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Van de redactie
Soms lees je van die onderzoeken, waarvan je denkt: ‘fi jn, maar wat heb ik er 
aan?’ Toch zijn er ook conclusies die bepaalde doelgroepen (lees in dit geval: 
mannen!) wel interessant kunnen zijn.

Zo hebben Duitse wetenschappers onlangs ontdekt dat mannen nood hebben 
aan een avondje uit met vrienden. Dit concluderen ze na het bestuderen van... 
apen. Dat mannen graag eens een stapje in de wereld zetten met hun vrienden is 
geen geheim, maar de onderzoekers van de universiteit van Gottingen ontdekten 
dat dit gedrag zelfs gezond is.

De onderzoekers bestuurden het gedrag van makaken in het Atlasgebergte in Marokko. Het stresslevel 
van de apen steeg wanneer ze in de buurt waren van hun partner of familieleden, maar de apen werden 
een stuk meer relaxed wanneer ze in groep optrokken met mannelijke soortgenoten. Die vriendschappen 
tussen de mannelijke apen deden sterk denken aan de banden die menselijke soortgenoten kweken.

De wetenschappers concluderen dat mensen met een sterk sociaal leven of hechte vriendschappen zich 
minder snel eenzaam voelen en minder last hebben van hartziekten of te hoge stresswaarden. Mijn vrien-
din zegt dat ze hetzelfde heeft bij winkelen en het kopen van nieuwe schoenen. En ik moet zeggen, ze is 
meteen een stuk aanhankelijker…

Waarom deze onzin? Omdat er momenteel eigenlijk weinig nieuw is binnen de Striepersgatse carnaval. Er 
speelt van alles, maar niks is concreet. Binnen het dagelijks bestuur van de stichting zijn echter wijzigingen 
c.q. aanvullingen te verwachten en dit geldt ook – hopelijk – binnen de Raad van Elf. De komende weken 
komt er misschien meer duidelijkheid over de opvolging van President en vice-President. En dit allemaal 
onder het nieuwe thema ‘Er was eens…’

We maken ons op voor de zomervakantie en kijken dan voorzichtig al weer naar het nieuwe carnavals-
seizoen. Hopelijk kunnen we dan een Pypliano presenteren die op een meer regelmatige basis verschijnt. 
Dit heeft te maken met het op tijd aanleveren van kopij (de Pypliano is voor én door de leden!), maar zeker 
ook met zakelijke drukte en privébeslommeringen van ondergetekende. We beloven niks, maar doen ons 
best!

Soms is carnaval net het zoals het echte leven…

Alaaf!
Willem-Jan Schampers
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Striepers en Strieperinnen,

We gaan langzaam richting de zomer… Toch nog even de 
tijd om terug te blikken op een fantastische carnaval.

Normaal is de Carnavalsmis voor mij altijd het eerste hoog-
tepunt van de carnaval, maar dit jaar moest ik het verliezen 
van mijn scepter goedmaken met de eerlijke vinders van CV 
De Bokkenrijders.

Op een hoogte van vijftig meter hing de scepter in de kerktoren. Ik moet eerlijk bekennen dat ik 
het erg eng vond en niet begreep dat Jubliano Junior er zo rustig onder bleef. Maar goed, ik heb 
vanaf dat moment de scepter niet meer uit het 
oog verloren, een wijze les…!

Op Carnavalszondag was de Prinsenreceptie. 
Daar had ik echt naar uitgekeken. Weer  een 
hoogtepunt voor mij als Prins. Geweldig om te 
zien de moeite die carnavalsverenigingen ne-
men om iets leuks te bedenken en te maken 
rondom het jaarthema of de prinsenleuze.

Aansluitend een ‘kop-staart-optocht’. Door het 
enorme aantal deelnemers en grote praalwa-
gens stopte de Prinsenwagen, terwijl de laatste 
deelnemer nog moest vertrekken. Kwalitatief 
mooie wagens en ludieke acts van individuen, 
met natuurlijk het prachtige weer, maakten de 
Striepersgatse optocht tot een feest.

Op maandag een bezoek aan de Dommelsche 
Bierbrouwerij, waar wij altijd zeer gastvrij wor-
den ontvangen door Opperpintewipper Joost 
van Rens. Er was een dikverdiende Zilveren Hopbel voor Rinie en aansluitend een lekkere stamp-
pot als lunch, om een goeie bodem te leggen voor de kroegentocht. Mooi om te vermelden dat 
mijn adjudant, de secretaris-generaal van de SCS en ik het Smartlappenfestival, georganiseerd 
door De Pimpelmezen, hebben gewonnen. Eindelijk erkenning van ons zangtalent!
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De dinsdag voor de aswoensdag van de carnaval… Ondanks dat er al kroegen hun deuren 
sluiten, een fantastische laatste dag voor en door  de verengingen die iets organiseren. Het Ko-
zakkenontbijt, de Jägermeister Feste en een frisse wind over de Statie. Zo kwam er helaas ook 
langzaam een einde aan mijn regeerperiode over Striepersgat.

Maar… aangezien ik de sleutel van de gemeente vergeten was mee te nemen naar de afsluitende 
bordesscene (niet ik was die sleutel vergeten, maar natuurlijk mijn adjudant!), is het zomaar mo-
gelijk dat ik er ergens dit jaar nog een paar dagen aan vastplak en een zomercarnaval ga vieren.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor een fantastische tijd als prins Carnaval d’n 62ste van Strie-
persgat, waarin ik heb gemerkt dat carnaval bij mij draait om BLIJHEID,GELIJKHEID en BROE-
DERSCHAP.

En dit is wat ik heb mogen ervaren als prins van Striepersgat van jullie carnavalisten!

