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Van de 
redactie
Carnaval, voor de één het prachtigste feest ter wereld, voor de ander een belachelijke ver-
kleedpartij. Er zijn veel redenen om het eeuwenoude volksfeest te vieren of juist over te 
slaan. Vanwege bijzonder weinig inspiratie om een redactioneel te schrijven (hoe eerlijk 
kun je zijn?), hier een aardige opsomming van de elf redenen om wel of geen carnaval te 
vieren (bron: Omroep Brabant). Veel plezier ermee!

Waarom wel?
1. Je wil er bij horen
Honderdduizenden carnavalsvierder hijsen zichzelf binnenkort weer in prachtige, felgekleurde 
kostuums, gaan naar de optocht en maken samen ontzettend veel lol. Dan kan jij natuurlijk niet 
ontbreken. Zelfs niet als je stiekem gruwelt van die veeval eenvoudige ‘hoempariedeltjes’.

2. Ludieke verkleedpartijen
Carnaval is de perfecte gelegenheid om eens een fl inke duik te nemen in het foute hoekje in je 
kledingkast. Bij geen ander feest kom je zo’n bonte verzameling aan eenden, soldaten, ridders, 
magiërs en dikke travestieten tegen als met carnaval.

3. Kans op gratis bier
Wanneer de avond vordert, word je als carnavalsvierder minder scherp. Dit kan gelukkig ook in je 
voordeel werken. Stel je eens voor: iemand bestelt vijf pilsjes en ziet jou in je Batman-outfi t aan 
voor een andere Batman die net nog naast hem stond. Prima, dan is dat biertje toch mooi voor 
jou.

4. Eindelijk eens undercover
Woon je niet in Brabant maar in het verre noorden, maar wil je toch carnaval vieren zonder dat 
iemand het weet? Met carnaval kun je eindelijk undercover in je Supermanpak en ongegeneerd 
achteraan sluiten in de polonaise.

5. Polonaise
Ja, de polonaise is op zich al een reden om carnaval te vieren. Het is de ultieme vorm van ver-
broedering. Schaamteloos met een glas bier in de handen in een rij meelallen op leutige car-
navalsmuziek. Heerlijk! En je hoeft je niet eens zorgen te maken of je wel recht loopt. Dat doet 
niemand…
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6. Schaamteloos meeblèren met foute nummers
‘Yeeeeeehoooo, ik wil seks met die kale!’ Niemand kijkt raar op als jij je strot opengooit en hard 
meeschreeuwt op de meest banale carnavalskrakers. Sterker nog, het valt op als je niet meezingt!

7. Gemakkelijker mannen of vrouwen versieren
Als het bier rijkelijk vloeit en de sfeer goed is, is het een stuk gemakkelijker om indruk op iemand 
te maken. Aarzel dus niet en trek die hunk of babe mee in de polonaise en zorg ervoor dat je uit-
eindelijk met hem of haar alleen overblijft.

8. Carnaval is het eerste feest van het jaar
Het duurt nog maanden voordat het festivalseizoen in alle hevigheid losbarst. Een paar dagen 
lekker gezellig carnavallen is daarom een perfecte uitkomst.

Waarom niet?

Het kost geld
Een pilsje kost met carnaval gemiddeld iets meer dan twee euro. Dat loopt aardig op wanneer je 
een hoop biertjes achterover tikt. En wat te denken van al die exclusieve carnavalsfeesten waar 
je vaak een kaartje voor moet kopen?

Weer dezelfde muziek
‘Er staaaaaaat een paaaaard in de gang’. Hoe je het ook wendt of keert: met carnaval keren tel-
kens weer die uitgemolken carnavalskrakers terug. En dat kan best op je zenuwen werken.

Schone kleren weggooien
Eén ding is zeker: die kleren kunnen na carnaval rechtstreeks naar de prullenbak!

Alaaf!
Willem-Jan Schampers

Kopij Carnavalsnummer beslist
inleveren voor 22 januari 2016
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Woordje 
van de 
Prins
Lieve Striepers en Strieperinnekes,

Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 
en een bijzonder carnavalesk seizoen gewenst !

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zijn we net 
amper vier keer offi cieel uitgetreden: het jubileum 
van CV De Brassers, Tienen, het Groot Striepers-

gats Liedjesfestival en het Fietsfrotten van CV De Zware Jongens.

Nu gaan we dan ook echt beginnen en wat hebben we er zin in!

Afgelopen weekend hebben we de eerste editie van The Battle of Striepersgat gehouden in ’t 
Oude Wandelpark en het was direct een schot in de roos! Het is eigenlijk het enige evenement 
dat door de Raad van Elf wordt aangeboden en wat zijn we blij met de reacties die we hebben 
mogen ontvangen.

Hierbij wil ik mijn dank uitspreken naar de leden van de Raad van Elf voor hun betrokkenheid en 
inzet. Uiteraard ook aan de Hofkapel en de Hofmarjannekes! Een bijzonder dankjewel wil ik uit-
spreken naar het team van ’t Oude Wandelpark. Harold, Kaat en personeel, bedankt! TOP!

En nu zitten we dus alweer in januari. Het Brabants kampioenschap tonpraten staat voor de deur 
en ook de strijd om de titel Koning der Prinsen. We zullen deze titel onderhand weer eens in Strie-
persgatse handen doen belanden!

Waar ik zelf bijzonder naar uit kijk is de uitreiking van de Strieper. Ik heb in december, samen met 
menne adjudant, een bezoekje gebracht aan de club van PP&P. Ze waren druk doende toen we 
binnen kwamen. We hadden echter amper een voet over de drempel gezet of alle beeldschermen 
gingen op zwart. Dus ik ben zeer benieuwd!

Op zaterdag 16 januari volgt de eerste Vorstenzitting. Omdat ik zelf bij de commissie Bals & Zit-
tingen zit, kan ik zeggen dat dit een bijzondere avond gaat worden. De avond wordt opgedragen 
aan wijlen grootvorst Jo d’n Urste. Unne echte Strieper moet daarbij zijn!
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Afgelopen weekend heb ik van Mark Scheepers unne prachtige prinsenmobiel mogen ontvan-
gen , Keischòn Mark! Alleen un Golf GTI, mee wit ik hoeveul kleppen was misschien nie zo slim! 
De urste bekeuringen zen al binnnen!

