan ook een waardering voor alle inzet en een stimulans om zo door te 
blijven gaan want van slijtage is bij deze groep vrouwen helemaal geen sprake. Ze wisselen al 55 
jaar jaarlijks van samenstelling en dat moet zo blijven; zoals ge ut maokt – zo kredde ut. Daarom 
ging de Jan Cremersbokaal dit jaar naar De Hofmarjannekes. 
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Gerton Heesakkers (47) en Peter Kalb (46) vor-
men het Prinselijk duo in Striepersgat. Dit was 
al eerder het geval, maar toen was Peter de ju-
bileumprins (55 jaar carnaval in Striepersgat, 
red.) en Gerton zijn adjudant. ‘Het leuke is dat 
we meteen weer hetzelfde gevoel hadden’, lacht 
Gerton, die regeert als Prins Carnaval d’n 62ste 
van Striepersgat

‘De reacties zijn dan ook ontzettend positief. Niet al-
leen binnen de Raad van Elf, maar ook vanuit de 
stichting en de verenigingen. ‘Dat wordt weer leuk’, 
is een veel gehoorde uitspraak. Tegelijkertijd zorgt 
dit ook wel voor een bepaalde druk. Hopelijk kunnen 
we daaraan voldoen. Het is toch afwachten of Pe-
ter het hoge niveau kan halen.’ Voor Gerton was het 
lange tijd niet echt een ambitie om Prins te worden, 
maar naarmate zijn boezemvriend Peter hem vaker 
benaderde om er toch eens voor te gaan, ging het 
toch ‘kriebelen’.
‘Hoe meer ik er over nadacht, des te leuker ik het 
begon te vinden. Zeker als ik me bedacht wat een 
geweldige tijd ik had gehad in de Raad van Elf en 
de twee termijnen als adjudant. Maar ook de enthou-
siaste verhalen van de vorige Prinsen. Mijn voorganger, Prins Adri d’n Urste, noemde het het 

mooiste dat hem was overkomen. Met uitzondering van zijn 
vrouw Suzanne natuurlijk…’

Zandhazendurp
In 1992, nu dus 22 jaar geleden, verhuisde Gerton naar 
Valkenswaard. Hij begon er een praktijk voor fysiotherapie 
in de Hazestraat. ‘Oorspronkelijk kom ik uit Zandhazen-
durp, oftewel Rosmalen. Daar ben ik geboren en ook ge-
togen. Met mijn ex heb ik vier zonen: Hidde, Lars, Jelle en 
Sam. Inmiddels ben ik al weer een tijdje samen met Emily 
Simunic. Met name Sam, de jongste, vindt het helemaal 
geweldig dat ik Prins ben. Onlangs vroeg ik hem of hij zin 

Prins Carnaval d’n 62ste 
van Striepersgat
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had om gaan te wandelen. Dat wilde hij wel. Als ik mijn Prinsenmantel aandeed, zodat iedereen 
kon zien dat zijn vader Prins is!’
Eigenlijk had Gerton vroeger een geweldige hekel aan carnaval. Dat veranderde toen hij in Val-
kenswaard kwam wonen en op een gegeven moment op de tennisbaan van Falcones Peter Kalb, 
Robert van Rooij en Lucas Bots leerde kennen. Tennissen konden ze niet, maar na afl oop dron-
ken ze elke tegenstander onder de tafel. Ik moest mee doen, terwijl ik tot mijn 31ste nog nooit één 
druppel alcohol had gedronken! Ze noemde me niet voor niets ‘Sissy-boy’. Na een overgetelijke 
wintersport, vond Peter het tijd worden dat ik ook met ze carnaval ging vieren. En zo werd ik een 
Strieper in hart en lever.’
In 2003 kwam Gerton voor het eerst in aanraking met het de Stichting Carnavalsviering Striepers-
gat. Van iemand die een hekel had aan het carnaval, ging ik sponsoren en werd Vergulde Sigaar. 
Het jaar daarna kwam hij zelfs in de Raad van Elf. ‘Na een voorzichtige start, begon ik me steeds 
meer op mn gemak te voelen en probeerde steeds meer de regels van het protocol te omzeilen. 
Daarbij hevig aangemoedigd en onder druk gezet door Peter en Robert om maar vooral mee te 
doen.’

Adjudant
Maar zonder het zelf in de gaten te hebben, begon hij steeds meer de mooie tradities en protocol-
laire zaken die Striepersgat rijk is te waarderen en te bewaken. Gerton: ‘Dit besef werd versterkt 
in het jubileumjaar van 2008, toen ik adjudant was van Prins Jubliano. We gingen plotseling niet 
meer stiekum op stap na een uittreden, hielden onze handschoentjes aan en gingen er zelfs op-
letten dat de andere raadsleden dat ook deden. Haha! Jan Zwarthoed zei destijds: ‘Jullie zijn van 
stropers jachtopzieners geworden.’
Na het jubileumjaar werd Gerton lid van het dagelijks bestuur als adviseur en in 2010 werd hij 
vice-president. In 2013, zijn laatste jaar als lid van de Raad van Elf, was hij voor de tweede keer 
adjudant. Nu van Prins Willem I (William Damen, red.). ‘Laatst realiseerde ik me dat ik nooit echt 
in de belangstelling heb willen staan. Meer ten dienste van de carnaval. Als Pieleke, raadlid, 
adjudant, presentator van diverse evementen en als mede-organisator van Nooit te Vruug. Een 
dergelijke Prins wil ik ook zijn. Me zeker profi leren en waar nodig ook laten gelden als heerser 
van Striepersgat.’

Steek
Peter, getrouwd met Katja en vader van Elseline en Tommie, heeft 
nog een aardige wetenswaardigheid. ‘Carnaval is de wereld op z’n 
kop. En dat is nu eigenlijk letterlijk zo. Hidde, de oudste zoon van 
Gerton, was Jeugdprins in mijn jaar als Prins en mijn zoon is nu 
Jeugdprins. En wat ook leuk is om te vermelden, is dat Gerton de 
oude steek van Hidde draagt en Tommie die van mij. Het kan niet 
mooier!’ Gerton: ‘We gaan er een gezellig jaar van maken, waarbij 
we ook zeker de banden met Brouwersgat en Mulkgat verder wil-
len aanhalen. Uiteraard met behoud van de eigen identiteit. Sowieso 
ben ik de knapste van de drie Prinsen…’
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Een moetje
Beste Striepers 
en Strieperinnen, 

Wij zijn Erik en Patricia, op 
het Nipperke het Striepersgats 
Paar van het Jaar 2015!!
Na het aanzoek tijdens Strie-
persgat On Ice op de ijsbaan, 
zijn de voorbereidingen van 
ons onecht huwelijk nu echt van 
start gegaan. Zoals het in orde 
maken van de kleding met de 
nodige kledingadviezen van de 
diverse plaatselijke couturiers, 
alsook het zoeken naar de juis-
te Striepersgatswaardige invul-
ling van deze bijzondere dag 
en  het voortdurende overleg 
met onze Weddingplanner. 
Wij als Striepesgats Paar van 
het Jaar gaan er natuurlijk een 

eigen invulling aan geven en er op die manier voor iedereen een onvergetelijke dag van maken. 
Een dag omringt door de talloze carnavalsverenigingen die Striepersgat rijk is en door iedereen 
die Striepersgat een warm hart toedraagt. Wij zijn heel freet het Paar van het Jaar te mogen zijn 
en wij stellen dus alles in het werk om er op onze manier iets moois van te maken.
Ala deze Pypliano verschijnt is ons onecht huwelijk reeds gesloten.  
Zaterdag 7 februari is voor ons een onvergeteklijke dag geworden. Wij kunnen terugkijken op 
een indrukwekkende plechtigheid in de raadszaal, een geweldige receptie en een fantastisch 
bruiloftsfeest.
Wij zeggen maar zo; “Op het Nipperke besloten wij er een vlug-
gertje van te maken zonder dat het een moetje is”

Alaaf!! 
Erik en Patricia. 
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Veul schôn volk op 
Striepersgatse bruiloft
Carnavalminnend Striepersgat was zaterdag van de partij bij de jaarlijkse Striepersgatse 
Bruiloft. Het Paar van het Jaar, Erik Aarts en Patricia Broeders, werd in de onecht verbon-
den.