Striepersgat lèèft! Dankzij jullie…

Prins Carnaval d’n 62ste van Striepersgat
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                                                                                                                                                  President
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Striepers en Strieperinnen,

We hebben samen genoten van een in meerdere opzich-
ten mooie Carnaval: een mooie optocht, mooi weer, mooie 
mensen, een mooie ambiance, et cetera! Prins Carnaval d’n 
62ste heeft het spel goed geleid. En hetzelfde geldt voor 
Jeugdprins Jubliano Junior denk ik.

Volgend seizoen gaan we vieren met het thema ‘Er was 
eens…’. Een thema waar we wel weer wat mee kunnen, lijkt 
me zo.

Zo ‘was er eens’ een secretaris, president en vice-president van de Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat die gingen stoppen. Van de eerste wist u dat waarschijnlijk al, van Gerton en onder-
getekende wellicht nog niet.

Voor mij zelf sprekende: ik heb genoten van de mij gegunde tijd als president! Toen ik in het sei-
zoen 2007-2008 Prins mocht zijn, heb ik ‘meegedraaid’ met het Dagelijks Bestuur en ben toen 
nog meer gegrepen door ons mooie Striepersgat en het mooie van het organiseren van het Car-
naval in Striepersgat.

In de jaren dat ik President van de SCS ben, heb ik getuige mogen zijn 
van een aantal mooie veranderingen:
• De relatie tussen de Stichting en de verenigingen is veran 

derd van een ‘zeer stugge’ in een ‘zeer vriendschappelijke’: over 
en weer wordt er inmiddels op een zeer positieve ma  
nier met elkaar omgegaan, met respect voor elkaars waarden, nor-
men en belangen;

• De fi nanciële positie van de Stichting is sterk verbeterd, van ‘tech-
nisch failliet’ naar ‘gezond, maar in deze tijd blijft het opletten gebla-
zen’, zou je kunnen zeggen…

• De verstandhoudingen binnen de Stichting (commissies en be-
stuur) zijn nog verder verbeterd, we organiseren de Carnaval echt 
‘samen’, met respect voor elkaar;

• Er is een werkelijk prima relatie tussen de Stichting en de Striepers-
gatse Hofkapel ontstaan, waarbij (leden van) de Hofkapelzelfs deel 
uit zijn gaan maken van de SCS (commissie muziek en geluid).
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Kortom: de Striepersgatse Carnaval is op de goede weg. Zeker als iedereen maar blijft begrijpen 
dat Carnaval ‘slechts’ een SPEL is, waarbij we ons tijdens dat spel realiseren dat niemand meer 
is dan een ander.

Voor mij als President zijn het waardevolle, maar ook drukke jaren geweest. En nu een goed mo-
ment om het stokje door te geven, waar we inmiddels achter de schermen druk doende zijn. In de 
stichtingsvergadering van mei hopen we dat verwezenlijkt te hebben

Waarbij ik hoop betrokken te blijven bij zowel de Carnavalsfederatie (CV KDB) als de SCS (Com-
missie Carnavalsmis). Want Carnaval vieren is en blijft verrekte mooi!

Alaaf!

Peter Kalb,
Er was eens… een President SCS

Enkele weken voor carnaval werd er op Face-
book melding gemaakt van vermeend plagiaat 
door de winnaar van het Groot Striepersgats 
Liedjesfestival. De organisatie startte naar aan-
leiding hiervan een onderzoek. Hieruit kwam 
volgens voorzitter Hendrik Janssen naar voren 
dat er te weinig grondslagen waren om met ze-
kerheid te kunnen vaststellen dat het nummer 
van ‘Wij van Hierneffe’ plagiaat was.

‘Er zijn allerlei aspecten waaraan ‘plagiaat’ moet 
voldoen’, verklaart Janssen. ‘Onder meer als het 
gaat om geldelijk gewin. Dat is hier absoluut niet 
aan de orde. Daarnaast heeft het te maken met het 
aantal dezelfde muzieknoten- en maten, de toon-
soort et cetera. We hebben er drie mensen naar 
laten kijken en zij waren niet unaniem van mening 
dat hier sprake is van plagiaat.’
De organisatie van het Groot Striepersgats Liedjesfestival ziet dus geen reden om het nummer 
van Johan Follon e.d. te diskwalifi ceren en uit de jurering te halen. Janssen ‘Wij van Hierneffe 
blijft winnaar van het Groot Striepersgats Liedjesfestival 2014-2015.’ De reacties over deze be-
slissing waren zeer divers. Arrangeur Tom Weerts noemde het op Facebook ‘heel bijzonder’. 
‘Zeg maar ‘voor de lieve vrede’. Ach tis mer un fi sje. We vatte ‘t nog een. Alaaf!’

Geen plagiaat
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Van de 
carnavals-
federatie
Terugkijkend op het afgelopen carnavalseizoen stel ik 
vast dat Striepersgat lèèft. De Federatie-onderscheiding 
en de Jan Cremersbokaal kwamen terecht bij de juiste 

personen. Mooie en zonnige carnavalsdagen met verenigingsactiviteiten. En een goede 
onderlinge sfeer. Eigen is nu eenmaal gin vutje in ons Striepersgat!

Tijdens een ledenvergadering op 19 maart met de 
aangesloten verenigingen werd dit nog eens be-
vestigd. Met de aanwezigheid van ongeveer dertig 
personen beginnen dit bijzondere bijeenkomsten te 
worden, met veel saamhorigheid en betrokkenheid. 
Maar zoals het hoort ook met suggesties, mopper-  
en verbeterpunten voor het komend seizoen. Dat al-
lemaal in aanwezigheid van Prins Carnaval d’n 62e 
van Striepersgat en z’n adjudant. Hopelijk heeft de 
komende prins weer een korte en pakkende naam.  
Prins Fysio d’n urste was een goede alternatief ge-
weest. Maar ja, onze prins houdt nu eenmaal van 
lange zinnen!