Ik hoop jullie allemaal veel te mogen zien in dit heel korte seizoen en sluit dan af met menne 
leuze:

Mènne Trots, Ons Striepersgat! Alaaf!

Prins Arno d’n Urste
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Woordje 
van de 
Jeugdprins

Hallo allemaal,

Ik mag dit jaar jullie ‘droomprins’ van Striepersgat zijn en daar ben ik heel trots op. Op zondag 15 
november 2015, tijdens de jeugdprinsverkiezing, ben ik door de jeugdraad, de Hopmarjannekes 
en de jeugdkapel gekozen tot Jeugdprins Job d’n Urste. 

Sinds 2010 zit ik bij de jeugdraad en in 2014 was ik adjudant van Prins Ruben d’n Urste. Ik ben 
12 jaar en zit in groep 8 op OBS “t Smelleken, net zoals mijn Vorst Luuk. Mijn grootste hobby is 
vissen en dan vooral vissen op karpers. Verder voetbal ik bij de Bosuilen

Het gaat een mooie, gezellige en keileuke carnaval worden, daar ben ik heel zeker van. Daar 
gaan we met z’n allen voor zorgen! Samen met mijn Adjudant Philip, Vorst Luuk en mijn presiden-
ten Jordy & Kevin. Omdat zij een tweeling zijn, mogen zij de rol als president afwisselen.

En natuurlijk niet te vergeten de mooie dames van de Hopmarjannekes en de prettig gestoorde 
muzikanten van de Jeugdkapel.

Ik hoop dat vele van jullie naar mijn receptie komen op carnavalszaterdag en daar de start te 
maken van een mooie carnaval.

GENIET, en vier carnaval als nooit te voren!!

Alaaf
Jeugdprins JOB D’N URSTE
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De rest van de Big 5:
Jeugdadjudant Philip Böckling
Hoi, ik ben Philip Böckling. Ik ben 14 jaar oud en ik zit op het Sint-Lucas 
College in Eindhoven. Dit is een creatieve school. Dit wordt mijn vierde en 
laatste jaar bij de jeugdraad. Daarom vindt ik het heel leuk dat ik dit jaar 
adjudant ben geworden. Ik ben de laatste twee jaar al president geweest. 
In mijn vrije tijd doe ik veel gamen, vooral Assasin’s Creed en Black ops 
3. Ik denk dat het dit jaar een hele leuke carnaval gaat worden met prins 
Job en zijn gevolg. We gaan er een leuk feestje van maken. We gaan 
genieten en carnaval vieren als nooit tevoren!

Jeugdvorst Luuk Stammen
Hoi! Mijn naam is Luuk Stammen en dit jaar ben ik Vorst van Striepers-
gat. Ik ben 11 jaar en zit in groep 7b van basisschool ‘t Smelleken. Ik vind 
het leuk om te tekenen. Ik zit op judo en ik ben keeper bij Dommelen E2. 
Toen mijn ome Adri prins was, ben ik bij de jeugdraad gekomen en ik vind 
het heel leuk. Ik hoop dat we met z’n allen een leuke carnaval beleven. 
Groetjes Luuk

Jeugdpresident(en) 
Jordy & Kevin Hultermans
Omdat we dit jaar een tweeling 

hebben als president, wordt er gesproken over presiden-
ten.

Ik ben Jordy Hultermans, 12 jaar en zit in het eerste jaar 
van de Were-Di. Activiteiten die ik in mijn vrije tijd graag 
doe zijn gamen en voetballen. Dit seizoen voetbal ik in D1 
van RKVV Dommelen. Ik vind het erg cool dat ik in mijn 
vijfde jaar bij de jeugdraad samen met mijn broer president 
van Striepersgat ben. Ik weet zeker dat ik met Jeugdprins Job, adjudant Philip, vorst Luuk, mede-
president Kevin en de rest van de jeugdraad een fantastische carnaval ga vieren!
Ik ben Kevin Hultermans (12 jaar) en zit samen met mijn broer Jordy al vijf jaar bij de jeugdraad 
van Striepersgat. Dit jaar is het een bijzonder jaar voor mij en de jeugdraad, omdat ik samen met 
mijn broer president ben. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van Striepersgat en we zijn daar 
supertrots op! Ik woon in Dommelen en ga naar basisschool Schepelweyen en heb het goed naar 
mijn zin in groep 8. In mijn vrije tijd speel ik FIFA en voetbal ik bij RKVV Dommelen in D1. Daar-
naast ben ik ook lid van carnavalsvereniging CG Achteraf. Ik hoop dat we samen met Jeugdprins 
Job d’n urste en zijn gevolg er een enorm feest van gaan maken!! Doen jullie met ons mee? Alaaf!
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Van Carnavalsfederatie 
Striepersgat
Er was eens…  Een bijzonder begin van een carna-
valseizoen op zaterdag 14 november jl. Daags na 
de brute aanslagen in Parijs werd de 63ste Prins 
van Striepersgat gekozen tijdens een gezellige mid-
dag in aanwezigheid van de leden van het Alge-
meen Bestuur van de SCS en vele vertegenwoordi-
gers van verenigingen.

De gebeurtenissen in Parijs waren een aanslag op 
de vrijheid van meningsuiting en gericht op het zaai-
en van haat en verdeeldheid in de maatschappij. 
Helaas is een tendens dat de maatschappij verruwt, 
dat de media hijgt naar nieuwswaarde en dat tole-
rantie soms ver weg lijkt. Echter, niemand wil toch 
leven met beperkingen?
Hoe anders is ons Striepersgatse carnavalsfeest 
waar 27 verenigingen, samen met de SCS, werken 
aan gemeenschappelijke activiteiten. Met waarde-
ring voor ieders inspanning. Het positivisme is gro-
ter dan het zuur, waarbij we beseffen dat je alleen samen iets kunt bereiken.

