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Er was eens....
Prins Carnaval d’n 62ste 

van Striepersgat.
Zijn sprookje is echter bijna uit.

Hoe is het vervolg na 
14 november ??
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Van de redactie

Kopij volgende nummer
inleveren voor 16 december 2015

De Raad van Elf is een gezelschap dat tijdens carnaval de Prins bijstaat. De naam verwijst naar het 
getal elf, het narrengetal, dat een belangrijke rol speelt in het carnaval. Leden van de Raad van Elf zijn 
vaak vertegenwoordigd in allerlei commissies, die betrokken zijn bij het carnavalsfeest. Denk daarbij aan 
de commissie Bals & Zittingen, de technische commissie en de commissie protocol.

In Striepersgat bestaat de Raad van Elf uit de Prins, de adjudant, de Pliessie en de leden. Degene die 
er als laatste is bijgekomen, krijgt de titel ‘Pieleke’. Dit is dialect voor een ‘jong kuikentje’. De Prins en 
zijn adjudant kunnen uit de Raad komen, maar dit is niet noodzakelijk. In principe kan iedereen Prins 
worden. Tenminste als hij of zij lid is van een vereniging die is aangesloten bij de Carnavalsfederatie. De 
leden van de Raad van Elf worden voorgedragen en gekozen door de Raad zelf. Hiervoor is een offi -
cieel kiessysteem opgesteld.

De Raad van Elf van Striepersgat draagt een rokkostuum met op de linkerborst de zogeheten ‘Striep-
ersgatse Bolknak’. Onder het kostuum dragen de leden een witte blouse, met een wit shaket en een 
witte strik. Hieraan hangt de hoogste Striepersgatse onderscheiding. Witte handschoenen, zwarte 
lakschoenen en zwarte sokken completeren het geheel. Bovendien dragen alle leden een blauwe met 
gouden stiksels versierde Striepersgatse sjerp en op het hoofd een steek met minimaal twee veren. De 
Prins en adjudant hebben overigens meer veren.

Tot zover de tekst op de website van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat. Hoewel er een nieuw 
dagelijks bestuur is, dat openstaat voor nieuwe ideeën en eventueel zelfs wijzigingen in programma en/
of protocol, zal er veel hetzelfde blijven binnen de carnaval. Het is immers een feest van traditie en dit 
moeten we in ere houden. Onder de noemer ‘Er was eens…’ gaan we het nieuwe seizoen in. Spannend 
wordt natuurlijk wie als nieuwe Prins en adjudant worden gekozen.

Er zijn de afgelopen weken diverse namen genoemd, maar nieuwe President Dennis laat niks los. Hij 
is de enige die weet wie de kandidaten zijn en wie zich op zaterdag 14 november in De Senaat gaan 
presenteren. Wie niet aanwezig is bij de Prinsverkiezing, moet dus wachten tot op het Prinsenbal in zaal 
Lavrijssen. Nadat we afscheid hebben genomen van Prins Carnaval de 62ste en zijn adjudant Peter, 
wordt bekend gemaakt welk illuster duo over Striepersgat gaat regeren. Ik ben benieuwd!

Alaaf!
Willem-Jan Schampers
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Lieve Striepers en Strieperinnen,

Na een fantastisch Vogelverschrikkerfestival rollen 
we alweer het carnavalsseizoen in. 
Komend weekend zal duidelijk worden wie de nieu-
we heersers van Striepersgat worden. Altijd weer een 
speciaal moment! 

En leuk ook dat ik jullie bijzondere bestuursvergade-
ring - waarin de nieuwe Dorstlustige Hoogheid wordt 
gekozen - voor mag zitten. Na de Prinsverkiezingen 
zal een kort carnavalsseizoen volgen. Begin dus met-
een met feesten en kom in de stemming op het Prin-
senbal!

De afgelopen maanden heb ik samen met mijn mede DB-leden, en vooral ook jullie, al veel van 
gedachten mogen wisselen over de carnaval. Het is ons daarbij opgevallen hoe de carnaval leeft 
en hoeveel  leuke en enthousiaste ideeën er zijn.

Zoals jullie hopelijk hebben gemerkt, willen wij als nieuw DB iedereen de ruimte geven om ideeën 
over carnaval nu en voor de toekomst met elkaar te delen. En samen met jullie te kijken of we 
daar iets mee kunnen/moeten doen, zonder daarbij onze kernwaarden aan te tasten.

Wij hopen in ieder geval dat we de saamhorigheid kunnen vergroten en de stichting meer te ver-
enigen. Om er samen komend seizoen een oprecht gezellig en sfeervol fi sje van te maken. Want: 
je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen feestje en dat van anderen!

Alaaf!
Dennis
President
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Van Carnavalsfederatie 
Striepersgat
Er was eens…  Een schon thema om terug te 
gaan in de tijd of om juist vooruit te kijken.

Dat laatste spreekt me meer aan, want in verleden 
blijven hangen, is niet goed voor het humeur en ge 
kunt er toch niks meer mee. Alhoewel 20 oktober 2015 
een bijzonder dag was. Jullie federatie bestond vijf-
tig jaar, nadat in 1965 in Bristol (wie kent het nog…?) 
een vijfkoppig bestuur aantrad na diverse beraad-

slagingen.

Er werd ge-
protesteerd 
tegen café-
houders die 
entree vroe-
gen tijdens 
de carna-
valsdagen en er was gedonder over de jurering tijdens de 
carnavalsoptocht. Entree heffen voor het bezoeken van 
een café is nu ondenkbaar. Tijdens de carnavalsdagen 
is het al moeilijk genoeg om vier dagen een kroeg vol te 
krijgen met feestende Striepers en Strieperinnekes.

Om maar gelijk wat gedoe te stoppen; de federatie stond 
vanaf 1965 bekend als ‘Federatie van Carnavalsvereni-
gingen de Poppenmakers’ te Valkenswaard. Een naam-

geving afkomstig uit de tabaksindustrie. De toevoeging van de naam Poppenmakers werd in 
1982 beëindigd, doordat ook verenigingen uit Mulkgat en Brouwersgat toetraden tot de federatie.

Inmiddels is er een commissie in Striepersgat die claimt de naam ‘Poppenmakers’ als urste te 
gebruiken. Niks is minder waar! Naast het bestuurlijk archief, is er ook beeldmateriaal dat hun 
ongelijk bewijst. Uiteindelijk gaat het niet om de naam, maar om de wapenfeiten. Zo is het thema 
‘Er was eens…’ goed voor het historisch besef van ons allen!