Het was op 19 maart evalueren en nagenieten met vertegenwoordigers van de commissie Bals 
en Zittingen en de Optochtcommissie. Kortom iedereen die er iets van vindt en te vinden heeft 
was er. Ook ons erelid Jos van Gestel was natuurlijk van de partij. Belangrijk dat we elkaar zo blij-
ven opzoeken, want de georganiseerde carnaval is in ons Striepersgat nu eenmaal een beperkt 
wereldje. Iets om zuinig op te zijn!

Met inmiddels 24 verenigingen aangesloten bij de Federatie betreft het zo’n zeshonderd leden. 
Na Vastenavond werd CV De Ritselaers het 23ste lid en onlangs werd CV KDB het 24ste lid. In 
de eerste Nieuwsbrief van het komende seizoen stellen zij zich nader aan u voor. Duidelijk is dat 
de leste het licht niet uit heeft gedaan en het aantal verenigingen weer groeit. Welke vereniging 
wordt het 25ste lid?
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Het komend seizoen gaan we aan de slag met het thema ‘Er was eens….’. Een sprookjesach-
tig thema met politieke aspiraties en volop ruimte voor lokale onderwerpen. Eens zien in welk 
sprookje onze prins volgend jaar verschijnt of wordt het een sprookjesprins? Afi jn, er kan weer 
gespeculeerd worden.

Op de vergadering werd duidelijk dat mijn rol volgend jaar weer vurzitter is. Dank voor het uit-
gesproken vertrouwen dat ik slechts kan waarmaken dankzij de inzet van de collega bestuurs-
leden. De komende maanden is het allereerst genieten van de zomerperiode, om daarna geïn-
spireerd aan de slag te gaan met het nieuwe thema.

Want ‘zoals ge ut maokt, zo kredde ut’.
Hans de Kinderen
D’n Vurzitter van Carnavalsfederatie Striepersgat

Jammer genoeg kreeg Wil-
lem-Jan Schampers op Car-
navalsmaandag bezoek van 
het dievengilde. ’s Morgens 
wapperde zijn Striepersgat-
se vlag nog in de wind, maar 
’s avonds was hij verdwe-
nen. Nog afgezien van het 
fi nanciële aspect en het feit 
dat mensen van andermans 
spullen moeten afblijven, 
baalt de bewoner van het 
pand aan de Leenderweg er 
behoorlijk van. ‘Ik ben een 
echte Strieper en wil dat ook 
graag uitdragen. Die kans is 
me nu halverwege de car-
naval ontnomen. Gelukkig 
had ik de speciale wimpel 

van Prins Adri d’n Urste er eerder al afgehaald. 
Misschien dat degenen die de vlag hebben 
meegenomen, hem ook weer kunnen terug-
hangen...’

Vlag verdwenen



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

Ton van Loon erelid
Ton van Loon is op Carnavalsza-
terdag benoemd tot erelid van de 
Stichting Carnavalsviering Strie-
persgat. Dit als erkenning voor zijn 
kwart eeuw van werkzaamheden 
voor de Valkenswaardse carna-
valsorganisatie. Tijdens dit seizoen 
was hij vervangend President.

Hij kreeg de onderscheiding bij de ontvangst van het 
prinselijk gezelschap op het gemeentehuis. Behalve 
lid van de Raad van Elf was Van Loon onder meer 
penningmeester van de commissie Bals & Zittingen, 
secretaris van de Stichting Carnavalsviering Strie-
persgat en lid van de initiatiefgroep voor de oprich-
ting van de Brabantse Carnavals Federatie.
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Valkenswirtse Twilling 
lid in de Orde van de 
Reigerij
Tijdens de ontvangst van Prins Carnaval d’n 
62ste van Striepersgat op het Valkenswaardse 
gemeentehuis is D’n Valkenswirtse Twilling in 
het zonnetje gezet. Ellen van den Oetelaar en 
Ted Smeets werden benoemd tot lid in de Orde 
van de Reigerij van de Baronie van Ginneve tot 
Zilberreg. Zij kregen de bijbehorende hoed uit 
handen van burgemeester Anton Ederveen.

De optredens van D’n Valkenswirtse Twilling zijn carnavalesk. Ze treden op tijdens feesten en 
partijen en namen ook lang deel aan het Groot Striepersgats Liedjesfestival en de Striepersgatse 
Vorstenzittingen. Bij de Orde van de Reigerij gaat het om mensen die bijzondere verdiensten 
hebben voor het Striepersgatse carnaval. De dragers van deze orde zijn gerechtigd de jaarlijkse 
ontvangst van de prins bij te wonen en worden daarvoor uitgenodigd.

Peter van Gerven kreeg de Parel van Valkenswirt. 
Hij kreeg deze carnavalsonderscheiding mede van-
wege zijn inzet voor CV De Brassers waarvan hij 
sinds 1978 actief lid is (waarvan 21 jaar bestuurslid). 

Hij bouwde de carnavalswagen, verrichtte 
hand- en spandiensten en zette zich in voor 
het Striepersgatse Blaaskapellenfestival, 
dat dit jaar voor de 37ste keer plaatsvond.
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Zilveren Hopbel voor 
Rinie Nieuwenhuizen

Rini Nieuwenhuizen heeft op Car-
navalsmaandag de Zilveren Hopbel 
ontvangen. Zij kreeg deze uit han-
den van Opperpintenwipper Joost 
van Rens van de Dommelsche Bier-
brouwerij en Mart Wijnen, locoburge-
meester van Valkenswaard. De Zilve-
ren Hopbel wordt ieder jaar uitgereikt 
aan een vrouw die een uitzonderlijke 
bijdrage levert aan het welslagen van 
de carnavalsviering in de gemeente 
Valkenswaard.