Dit werd temeer weer eens duidelijk tijdens de ALV op 3 november jl. Uit alle geledingen uit 
Striepersgat werd er door dertig carnavalsmensen gesproken over het seizoen, oude en nieuwe 
activiteiten met respect voor elkaars mening. Het nieuwe stichtingsbestuur voert direct een aantal 
wijzigingen door, waarbij de mening van de verenigingen telt. Natuurlijk zijn er ook zorgen over de 
bezetting van muziekgezelschappen, het teruglopend aantal carnavalsvierders en de deelname 
aan activiteiten. Dan maar kiezen voor ‘less is more’.

Dus gaan voor kwaliteit.

Bij het verschijnen van deze Pypliano zitten we reeds op helft van een kort seizoen en kunnen 
terugkijken op een aantal geslaagde activiteiten. Denk daarbij aan de sprookjesachtige onthul-
ling van onze prins, het Groot Striepersgats Liedjesfestival, fi etsfrotten, de eerste editie van de 
Battle of Striepersgat (een coproductie van de Raad van Elf en de Federatie) en de receptie van 
CV De Brassers.

Een club van grote betekenis voor Striepersgat, trouw lid en oprechte vertegenwoordiger voor 
alles waar de Federatie voor staat. Bij toeval opgericht in 1961 omdat een aantal mensen bij el-
kaar kwam in De Gouden Leeuw voor het oprichten van een voetbalclub. Er was echter te weinig 
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belangstelling. Dan maar een carnavalsvereniging. Hun staat van dienst is indrukwekkend en 
daarmee zijn ze een voorbeeld voor jonge verenigingen.

Ze hebben/hadden meerdere coryfeeën onder de leden waar ik veel respect voor heb en als  
Striepersgats menneke keek ik naar ze op. Wat te denken van Co Scheel, Jan van Dijk,  Martien 
en Tilly Wijnen, dirigent Toon Meulendijks, Pliessie Bert van Dijk etc.

Jullie 50-jarige(geen carnavalesk jubileum) Federatie spant zich in om iedereen goed te informe-
ren, lijntjes te leggen tussen verenigingen, deelname te enthousiasmeren, mee te denken en te 
doen bij de opzet van nieuwe activiteiten en te zorgen voor een waardige uitreiking van de Jan 
Cremersbokaal en de Federatieonderscheiding. Steeds meer is ze vraagbaak en voorziet ze ver-
enigingen van advies. Aan het einde van dit seizoen treden Iwan van Vugt en Gunilde Grosfeld-
Kolfschoten af als DB-lid, dus gaan we op zoek naar gepaste opvolging.

Alle Striepers en Strieperinnekes een gezond en inspirerend 2016 toegewenst. Want: ‘Zoals ge 
ut maokt, zo kredde ut’

Hans de Kinderen
D’n vurzitter van Carnavalsfederatie Striepersgat
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Prins Arno d’n Urste nog
steeds vol ‘Bokkenstreken’

Het is een bijzonder koppel: Prins 
Arno d’n Urste (Arno Jacobs) en zijn 
adjudant Stephan Meulendijks. De 
ene klein van stuk, de ander groot 
en breed. ‘Het komende seizoen zul-
len we best voor de gek worden ge-
houden’, lacht Arno. ‘Ik zal best wel 
eens een kratje krijgen om op gaan te 
staan of er worden vergelijkingen ge-
maakt met Jeugdprins Job d’n Urste, 
die slechts een klein stukje kleiner is. 
Ach, dat wist ik van tevoren. Maakt 
me ook niks uit. Ook dat is carnaval.’

Arno werd op zaterdagmiddag 14 november 2015 tijdens een speciale vergadering van de Stich-
ting Carnavalsviering Striepersgat gekozen tot nieuwe Prins van Striepersgat. ’s Avond werd hij 
op een bijzonder wijze gepresenteerd als Prins Arno d’n Urste. Trollenkoning William Damen 
(schitterend geschminkt als de bekende sprookjesfi guur uit de Efteling, red.) presenteerde hem 
aan het publiek. Nadat hij Sneeuwwitje 
had wakker gekust, mocht Arno de han-
den in de lucht steken. ‘Ik ben zelf al ja-
ren betrokken bij de Prinsenonthulling en 
ben hartstikke trots op deze presentatie. 
Zeker een van de hoogtepunten van de 
afgelopen jaren.’
Arno (40), telg uit een echte carnavals-
familie en lange tijd lid van CV De Bok-
kenrijders, gaat regeren onder de leuze 
‘Mènne Trots, Ons Striepersgat!’. ‘Ik ben 
een rasechte Strieper, iemand die de 
carnaval letterlijk met de paplepel heeft 
ingegoten gekregen. Mijn ouders werden 
in 1983 lid van De Bokkenrijders en ik werd automatisch ook lid. Ik kreeg een kieleke en was 
vanaf dat moment ‘unne Bok’. Twee maal was ik Grootste Bok en ik leerde er mijn vrouw Natha-
lie kennen. Ik heb er ontzettend veel plezier gehad. Met name als ik met Harrie Verberne, Sjaak 
Daams en Henk Kremers weer eens een grap uithaalde en met de optredens van de Bokkanders 
tijdens de Vorstenzittingen.’
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Bierviltje
De 63ste Prins van Striepersgat, in het dagelijks le-
ven eigenaar van een glaszettersbedrijf, is vier jaar 
lid van de Raad van Elf. Binnen de Stichting Car-
navalsviering Striepersgat maakt hij deel uit van de 
commissie Bals & Zittingen. Zijn dochter Demi is 
Hofmarjanneke en zoon Milan maakte tot vorig jaar 
deel uit van de Jeugdraad. ‘Ik heb me toentertijd op 
een bierviltje aangemeld bij de Raad. Ik had altijd al 
de ambitie om nog eens Prins te worden, maar nooit 
echt ‘werk’ gemaakt van het lid worden van de Raad. 
William Damen was mijn eerste Prins. Een hartstikke 
leuk seizoen.’
In eerste instantie leek het er niet op dat Arno dit jaar 
al Prins zou worden, want hij ‘had een grote klus in 
december’, maar tijdens een feestje van bierdrager 
Gerrit Ras hakte hij de knoop door en lichtte zijn be-
oogde adjudant Stephan in. ‘Nathalie wist toen nog van niks, haha! Pliessie Stephan lijkt een 
verrassende keuze, maar hij heeft de nodige ervaring bij de Hofkapel en de Notenkrakers en 
weet hoe carnaval moet worden gevierd. En Toon Stoffels is een waardige vervanger als tijdelijke 
Pliessie. We gaan er samen met alle Striepers en Strieperinnen een mooi feestje van maken!’
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Anders dan Anders en het 
49ste Brabants 
kampioenschap 
tonpraten
Dinsdag 17, woensdag 18 en dinsdag 24 november betraden tijdens de voorronden van 
het 49ste Brabants kampioenschap tonpraoten liefst 26 kletsers uit vrijwel geheel Brabant 
het strijdtoneel, Allen uiteraard met maar één doel: een plek in de fi nale.