 Deze plechtigheid was in handen 
van Buitengewoon Ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand Betke Luij-
bregts. Onder grote belangstelling, 
onder meer van Prins Carnaval d’n 
62ste van Striepersgat, de Raad 
van Elf, Jeugdprins Jubliano Junior, 
De Ridders van Brunengeruz uit 
Tienen en vele andere gasten, gaf 
het bruidspaar elkaar het ‘ja-woord’.

Daarna volgde een zeer gezellige 
en drukbezochte receptie en feest-

avond in Feesterij Lugano. Diverse Striepersgatse carnavalsverenigingen maakten van de ge-
legenheid gebruik om het kersverse paar te feliciteren. Al bij al een zeer geslaagde dag, die al 
weer voor de negentiende maal was georganiseerd door de Commissie Striepersgatse Bruiloft, 
in samenwerking met de Stichting Carnavalsviering Striepersgat en CV De Bokkenrijders.
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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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Gerrit Ras is uitgeroepen tot de Meest Geperste 
2015. Dit gebeurde voorafgaande aan de offi ciële 
uitreiking van de eerste Strieper aan Prins Carnaval 
d’n 62ste van Striepersgat en burgemeester Anton 
Ederveen. Gerrit is volgens de commissie PP&P ie-
mand die inzetbaar is voor alles wat met ‘doen’ te 
maken heeft. Een soort ‘chef commissie hand- en 
spandiensten’.

Gerrit maakt al zestien jaar deel uit van het algemeen 
bestuur van de overkoepelende Stichting Carnavals-
viering Striepersgat. Daarvoor zat hij in het bestuur 
van de Federatie van Carnavalsverenigingen en was 
hij voorzitter van de plaatselijke carnavalsvereniging 
De Valkenvangers. In die laatste hoedanigheid was 
hij tientallen jaren de motor achter het Dansmarietjes-
toernooi om het kampioenschap van de Agglomeratie 

Eindhoven in zaal Maenen in Valkenswaard.
Binnen de Stichting Carnavalsviering Striepersgat heeft hij geen specifi eke functie. Hij zet zich in 
voor alles wat hem gevraagd wordt met als uitgangspunt ‘afspraak is afspraak’. Dat varieert van 
bierdrager bij de Raad van Elf tot postbezorger of het bezorgen van een fruitmand bij chronisch 
zieken. Daarnaast is hij bestuurslid van de HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard en dis-
trictsconsul van de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie (KNWU).

Gerrit Ras Meest 
Geperste 2015
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De Striepersgatse Hofmarjannekes en Jong Strie-
persgat vierden onlangs hun 55-jarig bestaan. In 
een bomvolle zaal Lavrijssen in Valkenswaard kwa-
men veel oud-leden de meiden van Prins Carnaval 
d’n 62ste en het gevolg van Jeugdprins Jubliano Ju-
nior feliciteren. Bijzonder moment was de opkomst 
van het eerste Dansmarietje, Eefke Eigenberg, die 
samen met de eerste Jeugdprins (Wim Luijbregts) 
op de foto ging. Ook het gezamenlijke fotomoment 
van de huidige Hofmarjannekes met vele oud-leden 
was opmerkelijk. Hierna werd 
ook de jeugd uitgebreid in het 
zonnetje gezet. Er was onder 
meer 88 kilogram snoep en 
een prachtig vaandel.

Foto’s: Lianne Wijnen

Geslaagde 
jubileummiddag
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Carnavalsmis: een niet 
meer weg te denken
traditie
Een traditie die niet meer weg te denken is uit Valkenswaard, is de Striepersgatse Carna-
valsmis. Onder auspiciën van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat, is het de ope-
ning van vier carnavalsdagen. Het evenement is uitgegroeid naar een jaarlijks terugkerend 
evenement met veel waardigheid en kwaliteit.

De laatste jaren neemt de commissie, die de carnavalsmis in Striepersgat voorbereidt, het thema 
over dat door Stichting Striepersgatse Carnaval wordt aangereikt. De letterlijke betekenis van de 
uitdrukking ‘de laatste doet het licht uit’ is, dat degene die het laatste de ruimte verlaat, het licht 
uit doet. Maar het heeft ook een fi guurlijke betekenis gekregen.

Het kan gebeuren dat mensen hun taken en verantwoordelijkheden niet meer zo serieus nemen. 
Iedereen heeft zo veel te doen en daarom schieten er veel dingen bij in. En als wij het niet meer 
doen, wie dan wel? Veel verenigingen en bewegingen hebben hier last van. Ook binnen de kerk 
en binnen het carnaval zien we een verschuiving. De vergrijzing slaat toe en het aantal vrijwil-
ligers en betrokkenen neemt af.

Het lijkt soms dat de huidige generatie straks inderdaad het licht kan uit-
doen, omdat er niemand meer over is. Maar met carnaval horen we de 
hofnar, die tegen de koning op komische manier mag zeggen wat hij vindt. 
Met humor zegt hij waar het op staat. Hij wijst de mensen weer op hun 
verantwoordelijkheden. Dit is het basisgegeven van de carnaval en in de 
carnavalsmis willen we dit vieren.

Begrip
De carnavalsmis is uitgegroeid tot een begrip: een echte Strieper of Strie-
perin begint de carnaval met de carnavalsmis. Het is een mooie combi-
natie van vrolijkheid en bezinning, dialect en plechtige taal, klassiek en 
populair, vrijheid maar ook respect, hemel en aarde lijken elkaar hier even te raken. In de mis 
horen we het evangelie van de meisjes, die met hun lampjes een bruidegom moeten verwelko-
men, zodat het feest kan beginnen. Als blijkt dat je geen of te weinig olie hebt, dan blijf je in het 
donker, dan mis je het feest .

We worden opgeroepen om zelf voldoende olie te hebben om aan het leven deel te kunnen 
nemen, om altijd voorbereid te zijn om er een feest van te maken. Dan hoeft de laatste het licht 
niet uit te doen. Zo zien we dat het feest van carnaval heel dicht staat bij hetgeen we ook in de 
kerk vieren. Het feest van carnaval staat voor het feest van het leven, voor de komst van dat be-



tere Rijk waar iedereen welkom is, 
koning of hofnar, boer of prins, waar 
iedereen mag zijn wie hij echt van 
binnen is.

In de negentiende carnavalsmis zijn 
(natuurlijk) weer de vele bekende 
gezichten te zien. Dit jaar zeker nu 
verschillende mensen een dubbele 
rol hebben gekregen. President Pe-
ter Kalb is adjudant geworden en de 
vice-president Gerton Heesakkers is 
Prins Carnaval d’n 62ste geworden. 
Bekend is natuurlijk Ton van Loon, 
die nu ook waarnemende president 
is. Wellicht is dit wel een voorbeeld 
van de afnemende betrokkenheid. Ook bekend is dirigent Marcel Driessen en het Valkenswaard 
Kamerkoor, dat met begeleiding van een strijkersensemble de Missa Brevis van Mozart KV194 
zingt.

Jeugd
Maar er is ook hoop. De nieuwe carnavalsverening CV Ketel bestaat uit jonge, veelbelovende 
muzikanten die eigentijdse nummers brengen, die allemaal op het thema aansluiten, zoals ‘Dan-
cing in the Dark’ van Bruce Springsteen, ‘Kan het licht uit’ van De Dijk of ‘Tranen gelachen’ van 
Guus Meeuwis. Het lijkt ook traditie te worden dat de prins (of zijn familie) zelf ook een muzikale 
bijdrage levert. Dit jaar verzorgt een van de zonen van de Prins een muzikaal intermezzo.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom is Striepergat blij met haar jeugdprins Jubliano 
Junior (zoon van oud-Prins Jubliano, huidige adjudant etc…) en jeugdadjudant Milan. Maar bo-
venal is Striepersgat natuurlijk trots op haar voorgangers, die altijd met hart en ziel aan de car-
navalsmis hebben bijgedragen. De preek van pastoor-deken Felie Spooren staat weer garant 
voor diverse komische voorvallen. Ook de Raad van Elf, de Jeugdraad, bestuursleden van de 
Stichting, de Hofkapel, de Hofmarjannekes en Hopmarjannekes zijn weer aanwezig. De Strie-
persgatse Pliessie ziet toe op het carnavaleske protocol, terwijl de kerkelijke suisse zorgt voor 
‘Eerbied in Gods Huis’.