Er was eens… roept herinneringen op en een sprookjesachtige sfeer. Een sprookje is een ver-
haal met mensen en dingen die in het echte leven niet voorkomen. Oftewel een verzonnen ver-



haal, waarin goed en kwaad scherp tegen elkaar worden gezet en waar vaak een les aan ten 
grondslag ligt.

Vastenavond is daarom geen sprookje. Het is een periode waarin vermeende verschillen tussen 
mensen niet bestaan, ieder gelijk en welkom is om deel te nemen aan het jaarlijkse lentefeest. 
We nemen elkaar op de hak, we zingen en dansen samen en daarbij  verkleden we ons sprook-
jesachtig. De les van vastenavond: denk vandaag niet aan morgen, zeker niet aan het verleden 
en beleef vooral het moment.

Er was eens… een volksgebruik dat vooral moet blijven.

Er was eens… een clubke met mensen dat er weer veel zin in heeft om als overkoepelend orgaan 
voor de Striepersgatse verenigingen aan de slag te gaan in het nieuwe seizoen. Ik wens ieder-
een, mede namens de collega-bestuursleden, een inspirerende en gezellige carnavalsperiode 
toe, waarbij we niet alles serieus nemen en vooral vooruit kijken.

Er was eens… een uitdagend jaarthema. Want: ‘zoals ge ut maokt, zo kredde ut’!

Hans de Kinderen,
D’n vurzitter van Carnavalsfederatie Striepersgat
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CV De Brassers 
55 jaar jong
Een paar maanden voor carnaval 1961 werd door een 
aantal stamgasten (onder wie Janus Bloemers alias Jan 
Wijnen) van café De Gouden Leeuw (Claassen-Van den 
Eijnden) aan de Eindhovenseweg, besloten om een carna-
valsvereniging op te richten: DE BRASSERS. Het bleek een 
zeer goede zet, de vereniging fl oreerde en had in de periode van 
de eerste elf jaar een mooie dansgarde. En met Jan Stevens zelfs een 
échte Prins in de gelederen.

Vanaf de oprichting van de Federatie was besloten dat er GÉÉN prinsen in de verenigingen zou-
den zijn en dat er maar ÉÉN Striepersgatse Prins zou zijn. Een mooie beslissing! Zo hadden de 
Brassers later met carnaval 1986 wéér een Prins: Martien d’n Twidde (Martien Wijnen) in hun 
vereniging, die toen de scepter over Striepersgat zwaaide. Brasser Wil Janssen zat in die tijd ook 
al jaren bij de Raad van Elf.
Twee leden van de Brassers maakten jaren deel uit van het bestuur van de Federatie. Ook had-
den de Brassers ooit een Jeugdprins van Striepersgat: Martien (Wijnen jr.) d’n Urste in 1984. 
In die tijd was hij trompettist bij de Hébrasskapel. Daarnaast werden Pliessie Bert van Dijk en 
echtgenote Corry, nadat hij was gestopt was met zijn belangrijke rol in Striepersgat, lid van onze 
vereniging.

De vereniging groeide en deed mee aan alles wat 
met carnaval te maken had. De Brassers waren in 
die eerste periode de GRONDLEGGERS van de 
viering (vanuit het Duitse idee) ‘Rosenmontag’. Dit 
wil zeggen het dweilen van kroeg naar kroeg op car-
navalsmaandag. Iets dat voorheen NIET bestond, 
maar snel navolging kreeg door andere verenigin-

gen. Zo werd carnavalsmaandag de gezelligste dag van het Vastenaovendfi st.

Vanaf het eerste begin heeft de vereniging NOOIT verstek laten gaan om voor de carnavalsop-
tocht een wagen ZELF te bouwen. Slechts één maal in 55 jaar reden we niet mee. Dit was in 
verband met het overlijden van een dierbaar (bestuurs)lid.
Omdat bij carnaval muziek hoort, vonden enkele leden dat ze een instrument moesten leren 
bespelen. Vur ’n kapelleke! Dit onder leiding van Co Scheel en later Jan van Dijk. In 1974 werd 
dan ook de Hébrasskapel opgericht. Later volgden Henk van Moorsel en Toon Meulendijks als 
dirigenten.

valsvereniging op te richten: DE BRASSERS. Het bleek een 
zeer goede zet, de vereniging fl oreerde en had in de periode van 



De naam ontstond doordat andere verenigingen ons toeriepen op bijvoorbeeld ‘ Rosenmontag’ 
met: ‘Hééj Brassers’! Het repertoire was in het begin nog zeer minimaal, maar groeide. Na het 
een paar keer te hebben meegedaan aan blaaskapellenfestivals bij onder meer de Haone in 
Eindhoven, vond de toenmalige voorzitter dat CV De Brassers zelf ook wel een Striepersgats 
Blaaskapellen Festival kon organiseren.

Door de geweldige inzet van de meeste van onze leden is dit ieder jaar weer een succes. Dit fes-
tival bestaat nog steeds (op 24 januari 2016 in zaal Lavrijssen (voor de 38ste keer), ondanks dat 
de Brassers geen blaaskapel meer hebben. Vijf jaar geleden werd besloten dat ieder zijn eigen 
weg zou gaan, omdat de kapel, al heel lang, steeds minder in de carnavalsactiviteiten van de 
Brassers paste. De carnavalsvereniging zorgde dat de kapel (nu Blaaskapel Valkenswaard) een 
fi nancieel ruggensteuntje had voor de doorstart. Gelukkig kunnen beide groepen nog steeds heel 
goed door ‘één deur’! Iets dat zéér belangrijk is in ons Striepersgat.

CV De Brassers was al die 55 jaren niet alleen met carnaval actief, maar het hele jaar door. De 
leden maakten vele reisjes naar Tsjechië, Oostenrijk, Duitsland enzovoorts. Ze organiseerden 
natuurwandeltochten, fi etstochten, kerstbloemschikken, kerstmiddagen en een cursus Mandala 
tekenen. Ze hadden zelfs een aantal jaren een volksdansgroepje, mét optredens. Vooral niet te 
vergeten: de Sinterklaasfeesten! En natuurlijk vanzelfsprekend de ledenfeesten.