Nieuwenhuizen werft al diverse jaren 
adverteerders en sponsoren voor carna-
valsblad De Strieper. Al vanaf augustus 
start ze om langs de Valkenswaardse 
ondernemers te gaan. Zij is daarbij zeer 
volhardend, met als resultaat dat zij elk 
jaar de verwachting weer weet te over-
treffen, zelfs in deze barre tijden.
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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 

 



Website - Webwinkel - Vindbaarheid - Google Adwords - Facebook - Twitter - LinkedIn
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Op 27 en 28 juni 2015 organiseert Valkenswaard voor de 3e keer de SamenLoop voor Hoop. Sa-
menLoop voor Hoop is een 24-uurswandelevenement waarbij teams in estafettevorm een etmaal 
lang wandelen. De 24 uur staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Alle deelne-
mers proberen zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. 
De Valkenswaardse opbrengst zal geheel ten goede komen aan: onderzoek naar medicijnen 
tegen de twee meest voorkomende vormen van kanker bij kinderen: neuroblastoom en acute 
leukemie (ALL).
 
De SamenLoop start op 27 juni om 14.00 uur met de openingsceremonie. Tijdens deze 24 uur zijn 
er volop activiteiten van teams, is er bijna 24 uur lang live entertainment en zend VOS.fm via een 
eigen kanaal de hele Samenloop uit. Wellicht het meest bijzondere onderdeel van de Samenloop 
is de Kaarsenceremonie. Een indrukwekkende bijeenkomst waarin we vooral stilstaan bij hen die 
de strijd tegen deze vreselijke ziekte hebben verloren.
 
Nieuw deze editie is de KinderSamenLoop, voor kinderen van de basisscholen. Deze start zon-
dag om 10.30 uur. En zondag 28 juni om 14.00 uur sluiten we dit bijzondere evenement af.
 
Speciale aandacht is er deze 24 uur voor de survivors. Zij worden door ons in de watten gelegd 
en zijn het middelpunt van dit mooie evenement.
 
SamenLoop voor Hoop…Samen tegen kanker.

Welkom bij: 
SamenLoop voor Hoop Valkenswaard 
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• Angela gewichtsconsulente
• AVV Hardloopteam (I)
• AVV Hardloopteam (II)
• AVV wandelen
• Bartels & Co
• Boodschappenmand
• CDA
• CV Gin Gedoe
• Detifl eur
• De Dorenhagen ouderteam
• De Nieuwe Velden
• De Volharding
• Dierenkliniek Dommelen
• Familie Smit-de Steur
• Gynaecologie en verloskunde 
   Amphia Ziekenhuis
• Kalb Accountants (I)
• Kalb Accountants (II)
• Kalb Accountants (III)
• Kapsalon Nicole Kivits (I)
• Kapsalon Nicole Kivits (II)
• Kapsalon Nicole Kivits (III)
• Kapsalon Nicole Kivits (IV) - Kids

• Kiwanis
• LICHTPUNTJES
• Massagepraktijk Dian Evers (I)
•Massagepraktijk Dian Evers (II)
• MIEP
• Pluk de Dag
• Plus Korner (I)
• Plus Korner (II)
• Proost!
• Rabobank de Kempen
• Radjetoe
• RKVV Dommelen
• Route 286
• Scouting Dick van Toor
• Smits Machinefabriek (I)
• Smits Machinefabriek (II)
• Smits Machinefabriek (III)
• Smits Machinefabriek (IV)
• Smits Machinefabriek (V)
• Smits Machinefabriek (VI)
• ‘t Gezellige Zooitje
• Tandje/Toontje d’r bij
• Team M

• Team Rendus
• Valkencourt
• Valkenhof
• Van Alles Wa
• Vrienden van La Pipe (I)
• Vrienden van La Pipe (II)
• Voetje voor Voetje (I)
• Voetje voor Voetje (II)
• Voetje voor Voetje (III)
• Walk of Life (I)
• Walk of Life (II)
• WeerGenieten
• You Never Walk Alone
• Zuid Facilitair

Deelnemende teams
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Opoe hèt wirris wà
Halluf-vaaste en verkleeje!!

Halluf-vaaste, snèuw in Valkeswird !!?? neeej. EN… 
jaaa!! ’t War hil schòn vurjaorsweer hurre, mèr op 
de Staasie daor han ze dees jaor, vur halluf-vaaste, 
’n ski-piste gemokt. Meej ÉCHTE snèuw. Vur aauw 
(?) en jong Striepers: HET STATIE-SNEEUWSPEK-
TAKEL wa de horeca van de stasie, saome meej 
de carnevalsvereniginge Halluf Elluf en de Zware 
Jongens verzurregd han. Sund, ik kos ‘r nie bij zèn, 
mèr ik heb gehurd en geleeze dè ‘t ’n hil schòn eve-
nement war en dè we dè jaorlijks moete haauwe, ’t 
schònste, vèèn ik dan ok: meej hallef-vaaste!

Zôô halleverweege carneval en Pòsse, dè brèkt d’n 
vaaste-tèèd zouw ik zôô zegge. Zèèlef warre wij, d’n 
dieje van ons, m’nne mens zugezeed, en ikke, jaore 
geleeje, vèèfentwintig jaor getrèuwd , op, toender-
tèèd, halluf-vaaste. Dè war schòn! Iederiin moes ver-
kleed komme, toch op z’n minst; unne rooi-je zauw-

doek um oewe 
nèk. Umdè d’n 
onze krèk nie mir bij de Raod van Elluf war, mer nog wèl in de 
Stichting zat en ok in ’t bestuur van de Federatie, durrum war 
de Prins van toen, meej hil z’n gevolg, in vol ornaat bij ons op 
’t fi st. Dè paaste hil goe-d bij ’n zaol vol fi stvierende verklede 
mense.