Eucharistie
De carnavalsmis is en blijft een eucharistieviering, waarbij we willen vieren en uitspreken dat 
we dankbaar zijn voor het leven en dit samen willen delen. De opbrengst van de collecte wordt 
daarom aan een speciaal goed doel in Valkenwaard geschonken. Elk jaar worden verschillende 
groepen uitgenodigd om de carnavalsmis samen te vieren: De Raad van Oud Prinsen, burge-
meester en wethouders, de verschillend carnavalsverenigingen en betrokkenen uit de verschil-
lende commissies.

De carnavalsmis is niet alleen voor carnavalsvierders, iedereen is welkom. Voor de thuisblijvers, 
die toch niets willen missen, wordt de mis ook uitgezonden door VOS TV. Deze is te ontvangen 
op de frequentie: UPC 256.00 Mhz kanaal s-14+, OBN glasvezel 792 Mhz kanaal 61+.
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Voor alles is er een tijd van komen en van gaan. Ook voor Carnavalsvereniging ’t Herme-
nieke van Nix. Afgelopen donderdag 15 januari is, tijdens een emotioneel maar net als 
gewoonlijk wanordelijk verlopen ledenvergadering, besloten om de titel “CarnavalsVer-
eniging” te gaan vervangen voor “VriendenGroep”. Een en ander zal plaatsvinden per 
komende 11 november 2015. We zouden dan 19 jaar oud geworden zijn.

Beste lezer,

Zo begon een brief, gericht aan de Stichting en Fede-
ratie, waarin ’t Hermenieke van Nix hun einde als 
carnavalsvereniging aankondigde. Het klinkt 
een beetje zwaarmoedig maar zo moette dat 
eigenlijk niet zien. Het is een wel overwogen 
besluit. Dat wordt in het volgende verhaal 
misschien wel duidelijk.

Toen ik, Wim Firet, ruim 23 jaar geleden de 
familie Melotte ,  zeg maar Liesbeth, Mies, 
Bas en Michelle, leerde kennen, kon ik niet 
vermoeden welk een carnavalsverleden ik zou 
gaan opbouwen. 

Ik was al jaren lid van CV de Brassers en hoorde bij de 
leiding van de Jeugdcommissie en nu kwam daar Mies met zijn 
familie er ook nog bij. Het bleek een gezellig tijd te worden, vooral de uurtjes na de jeugd. Samen 
op stap tot sluiten. Samen met de familie van Mies, met Pietje en Ine en nog een aantal. Elk jaar 
hadden ze een ander thema. Ik deed toen mijn eigen thema maar ‘t past er goed bij.

In ’95 eigenlijk ontstond spontaan een voor loper van het huidige Hermenieke. Adje Timmermans, 
Jan Beeks, Mies en Ed Visser, ze hadden een karreke gemaokt mee een radio/cd-speler er in en 
een trom er op. Oude harmoniepakken aan en de start was gemaakt. Pietje had dat al snel in de 
gaten.

Het idee werd verder uitgewerkt en de dames gingen aan het naaien. Echte jassen en bontmut-
sen werden gemaakt. Witte handschoenen en streepjesschoenen er bij gemaakt. De dansmarie-
kes kwamen er bij en het geheel was compleet. 11-11-1996 ’t Hermenieke van Nix was geboren.

Ieder had een instrument bij maar waarom, niemand van de omstanders begreep dat. Met uitzon-
dering van Grardje was er niemand die ook maar ene fatsoenlijke noot kon uitbrengen.

De dansmariekes begonnen aan een eigen dansje op “San Carlo”, wie kent da niet? En dan 
dansen, op de straat en op ons eigen muziek, humhum, van de cd. Het was toch schitterend, en 
gewoon over de Linderweg, onder politiebegeleiding ok nog, naar de Mert. De toon was gezet. 
Onze eigen “Inkom-tune” werd Carnaval Festival, bekend van de Efteling.

Herremenieke van Nix

Zo begon een brief, gericht aan de Stichting en Fede-
ratie, waarin ’t Hermenieke van Nix hun einde als 
carnavalsvereniging aankondigde. Het klinkt 
een beetje zwaarmoedig maar zo moette dat 
eigenlijk niet zien. Het is een wel overwogen 

vermoeden welk een carnavalsverleden ik zou 

Ik was al jaren lid van CV de Brassers en hoorde bij de 
leiding van de Jeugdcommissie en nu kwam daar Mies met zijn 
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Omdat we ons toen ook aangemeld hadden als CV werden we per direct van alles op de hoogte 
gehouden. Da was niet perse nodig, Mies, Piet en ik, wij wisten toch het hele programma al van-
uit de Jeugd. Hierdoor kwam al snel het plan om met het Liedjesfestival mee te doen. Een liedje 

werd gemaakt door Cees Pee-
terse en wij aan het repeteren 
op de manier van ons verga-
deren. Een zooitje dus. Maar 
“nummer  9” was gemaakt:  “T 
is nix, ’t is weinig, ’t is nie veul”  
haalde de 9de plaats. We had-
den er lol in en nog vele ande-
re liedjes zouden volgen. Zelfs 
urste plaotsen met o.a. “We 
zetten de bloemetjes buiten” 
en  “Zet ut hier maar eentje 
nir” . Van die urste wier zelfs 
een echte videoclip gemaakt. 
Uiteindelijk kregen we het niet 

meer voor elkaar om vaak te oefenen, er haakten leden af en Grardje ging alleen, onder de noe-
mer Hermenieke van Nix, door. Niet zonder succes overigens.

Dat het boerenbal en de optocht bij ons vaak samen ging werd bij iedereen wel duidelijk. Onze 
urste wagen was de auto van Dirk mee unne anhanger er achteran. Het was de tijd van Harrie 
van Breugel en dat zijn huis in Dommelen werd afgebroken. Een en ander stond vaak in de krant 
en wij zagen daar een onderwerp in. Op de laatste twee zaterdagen vur de carnaval in elkaar 
gezet en klaar. Hoewel! Dirk had een ander plan be-
dacht. Hij wilde een zeppelin want onze toenmalige 
prins had zo een ding in zijn medaille. Het werd een 
fantastisch apparaat. Tijdens het boerenbal werd 
gaande weg de avond een hoop rommel binnen ge-
sjouwd bij de Valk en een zeppelin werd gebouwd. 
Op een schaarkrikje zodat er ook nog echt mee ge-
vlogen kon worden. 
 

De deelname aan de optocht werd vaak afgewis-
seld met een wagen of een loopgroep. We begon-
nen met eerstgenoemde. In 2002 hadden we olifan-
ten gemaakt, een waar succes èn martelgang. Dat 
sommigen van ons dat overleefden is nog altijd een 
raadsel. Met n’un echte veewaogen gingen we naar 
Lugano en met de optocht deden we alles te voet. De 
jaren daarop volgden o.a. iets met obers en een lo-
pend buffet, een golfcourse ofcourse, het zwembad 
van Bax, Wij gaon naar de Taptoe,  de “geleende” 
Prinsenwagen met een sensationele opening van de 
optocht, een vissersboot uit Volendam, de GéPareet 
en tot slot de Beste stal van Striepersgat.
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In 2005 hadden we het geluk een zilveren bruidspaar in ons midden te hebben, precies mee 
carnaval. Nou, da hebben die twee geweten. Zij, Marjo en Dirk, hadden een rustig begin en ge-
zellig dagje uit bedacht. Nou, wij iets anders. Een trouwkleed en trouwpak hadden we bij en een 
oude vrachtwagen mee bankstel. Vur dezen dag hadden we ons bloementjeskleer wir uit de kast 
gehaald. We moesten er fl eurig op staon. Stiekum hadden we een receptie geregeld. Man, wa 
was het daar druk. En sterk, ze hadden allemaal, niemand uitgezonderd, een vorm van “peper en 
zout-stelleke” bij.