Maar alles is veranderd met de jaren. De reizen werden onbetaalbaar, mensen trekken er tegen-
woordig ZELF op uit en kiezen voor (goedkopere) vliegreizen. Wat de Sinterklaasfeesten betreft, 
gloort er overigens wel weer hoop! De vereniging is duidelijk aan het verjongen! Er worden weer 
kinderen geboren. De kinderen van toen hebben en krijgen kindertjes. Ook zijn er weer jonge 
leden bij gekomen, waar de senioren dan ook ERG blij mee zijn.

Het is zoals het leven; het moet groeien. Deze evolutie was er steeds in al die 55 jaar van CV De 
Brassers. Naast de felbegeerde Sriepersgatse onderscheidingen, vielen ook andere eretekens 
onze leden ten deel: twee maal de Federatie-onderscheiding, twee maal De Parel van Valkeswird, 
De Hopbel, twee maal de Huisorde van de Federatie, een Lid van de Orde van de Reigerij, schil-
derij ‘Striepervalk’ en zeker niet te vergeten, het schild ‘Markgraef de Haege van Rapelenberg’.

Een groot aantal jaren werd het verenigingsblad van Striepersgat, de Pypliano, geheel samen-
gesteld door een van onze leden. Fijn dat dit blad nog steeds bestaat en prachtig verzorgd wordt 
door een vroeger lid (muzikant) van onze vereniging, die dit duidelijk met veel verve doet.

CV De Brassers heeft geen clubhuis, wij komen overal graag! Zaal Lavrijssen is jaarlijks de lo-
catie van waar ons Blaaskapellenfestival wordt gehouden. Daarom willen we ook graag onze 
FEESTELIJKE RECEPTIE, op zaterdag 21 november, daar MET JULLIE ALLEMAAL vieren.
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Zet het dus even in jullie agenda:

Receptie 5x11 jaar CV De Brassers
Zaterdag 21 november 2015, aanvang: 20.11 uur

Zaal Lavrijssen, Karel Mollenstraat zuid 44

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!
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Sprookachtige 
Prinsenzitting
 

‘Er was eens… hier vlakbij… een hele knappe prins… De Prins Van Striepersgat. Hij heers-
te over carnavalesk Valkenswaard voor een heeeele lange tijd, namelijk wel bijna een jaar 
lang. In een roes van blijdschap en vrolijkheid. We hebben het natuurlijk over Prins Carna-
val d’n 62ste van Striepersgat. Zijn sprookje is echter bijna uit.

Op zaterdag 14 november wordt hij namelijk in zijn paleis aan de Karel Mollenstraat Zuid, met 
aan het hoofd lakei Peter Lavrijssen, ontdaan van al zijn prinselijke versierselen. Dit gebeurt in 
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het bijzijn van alle burgers en buitenlui van Striepersgat. Maar niet getreurd, beste mensen, want 
na een korte periode van prinsloosheid, wordt op dezelfde avond, om precies elf minuten over elf, 
een nieuwe prins onthuld en klaargemaakt voor het nieuwe sprookje dat carnaval heet.
Tijdens deze avond, die begint om 20.11 uur, kan men genieten van de twaalfkoppige maxiband 
´Timeless´. Zij brengt hemelse muziek en zang ten gehore, waar u nog lang van zult dromen. Ook 
zijn er optredens van lokale artiesten, zeg maar hofnarren, die hard hun best doen om u aan het 
lachen te krijgen. Onder hen tevens enkele hooggeëerde gasten van de Heemkundekring, onder 
wie Betke  Luijbrechts en Hans Neutkens. Voor alle mensen die in sprookjes geloven, ‘de Neut’ 
doet zijn intrede op deze avond, voor het aanbieden van een mooi gebundeld verhaal over de 
geschiedenis van Striepersgat, aangevuld met liederen die u allen kent.

Gratis
Een elfenachtige garde van Hofmarjannekes brengt haar nieuwste dans, voor u en voor de nieuwe 
Prins. U mag binnen zonder uitnodiging, want de avond wordt u aangeboden door de commissie 
Bals & Zittingen van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat. Zij heeft de hoop uitgesproken 
dat zij op deze sprookjesachtige Prinsenzitting vele Striepers en Strieperinnen mag begroeten. 
En laat u gerust gaan, want zo luidt de toverspreuk: ‘Dolce est d’esi pere in loco’, ‘Het is goed om 
uitgelaten te zijn!’ En we leefden nog lang en gelukkig…



Website - Webwinkel - Vindbaarheid - Google Adwords - Facebook - Twitter - LinkedIn



11

Na een editie met de nodige commotie, maakt de orga-
nisatie van het Groot Striepersgats Liedjesfestival zich 
op voor de afl evering van 2015. Frank Segers is voorzit-
ter van de gelijknamige stichting en kijkt kort terug op 
de ophef rond het mogelijke plagiaat van winnaar ‘Wij 
van Hierneffe’. De groep rond Dommelnaar Johan Fol-
lon werd vrijgepleit, maar heeft toch besloten om niet 
meer deel te nemen aan het GSLF. ‘Begrijpelijk’, aldus 
Segers, maar wel hartstikke jammer.’

Qua naamsbekendheid was alle publiciteit best interessant, zegt Segers. ‘Maar het is niet de re-
clame waar je op hoopt. Het is immers nooit leuk als er wordt getwijfeld of de winnaar wel eerlijk is 
geweest. Of hij niet te veel leentjebuur heeft gespeeld bij een bestaand nummer. Het betekende 
een hoop werk achteraf voor de organisatie en een vervelende tijd voor deze deelnemers, die in 
een slecht daglicht kwamen te staan. Toen uiteindelijk bekend werd dat er geen sprake was van 
plagiaat, was het carnavalsseizoen echter bijna voorbij. We hebben het winnende liedje vrijwel 
nergens gehoord en dat is toch zonde.’

Natuurlijk kon de organisatie van het GSLF er niks aan doen, maar ze werd er wel telkens op-
nieuw op aangesproken. Het gaat bij ons vooral om samen plezier te maken, al zijn er uiteraard 
wel regels waaraan de deelnemers zich moeten houden. We hebben advies ingewonnen bij 
Buma Stemra en diverse professionals uit de business geraadpleegd. De uitkomst van deze ge-
sprekken hebben als basis gediend voor onze beslissing. Zelf hadden we immers niet de kennis 
in huis om de bijdrage op deskundige wijze te beoordelen. Het is jammer dat Johan en zijn men-
sen niet meer meedoen. Overigens snap ik het wel, want het ligt wel gevoelig.’
 