’n Goei iets um zôô op halluf-vaaste oe Zilverere Brùlloft te 
kenne viere! Van d’n onze z’n wèèruk, warre ok collega’s (van 
wèèd-e-weg) op ’t fi st, volluk wa nie wit wa carnevalviere is, 
mèr die warre d’r nao zu friit dè ze écht carneval in Strie-
persgat han gevierd…! Ge zaauwt toch zegge; ’t war halluf-
vaaste!! We zeeje: kom mèr ’s trug as ’t hier écht carneval 
is! En naauw dees jaor; tweeëntwintig jaor wei-jer; war onze 

trèuwdag wír op halluf-vaaste. Unne schònne vurjaorsdag, ‘we hiele ’t mèr ’n bietje onder ons’.

Ik war meepersant an ’t prakkezeere over d’n datum van ons Gaauwe Brùlloft, over ettelìjke ja-
ore; dán is halluf-vaaste vier daog irder, wa zalle we daor meejdoen, tóch verkleeje?? Och, dè’s 
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nog lang…! Wie dan lèèft, wie dan zùrregt, vènde dè 
ok nie? Mer hoe dan ok, verkleeje doe ik gèèr, dè’s 
iin van de schònste dinge meej carneval,en wa ge 
dan vurstelt moete ok speule. Ik ken verschij-jene 
mense die dè ok gèèr doen/deeje en zôô ’t miste 
plezier han. Mèr ge wordt aauwer, sund, dan gì dè 
wa over. Durrum, vur ’t jong volluk: Doe zu gèk as 
ik en as aander, spult oewe rol meej die daog, dan 
hedde gij en aander veul plezier. Och wa ben ik an ’t 
zaauwele! As-of gullie dè nie wit,haha!

Tóch,  as ge naauw an onze Prins Carnaval d’n 62 ste trug denkt, ok hij spulde unne rol, ÉN unne 
goeie !! ’t War unne schònne en unne goeije Prins, krèk as Jeugdprins Jubliano Junior, wà deeje 
ze ’t goe-d! Schòn manne! Krèk as hun hil gevolg. Eigelijk sund dè we nie krèk as in Hasselt ’n 
halluf-vaasteoptocht hebbe, kosse ze nog ‘s ‘in ’t pak’  Mèr ’t is immel nie zôô, wij hebbe onze ge-
brùike, wor we friit meej zèn. Mèr ’n uniek nèèj èèvenement meej halluf-vaaste,’n nèèi-je tradiesie 
zu-as deze snèuwbaon? Ik denk dè dè ‘nne schònne toekomst hèt in Valkeswird/Striepersgat! ’t 
Begin is gemokt!
Mèr naauw gon we urst ‘t vurjaor viere, de natuur gí 
z’n eige verkleeje, zu-dè we ‘ne bont verkleede zom-
mer krèège en we zôô veul  inspirasie opdoen vur ’t 
neei-je carnavalsseizoen. Durrum ‘nne hille schònne 
tèèd en toe ‘t naojaor mèr wir!

Houdoe hè!!
Opoe

Uitleg:
snèuw… sneeuw
Pòsse… Pasen
rooje zauwdoek… rode, boeren zakdoek
prakkezeere… diep nadenken
zaauwele… langdradig preken
gèèr… graag
schòn… mooi
friit… blij
krèk… juist
trèuwdag… trouwdag
ettelìjke… enige
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Uit de oude doos
Even vooraf: In de vorige ‘Uit de oude doos’ is een zetfoutje geslopen. Het betreft de verkiezing 
van de Jeugdprins. De kinderen van de Jeugdraad, de Hopmarjannekes en de Jeugdkapel (vanaf 
1954) kiezen de nieuwe Jeugdprins. Dit moet zijn: ‘en de Jeugdkapel’ (vanaf 1984!).

Terwijl ik de spullen van afgelopen carnaval in de doos ging deponeren, dacht ik nog even terug 
aan het voorbije carnaval: aan de Misviering, de ontvangst in het gemeentehuis en natuurlijk de 
recepties van de Jeugdprins en op zondag van de ‘grote’ Prins. Overdenkend hoeveel Prinsen 
er zijn geweest in de geschiedenis van het Striepersgatse carnaval, kwam er nog vaag de eerste 
Jeugdprinsreceptie die ik mocht presenteren in gedachten.

Of er vóór 1975 ook al recepties waren weet ik niet, aangezien ik pas in 1975 werd gevraagd om 
als ceremoniemeester te fungeren. Ik herinner me nog dat ik op de hoek Markt/Eindhovenseweg 
in de zaak ‘Riche’ (nu heet dit ‘Markt 14’) moest proberen de honderden aanwezigen aan te kon-
digen zonder microfoon (!). Er was ook geen podium, waarop de jeugd zichtbaar was en zèlf ook 
iets kon zien 

Gelukkig werden de recepties nadien met micro-
foon, en met podium (vaak door de Jeugdcommisie 
met helpers opgebouwd) ‘professioneler’.

Ik keek nog even in de lijst met alle Jeugdprinsen 
in de lesbrief ‘Carnaval moet je (leren) vieren’. De 
herinneringen kwamen weer boven. En… vele oud-
Jeugdprinsen ben ik deze carnaval tegen gekomen, 
onder wie Ruud d’n Twidde (Van Dijk) 1977, Joep 
d’n Urste (Thomassen) 1978 en 1979,  Eric d’n Urste 
(Doddema) 1981, John d’n Urste (Hol) 1987, Ruud d’n Derde (Van Loon) 1990, Stefan d’n Urste 
(Zwarthoed) 1991, Roel d’n Urste (Van Wijk) 1992, Patrick d’n Urste (Van den Dungen) 1995, 
Hidde d’n Urste (Heesakkers) 2008, Loek d’n Urste (Jacobs) 2010 en Koen d’n Twidde (Stam-
men) 2010.