Op een gegeven moment hadden ze van de Stichting gevraogd of we nix mee carnavalsdinsdag 
wouwen organiseren, bij PeLa. Tsja, wa gade dan doen. Al gauw waren we er uit. Het moest een 
modeshow worden, met ketwolk en prijzen natuurlijk. Vur de kleinsten hadden we 55 kilo snoep 
voor de urste prijs. Dus meer dan zunne klènne weegt. Knetterdruk war ut.

Dat we de mensen goed op de been konden krijgen wisten we al langer. Ooit, ik weet niet meer 
welk jaar, speelde er wat tussen de Stichting en de Federatie. Wa doet er niet meer toe, ’t is nou 4 
hand op innen buik. Maar toen was er geen deur in Striepersgat waor ze mee tweeën dur konden. 
En laat ons nou per ongeluk hierin verzeild raken en een rechtzaak an onze broek kregen. Nie 
vur die twee kemphanen maar voor de naam Dames van Nix. En toch kreeg die zaak een enigs-
zins ander karakter. Ik zal nie zeggen dat het dur ons kwam dè ze nou saomen dur elke deur van 
Striepersgat kennen, mar het het wel geholpen. Dur ben ik van overtuigd.

Omdat sommigen van ons al wa meer in de bejaardenhuizen kwamen, vur mee de carnaval 
natuurlijk, laot dè duidelijk zijn, deden we ook altijd gèr mee mee de minizittingen. Ge kijkt daar 
eigenlijk in de spiegel van oe eigen leven. Al die oudjes die nog genieten van wa wij komen bren-
gen. Ons lijfl ied daar was altijd het lied van “Ut Paardje”maar da snapt alleen de intimi eigenlijk.

Tsja, een schon clubke, ik hoop dat de naamsaanpassing niet te veel invloed heeft op de toe-
komst. En dat we nog elk jaar een gezellig “Hermenieke van Nix-dag” hebben. Op dieën dag heb-
ben we ook al van alles gedaon. Dagske naar Amsterdam of Volendam of gewoon schilderen in 
Borkel, een badkuipvaart en huifkarrentocht. Ik zal dees gezellige dagen nooit vergeten.

In die 19 jaar bouwde heel wat re-
laties op, relaties met mensen en 
organisaties of cafés. Zo werd in 
de loop der jaren Old Dutch ons 
stamcafé. We kwamen overal gèr 
en waren er, ondanks die muziek-
kar van ons, ook altijd welkom. 
Maar de Old Dutch was toch wel 
speciaal. Van de carnavalsvereni-
gingen hadden we toch met de 
Bokken een heel speciale band. 
Zij hadden ongeveer dezelfde in-
stelling als wij. Lekker lol maken 
samen en met elkaar. We kennen 
elkaar goed velen.  En ook de kap-
per, “kapper van Gorp”. De laatste 
jaren hebben wij daar een band 
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mee gekweekt die nog wel efkes zal blijven. Ieder ging zijn eigen weg maar tijdens de optochten 
van ongeveer 2009 hebben wij jaarlijks gebruik mogen maken van hum muzikale kunsten. En de 
Raod van Woldere en de Raad van Zelluf in Café Wilhelmina, mee de Neut. De Zuveulste Prins 

Bock d’n Urste. Hele goeie contacten en leuke her-
inneringen.  En natuurlijk iedereen die ik niet 

opgenoemd heb. Zoals elk jaar wir een ge-
weldige prins en adjudant.
 
’T Is sunt maar zo gaat het. We worden 
ouder en overal wir mee iedereen naor 
toe gaon gi nie mir. Er komen andere 

interesses, ouders worden grootouders, 
keinder krijgen kleinkeinder, of was da nou 

wir anders. Ne vrijgezel krijgt een vriendin. Ut 
voetballen, verbouwen van huizen van keinder, 

werk. Allemaol redenen um te zeggen da ge vandaog 
niet kent. Om 10-15 avonden vur de carnaval weg te zijn van 

huis, krijgde nie mir verkocht. En zelf ligde ook ger ne keer mee oe benen op de bank.

Ze hebben allemaol gelijk. Ik blijf eigenwijs en zeg dat het nog te vruug is, maor ze hebben gelijk 
en ik geef ut mar toe. Laoten we er een 
gezellig eind aon maoken en als VRIEN-
DENCLUB duurgaon, zo lang ast duurt. 
Daarna komen we elkaar in ’t bejaarden-
huis wir tegen mee de minizittingen.

Dees jaor 11-11-2015 wordt Vrienden-
groep ’t Hermenieke van Nix geboren en 
sterft er gelijk een CV. Ik heb er fi jn vrien-
den an overgehouden en hoop dat dat 
voor ieder van ons geldt.  Daarom heb ik 
dit geschreven vur:

Liesbeth en Mies, Marijke en Grardje, 
Marjo en Dirk, Chantal en Adje, Jeanne 
en Kees, Maja en Jan, Ine en Piet en 
natuurlijk vur mijn eigen Elkie.

Bock d’n Urste. Hele goeie contacten en leuke her-
inneringen.  En natuurlijk iedereen die ik niet 

toe gaon gi nie mir. Er komen andere 
interesses, ouders worden grootouders, 

keinder krijgen kleinkeinder, of was da nou 
wir anders. Ne vrijgezel krijgt een vriendin. Ut 

voetballen, verbouwen van huizen van keinder, 
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Prins Jan van Brouwersgat 
Koning der Prinsen
Tijdens het traditionele Vurdeurfeest is Prins Jan van Brouwersgat (Jan van Erp) gekozen 
tot ‘Koning der Prinsen van Brouwersgat tot Mulkgat tot Striepersgat’. De deskundige, 
onafhankelijke jury koos hem boven Prins Jan III van Mulkgat en Prins Carnaval d’n 62ste 
van Striepersgat.

De drie hoogmogendheden werden beoordeeld op enkele 
kwaliteiten die een goede prins moet bezitten. In de eerste 
ronde moest een glaasje bier worden getapt en het eigen 
drinklied worden gezongen. Daarna volgde de kennisronde 
en tot slot was er de muziekronde.
In het voorprogramma van de verkiezing streden overigens 
de jeugdprinsen van Brouwersgat en Striepersgat om hun 
eigen eretitel. Prins Pim d’n Urste van Brouwersgat deed 
het net iets beter dan zijn (tijdelijke) rivaal Prins Jubliano 
Junior van Striepersgat en mag dit jaar de titel van ‘Koning 
der jeugdprinsen’ dragen.
Ook werden offi cieel de eerste USB-sticks van het Groot 
Striepersgats Liedjesfestival overhandigd aan de drie Prin-
sen. Hierop staan alle nummers van de editie 2014. Voor 
meer info: www.striepersgatsliedjesfestival.nl.