Carnavalslied
Het Groot Striepersgats Liedjesfestival vindt dit jaar plaats op vrijdag 11 december in stadscafé 
De Senaat. Op deze avond wordt hét nieuwe carnavalslied voor Valkenswaard, Dommelen en 
Borkel en Schaft (Groot Striepersgat) gekozen door middel van een carnavalesk songfestival. 
Segers: ‘Naast diverse bekende artiesten, hebben we inmiddels ook diverse nieuwe deelnemers.

Het GSLF wordt dit jaar voor de 39stemaal gehouden. De vierde keer door de huidige stichting. 
‘De opzet is hetzelfde als de laatste twee jaar. Dus met korte voorrondes en een fi nale. Helemaal 
in de stijl van de populaire televisieprogramma’s, maar dan op z’n Valkenswirts. Een deskundige 
jury én het publiek kiezen de winnaar. Daarnaast zijn er diverse andere optredens, zoals die van 
de Striepersgatse Hofkapel en hopelijk ook weer een spetterende afsluitende muzikale act.’

Voor meer info: Ewald de Groot, tel. 06-13764878, 
e-mail: secretariaat@striepersgatsliedjesfestival.nl. 
Website: www.striepersgatsliedjesfestival.nl.

Groot Striepersgats Liedjesfestival 
volop in voorbereiding
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The Battle of 
Striepersgat! 

DE STRIJD BARST LOS!! 
De Raad van Elf is de organisator van: 

Ludieke en spectaculaire denk- en doe spelen tussen de Striepersgatse 
teams zullen uitmaken welk team er met de eer en de enorme 

Battle-trofee vandoor zal gaan! 

Meld je namens je vereniging aan met één of meerdere teams van 
4 personen en geef je teamnaam door voor 1 december aan; 

Battleof@striepersgat.nl
of app naar 06-12547033. 

Geen inschrijfkosten en aan elke leeftijd is gedacht. 

*
2 januari 2016 

19.30 uur 

’t Oude Wandelpark       Eindhovenseweg 264        Striepersgat
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De Brabanse Bonte Avonden waren 
onlangs weer een doorslaand succes. 
Ruim zevenhonderd mensen genoten 
van de kletspraat van de tonpraoters, 
de muziek van het orkest Mistral én, op 
zaterdag en zondag, van de smakelijke 
Brabantse koffi etafel. Veel bijval was er 
voor Kitty Goverde, die aan het einde 
van haar doldwaze buut Ad Vermeulen 
een hart onder riem stak. De tonpraoter 
uit Chaam is ziek en werd op deze wijze 
door zijn collega’s sterke gewenst. Een 
emotioneel moment in een sfeervolle 
zaal Lavrijssen in Valkenswaard.  
(Foto Carlo v.d. Broek)

Brabantse Bonte 
           Avonden top !                                                                                                                      

Corry was de vrouw van 
Opper Bert de Wit.
Bovendien waren beiden ook 
jaren lid van CV. De Brassers

In memoriam



 

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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14 november 2015
Verkiezing Prins van Striepersgat

14 november 2015
Striepersgats Prinsenbal / Lavrijssen

15 november 2015
Jeugdprins Verkiezing / De Senaat

17 november 2015
Voorronde 49e Tonproatersconcours 
CV ADA / Lavrijssen

18 november 2015
Voorronde 49e Tonproatersconcours 
CV ADA / Lavrijssen

21 november 2015
5 x 11 jaar jubileum 
CV de Brassers / Lavrijssen

24 november 2015
Voorronde 49e Tonproatersconcours 
CV ADA / Lavrijssen

11 december 2015
Striepersgats Liedjesfestival / Stadscafe de 
Senaat

12 december 2015
3e Fietsfrotten en 5-jarig jubileum 
CV De Zware Jongens / Lugano

19 december 2015
Nacht van de Vrijgezellen / Lugano

2 januari 2016
Club 111-Sponsorloop / ‘t Oude Wandelpark

2 januari 2016
Battle of Striepersgat / ‘t Oude Wandelpark

8 januari 2016
49e Tonproatersconcours 
CV ADA / Lavrijssen

9 januari 2016
49e Tonproatersconcours 
CV ADA / Lavrijssen

9 januari 2016
Vurdeurfeest CV de Vurdeurtrekkers en 
verkiezing Koning der Prinsen / Lugano

10 januari 2016
49e Tonproatersconcours 
CV ADA / Lavrijssen

16 januari 2016
1e vorstenzitting en 
Federatie onderscheiding / Lavrijssen

16 januari 2016
Uitreiking Strieper

17 januari 2016
Striepersgats Open Podium Jeugd / 
De Hofnar

23 januari 2016
2e Vorstenzitting / Lavrijssen

24 januari 2016
38e Blaaskapellenfestival 
CV De Brassers / Lavrijssen

27 januari 2016
Minizittingen / Striepersgatse 
Verzorgingscentra

29 januari 2016
Receptie Prins van Mulkgat

30 januari 2016
Receptie Prins ACW de Keien

31 januari 2016
Receptie Prins van Brouwersgat

1 februari 2016
Boerenbal / Feesterij Lugano

5 februari 2016
Nooit te vruug / Stadscafé de Senaat

6 februari 2016
Carnaval

7 februari 2016
Carnaval

8 februari 2016
Carnaval

Programma 2015-2016
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Raad van Elf 
neemt afscheid van                                                                                                                                              

  icoon
Op zaterdag 17 oktober nam de Raad van Elf afscheid van 
Henk Kremers. Na zeventien seizoenen kwam hiermee een 
einde aan een tijdperk. Henk werd op 1 november 1997 lid 
van de Raad van Elf en was Prins (in 2003) en een keer ad-
judant (van Prins Ron d’n Urste). Daarnaast fungeerde hij 
diverse jaren als voorzitter van de Raad van Elf en was lid 
van het dagelijks bestuur.