De goed bezochte voorronden werden geopend door Ad van Opstal, die met zijn zang de zaal 
‘opwarmde’. Daarna was het aan Blaaskapel Valkenswaard om de deelnemers muzikaal naar 
de ton te begeleiden en tussen de optredens door de zaal weer op te laden. Aan het einde van 
de eerste avond was de algemene indruk dat er toch zeker drie deelnemers kans maakten op 
plaatsing voor de fi nale. Achteraf bleek dit een juiste voorspelling te zijn.
Van de acht die op de tweede avond aan de strijd deelnamen, bereikten twee deelnemers de 
eindronde. De derde avond leverde tot slot weer drie fi nalisten op. Ook dit jaar viel te constateren 
dat het niveau steeds hoger komt te liggen. Uit het Brabantse gezelschap werden door de vakjury 
ditmaal dus acht deelnemers geselecteerd, aangezien scheidend kampioen Andy Marcelissen 
besloten heeft een jaartje over te slaan.

Hart en nieren
Na de optredens op de laatste avond werd tijdens het juryberaad het publiek getrakteerd op een 
geweldig optreden van tonprater in hart en nieren Jan Strik. Daarna was de beurt aan stichtings-
voorzitter en presentator Pieter Mikkers om Zilveren Ton winnaar van 2015 Andy Marcelissen zijn 
kampioenstrofee te overhandigen en de namen van de geplaatste fi nalisten bekend te maken. 
De spanning was voelbaar toen hij de namen van de acht voorlas.
Vreugde en teleurstelling liggen op zo’n moment dicht bij elkaar en respect gaat dan ook niet 
alleen uit naar de geplaatste fi nalisten, maar ook naar de ‘niet verkozen talenten’, die er toch 
heel dichtbij waren. Conclusie die achteraf getrokken kan worden: drie prachtige avonden met 
tonpraters die zich met recht ‘talenten van Brabant’ mogen noemen en waarbij het publiek met 
volle teugen heeft kunnen genieten van Brabantse humor en zelfspot.
Aansluitend is op zondag 29 november door de deelnemers geloot om de volgorde van het op-
treden in de wedstrijd en de galavoorstellingen. Deelnemers en wedstrijdvolgorde van vrijdag 8 
januari 2016:



13

 
Opwarmen
Naast deze toppers zullen in de het fi naleweekend 
ook nog andere artiesten hun opwachting maken. De 
opening van de voorstellingen ofwel het opwarmen 
van de zaal wordt verzorgd door niemand minder 
dan de Helmondse amusementsgroep KUUB. Muzi-
kale ondersteuning bij dit fantastische Striepersgatse evenement is dit jaar grotendeels in handen 
van de Striepersgatse hofkapel. Daarnaast draagt ook Blaaskapel Valkenswaard een belangrijk 
steentje bij. Presentator tijdens de voorstellingen is Pieter Mikkers. Een andere belangrijke taak, 
de prijsuitreiking op de wedstrijdavond, wordt uitgevoerd door Z.D.H. Prins Arno d’n Urste.

Naam    Woonplaats   Creatie
Kitty Goverde  Uden    Tulpentrut
William Houbraken  Bergeijk   Goudvis Blub
Berry Knapen  Heeze    Berry K. uit H. crimineel
Frank Schrijen  Boxmeer   Zatte Gradje op de fi ets
Wichard de Benis  Best    Doewane
Hans Keeris   Knegsel   Wiel de Waal
Boy Jansen   Budel    De rijdende rechter
Dirk Kouwenberg  Rosmalen   De Astronaut
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Geweldige editie van het 
Groot Striepersgatsliedjes 
Festival
Afgelopen 11 december was het weer 
zover. De 39ste editie van het Groot 
Striepersgatsliedjes Festival. Elf deel-
nemers hadden zich voorbereid en wa-
ren al weken in de weer om hun teksten 
en melodietjes goed te krijgen. Elke 
deelnemer had een mooie tekst en een 
goed arrangement erbij gemaakt.

Precies een maand eerder was er in de 
studio van Will Theus al hard gewerkt 
door een stel muzikanten om de arrange-
menten goed op band te krijgen.  En dat 

was gelukt, zodat het oefenen van de timing en de zang-
partij kon gaan beginnen. Om alles op rolletjes te laten 
verlopen, wordt er gebruikelijk op de donderdag voor het 
Liesjesfestival een generale repetitie gehouden. Geluidin-
stellingen worden goed gezet. Deelnemers gaven elkaar 
de laatste tips en de puntjes werden op de i gezet.

De dag erna is het dan zover. De spanning bij de deelne-
mers stijgt, bij de organisatie wordt alles klaargezet voor 
de avond en dan komt het publiek. De Hofkapellen van 
zowel Brouwersgat als die van Striepersgat gaven acte de 
préséance, alsmede ook de Raden van Elf van beide ga-
ten. De prinsen hebben namelijk een belangrijke taak op 
die avond. Na een spannende voorronde werden de vol-
gende acts toegelaten tot de fi nale: De Strieperschatjes, 
Hi folks mee Dani, Ohifthelittleanimaljusthasaname, RvR 
ft. Rob van Daal en Ad van Opstal.

Aan het einde van de strijd bleek dat RvR ft. Rob van Daal 
de winnaar bleek, gevolgd door De Strieperschatjes en Ad 
van Opstal. De prijzen werden verdeeld, de complimenten 
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en felicitaties werden gedeeld 
en in ontvangst genomen. En 
het winnende lied klonk nog-
maals in stadscafé De Senaat. 
Kortom: het festival leek ten 
einde. Echter het optreden van 
Doe Maar Net Alsof zorgde voor 
een geweldige afsluiting, met 
een meer dan spetterend op-
treden. De vonken sprongen er 
vanaf en het publiek kon de her-
kenbare tonen van weleer meer 
dan waarderen.