29

Opoe hèt wirris wà
Wa gi d’n tèèd toch hard, krèk heb ik ’t vurrige verhaaltje vur de Pypliano geschreve en ‘tis alwir 
bekant Korsemus en Nèèi-jaor. Wir tèèd vur de nèèi-je ùitgave van de Pypliano. Wa moete dan 
toch wir schrèeve??  Mèr och meej ’n bietje prakkezeere vènde toch nog wel iet. Ieder jaor maok 
ik ínne Kerst en Nèi-jaors kaart, en daor laot ik dan foto’s van maoke. Ettelìjke jaore trug maokte ik 
‘r wa meer wèèrek van, mèr dieje zin is over. En wa ik naauw gedon heb?? M’n tiikening gescand 
en meej de mail overal henne gestuurd. Dè ‘s toch eigelijk niks vur mèn. Mèr ge moet toch ok ’n 
bietje meej d’n tèèd meej gon, is dè nie? Durbìj wier m’nne bult kaarte  ieder jaor hôger en hôger. 
Zonder èèreg gegroeid. En naauw, meej diele mail? Ik kreeg veul en schòn antwoorde trug op 
m’nmail dè’k ze in ’n nèèj mèpke heb gedòn um te bewaore,dan kende ze noggus nao-lèèze. Op 
m’nne kaart haj ik ’n gekalligrafeerde tekst um over nao te denke: “De kortste weg tussen twee 
mensen is een glimlach”Dees von ik schòn en waor ! Hil dikkels maok ik dè meej, mense die ik 
hillemol nie ken,nur meen glimlache as ik 
dur Striepersgat gaoi mee m’n driewielig-
electriek-scheurgeval, ja ’t hardste dè tie 
gi is 16 km. p.u.en  dès nie niks….! Och, 
ok as ge ergent bent en ge kent niemes-
nie is ’n glimlach ok zôô klaor en ge hèt 
zoo ketakt, as ik gaoi zwemme en ’n 
kiendje verschiet van mèèn, dan mokt ’n 
glimlach mistal veul goe-d zonder dè ge 
iet hoeft te zegge! Dè werkt ok meej carneval , mèr dan wordt ‘r mistal toch al veul gelache,mist 
hardop ok al is ’t metoeres gin lacheswèèrek. Lache is gezond, durrum ziede: carneval is gezond, 
dè moete blèève viere, meej veul plezier, dan lachte meejpersant ok veul. Meej d’n dieje van 
ons, m’nne mens zugezeed, hè’k ok dik gelache, umdè  tie vruuger hil dik drèug ùit d’n hoek kos 
komme.Dè issie trouwes nog nie hillemol verlird hurre!! Och dieje schònne jonge tèèd !!!! Op stap 
gaon deeje we gèèr, vural carneval ston op nummer iin, Op tèèd ’n pilske en nog ’n pilske en d’r 
nao war ’t alzelèève dè tie as leste de deur dicht trok, hèndig , hoefde oewe jas nie te zuuke zeej 
ie dan. Ja ja, ’t thema hurt ok bij hum: de leste doe ’t licht ùit !! Dè war ok as ik ‘r bij war, en toch 
zeker as ie saome meej z’n kammerèu-j war ! As ie dan thuis kwam meej veul goei zin en ik vond 
dè tie ’t niemir rèècht hiel, zeej ie: ” tege ne zatte mens moete nie praote”, en smèèreges as ik 
amper m’nne mond ope deej  zeej ie dan: ” ge moet gin aauw koei ùit de slôôt haole” Ùitgeprot 
war ik dan, en kos nie veul anders dan ‘r ’n bietje meej lache. Nou, ik dees schrèèf is ’t al wir 
bekant Korsemus en meej Aauwjaorsnaacht doe de leste ’t licht ùit van 2014 zu-dè we meej ‘n 
breeje glimlach nur mekaor 2015 kenne beginne. Lieve lèèzers van de Pypliano, ik gaoi naauw 
te bed ‘tis laot geworre, durrum doe IK naauw ’t licht ùit, slopwel…..enne…. houdoe hè, Opoe.

Dees verhaaltje schreef ik VUR de deadline vur de Kerstùitgave, wa d’r in ston zuuk ik 
nie te veraandere, daor staoi ik nog aachter.Goei wense gunde iederiin  en altij, of ’t nou 
vur Nèèi-jaor is of vur unne schònne Carnaval, dè mokt niks ùit !!! Durrum lèèzers van de 
Pypliano: VAN HARTE: HIL SCHÒN CARNAVALSDAOG, mokt ‘r wa van enne…. dè de leste 
nie vergèt ’t licht ùit te doen !!!! Opoe, houdoe hè!
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Uitleg:
prakkezeere…….nadenken
ettelìjke………….enige
ergent…..ergens
niemes-nie….niemand
ketakt…..contact
kiendje……klein kind
verschiet…..schrikt
metoeres……zo nu en dan
gin lacheswèèrek…..niet om te lachen
meepersant……….meteen
drèug…….. droge humor; gevat
alzelèève…..altijd
kammerèuj…. Vrienden
niemir rèècht hiel……wankelde
zuuk ik nie........ geen zin in

Een greep uit het Brabants 
woordenboek
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De eerste Striepersgatse Vorstenzitting was bijzonder sfeervol 
en gevarieerd. Het eerbetoon aan Jeugdvorst Jesper kende di-
verse hoogtepunten. Het optreden van ‘Zij van daarginds’, als 
knipoog naar ‘Wij van hier neffe’ uit Brouwersgat, zorgde voor 
de nodige hilariteit. Evenals de doldwaze vertelsels van ton-
praoter Rob Scheepers als warme bakker Frits Sprits. 

Maar ook de discodans van de Oud Prinsen was zeer de moeite waard, alsook de meezingers 
van Gradje Dielis (Hermenieke van Nix) en het trio IVO. Jubilerend bandparodist Berrie van den 
Dungen (veertig jaar artiest, red.) zette de zaal ouderwets op zijn kop en de tweede tonpraoter 
Frank Schrijen gaf het publiek een inkijkje in zijn leven als eeuwige sul. Zijn mimiek en rare ver-
zinsels stonden garant voor de nodige lachsalvo’s. Komende zaterdag is zesvoudig Brabants 
kampioen Berry Knapen de tweede man in de ton en kan er ongetwijfeld weer veelvuldig worden 
geschaterd.
Voeg daarbij de dansen van de Striepersgatse Hof- en Hopmarjannes, het fl itsende optreden van 
Iris Rulkens en de muziek van de ‘onnavolgbare’ Striepersgatse Hofkapel en het is duidelijk dat 
de bomvolle zaal Lavrijssen een gezellige avond had. Lang werd daarbij nog nagepraat over ‘Zij 
van daarginds’. Enkele leden van de commissie Bals & Zittingen en de Hofkapel namen met hun 
humoristische playbacknummer ‘A better place’ het vermeende plagiaat van de winnaar van het 
Groots Striepersgats Liedjesfestival op de hak. Ook de bezoekers uit Brouwersgat konden er wel 
mee lachen, want de draak steken met elkaar hoort immers bij carnaval!

Federatie-onderscheiding
Tijdens deze eerste Striepersgatse Vorstenzitting werd tevens de traditionele Federatieonders-
cheiding uitgereikt aan Martien van de Molengraft. Hij is op vele manieren betrokken bij het carna-
val in Valkenswaard, vooral op verenigingsniveau. Hij was actief bij CV De Brassers, de Hébrass-
kapel en stond aan de wieg van carnavalskapel Piep & Blaos, maar ook verantwoordelijk voor de 
opmaak van de Pypliano, het ‘clubblad’ van de Carnavalsfederatie Striepersgat, in samenwerking 
met de Stichting Carnavalsviering Striepersgat. Bovendien is Van de Molengraft nauw betrokken 
bij het Valkenswaardse Bloemencorso en buurtvereniging ‘t Huukske.
Ook de Striepersgatse Hofmarjannekes vielen in de prijzen. Hoewel geen specifi eke vereniging 
en geen lid van de Carnavalsfederatie, werden zij winnaar van de Jan Cremersbokaal. Deze blijk 

Veel sfeer bij 
Striepersgatse 
Vorstenzitting
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van waardering wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest actieve vereniging binnen Striepersgat. De 
Hofmarjannekes bestaan dit jaar 55 jaar. Uit handen van Elly Cremers, weduwe van Jan Cremers, 
ontving trainster Heidy Scholte de bokaal. Tot enthousiasme van het publiek en haar meiden.



Dit carnavalsjaar 2015 heeft de Striepersgatse jeugd een jubileum: 5x11, das 55 jaar jeugdcarna-
val in ‘Striepersgat’. Dus ging schrijver dezes de trap weer op en deed de doos weer eens open...