Zoals iedereen gewend is bij 
Henk, was ook deze dag weer 
perfect geregeld. Onze vurzitter 
had een heel programma in el-

kaar getimmerd, dat om 12.00 uur begon bij zaal Lavrijssen. Na en-
kele Jägermeisters en pilsjes stond er een huifkar met tractor klaar, 
waarin we mochten plaatsnemen. We lieten ons de drankjes aan 
boord goed smaken en het werd al snel heel gezellig. Via allerlei 

omwegen (althans zo leek het…) 
reden we naar hobby brouwerij 
Pimpelmee’s in Budel-Schoot. 
Een workshop, proeverij en heuse 
bierquiz volgden.
Op de terugweg naar – zo bleek 
later – Waalre werden diverse 
smartlappen gezongen en werd zelfs geopperd om als het 
Scampikoor (vrij naar het wereldberoemde ‘Santikoor’) mee te 
doen aan de Vorstenzitting. Of het zo ver komt, is afwachten, 
maar feit is wel dat het ‘vrekkes’ goed klonk! De ‘Zuiderzeeba-
lade’, ‘Ik ben Gerrit’, ‘Bloody Mary’ waren enkele gouwe ouwe 
nummers die weerklonken. De huifkar bracht ons uiteindelijk 
naar camping De Volmolen, waar we – in afwachting van de 
Dames van Niks – alvast een paar drankjes nuttigden.
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Verrassing
Er was vervolgens een heerlijk diner en er werd gezellig bij gekletst met de dames. We kregen 
te horen dat we weer terug naar Valkenswaard zouden worden gebracht en buiten stond er een 
nóg grotere huifkar klaar. De volgende en laatste halte was café Du Commerce, waar tot ieders 
verrassing de Hofkapel klaar stond om voor Henk een muzikaal afscheidsoptreden te verzorgen. 
Terwijl PSV op tv een onnodige gelijkmaker te verwerken kreeg tegen Excelsior, werd een op-
treden van de Valkenswaardse Elvis aangekondigd. Met hem zong Henk ‘I did it my way’. Een 
passende afsluiting van een mooie, soms emotionele dag.

Henk het ga je goed en je bent zeker niet verloren voor de Striepersgatse carnaval!

Namens de Raad van Elf,
Willem-Jan
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Uit de oude doos
Enkele maanden geleden vertelde mij iemand dat ene Jo d’n Urste was overleden en dat dit de 
eigenaar van het gelijknamige café op de Markt zou zijn. Ik heb toen deze man in het kort verteld 
wie Jo eigenlijk was en dat hij allang niet meer de eigenaar was van café Jo d’n Urste. Thuisge-
komen dook ik de oude doos op zolder in en vond hier helemaal onderin het een en ander over 
Jo van Leeuwen. Ik ben er van overtuigd dat het goed is om – de jongeren onder ons – iets meer 
te vertellen over deze persoon.

In januari 1952 werd een carnavalsvereniging opgericht. Dit gebeurde door enkele mensen die 
zich voelden aangesproken door het fenomeen ‘Vastenavond’. In Valkenswaard kende men het 
carnaval nog niet echt. Het werd ook niet toegestaan om het in het openbaar te vieren. De ini-
tiatiefnemers noemden de nieuwe vereniging Anders Dan Anders. Inderdaad, een club die nog 
steeds bestaat en beter bekend is onder de naam ADA.

Bij dit clubje mensen zat, naast de eerste voorzitter Jacques Huibers, Guust van de Ven, Martien 
Geldens en ook Jo van Leeuwen. Zij vonden dat ook Valkenswaard toe was aan carnaval. Jac-
ques Huibers werd de eerste Prins (Pypliano) in 1952 en zou dat ook worden in 1953, 1954 en 
1955.

De eerste raad van elf in 1956 met: Ab Kwinten, Leo Luijbregts, Wil Maas, Jan Brom (adjudant), 
Jo van Leeuwen (prins), Jaques Huibers (voorzitter), Jan Theeuwkens, Frans de Kinderen, 
Harry Berkers, Jan Baudoin, Broer van Grootel en Martien Geldens.



19

In 1955 formeerde men een Raad van (Half) Elf. Op de foto kun je zien dat kapper Van Gorp niet 
genoeg steken had en dat dit de reden was waarom er enkele leden zonder steken op staan. De 
raad in 1956 werd aangevoerd door Prins Jo d’n Urste.

Het jaar daarna werd Jo wederom als Prins van Striepersgat gekozen en nu waren er wel genoeg 
steken!
In 1956 startte men voor de eerste keer met een receptie van de Prins. Toen kwamen er welgeteld 
veertig carnavalisten. Men moest er duidelijk nog aan wennen! In latere jaren konden er honder-
den worden geteld...

Jo van Leeuwen was een rasechte Strieper, 
met een groot gevoel voor humor. Hij zorgde 
altijd voor de vrolijke noot. Na zijn Prinsschap 
werd hij in 1958 gekozen tot Vorst van Strie-
persgat en deze functie heeft hij liefst 25 jaar 
uitgeoefend. In 1977 bekleedde hij zelfs twee 
functies: Prins én Vorst!

In 1965 was hij mede-oprichter van de Strie-
persgatse Vorstenzittingen, waarbij hij zelf 
ook nog op clowneske wijze optrad. De ou-

deren onder ons zullen hem nog wel herinneren met zijn optredens met onder meer Netje van 
de Berg (‘Netje Lep’) en Marie van Grootel. Of als ‘Nikkelen Nelis’. Als waardering voor zijn inzet 
werd Jo bij zijn 25-jarig jubileum uitgeroepen tot ‘Groot Vorst van Striepersgat’.
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In zijn privéleven werkte hij als stoffeerder bij Peters (‘Peterke’) aan de Eindhovenseweg en 
daarna als verzekeringsagent. Tenslotte kwam hij in de horeca terecht. Hij exploiteerde café 
Wernaers aan de Frans van Beststraat en vanaf 1972 café Jo d’n Urste aan de Markt, beroemd 
in heel Nederland. Overigens bestaat dit café nog steeds. Er ligt zelfs een tegel met zijn naam op 
het trottoir voor de ingang.

Velen zullen zich nog wel kunnen herinneren dat Jo 
daar ook vaak optrad als Nikkelen Nelis of met zijn 
onafscheidelijke neusfl uit. Ook op de Vorstenzit-
tingen kwam dit instrument uit zijn colbert en zelfs 
tijdens de Carnavalsmis (terwijl hij toen al ruim ne-
gentig jaar was!) wist Jo de aanwezigen te boeien.

Een groot man, een grote Strieper, is niet meer. 
Wij zijn hem veel dank verschuldigd en zullen hem 
nooit vergeten!