Na een geweldige set kwam er 
dan toch een einde aan de ge-
weldige avond van het Groot 
Striepersgatsliedjes Festival. 
Voor degene die erbij waren, 
was het een mooie avond en zal 
de uitzending op de Valkens-
waardse Omroepstichting weer 
leuke herinneringen oproepen. 
Degene die er niet bij waren, 
kom volgend jaar ook om dit ge-
weldige festijn mee te maken in 
De Senaat!



Website - Webwinkel - Vindbaarheid - Google Adwords - Facebook - Twitter - LinkedIn
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Carnavalhit in het 
Engels
Voor het eerst in de 39-jarige ge-
schiedenis van het Striepersgats 
liedjesfestival werd een nummer 
in het Engels gezongen. De groep 
Ohifthelittleanimaljusthasaname 
bereikte met het liedje ‘Lalala is 
enough’ de fi nale en werd uitein-
delijk vijfde. ‘Carnaval is univer-
seel en we hebben in onze regio de nodige expats, migranten en vluchtelingen. Die willen 
we graag kennis laten maken met onze manier van feest vieren’, aldus tekstschrijver Mi-
chael Penders.

De carnavaleske meezinger van Tamara Blommaert, Michael Penders en Willem-Jan Scham-
pers, met een zeer aanstekelijk refrein, werd enthousiast ontvangen door het publiek in Stadscafé 
De Senaat. Ook de vakjury kon het nummer wel waarderen, maar leek nog niet helemaal klaar 
voor een Striepersgats carnavalslied in het Engels. ‘Maakt niet uit’, zegt Willem-Jan Schampers. 
‘We doen uiteindelijk mee voor de lol, al vonden we het wel mooi dat we in de fi nale terecht kwa-
men. Mochten we ons liedje nog een keer ten gehore brengen.’
Volgens Tamara Blommaert, dit jaar nieuw in de groep, is met name het meezinggehalte van 
‘Lalala is enough’ de reden dat het nummer meteen aansloeg bij het merendeel van het publiek. 
‘Bovendien is de presentatie, de muziek en de tekst zeer grappig en ontstaat er vrijwel onmid-
dellijk een gezellige, melige sfeer als je het liedje hoort. Ik heb van mensen gehoord dat ze het 
melodietje het hele weekend in hun hoofd hadden hangen. Vergelijk het met ‘Carnaval Festival’ 
uit de Efteling. Als je dat liedje hebt gehoord, blijf je het zingen!’

Optredens
Inmiddels is Ohifthelittleanimaljusthasaname al op diverse plaatsen uitgenodigd om haar liedje 
te komen zingen. Onder meer bij de Striepersgatse Vorstenzittingen en Nooit te Vruug in Val-
kenswaard, De Brouwtrouw in Dommelen en een muzikale avond bij AWC De Keien in Waalre. 
Of hieraan ook daadwerkelijk gehoor kan worden gegeven, is nog even afwachten. Bovendien 
verwacht Penders meer uitnodigingen. ‘Iedereen is blijkbaar geïnteresseerd in een Engels carna-
valsnummer’, lacht hij.
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22ste Blaaskapellen
polonaise CG achteraf
Beste canavalsvrienden,

We willen jullie graag uitnodigen voor de 
alweer de 22ste blaaskapellenpolonaise 
van Carnavalsgroep Achteraf. Wat 22 jaar 
geleden begon, is nog steeds een gezel-
lig evenement in het hedendaagse Strie-
persgatse carnaval. Gestart in de Oriënt 
Express, werd tweeëntwintig jaar gele-
den een middag gevuld met muziek van 
kapellen. Destijds werd de eerste editie 
afgesloten met een spetterend optreden 
van Cést tout. Een geweldige kapel!

En meerdere geweldige kapellen hebben 
gedurende al die jaren op het podium ge-
staan. De Schuimkoppen, Piep & Bloas, Herremenieke, Striepersgatse Hofkapel, Verrekesbloas, 
Apollo’s lust, Napoleon Hijs Kapel, De Rammen, de Nachthoorns, Wij gaon nie fi etsen-kapel en 
vele andere kapellen. De eerste edities waren zo druk dat in de Oriënt en later in de Loeki’s de 
mensen met de benen buiten hingen. Ook was het programma geheel gevuld met kapelmuziek.

Deze editie belooft ook weer een heel mooie te worden en de organisatie is druk bezig met het 
programma en de organisatie van de middag met een doorloop naar de avond. Het precieze (ex-
tra lange) programma wordt nog even geheim gehouden en wordt pas kort voor carnaval bekend 
gemaakt. We kunnen al wel een klein tipje van de sluier oplichten en vertellen dat we wederom 
een aantal geweldige kapellen gestrikt hebben.. 

Dus komt dat zien op maandagmiddag 8 februari, om elf minuten voor twee in Stadscafé De Se-
naat!

Mochten er nog enthoustaste kapellen zijn die op willen treden… 
meld je aan via cg_achteraf@hotmail.com ! 

Met carnavaleske groet,
CG Achteraf
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Uit de oude doos 
(afl. 22)

Een dezer dagen kwam ik de Raad van Elf tegen, met in haar gelederen 
een oud-gediend, namelijk Toon Stoffels. Gestoken in het pak van de 
‘Pliessie van Striepersgat’. Toon, enkele jaren geleden gestopt bij de 
Raad van Elf, was weer terug! Het viel me wel op dat het uniform aan 
de ruime kant was, maar Toon vertelde me dat dit nog geregeld zou 
worden. Hij hoeft zich dus niet vol te proppen met allerlei dik makende 
hapjes

Teruggekeerd op mijn woonadres, heb ik de oude doos weer openge-
maakt, om te kijken waarom Toon nu opeens Pliessie was geworden. 
Het vorig seizoen was dat toch Stephan Meulendijks?! De reden was 
(of beter: ‘is’!) dat Stephan dit jaar Arno Jacobs (de Prins) bij staat als 
adjudant.