Zelf heb ik géén 55 jaar ervaring met ‘t jeugdcarnaval zelf, maar ik denk dat ik toch zo’n 40 jaar 
dicht bij ‘t Striepersgatse carnaval heb gezeten (raar woord eigenlijk bij carnaval!) te hebben. In 
de lesbrief ‘Carnaval moet je (leren) vieren’, die ik t.g.v. Het 4x11 jarig bestaan van ‘t carnaval in 
Striepersgat maakte, vond ik toch nog het een en ander van de tijd vóór ik me in de organisatie 
met de jeugd ging ‘bemoeien’.

Carnaval in Striepersgat begon eigenlijk pas in 1952, met als gro-
te voorvechter Jacques Huibers, die onder ‘t pseudoniem Pypliano 
vaak felle artikelen schreef in de Grenspost (nu Kempener Koerier 
geheten). Pypliano pleitte voor het ‘t in ‘t openbaar mogen vieren van 
carnaval en was fel tegen ‘t beruchte art. 81 van de APV (Algemene 
Politie Verordening) en ... ‘t lukte. In 1952 werd ADA. opgericht.

CV ADA had in 1957 al wel een eigen jeudgprins: Johan Geldens, 
maar de eerste Striepersgatse Jeugdprins kwam er pas in 1961. Met 
een eigen Jeugdraad. De Jeugdraad werd ‘de Snotstrieperkes’ ge-

noemd en de eerste Jeugdprins was Wim d’n Urste (Wim Luijbregts). Er was zelfs een danspaar-
tje: Karin Luijbregts en Jacques Kurt .

Even ter verduidelijking: in 1960 is de Jeugdprins gekozen: Carnavalsseizoen 1960-1961 en dus 
nu 2014-2015: 55 jaar). Op 5 maart 1962: de jeugd van Valkenswaard heeft voor ‘t eerst vrij op 
dinsdag en zo ontstond de eerste kinderoptocht. Deze startte bij de Rotterdamse Bank op de 
Markt en eindigde bij de residentie (zaal Lavrijssen) in de Karel Mollenstraat Zuid.

Enkele jaren later (ik was toen inmiddels lid van de jury geworden en toen deden vele kinderen 
mee, ook groepen zoals De Dennenberg, Speeltuin Geenhoven, diverse carnavalsverenigingen 
en kapellen enz. Er werd toen gestart nabij Were Di (nu heet dat Inspiration Point), aan de Maas-
trichterweg. De optocht ging dan via de Markt langs het bordes van ‘t (oude) gemeentehuis en 
dan via de Eindhovensweg of Karel Mollenstraat Zuid, via de Frans van Beststraat en de Leen-
derweg naar ‘t eindpunt, de Markt, voor de prijsuitreiking.

Leuke herinneringen aan de diverse juryleden in de loop der jaren, de prijsuitreiking (infl uisteren 
van de Jeugdprins) enz. enz. Hierbij nog een foto uit 1963:
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Uit de oude doos
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De route is in de loop der jaren wel geregeld 
gewijzigd en ‘t aantal deelnemers liep he-
laas wel wat terug, maar hopelijk komende 
optocht weer een herstel. 

Hoe de verkiezing van de jeugdprins in de 
beginjaren ging, weet ik niet, aangezien ik 
pas als ceremoniemeester begon in 1975. 
Toen werd de Jeugdprins gepresenteerd tij-

dens een aparte Jeugdmiddag in Zaal Maenen aan de Leenderweg. Deze middag werd toen nog 
georganiseerd door CV De Valkensvangers en werd bezocht door zo’n 500 (!) kinderen.

De eerste jeugdprins die ik moest presenteren was Ton Rijnders als jager; Rudy Barten in een 
kinderwagen en Ruud van Dijk als brandweerman. Nadien (en nu nog) zijn er bij de verkiezing 
meerdere kandidaten. De kinderen van de Jeugdraad, de Hopmarjannekes en (vanaf 1954) de 
Jeugdkapel kiezen de nieuwe Jeugdprins, Inmiddels al jaren in de jeugdresidentie Old Dutch.

De verkiezing gebeurde (en gebeurt) met 
stembiljetten, een stembus en in een stem-
hokje. Dit jaar is na eigen presentatie van 
de drie kandidaten gekozen Tommy Kalb, 
die zal regeren onder de naam Prins Jubli-
ano-junior (met verwijzing naar zijn vader 
Peter, die in ‘t jubileumjaar 2008 zich Prins 
Jubliano noemde).

De leuze van de Jeugdprins verwijst ook 
nog eens naar ‘t jubileum: ‘Wij feesten nu 
al 55 jaar, maar we zijn nog lang niet klaar’.

In de volgende Pypliano komt een vervolg 
uit de oude doos over de 55 jaar jeugdcar-
naval.

Alaaf,
Herman

Een opvallende carnavalist is Jan v.d. Boom.
Hij heeft in zijn eentje, meestal met een versierde kruiwa-
gen, 27 keer meegedaan aan de grote optocht en de kin-
deroptocht. Hier jan v.d. Boom in 1963 in de kinderoptocht
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Piep & Blaos op weg naar 
het Groot Striepersgats 
Liedjesfestival
2 november 2014, weer de eerste repetitie na carnaval 2014. Zo-
als dat gebruikelijk is het bij Piep & Blaos niet te veel repeteren 
maar gewoon gezellig met elkaar alleen voor carnaval wat num-
mers instuderen. Toch een verrassing op deze eerste repetitie-
dag. 4 nieuwe muzikanten gewoon zomaar uit de lucht komen 
vallen.Twee goede trompettisten met echtgenoten die op de kla-
rinet ook hun steentje wilden bijdragen.Uitbreiding van de trom-
petsectie was zeer welkom na enkele jaren voortgeploeterd te 
hebben met 1 trompettist plus zo af en toe een invaller.

Dus het muziekboekje van een jaar geleden erbij gepakt en inblazen met de nummers Chou-
dunska, het Brabantse land en Swinging on the street.
Klonk wonderwel nog niet verkeerd, hetgeen beaamd werd door Maggie, je weet wel van die 
muziekschool Mac Music in voormalig café Lugano.Zij was zelfs zo enthousiast dat we werden 
gevraagd om het door haar gecomponeerde lied Roggebrood mee zult, wat bestemd was voor 
het Striepersgats Liedjesfestival te begeleiden.
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Wat een uitdaging voor al die Piepers , die een offi cieel optreden niet gewend waren. Maar na 
enig beraad hebben we toegezegd. Maggie blij. Wij van Piep iets minder want er konden maar 
twee repetities van een half uur voor worden uitgetrokken. Mag voor jullie geen probleem zijn 
aldus Maggie, het is geen moeilijk arrangement.

Op 11 november ontvingen we de bladmuziek waarna op 16 november gerepeteerd kon worden.
Viel niet tegen na een repetitie. Omdat Piep & Blaos niet wekelijks repeteert werd op 30 novem-
ber het nummer nogmaals doorgenomen compleet met aanvulling van 3 leerlingen van Maggie 
en zang van Ben.Maggie was tevreden en dankbaar dat al die Piepers met zoveel enthousiasme 
aan het festival wilden deelnemen.

Meer kansen voor repeteren waren er niet. De generale tevens soundcheck was gepland op 11 
december. Op 12 december was de grote dag. Piep & Blaos samen met Mac Music naar het 
Striepersgats liedjesfestival. Van zenuwen was nauwelijks iets te merken. Pech was er wel. In de 
groep moesten we strijden tegen De Fonteintjes, Ivo en Koen van Och. Allen al eens het festival 
gewonnen. Maar geen probleem we gingen er vol tegen aan doch, ondanks de polonaise in de 
zaal en het voor ons geslaagde optreden, geen winnaar in de pool. Helaas waren de wild cards 
ook niet aan ons gegund.

Neemt niet weg dat het bier goed vloeide, de stemming uitstekend was en na we bij Mac Music 
nog een afzakkertje hadden genomen zo rond 14.30 uur onder de dekens konden kruipen met 
een geweldige ervaring rijker.