Alaaf!
Herman Wooning

Prins van Striepersgat “Jo d’n Urste”
in 1956-1957-1977 met als leuze:
“Doe mér gek, om het niet te worden” (1956-1957)
“Nie muug mèr wel dorst” (1977)

44
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Opoe hèt wirris wa
Herfstvekansie, schòn weer ! En ’t Frans van Bèèstpark vol 
meej volluk en vrimde vogels. Iederiin hí goei zin, bij ’t kèèke 
nur de 100 vogelverschrikkers die daor wir an ’t Vogel ver-
schrikker-Festival meedoen. Wa gì d’n tèèd hard, twii jaor 
geleeje deej ik ok mee, ’t is krèk gistere. Nou kom ik allinig 
kèèke en veul geniete van  wa d’r allemol stì en wa dè’t’r te 
doen is. 

Veul haand zèn bezig , ik wor ’n bietje sjeloers. Ik zie daor ok 
hil veul bekende, zeker ok ut de carnavalswirreld,  z’n best 
doen en vanalles maoke. Ja, dees Festival hebbe ze goe-
d an de steel gestoke. D’n ongekrònde kunning;  Riks lupt 
meej ‘n  glimlach op z’n fruut  dur ’t park en ik zie ‘m geniete en terèècht ! Ik mèèn dè hij toch d’n 
anstichter van dees alles war toendertèèd ?  

Mèr worrum ik sjeloers ben ?? Zunne saomhurrigheid, jong en aauwd zèn d’r!  Vur jong en aauwd 
is ‘r vannalles te doen. Overal veul vrijwillige haand die klaor stòn um alles goe-d te laote ver-
loope. Wie higgut  hier vur ’t zegge, dè alles zu goe-d verlupt?  ÉÉN GRÓÓT FIST !

Ons Striepersgats carnaval is ok ’n schòn groot fi st, meej veul haand ut de mèuwe um d’r wa 
schòns van te maoke, mèr as ik dè meej dees vergelijk, mis ik toch iet, ik weet nie wa, durrum 

m’n sjeloers gevuul ?? worvur? Och, ik denk dè ik 
dees en dè nie moet vergelijke ! Dees is ’t Vogelver-
schrikkerfestival en Striepersgat hèt ’n schònne, 
saomhurrige, carnaval !! 

As daluk die schòn 4 daog ‘r wir zèn, en dè ‘t’r krek 
zuveul Striepersgatse vlagge hange, as dè ‘t’r nou 
overal dur Valkeswird vogelverschrikkers stòn, dan 
ben ik nie mir sjeloers en vier m’nne carnaval en 
denk dan; carnaval in Striepersgat: vur jong en 
aauw ’t schònste fi st wa dè t’r is.

Ik wandel nog ’n bietje dur ’t Frans van Bèèstpark 
en zie al ’t ongelèufelijke schòns onder die aauw 

beukebeum wor de zon dur de herfstblaor schijnt, dan denk ik over twii jaor wir dees fi st ! Nao de 
ellufde van d’n ellufde beginne we meej ’t carnavalsezoen  vur ‘maond of drie en dè ieder jaor !! 
Wa zit ik toch sjeloers te zèn….Opoe ge wordt aauwd….!

Kom carnevalvierders, mokt ‘r wa van !!  Ik denk dè’k weet hoe ik verkleed gaoi mee vaas-
tenaovend, as……..VOGELVERSCHRIKKER !! haha!
’t Beste meej ullie en houdoe hè ! 

opoe



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

De kei-sterke 
punten van OCV

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

vrijdag koopavond tot 20 uur

Mark Scheepers, een kei 

van een Occasion Dealer!

KEI-GOED IN 
OCCASIONS!

vrijdag koopavond tot 20 uurvrijdag koopavond tot 20 uur

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

overdekte showroom voor u klaar staan. Loop 

gerust even binnen. Onder het genot van een 

verse kop koffie adviseer ik u graag bij uw 

keuze. Het is namelijk belangrijk dat u de 

juiste keuze maakt!

Service staat bij mij hoog in het vaandel. 

Een tevreden klant is ons visitekaartje. 

Professionele monteurs en een uitstekend 

ingerichte werkplaats staan daarvoor tot onze 

beschikking. Kom langs en overtuig uzelf!

Mark Scheepers, Occasion Dealer

Occasion Center Valkenswaard
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Historie van het 
Carnaval in 
Striepersgat (16)
In de verslaggeving van het Carnaval in Striepersgat heb ik in de historische overzichten van 
Carnaval in Striepersgat, met medewerking van diverse oudgedienden van Carnaval, zowel in de 
vorm van een betrokken onderhoud, dan wel telefonisch, een an ander trachten vast te leggen in 
de verslaggevingen 01 t/m 20.

Nu wil ik me gaan verdiepen in het Carna-
val vanaf het jaar 2000, het Millenniumjaar, 
oftewel: het Carnaval in de 21ste eeuw. Al-
lereerst valt te constateren dat steeds meer 
carnavalsverenigingen en/of kapellen eve-
nementen gaan organiseren binnen hun ei-
gen ‘Carnavalshome’. Deze worden aan de 
Evenementenkalender van het Striepersgat-
se Carnaval toegevoegd. Dit houdt dan ook 

weer in, dat Prins Carnaval en zijn Gevolg, steeds meer moeten uittreden tijdens het Carnavals-
seizoen. Vanaf de Prinsverkiezing tot en met de Carnavalsdagen zelf.

Ook de Stichting Carnavalsviering Striepersgat heeft een extra evene-
ment overgenomen, namelijk de Ouderenmiddag op Carnavalsmaandag. 
De toenmalige Hofmeester, Jan van Keulen, heeft in overleg met de Bond 
van Ouderen (BVO),
afd. Valkenswaard (Wim Holtzer en Drè Kanters) de jaarlijkse Carnavals-
ouderenmiddag overgenomen. Qua organisatie en presentatie. Deze wer-
den gehouden in Zaal De Harmonie (e.e.a in groot verband); vervolgens 
in klein verband in Zaal Lugano en in het jaar 2008 overgeheveld, dan 
weer in groter verband, naar de theaterzaal van De Hofnar.

In datzelfde jaar werd de organisatie en presentatie door Jan van Keulen, i.v.m. ziekte, overge-
dragen aan Cees Luybregts, die het geheel op een voortreffelijke wijze heeft weten te brengen. 
Complimenten aan Cees! Deze Ouderenmiddag werd vervolgens omgedoopt in de G’ ouwe Mid-
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dag en binnen de SCS ondergebracht bij de Commissie Bals & Zittingen. Een en ander met on-
dersteuning van de Raad van Oud Prinsen.