Maar nog even terug naar Toon. Als Toon d’n Urste had hij in 2007 de 
leuze ‘De Toon is gezet, zo is ’t mar net!’ (opmerking: als hij gezet zou 
zijn, had zijn uniform toch beter gepast!). 

In de oude doos kwam ik helaas niet zo veel tegen van voorgaande 
Pliessies. Ook niet in de verslaggevingen van carnavalshistoricus Jan 
van Keulen. Noch in enkele boeken over carnaval in Striepersgat. En 
ook niet op de website van striepersgat.nl. Wél herinner ik me nog en-
kele namen van oud-Pliessies: Piet van Lieshout, Jos Lavrijssen, Peter 
(?) van Lierop, Alphons Maenen, André Meulendijks en Stephan Meu-
lendijks. Bijna allemaal nogal ‘zwaargewichten’. Vandaar het ruime pak 
misschien…?

Van één Pliessie was wel het een en ander te vinden. Namelijk van een zekere Lambertus van 
Dijk, beter bekend als Pliessie – en later zelfs Opper – Bert van Dijk. Wie heeft hem eigenlijk niet 
gekend? In de carnavalswereld kent of kende hem iedereen. Bert was bij de reserve-politie in Val-
kenswaard en de toenmalige korpschef (de heer Körner) adviseerde hem in 1958 om tijdens de 
carnavalsdagen als Pliessie van Striepersgat te gaan functioneren.

Bert volgde die raad op en in een geleend uniform van politieman (Verboeket) verscheen hij als 
Pliessie tijdens het carnaval. Ook deed hij mee in de optochten (ook in de jeugdoptocht).
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De Pliessie is eigenlijk een 
soort lijfwacht van de Prins 
en zijn gevolg. Hij maakt 
ruimte, zodat het hele ge-
zelschap naar binnen, naar 
voren of naar het podium 
kan. Hij loopt dus meestal 
voorop en geeft een seintje 
aan de Hofkapel wanneer 
‘Had Adam geweten’ moet 
worden ingezet, zodat het 
publiek dan ook weet dat de 
Prins er aan komt. Hij bege-
leidt ook optredende arties-
ten naar en van het podium. 
Hij is ordebewaker, steeds 
aanwezig bij bezoeken, re-
cepties etc. Hij staat steeds 

in contact met de adjudant en de kapelmeester. Eigenlijk is hij onmisbaar!

In de Strieper van 1970 prijkte de foto van Pliessie Bert van Dijk, met de 
tekst: ‘Denk nie dè mee karnaval nauw alles mag, want ik handhaaf het 
Striepersgats gezag’.

In 1974 vierde Pliessie Bert zijn derde lustrum in de Apollobar aan de Eindho-
venseweg. De genodigden waren ‘gedagvaard’. De uitnodiging begon met 
de tekst: ‘Ter voorkoming van strafvervolging…’ Zo was Bert dan ook weer! 
Voor al zijn verdiensten werd Bert op de Vorstenzitting in 1977 door de 
toenmalige burgemeester Van Zwieten benoemd tot Opper van Striepergat.

In 1980 ontving hij de Federatieonderscheiding, als waardering voor al zijn 
werkzaamheden. En in 1981 vond het Federatiebe-
stuur dat alle leden van de Stichting en van de Raad 
van Elf lid moesten zijn van een plaatselijke carna-
valsvereniging. Bert richtte toen zijn ‘Pliessiekurpske’ 
op. In witte uniformen. Bert werd voorzitter, secretaris 
en penningmeester tegelijk!

In 1994 neemt Opper Bert van Dijk op zijn 65ste, na 
35 (!) jaar afscheid  en wordt opgevolgd door Piet van 
Lieshout. We blijven ons de helaas al overleden Bert 
van Dijk herinneren als DE Pliessie en Opper van 
Striepersgat.

Alaaf,
Herman Wooning



 

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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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

Vurdeurfeest CV de Vurdeurtrekkers en 
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Opoe hèt wirris wa
Verslaving, of iet wor dè ge nie vanaf kan blèève….!

’n Por jaor geleje zeej m’n bruur, heej moette gij nie op feesboek? 
Nii,wa zou ik daor mee. Èfkes lòtter: ja zeej ik zet ’t mer op m’nne 
PC, mèr veul zal ik ‘r nie meej doen…! Ik ben d’r nie echt inne die 
gaauw ergent nie mir bùite kan, docht ik….. Mer wa is ’t schòn dè 
feesboek! Veul vriende dè ‘k heb!!  Mèr daor haj ik toch nie over te 
klaoge, as ik dieje bersie Neijaorskaorte  bekèèk en ik haj d’r al zu-
veul meej d’n iemeel verstuurd! Nii,‘k heb niks te klaoge. 

En durbij al die goei wense op feesboek, d’n inne nog schònder dan d’n andere. Metoeres denk ik 
haj ik dè al nie dikker gezien? Mèr allee, de bedoelinge zen goe-d, alliinig; al dieje tèèd die daorin 
stèkt !!!! Ik kwam tèèd te kort um aander dinge te doen, zuas, m’nne kerstbòòm optùige, èète 
koke, lings en rechs vroege ze me ok ‘tiin en ‘taander te doen of te maoke, tussedur wir blieke, op 
m’nne PC nur feesboek wà dè’t’r op stì. 

Ge hoeft nie mir te vraoge of ‘r iet te doen is in Valkeswird, alles stì op feesboek!! Wà dè blieke 
unne tèèd van doen hèt !! D’n dieje van ons, m’nne mens zugezeed, kèkt  vanzelèève nie op de 
PC, en d’n dieje het tèèd zát ! Durbij issie effegoed van alles op de hogte.’n Mobieltje hèttie wel, 
hendig vur mèn, assie aachter in d’n hof zit…..! In d’n tèèd dè die zaktillefòntjes d’r nog nie warre, 
war ’t toch ok schòn.

Ik war ’s meej carneval mèèn gruupke kwèèt, 
durrum moes ik hil wa cafeekes af um ze te zuu-
ke, mèr gezellig!! Veul bekend en onbekend vol-
lek, wor ik iedere kiir efkes meej moes buurte en 
ziivere en wà drinke en tèèd zat! Niemes die me 
kos oproepe meej d’n tillefòòn! Dès pas ècht car-
neval!! Nou wille ze me an ’n aander ding hebbe, 
umdè dè zu hendig is meej femilieberichte en 
zu…! Unne Smartphone ….wor ge meej oewe 
vinger d’r overhenne moet vèège…..en dan hed-
de WhatsApp, dan kende vur niks iemes belle.