Martien v.d. Molengraft (Pieper van het eerste uur)
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De Zware Jongens 2 
wint Striepersgat on Ice
CV De Zwarte Jongens 2 heeft zaterdag de achtste 
editie van Striepersgat on Ice gewonnen. In de fi nale 
werden De Zware Jongens 1 verslagen. De gedeelde 
derde plaats was voor Hermenieke van Nix en ADA 2. 
Na de sportieve strijd was het nog heel gezellig in de 
tent van de tijdelijke ijsbaan op de Markt in Valkens-
waard. Op de foto: de fi nalisten met Prins Carnaval de 
62ste van Striepersgat en adjudant Peter.

Foto: Lianne Wijnen

wint Striepersgat on Ice
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Jägermeisterfeste
Ook dit jaar weer op carnavals dinsdagmiddag Striepersgatse jägermeister feste. Wij heten ie-
dereen vanaf 14.00 uur, het liefst in tiroler kledij welkom bij hotel/zaal Du Commerce in de Frans 
van Beststraat. Tot dan. HELAU. — met Striepersgatse Jägermeisters
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Sprookjes geen                  
bedrog voor 
Andy Marcelissen

Toen de eerste pauze een feit was en de 
eerste vier fi nalisten waren geweest, 
leek de nieuwe Brabants kampioen ton-
praoten al bekend. Andy Marcelissen, 
terug in de ton als de Sprookjesvertel-
ler, had zaal Lavrijssen in vuur en vlam 
gezet en liet alle andere deelnemers 
in zijn schaduw staan. De droogkloot 
uit Raamsdonkveer was weer eens 
ongeëvenaard en zo ontzettend melig 
dat zelfs een topper als Berry Knapen 
niets anders kon doen dan eerbiedig 
zijn kale hoofd buigen.

Met Marcelissen en Knapen zijn twee ton-
praoters uit de top 3 genoemd. Samen 
met Boy Jansen vormden zij het erepo-
dium. De kletser uit Budel was geweldig 
op dreef als Beatrix. Hij had echter sim-
pelweg de pech dat Marcelissen van on-
gekend niveau was en ook de leden van 
de jury met tranen in de ogen achterliet. 
Van het lachen welteverstaan. Jansen, 
vorig jaar als debutant al derde, werd nu 

beloond met de tweede prijs. Onder het genot van een glaasje sherry vertelde hij honderduit over 
zijn belevenissen als koningin in ruste. Met de koets naar de McDrive en zijn rol van oppas-oma; 
de zaal smulde er van!
Jansen was de achtste en laatste tonpraoter in een fi nale die van heel behoorlijk niveau was. 
Jasper van Gerwen (Hilvarenbeek), Tom Mijnders (Dongen) en Arian Compen (Soerendonk) 
vormden de achterhoede, maar ook zij – met in hun kielzog routinier Frank Schrijen – konden 
in de verste verte niet tippen aan Marcelissen, Jansen, Knapen en de nummer 4, Ad Vermeulen 
uit Chaam. De winnaar van 2014 was als Lijsttrekker Hans Giechel zeker weer sterk, maar toch 
minder dan vorig jaar. Met vondsten als ‘Onze hond, Maurice’ en ‘Ik hoop dat mijn schoonmoeder 
honderd wordt, het liefst vandaag…’ scoorde hij echter een ruime voldoende.

Sprookjes geen                  
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Vanouds
Waar de nummers 5 tot en met 8 zich nog te veel bedienden van soms stokoude grappen, was 
Berry Knapen weer als vanouds. Zijn doldwaze belevenissen als Harrie de Campingbeheerder 
waren weliswaar niet allemaal even sterk, maar wie bedenkt om zijn camping, gelegen op in-
dustrieterrein De Hurk in Eindhoven, ‘Zeezicht’ te noemen, kan bij mij een potje breken. Wat 

een naam kan doen!’, aldus Knapen. En 
tegen een man die kwam klagen over de 
vijfsterrencamping (‘Met helder weer nog 
meer!’): ‘In koninginnensoep drijft toch 
ook niet de Koningin!’
Na een zwak optreden van Van Gerwen, 
die als Opa Max sterk begon, maar daarna 
verzandde in banale humor, was het optre-
den van Marcelissen een verademing. In 
alle opzichten, want de Sprookjesverteller 
was zo dwaas, absurd, doordacht en melig 
in het kwadraat, dat de zaal vanaf de eerste 
seconde aan de lippen van Marcelissen 
hing. ‘De houthakker (vader van Hans en 
Mietje, red.) had niet zoveel geluk in de 
liefde. Zijn eerste vrouw was er van door-

gegaan, de tweede niet…’ En: ‘Roodkapje was zwanger van Klein Duimpje. Dus er is nog op 
hoop voor Yolanthe Kabouter van Kasbergen…’ Marcelissen moest er zelf om lachen. Wat een 
heerlijke onzin!

Website - Webwinkel - Vindbaarheid - Google Adwords - Facebook - Twitter - LinkedIn
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Historie van het 
Carnaval in 
Striepersgat (18)

Het Carnavalsseizoen 1996/97, met als hoogtepunt 44 jaar Carnaval 
in Striepersgat, zal worden voorgegaan en uitgedragen door de Pre-
sident van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat, Ton Koolen, 
als Prins TON d’n Urste; zijn Adjudant wordt Jan van Dijk en zijn 
Leuze luidt: ‘We hebbe wa te viere’.

Deze Prins laat zich vertalen in het Carnavaleske getal ELLUF (11), 
n.l.11 jaar President van de Stichting Carnaval; geboren in 19(44) 
=4 x 11; 44 jaar oud, wederom 4 x 11; als 1e keer Prins Carnaval in 
19(88)=8 x 11. Hij gaat dan ook de geschiedenis in met zijn nuchtere 
en carnavaleske gezegde ‘Merge gi alles gewóón wir dur’
.
Op 05.12.96 wordt onder Nr.417.254 (Benelux) ‘’t PUPKE’ geregis-
treerd, een echt Striepersgats Kruidenbittertje naar een origineel, 
oud recept.

10.01.97 Het 30e Tonpraotersconcours om de Brabantse Titel, georganiseerd 
door CV ADA. Winnaar: Jan Strik, met zijn creatie ‘Hells Angels’, hij won de 
zilveren ton en de publieksprijs.

12.01 Het 44jrg. Jubileum Carnaval in Striepersgat wordt gevierd volgens 
een uitgebreid programma. Een grote Jubileum-receptie in de Residentie, v.a. 
11.11. uur, waarop ook de Prins van Lampengat met Gevolg en een groot Gezelschap uit Oe-
teldonk (Den Bosch), onder begeleiding van Kapel De Kikvorsen aanwezig waren. Uitgave van 
een Boek ‘44 jaar Striepersgat’,auteur Betke Luybregts; bekende gezichten en gebeurtenissen 
passeren overzichtelijk en chronisch de revue. De Stichting Carnavalviering Striepersgat en de 
Federatie van CV ‘en en Kapellen worden uitvoerig belicht. Daarnaast een vermelding van de 44 
Camavalsprinsen met Adjudanten en Leuzen. Een uitgave van de Carnavals CD ‘Striepersgat ik 
ken oe‘, met de beste liedjes van het Striepersgats Liedjesfestival.
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18.01 Première van de 33e Vorstenzitting, in het kader van 44 jaar Carnaval presenteren zich 
de vier VORSTEN van Striepersgat uit het verleden en heden n.l. Groot Vorst Jo van Leeuwen; 
Vorst Jan d’n Urste, Jan van Keulen; Vorst Jan d’n Twidde, Jan Vrenken en de huidige Vorst Jan 
d’n Derde, Jan Zwarthoed.

19.01 Het 30e Dansmarietjestournooi wordt gehouden in Zalencentrum De Graver met muzikale 
ondersteuning van Kapel De Schuimkoppen, Presentator Jan van Keulen. Winnaar, La Luna uit 
Valkenswaard, de Hopmarjannekes wonnen de eerste Jeugdprijs.

 21.01 De eerste Carnavalsereniging in Valkenswaard ‘Anders dan Anders‘ ADA, bestaat 45 jaar. 
Zij vormden de basis voor het Carnaval in Striepersgat, zij moesten de 1e poging tot Carnaval 
vieren met een arrestatie en een verplichte logies op het Politiebureau door brengen; doch de 
basis was gelegd voor de Carnavalsviering in Striepersgat in de toekomst.