Het Carnavalsseizoen 1999-2000, vallende in het Millenniumjaar, wordt voorgegaan door Mark 
Scheepers, die met de Prinsverkiezing, op 13.11.99, gekozen is tot Prins Carnaval, als zijnde 
Prins Mark d’n Urste, met aan zijn zijde Piet van Lieshout, als Adjudant en zijn Leuze: ‘Schôn zen 
is nie moeilijk mer schôn bléve’.

Met de presentatie in de Residentie Lavrijssen werd Prins Mark uit 
een kolossale zak Belgische frites getoverd. Ook bracht de Raad 
van Elf een toepasselijk Lied, namelijk ‘Lied van de Raad van Elf’ 
met als melodie ‘t Zondagskind. Het Prinsenbal werd afgesloten met 
een optreden van Eddy Wally.

Op 20.11.99 houdt CV We Gaon Nie Fietse voor de vijfde maal de 
Nacht van de Pinquin in hotel Du Commerce. Het eerste lustrum, 
inhoudende een minifestival, waar Striepersgatse kapellen kunnen 
proeven en spelen aan/met een heerlijk gevoel aan het naderende 
carnaval.
Ook het Nederlandstalige lied komt aan de orde, waaronder de no-
dige smartlappen.
De lustrum vierders hadden als outfi t, oer-Hollandse klederdrachten. 

De avond werd afgesloten door Disco Duco Hollandika.

In Memoriam.
In dit Carnavalsseizoen hebben wij afscheid moeten nemen van Piet Segers, bestuurslid van CV 
De Schuimkoppen; een echte verenigingsman, muzikant en medewerker van het Liedjesfestival.

Eveneens wordt afscheid genomen van een gewaardeerd lid en voorzitter van CV De Tutters, 
Piet de Rooij. Promotor en als Gele Rijder betrokken bij het inhalen van Prins Carnaval op car-
navalszaterdag.

Op 11.12.99 is het gehele Prinselijke Gevolg uit Striepersgat aanwezig op 
de receptie van het 33-jarig jubileum van De Ridders van Brunegeruz in 
Tienen.

Het 33e Brabants kampioenschap tonpraoten, verzorgd door CV ADA, 
wordt op 07.01.2000 gehouden in zaal Lavrijssen. 
Door de jury wordt, met 233 punten, Robert van 
Lamoen uitgeroepen tot Brabants Kampioen 2000. 
Van Lamoen, in de creatie van Ed Leefnet, een 
werkeloze Helmonder, die zijn dagen slijt als sport-
visser langs de Zuid-Willemsvaart. Weinig succes-
vol, zoals blijkt uit zijn buut. Bij de viswinkel roept hij steevast: ‘Nee, ge 
hoeft em nie in te pakke, gooit em mar, dan kan ik tois zegge, da’k em zelf 
gevangen heb’.
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Een kampioenschap tonproaten is een bloedserieuze aangelegenheid. Er is namelijk een regle-
ment van 24 artikelen voor de deelnemers en een instructie van twee A-viertjes voor de jury. Het 
is een ernstige zaak, want een Brabantse titel op de affi ches van carnavalszittingen trekt veel 
publiek en een aardige bijverdienste voor de tonproater.
Robert ziet dan ook uit naar de Helmondse Keiebijters-kletsavonden en het Kampioenschap van 
Groot Deurne.

Op 16.01.2000 start het traditionele (33e) Dansmarietjes-toernooi van CV De 
Valkenvangers in een nieuw format, m.m.v. de Jeugdcommissie van de Stich-
ting Carnavalsviering Striepersgat, in de vorm van een jeugdfestijn.
De strijd om de titel van Agglomeratie Eindhoven blijft gehandhaafd; derhalve 
optredens van regionale dansmarietjes en/of dansgroepen, die strijden om de 
diverse bekers. Dansgardes, dansparen, individuelen en showgroepen vormen 

dan ook de hoofdschotel van de middag.
De Huplepupkes uit Hamont (Belgie) en dansgroep La Luna uit Valkenswaard waren uiteinde-
lijk de grote winnaars. De muzikale omlijsting was in handen van kapel De Schuimkoppen; de 
presentatie werd verzorgd door Jan van Keulen, Hofmeester van de Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat.

Op 16.01.2000 wordt het eerste Cabaret Carnavalesk uitgevoerd in de theaterzaal van De Hof-
nar. Een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij door zes Brabantse artiesten/cabaretiers wordt 
gestreden om de Striepersgatse Hofnar-trofee. Een programma vol komisch talent, spel, zang, 
dans en humor. Presentatie: Jan Snellen. In de foyer speelt tussentijds de Striepersgatse Hofka-
pel.

Op 27.01.2000 vindt een presentatie plaats in de lokale weekbladen Kempener Koerier en Val-
kenswaards Weekblad van de Technische Commissie van de Striepersgatse Carnavalsviering.
Als opvolger van Guido Jacobs wordt Odette Geldens, als nieuwe Voorzitter, met haar man-
schappen voorgesteld als de bouwers achter de schermen van:
- de nodige decors van Prinsenzittingen, Vorstenzittingen. Dit jaar een decor voor de Vor-                                                                                                                                                  
           stenzittingen op 05, 12 en 19 februari, in de vorm van een Franse Tuin;
- het bouwen en onderhouden van de Prinsenwagens;
- het plaatsen van Striep en Strieperin op het bordes van het Oude Gemeentehuis;
- het opleuken van de huizen van de pas gekozen Prinsen 
van Striepersgat.
De TC, een commissie van handige jongens/meisjes, die niet bang 
zijn de handen uit de mouwen te steken. Na het alom bekende 
Bloemencorso, het zijn nagenoeg vaak dezelfde manschappen die 
zich ook voor deze commissie weten in te zetten, starten de eerste 
voorbereidingen voor het Carnaval.
Dit jaar in het uitwerken van het Ontwerp van Gustaaf Geldens, het 
bouwen van een Franse Tuin, waarbij de kleuren blauw/geel cen-
traal zullen staan. Vervolgens het voor het eerst plaatsen van spe-
ciale schilden, in de vorm van een Valk-vleugel, waarin opgenomen 
foto en benaming van de in november gekozen Carnavalsprinsen.
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Piet is er ok
voor oe onderhoud
en APK

Voor de beste auto’s hoefde nie wijd te lopen
die kende gewoon bij Piet Bosmans kopen

WWW.PIETBOSMANS.AUTOWIJK.NL

K e r k a k k e r s s t r a a t  2 4  D o m m e l e n  0 4 0  -  2 0 4 0 7 3 3

Op 05.02.2000, met de eerste Vorstenzitting, wordt door de Grootste Strie-
per Jo de Bruin aan de Stichting Carnavalsviering Striepersgat een nieuw 
‘Tonpraoters-gestoelte’ aangeboden.
De makers waren Bart de Natris en Karl Kremers, met op de voorkant van 
de ton, het Embleem van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat.
Beide makers zaten op het Technisch Instituut St. Jansberg in Maaseik, 
waar ze een opleiding volgden in houtsculptuur en schrijnwerken. Een 
karwei van 150 uur vakmanschap.
Jo was in 1952 mede oprichter van de eerste carnavalsvereniging in Strie-
persgat, n.l. CV Anders dan Anders, van waaruit uiteindelijk de Raad van 
Elf van Striepersgat werd gekozen en gevormd.