Ineens besef ik dat ik ze allemaal (op één na) als ‘ceremoniemeester’ heb mogen meemaken. 
(wat word ik al oud hè?!). Heel fi jn vind ik dat er enkele van hen nu nog in de huidige jeugdcom-
missie terug zie, zoals Patrick van den Dungen en Roel van Wijk (nu voorzitter). En zo zag ik bij 
de jeugdcommissie van nu ook nog Priscilla (van Lieshout), Wendy (van Daal), Ingrid (van Keu-
len) en Bram (Bots) terug. Dus krijgt de zo vaak gebruikte uitdrukking ‘Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst’ toch nog gestalte!

In de volgende ‘Uit de oude doos’ hoop ik weer eens wat nader te vertellen over het jeugdcarnaval 
van toen. Maar nu leg ik ook ‘t Strieperke van dit jaar in de oude doos!

Herman
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Historie van het 
Carnaval in 
Striepersgat (20)

Het Carnavalsseizoen 1997-1998 wordt dit jaar voorgegaan 
door de EERSTE vrouwelijke Prins Carnaval, namelijk Prins 
Betke d’n Urste. In 1990 werd zij voorgedragen en gekozen in 
de Stichting Carnavalsviering Striepersgat en al vrij snel ge-
volgd door de dames Hélène Coolen, Frie-Anne Geldens en 
Odette Geldens.

Zo ontstond er een Stichtingsbestuur, bestaande uit tien pro-
cent dames en negentig procent heren; een doorbraak van 
een jaren durende en heersende mannenmaatschappij (1953-
1990). Betke gaat de scepter zwaaien over Striepersgat, met 
alle Striepers en Strieperinnen, onder de Prinselijke Naam Prins 
Betke d’n Urste; haar adjudant wordt Camiel Bots en haar Prin-
selijke Leuze luidt: ‘t Leve is mar kort, dus zurgt da ‘t wa wordt’.

Op 29.11.97 werd als Ode aan Prins Betke d’n Urste op haar 
Prinsenfeest een toepasselijk lied gebracht, op de wijze van 
‘Johanna, Johanna’, met als refrein:

Prins Betke, Prins Betke,
Men koos haar als Prinselijke griet.
Prins Betke, Prins Betke,
Het wonder is eindelijk geschied.

Op 20.12. worden Ellen en Frans van den Oetelaar, tijdens de Nacht van de Bokken, uitgeroepen 
tot het Paar van het Jaar. Ellen, bekend als zangeres en tekstschrijver van de ‘Ger van Huisvrou-
wen’. Aan het eind van dit jaar zijn zij 25 jaar ‘écht’ getrouwd.

Begin 1998 treedt Alexandra van Keulen, als eerste meisje, toe tot de Hofkapel. Zij doorbreekt 
hiermee de traditie van alleen maar mannelijke muzikanten. Zij gaat dan ook in de Carnavalswe-
reld door als nichtje van Stichtingslid Jan van Keulen.

23.01. Martien Geldens, op 64-jarig leeftijd overleden. Hij stond aan de basis van het Carnaval in 
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Striepersgat; in 1965 Prins Carnaval, als Prins Martien d’n Urste. Martien heeft binnen de Stich-
ting Carnavalsviering Striepersgat een belangrijke plaats ingenomen op allerlei fronten, vooral 
binnen de Technische Commissie van de Stichting. Daar nam hij het vele schilderwerk van decors 
en Prinsenwagens voor zijn rekening.
In Martien zijn wij een hard werkende en toegewijde kracht verloren.

25.01 Het 33-jarig jubileum van CV en 
Kapel De Schuimkoppen in zaal Du Com-
merce. Oprichters waren Jan Vrenken 
en Jan Schijvens; Dirigenten waren Piet 
Cuypers, Ad  Scheepers en Guido Coen-
ders. Een actieve club, met veel muzikale 
kwaliteiten in huis, waar unne gewone 
Strieper jaloers op zou worre, met vele 
optredens, o.a. voor de gehandicapten; 
de Minizitting in Huize De Haagacker; het 
organiseren van de jaarlijkse Kerstblaos; 
het traditionele Haantoepen op Kermis-
maandag et cetera.
In 1987 namen zij het Liedjesfestival 
GGdS over van CV De Klutjesgoojers, dat nu ook weer haar 11-jarig. bestaan kent in de Stichting 
Striepersgats Carnavalslied. Feest en receptie in cafè-zaal Du Commerce, met muzikale onder-
steuning van de Jägermeister Hofkapel uit Eindhoven. Het ceremoniële gedeelte nam Jan van 
Keulen voor zijn rekening. Hij werkt al jaren met de jubilerende CV en Kapel.

01.02. Het 20e Blaoskapellen-festival wordt gehouden, georganiseerd door CV De Brassers, met 
muzikale ondersteuning van de Hebras-kapel, in zaal Lavrijssen.
Winnaar: Kapel De Malpiegalm, die drie keer de eerste prijs behaalde en derhalve de Wisseltro-
fee ‘De Muzikale Noot’ mag behouden.

Met de uitreiking van het Carnavalsmagazine De Strieper wordt een Duo ‘Joetje en Christien’ tot 
de ‘Meest Gepersten’ uitgeroepen, zijnde Lex Janssen en Bernadette Winters, hoofdrolspelers in 
de Striepersgatse Prinsenrevue en daarnaast ware promotors van de Striepersgatse Carnaval.