Op 21.01.52 werd de Oprichtingsakte voor CV ADA getekend met als EER-
STE PRINS Jac Huibers, als Prins PYPLIANO met een ‘Raad van half EL-
LUF‘. Tijdens deze receptie werd M. Damen gedecoreerd met de hoge Car-
navalsonderscheiding de ‘Parel van Valkeswirt‘ 
 In dit Carnavalsseizoen werden een tweetal speciale Carnavalsonderschei-
dingen uitgereikt en wel aan, Gerard Toussaint, als de ‘Meest Geperste‘, 
voor promoting van het Carnaval in Striepersgat en het vele werk aan het 
Carnavalsmagazine De Strieper. Jac Huibers, als EERSTE PRINS van Strie-
persgat onder de naam PYPLIANO. Hij stond in 1952 aan de wieg van de 
Carnavalsviering in Striepersgat. Oprichter en ERElid van CV ADA en Presi-
dent van de Oud Prinsen. Hij ontving dan ook de Federatieonderscheiding. 

01.02 In samenwerking met de Stichting Carnaval verzorgt CV De Bokkenrijders de EERSTE 
Boerenbruiloft in Zaal Lugano. Ria en Jack Hoevenaars vormen het eerste PAAR van het JAAR; 
zij worden in het Weerderhuys in de ‘onecht’ verbonden door oud-burgemeester J. Bartels. Ver-
volgens receptie en feestavond in Zaal Lugano; Getuigen zijn: Prins Ton d‘n Urste en zijn adju-
dant Jan van Dijk.

 08.02 Het 44jrg. Jubileum van Carnaval in Striepersgat gaat van 
start met o.a. de Onthulling van de ‘Omkeerbare Carnavalk’ op het 
ADA-plein bij de Residentie P. Lavrijssen. Beeldhouwer Peter van 
Elderen heeft dit ontworpen als aandenken van 44 jaar Carnaval in 
Striepersgat.
Vervolgens wordt de EERSTE Carnavalsmis gehouden in de 
St.NicoIaaskerk in het kader van 44 jaar Carnaval in Striepersgat. 
Voorgangers: Deken W. Schaar; Pastor A. Haassen; Pastor W. v.d. 
Vrande. De plechtige Dienst wordt opgeluisterd door Kon.Zangver-

eniging De Volharding met ‘Die kleine Orgelsolomesse van Haydn’ en het Muziekgezelschap 
De Papillon en de Striepersgatse Hofkapei. De H. Mis wordt uitgezonden door de VOS. voor 
de thuisblijvende bewoners van Valkenswaard. Verder wordt het normale jaarlijkse Carnavals-
programma afgewerkt, w.o. ontvangst op het Gemeentehuis; Receptie Jeugdprins bij Old Dutch. 
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Op zondag t/m dinsdag: 1. Receptie Prins Carnaval in de Residentie, aanvang 11.11; Camavals-
optocht. 2. Bezoek Dommelsche Bierbrouwerij met de Prinsen van Brouwersgat en Mulkgat. 3. 
Bezoek aan de Bejaardentehuizen Haagacker, Kempenhof en Taxandria; Jeugdoptocht. 4. Het 
afsluiten van de Carnaval op het Gemeentehuis en vervolgens in de Residentie.

 
Dat CG Achteraf haar 1e Lustrum viert, de jongste Carnavalsvereniging van 
Striepersgat. Zij houdt  jaarlijks een Camavalsbal in de Orient Express en met 
carnaval de bekende Blaaskapellenpolonaise en een speciale kindermiddag.

Dat CV De Eigenheimers haar 33jrg. Bestaan heeft gevierd. CV De Tuute Pruuvers 
vierden eveneens hun 33jrg. Jubileum. Opgericht in Café La Pipe, bekend als 
Moeke vd.Broek, waarvan de laatste 22 jaar in Café Zaal Apollo. Veul Pruuven 

en met de Carnaval veul plezier maken staat hoog in het vaandel o.l.v. Opper Piet van de Heuvel.

11.02 Aan Martien Geldens wordt een ‘Surprise-party’ aangeboden, omdat hij zich 44 jaar heeft 
ingezet voor de Striepersgatse Camaval, e.e.a. vind plaats in de Residentie van de Stichting 
Carnaval.

 24.04. Met de Federatie naar Drie Keer Elluf; een conceptplan over de structuur van het Federa-
tiebestuur; de samenwerking met CV’en en Kapellen en vooral de contacten en de samenwerking 
met de Stichting Carnavalsviering Striepersgat.

 29.09. Theo Willems, als Groot Hertog van CV De Valkenvangers, is overleden op 87jrg. leeftijd.
 Nov.1997, ingaande Nov.’98 wordt er GEEN Prinsenrevue in Striepersgat gehouden. Het musi-
cal-achtige evenement is het Carnaval in Striepersgat ontgroeid. Na goed overleg met Jacques 
van Gerven en Louis Baeten (Revue) en Ton Koolen (Pres.SCS) en Jan Zwarthoed (Vz.Bals en 
Zittingen) is besloten, de 12° Revue in nov.97 als laatste Voorstelling uit te voeren. Een duidelijk 
argument was er wel, dat men af wilde van de carnavaleske en lokale elementen en men neigde 
naar een meer professionele uitvoering, zowel de regie als de medewerkers/sters. Deze laatsten 
gaan nu over naar de Theatergroep Valkenswaard, o.l.v. Jacques van Gerven en Louis Baeten.

 07.11 Voor het EERST in Striepersgat wordt een vrouwelijke Prins Car-
naval gekozen n.l. Betke Luybregts, welke door de Stichtingssecretaris, 
Jan van Keulen, in 1990 werd voorgedragen en in het Stichtingsbestuur 
gekozen. Reden voor een voordracht was dan ook duidelijk, Betke, een 
vrouw, die zich voor de Carnaval enorm heeft ingezet, o.a. het vele werk 
voor het Camavalsmagazine De Strieper, de nodige perspublicaties in de 
plaatselijk persorganen, kortom, een grote INZET in het promoten van de 
Carnaval in Striepersgat. 
Betke gaat het Carnaval 1997/98 in als Prins Betke d ‘n Urste, haar Adju-
dant wordt Camiel Bots en haar leuze luidt: “‘t Leve is mar kort, dus zurgt, 
da ‘t wa wordt’ Zelfs RTL5 heeft haar benaderd voor een optreden in het 
‘TV-programma ‘Vijf in het Land’ Op het Prinsenfeest op 29 nov. wordt 

zelfs een eigen Prinsenlied gebracht.
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16.11 Het 40jrg. Jubileum van CV De Valkenvangers wordt gevierd; de muzikale opluistering 
wordt verzorgd door Kapel De Schuimkoppen; de presentatie is in handen van Jan van Keulen. 
Deze 3 zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden, bij welk evenement dan ook, o.a. bij de Minizit-
tingen in de Haagacker en het jaarlijkse Dansmarietjes-toernooi. G. Ras wordt gedecoreerd met 
de ‘Pare! van Valkeswirt’ , uitgereikt door Wethouder Regien Theus.

13.12 CV De Schuimkoppen houdt voor de 11° keer het Striepersgats Liedjesfestival in Zaal De 
Harmonie, waaraan 18 deelnemers/sters meedoen. Winnaar: De Ploeg, met zanger Gerrit Dijk-
hoff, veroverde de 1° plaats met Pers-opmerkingen als, absurd, overweldigend, muzikale zotheid, 
maar ook gewoon GOED. De titel luidt: ‘D‘n donderdag vur vrijdag vur Carnaval’. De tekst is van 
Lex Janssen. CV De Klutjesgoojers hebben als eerste vereniging dit Liedjesfestival georgani-
seerd, v.a. 1976, eveneens 11 jaar, met als grootse HIT ‘Groot dé is de grote Mér’, gezongen door 
Hans Neutkens, op het podium van het toenmalige Grand Gala du Striep (GGdS).

Jan van Keulen Carnavalshistoricus
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