Tevens werd op 05.02.2000 het eerste exemplaar van het carnavalsmagazine De Strieper uit-
gereikt. Deze keer een nóg mooiere en dikkere Uitvoering in full color, met een nieuwe rubriek 
‘Nieuws met namen’, waarin heel Valkenswaard de revue passeert, als de Top 5 van Striepersgat.
Eveneens wordt op deze bijeenkomst van de Commissie PP & P, mevr. Mia Uitjens benoemd tot 
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de Meest Geperste 2000. Zo’n zesduizend Striepers en Strieperinnekes zijn door haar ter wereld 
gebracht (geperst).

Op 13.02.2000 wordt het 22e Striepersgatse Blaoskapellenfestival 
gehouden in zaal Lavrijssen. Aan het programma nemen zestien 
regionale kapellen deel. Uiteindelijk wint Kapel De Notenkrakers 
de Striepersgatse Gouden Noot. De Publieksprijs wordt gewonnen 
door de Kapel van CV De Zwalkenieren.
Het intermezzo wordt verzorgd door, enerzijds, de Bokanders, an-
derzijds door een solozang van de Waalrese Torentutter, Tonnie Vel-
ler. Muziek en carnavaleske acts worden door een vakkundige jury 
beoordeeld. Het lijkt een puur Striepersgats festival, want de eerste 
drie prijzen gaan naar De Notenkrakers, Strietbiet en de Zwalkenieren.

Op 18.02.2000 wordt het 11-jarig jubileum van CV De Vurdeurtrekkers gevierd in Residentie 
D’n Beiaard (Mari Bouwmans). Deze carnavalsvereniging is ontstaan uit de scoutinggroep St. 
Maarten en telt 32 volwassenen en twaalf kinderen, o.l.v. Ruud Schellens. De benaming van de 
Vereniging vloeit voort uit de naam Vurtrekkers (de oudste stam van de scouting).
De vereniging doet jaarlijks mee aan de Striepersgatse Optocht. Een actueel onderwerp was 
eens ‘De gemeente wekken, voor nieuwe bouwplekken’, hiermee werd de meest Striepersgatse 
Prijs gewonnen.
Tevens nemen zij jaarlijks deel aan het Striepersgats Liedjesfestival.
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De Vereniging wordt aangevoerd door ‘Koptrekkers’, in dit jubileumjaar Renate en Caroline.
Tevens kennen zij een eigen kapel, namelijk de VDT-kapel, een echte gelegenheids-band, spe-
lend voor de gezelligheid. De outfi t is met het jubileum gewijzigd in een harlekijnjas met bolletjes 
en fl osjes. De presentatie is in handen van Michael Penders.

Op 20.02.2000 wordt er een Galazitting 2000 gehouden in zaal Lavrijssen, voor ALLE  dragers 
van de Federatie-onderscheiding, aangeboden door het Federatiebestuur in het Kader van ‘Drie-
maal Elluf Jaar Federatie’. Naast een optreden van vele artiesten, dans (o.a. Hofmarjannekes) 
en muziek (o.a. De Notenkrakers en De Valkenieren), volgde het hoogtepunt van de Zitting: het 
uitreiken van de 25e Federatieonderscheiding. Deze was voor Rob Werson, kapelmeester van 
de Striepersgatse Hofkapel. Hij krijgt de onderscheiding omgehangen door Prins Mark d’n Urste.
Het  algehele muzikale gedeelte werd verzorgd door het Blaosorkest De Malpiegalm. De presen-
tatie was in handen van Cor Boers.

Za.04.03.2000, Carnavalszaterdag. De Valkenswaardse Bevolking wordt voor het eerst opge-
roepen voor de Carnavalsmis en wel in de vorm van een reveille, verzorgd door trompettist Rob 
Werson vanaf de omloop van de kerktoren van de St. Nicolaaskerk.
In de Carnavalsmis  wordt Jos van Gestel gepresenteerd als Ordebewaker tijdens de Kerkdienst. 
Jos wordt uitgeroepen tot Suisse van de St. Nicolaaskerk. De bandelier ‘Eerbied in Gods Huis’ en 
de hellebaardstok behoren tot zijn uitrusting.

Met het Millennium 2000, wordt de Carnavalsmis opgedragen als de Deutsche Messe van Schu-
bert, gezongen door de Kon. Gemengde Zangvereniging De Volharding, o.l.v. Frans van de Goor. 
Een en ander met begeleiding van muziekgezelschap Papillon en de Striepersgatse Hofkapel.

De voorgangers waren Deken W. Schaar, de Pastores A. Haassen en W. 
van de Vrande. De boodschap van Pastor Van de Vrande, tijdens de Dienst, 
was: ‘Probeer te léve, zoals ge bent gebore’. Kortom, de Carnavalsmis, een 
sfeervol en druk bezocht evenement, dat geldt als start van het Carnaval 
in Striepersgat. De gehouden Collecte was voor het Lourdesfonds, afd.Val-
kenswaard.

Op 26.03.2000 wordt het 25-jarig bestaan van Feesterij Lugano gevierd. 
Francien en Jos Cuipers nodigen alle ‘thuisverblijvende’ verenigingen uit om 

dit feest met hen te vieren. Cafe-Zaal Lugano is o.a. de 
Residentie voor CV De Bokkenrijders en ook de locatie 
waar biljart- en dartclubs aanwezig zijn.
Tevens is dit ook de locatie waar op maandag met Car-
naval de Bond van Ouderen haar Carnavalsmiddag 
houdt, e.e.a. georganiseerd en gepresenteerd door 
Hofmeester Jan van Keulen, namens de Stichting Carnavalsviering Striepersgat.

Jan van Keulen
Carnavalshistoricus
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