Met de Vorstenzitting wordt de Federatie-onderscheiding toegekend aan RIKSKE (Wim v.d.Broek); 
een Striepersgatse tonpraoter en mede-oprichter van CV De Valkenvangers. Lid van de twee 
oudste carnavalsverenigingen van Valkenswaard, nl. CV De Valkenvangers en CV ADA. Van CV 
ADA was hij 22 jaar bestuurslid en werd hij dan ook in 1996 tot erelid benoemd.

Op 12.05 wordt het secretariaat van de Stichting Carnavalviering Striepersgat (SCS) door Ruud 
van Dijk overgedragen aan Ton van Loon.

21.11 I.p.v. de Jaarlijkse Prinsenrevue wordt voor het eerst, mede als afscheidszitting ‘Het Gat 
van Striepersgat’ gehouden door de Commissie Bals & Zittingen (Vz.Jan Zwarthoed). Dit GAT, 
symbolisch bedoeld, als de Bouwput van de Willem II, waarin een drietal Park-appartementen 
worden gerealiseerd, w.o. Montagnard, waarbij het aspect amusement in een carnavaleske ge-
dachte moet worden hooggehouden.
Een Prinsengala, als afscheid van de ‘oude Prins’ en de presentatie van de pas gekozen Prins 
Carnaval. Voor het seizoen 1998-1999 Prins Piet d’n Twidde, zijnde Piet van Lieshout. Een nieuw 
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evenement, met een mengelmoes van jong en oud; van muzieksoorten en -stijlen, van ‘nieuw 
Valkeswirdse stromingen’.
Met het GAT moest wederom Valkenswirdse talent op het podium komen en een begin gemaakt 
worden met actuele carnavalsactiviteiten. Deelnemers/sters vanuit het Centrum van Muziek en 
Dans; van Balletschool Carla Rosielle; Scholengemeenschap Were Di ; maar ook individuele 
optredens van o.a. Wil Theus, Jan Snellen, Els van de Putte, Carla Rosielle, Hessel Engelsman 
en Marcel Driessen. Maar ook vanuit de Carnavalswereld: Jolande Janssen, Gerrit Dijkhoff, Eva 
Walraven, Gonnie Tutelaers en vele anderen.

22.11 Het 35-jarig jubileum van CV De Bokkenrijders in café-zaal Lugano. In het begin kenden zij 
een eigen Kapel nl. De Blérkoppen o.l.v. Jos Leijsten, nu de Bokkenrijders- kapel. De mascotte 
is een witte BOK; de grote animator en voorzitter is Henk Kremers. Enkele activiteiten van deze 
Carnavalsvereniging zijn:
- Het houden van het evenement ‘De Nacht van de Bokken’ waarop het ‘Paar v/h Jaar   
 wordt  gekozen, later gevolgd door de Striepersgatse Bruiloft.
- Het optreden van de ‘Bokanders’ tijdens de Vorstenzittingen.
- Het in stand houden van de Jumilage met de Stad Tienen; contact met de Ridders van   
 Brunengeruz, die op hun beurt met Carnaval en op de Boerenbruiloft aanwezig zijn.
- Het gebruik van het plaatsen van de traditionele vlaggenmast met een Bok als windwijzer  
 voor het huis van de Carnavalsprins.
- De jaarlijkse verspreiding/verkoop van het Carnavalsmagazine De Strieper.
Kortom een Carnavalsvereniging, die haar sporen binnen de Carnavalswereld in Striepersgat dik 
heeft verdiend.

28.11 De Federatie van CV’en en Kapellen bestaat 33 jaar en houdt onder het motto ‘Drie Maal 
Elluf’ een receptie, galafeest en kinderkleurwedstrijd in Zaal Lavrijssen. In het begin (1965) werd 
op voorspraak van de toenmalige CV De Bierteuten de Federatie opgericht, met als doelstelling: 
‘een goede coördinatie tussen carnavalsverenigingen en kapellen; het bewerkstelligen van EEN 
Prins Carnaval met gevolg, omdat vele CV’en en Kapellen toentertijd een eigen Prins met gevolg 
kenden. Kortom: een organisatie van het plaatselijk carnaval. Een drukbezochte receptie in Resi-
dentie Lavrijssen was dan ook het hoogtepunt van deze viering.

Met de uitvoering van de voorstelling ‘Het Gat van Striepersgat’ 
werd ook de gekozen Prins van Striepersgat gepresenteerd, zijn-
de Piet van Lieshout, als Prins Piet d’n Twidde. Hij gaat het car-
navalsseizoen 1998/99 voor met aan zijn zijde Adjudant Nol van 
der Alst en onder zijn leuze ’Viert zo lang ge kent, ‘t is mar efkes 
da ge der bent’.

09.01.99 Het Carnavalsmagazine De Strieper komt voor het eerst 
in fullcolour uit. Burgemeester Hein Tops en Prins Piet d’n Twidde 
ontvangen de eerste exemplaren. De presentatie van de Strieper 
vond plaats vanuit een Poppenkast, met de hoofdrolspelers Hein 
Tops en Betke Luijbregts (vz. Commissie PP & P). CV De Bok-
kenrijders draagt wederom zorg voor de jaarlijkse verkoop, dit jaar 
een oplage van 1.800 stuks.
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Tijdens de uitreiking van de Strieper wordt Arie Muller uitgeroepen tot de ‘Meest Geperste’. Hij 
verzorgt de fotografi e met/over de Striepersgatse Carnaval in het Eindhovens Dagblad, het Val-
kenswaards Dagblad en uiteraard ook in de Strieper.
Verder is hij actief bij de Vrijwillige Brandweer en de Kapel De Pompiers, enerzijds als fotograaf, 
anderzijds als muzikant.