’t Zal best hendig zen, Ge kent foto’s laote zien, 
gin zwetsbuukske mir noddig , ge hoeft nie mir 
nur de lucht te kèèke of ’t drekt gì rèègene: ’t 
weerbericht in oe haand, welk vliegtuig over 
kumt en wor dettie henne got, lèèze dè we nou 
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de wèrmste decembermond oit hebbe, de krant kan de deur ut !! Mèr ik wil ginne Smartphone!! 
Dan heb ik hillemol tèèd te kort, umdè ik ‘r dan ok nie af kan blèève !! Dan he’k overal feesboek 
wor ik dan stantepee op moet reagere…! Ik kan m’n vriende toch nie laote wochte !

Meej WhatsApp op de Smartphone wor ik hillemol staopel zot , denk ik !! As ge overal die ver-
slaafde ziet, op de fi ets, in d’n auto, bij de kassa in de winkel,of bij ’n fi sje.
Bij ‘n ùitvart haj iemes vergèète, um af te zette…toen ging-ie af..”lang zal ie leve” klonk ’t dur de 
kerk,’t zal oe mer gebeure..! 

Tóch blèèf ik feesboek op m’nne PC schòn vèène; Goei vriende of femilie, ok die an d’n andere 
kant van de wirreld zitte, blèève op de hogte van wa dètter hier gebeurt, contacte op dees manier 
is hil schòn. Mer…gin gemaauw… ik wil alliinig positieve dinge durrop zette !!

Ik kan d’r nie mir vanaf blèève, verslaafd ??

Weijer wil ik ’t hier nog nie hebbe over Pinterest…dè’s kèk zu erg, mögelijk nog ’n bietje erger, dè’s pas 
schòn... !!!!

2016 is van start gegon, ik wil ullie ’n hil goei jaor toewensen meej unne hille schònne carneval, 
dè zal wel lukke  meej Z.D.H. Prins Arno d’n Urste meej zunne  Adjudant Stephan as heersers 
over Striepersgat. Gèèr wil ik d’n Prins de raod gève: lot oewe smartphone of gsm thuis, krèk  wa 
ik hier tege iederiin wil zegge, dán hedde de mist ontspanne en mist gezellige carneval. Alliinig 
Adjudant Stephan moet zurrege dè de batterèèj vol is, ochèèrm!!!

Alaaf !! houdoe hè !! Opoe
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The
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Battle 
of
Striepersgat

2016
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Historie van het 
Carnaval in 
Striepersgat (22)

Met de Prinsverkiezing in november 2000, wordt Camiel Bots gekozen 
tot Prins Carnaval van Striepersgat. Hij ging de scepter zwaaien over 
Striepersgat tijdens de Carnavalsperiode 2000/2001, als Prins Camiel 
d’n Urste, met aan zijn zijde Adjudant Michel Huibers en onder zijn Leu-
ze ‘Nou efkes serieus, lachen is mijn Leus’.

Prins Camiel spreekt in zijn voorwoord, zelfs over ‘erfelijkheid’, want zijn 
vader Jo Bots, was jaren lid van de Raad van Elf en Prins Carnaval in 
1967, als Prins Johan d’n Twidde. ‘Je bent er door de jaren gewoon mee 
opgegroeid en na zoveel jaren bij de Raad van Elf, wil je uiteindelijk zelf 
ook wel eens Prins Carnaval worden’.

Ook werd in november de 40ste Jeugdprins gekozen in Jeugdresidentie 
Old Dutch, n.l. Prins Koen d’n Urste. Naast de Jeugdraad liepen in zijn gevolg ook mee: Adjudant 
Bart, Vorst Maikel en President Rick. Zijn Leuze luidde: ‘Van Vorst tot Adjudant en toen... Prins 
KOEN’.

Op 11.12.00 wordt het 33-jarig jubileum van de Raad van Oud Prinsen gevierd in Zaal Lavrijssen. 
De Receptie wordt geleid door Presentator Michel Huibers. Er wordt een Gala-avond gehouden 
met de VSOP (= Vele Sympathisanten van Oud Prinsen) met optredens van vele artiesten, onder 
wie Imca Marina en vele Valkenswaardse coryfeeën.
Daarnaast wordt er ook een actie gehouden voor een goed doel, n.l. de Stichting Leergeld, het-
geen uiteindelijk resulteerde in een opbrengst van 4.000 gulden.

Dat er dit carnavalsseizoen een tweetal belangrijke carnavalsonderscheidingen werden uitgereikt 
en wel aan Jan van de Kerkhof, pr-man van de Dommelsche Bierbrouwerij, de Federatieonder-
scheiding. Jan is iemand die zich inzet voor de carnaval in Groot Valkenswaard. Riks Werts wordt 
benoemd tot de ‘Meest Geperste 2001’. Hij weet zich in de Striepersgatse carnaval zeer verdien-
stelijk op te stellen.
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Op 19.02.01 wordt het traditionele Boerenbal voor de laatste maal gehouden in Hotel De Valk. 
De commissie Bals & Zittingen komt t.z.t. terug met een mogelijke alternatieve locatie voor de 
toekomst.

Op 15.05. wordt een voorstel ingediend, betreffende omvang en structuur van de Stichting Car-
navalsviering Striepersgat.

Voorstel te houden vergaderingen:
- het houden van plenaire vergaderingen (3x per jaar) in de maanden 
oktober, januari en mei. Met ALLE Bestuursleden van de Stichting.
- het houden van een voorzittersoverleg (5x per jaar) in de maanden 
september, november, december, februari en maart. Met het Dage-
lijks Bestuur (DB) en de commissievoorzitters.
- het houden van vergaderingen door het DB, die in principe maan-
delijks dienen plaats te vinden. Het DB bestaat uit President, vice-
president, secretaris, penningmeester, meestal aangevuld door een 

of meerdere adviseurs. Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en bereidt de 
besluitvorming voor t.b.v. de bestuurs/voorzitters- en plenaire vergaderingen.
In de september-vergadering (04.09.01) van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat werd 
bovenstaand vergaderschema met algehele stemmen goedgekeurd.