17.01. Het 32ste Dansmarietjes-tournooi wordt i.v.m. te weinig deelnemers/sters en verdere be-
langstelling door de organisatie, zijnde CV De Valkenvangers, DEFINITIEF afgeblazen. De jeugd-
commissie van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat geeft aan om, i.s.m. Gerard Ras, een 
plan op te stellen om dit toernooi nieuw leven in te blazen. Het 31ste toernooi was dan ook het 
einde van dit Striepersgats Evenement, vanaf het begin georganiseerd door CV De Valkenvan-
gers.

30.01 Het 35-jarig jubileum van CV De Tuute Pruuvers. Opgericht in cafè De Volharding (Moeke 
van de Broek). Mannen van het eerste uur waren: Piet Hoeymans  en Leo Louwers. Jaren ken-
den zij het Opperschap, ingevuld door Jo Verbruggen, vervolgens Piet van de Heuvel, alias Piet 
Spack, en de huidige Opper Wil van Gruythuizen. Zij organiseren het jaarlijkse Barak-concours, 
de Fietstocht en namen deel aan de optocht met Carnaval. De huidige residentie is de Apollobar, 
waar zij receptie en feest houden o.l.v. Voorzitter Jan van de Broek.
 

31.01. Het Federatiebestuur organiseert een Gala-zitting voor de dragers van de Federatie-on-
derscheiding. De dragers met partners worden voor deze feestelijke en carnavaleske middag 
uitgenodigd . Er zijn optredens van artiesten, dansgroepen en veel muziek. Het hoogtepunt is de 
ceremonie protocollaire, bestaande uit het bekend maken in hun jubileumjaar van de Federatie-
onderscheiding 1999. Als afsluiting van deze Gala-middag is er een Carnavaleske maaltijd, be-
staande uit: petazzi met schrêuwsaus, spek en worst en natuurlijk het nodige gerstennat. Een 
geslaagde bijeenkomst, die voor herhaling vatbaar is.

Zaterdag, een week voor Carnaval, wordt de Striepersgatse Bruiloft gehouden, waarop het Paar 
van het Jaar, zijnde Frie-Anne Geldens en Bart Rijkers in de ‘onecht’ worden verbonden. Frie-An-
ne is lid van CV Swing en op het Liedjesfestival zingt zij haar partij samen met CV ZAT. Daarnaast 
is ze voorzitter van de commissie Verenigingsbelangen. Bart, eveneens deelnemer aan het Lied-
jesfestival, daarnaast muzikant bij het SWING Dweilersorkest  en Lid van de Pimpelierskapel.

16.02. Een Ouderen-middag in Zaal De Harmonie. Organisatie en presentatie zijn in handen van 
Jan van Keulen i.s.m. de Ouderenbond afd. Valkenswaard. Artiesten en kapellen vanuit Striepers-
gat doen hieraan belangeloos mee. Jan stelt dan ook voor deze organisatie in handen van de 
Stichting te nemen, omdat Prins en Jeugdprins deze middag ook al spontaan in hun Programma 
hebben opgenomen.
De Stichting laat de organisatie in handen van Jan van Keulen, maar zegt haar medewerking, 
waar nodig, wel toe. Vanaf het 55-jarig jubileum van de Stichting, in 2008, neemt de commissie 
Bals & Zittingen deze  Ouderen-middag defi nitief over. De uitvoeringen hiervan vinden plaats in 
de theaterzaal van De Hofnar.

04.05. Jo de Bruin komt met een plan om geld in te zamelen, namelijk 2.000 centen, om in het 
jaar 2000 aan de Stichting Carnavalsviering Striepersgat een nieuwe TON aan te bieden, te ge-
bruiken bij het tonproatersconcours en de zittingen van de Stichting.

06.05 Piet de Rooij, Voorzitter van CV De Tutters, op 71-jarig leeftijd overleden.
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01.09. Het besluit valt dat, in samenwerking met de Stichting Carnavalsviering Striepersgat, de 
jeugdcommissie o.l.v. Vz.Ruud van Dijk, het Dansmarietjes-toernooi weer wordt opgestart. De 
32ste editie vindt plaats op 16.01.2000 in Zalencentrum De Graver. Doelstelling, een happening 
voor de jeugd, wel met een wedstrijdelement voor Dansmarietjes.

16.10 Het 25-jarig jubileum van de Hébraskapel. Receptie en een muzikale feestavond in Zaal 
Lavrijssen. De kapel telt 22 leden o.l.v. Henk van Moorsel. Zij verzorgen optredens voor bejaar-
den, gehandicapten en luisteren vervolgens ook de diverse lokale evenementen op.

23.10 Het eerste lustrum van CV Zwing wordt gehouden. Een Carnavalsvereniging, ontstaan 
vanuit de Bloemencorsowereld. Zij neemt deel aan de Carnavalsoptochten en organiseert jaar-
lijks, i.s.m. CV ZAT, het ‘Carnaval Tropical’. Verder zijn de leden binnen de Stichting Carnavals-
viering Striepersgat ook zeer actief.

11.12 Het 33-jarig jubileum van de Ridders van Brunengeruz, een ontstane Jumelage tussen de 
Gemeenten Tienen en Valkens-
waard. CV De Bokkenrijders kent 
een jaarlijkse uitwisseling van 
Prinsen Carnaval met gevolg tus-
sen Tienen en Striepersgat.

Een twintigtal overzichten en/of 
beschrijvingen van de Historie 
van het Carnaval in Striepersgat 
ging over de periode 1953-1999. 
Het carnavalsjaar start dan met 
een overzicht, genummerd 21, in 
de eerstvolgende uitgave van de 
PYPLIANO.

Jan van Keulen
Carnavalshistoricus
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