Op 24.07.01 is Jan van de Broek overleden. Een deskundig bestuurder en een aimabel persoon. 
President van de Federatie en vice-President van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat. 
Jarenlang heeft Jan zijn beste krachten gegeven voor het belang van de Striepersgatse carna-
val. Wij zullen zijn persoonlijkheid gaan missen; een verenigingsman in hart en nieren, die zijn 
verenigingservaringen op een juiste wijze wist weer te geven.

Op 03.11.01 wordt het 11-jarig jubileum van CV De Gietersch gevierd in Feesterij Lugano. De 
muzikale opluistering wordt afwisselend verzorgd door Kapel De Notenkrakers. Naast de eigen 
Striepersgatse carnavalsverenigingen en kapellen was ook een bevriende buitendorpse vereni-
ging aanwezig op de receptie en wel De Lapzwansen uit Soerendonk. De Feestavond werd 
geopend door de eigen Samba-band La Regaderas. Dj Jan Thijssen wist tussentijds de verdere 
avond muzikaal op te luisteren.
Een surprise-optreden werd verzorgd door de Samba-dansgroep Sins and Friends uit Gemert. 
Tevens werd op deze feestelijke bijeenkomst de Hoofdgieter 2001/2002 bekend gemaakt: Ri-
chard Wooning en zijn Adjudant Renate Brom. Een spetterend live optreden van de Belgische 
band Les Truttes, die een geweldige act neerzette, besloot de feestavond in Lugano. Voorzitter 
Bert Cornelis kon terugzien op een geslaagd jubileumfeest.

Op za. 08.12.01 wordt door CV De Schuimkoppen, na 15 jaar,  voor de laatste keer het Striepers-
gats Liedjesfestival in Zaal De Harmonie gehouden. Naar opvolging wordt naarstig gezocht. De 
Stichting Carnavalsviering Striepersgat vindt continuering van het festival belangrijk en wil zich 
mede inzetten voor en betrokken worden bij de organisatie. Uiteindelijk wordt in een later stadium 
de opvolging ingevuld door CV De Nienoppen o.l.v. Jac en Heléne Verbeeten.



Note:
Met het 44-jarig jubileum van het Carnaval in Striepersgat heeft Betke Luy-
bregts een boekwerk uitgegeven van ‘44 Jaar Striepersgat’, waarin vermeld 
de 44 heersende Prinsen van Striepersgat over de periode 1952 t/m 1997, 
e.e.a. met Prinselijke titel, leuze en bijbehorende foto. Nu is aan mij het ver-
zoek gericht hierop alsnog een aanvulling te geven over de aansluitende 
periode 1998 t/m 2015, echter moet ik hierop een uitzondering maken, daar 
ik niet in het bezit ben van een Prinselijke foto’s. Een mogelijkheid zou kun-
nen zijn dat men mij alsnog een foto opstuurt, waarop vermeld jaar en Prin-
selijke naam, teneinde e.e.a. voor het Stichtingsarchief compleet te maken.

Mijn adres luidt: Jan van Keulen, Karel Mollenstraat Zuid 91, 5554 CG Valkenswaard. Tel. 040-
2014743.

Ten slotte een opsomming van de heersende Prinsen over de Periode 1998 tot heden:

Jaar: Naam:           Prins:   Leuze:  
                     
1998 Betke.Luybregts Betke d’n Urste ’t Lève is mar kort, dus zurgt, da ’t wa wordt
 Adj. Camiel Bots

1999 Piet van Lieshout Piet d’n Twidde Viert zo lang ge kent, ’t is mar efkes da ge   
 Adj. Nol van der Alst   der bent.

2000 Mark Scheepers Mark d’n Urste Schôn zen is nie moeilijk,mar schôn blève!
 Adj. Piet van Lieshout

2001 Camiel Bots  Camiel d’n Urste Nou efkes serieus, lachen is mijn leus
 Adj.Michel Huibers

2002 Michel Huibers Michel d’n Urste Het schônste in ’t leve is wa vrienden geve
 Adj. Nol van der Alst

2003 Henk Kremers Henk d’n Urste Wa schon is moet blève
 Adj. Nol van der Alst

2004 Paul v.Herk  Paul d’n Urste Effe uit de sleur, lekker lachen en gin gezeur
 Adj. Rob van Gorkum

2005 Nol v.der Alst  Nol d’n Urste  Te schôn om an te sleutelen
 Adj. Lucas Bots

2006  Rob van Gorkum Rob d’n Urste Geen woorden maar daden, Alaaf
 Adj. Wouter Staals

31
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2007 Toon Stoffels  Toon d’n Urste De Toon is gezet, zo is ’t mar net. Alaaf !
 Adj. Wouter Staals

2008 Peter Kalb  Jubliano  Geniet van oew leve, vandaag is d’n dag. Alaaf !
 Adj. Gerton Heesakkers

2009 Ron Hoogmoet Ron d’n Urste Wor wakker mee ne lach en maok plezier d’n
    Adj. Henk Kremers hille dag. Alaaf

2010 Dave Bouwmans Dave d’n Urste Ge wit nie wa ge mist, as ge mee carnaval nie fi st
 Adj. Edwin van Gorp

2011 Dennis van Gerwen Heerlijck  Doet, vat en geniet!
 Adj. Scampiorix (Willem-Jan Schampers)

2012 Edwin v.Gorp  Ed d’n Urste  Leef vandaag, merge ziede mar wir
 Adj. Paul van Herk

2013 William Damen Willem I  Striepersgat, daar zit muziek in !
 Adj. Gerton Heesakkers

2014 Adri Stammen Adri d’n Urste Striepers en Strieperinnen, ut schônste dè zit 
 Adj. Dennis van Gerven   van binnen!
 
2015 Gerton Heesakkers Carnaval d’n 62e Striepersgat lééft !
 Adj. Peter Kalb

Jan van Keulen,
Carnavals-historicus
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Striepersgatse 
Vorstenzittingen 
opgedragen aan 
Jo d’n Urste
De 51ste editie van de Striepergatse Vorstenzittingen 
staat in het teken van de vorig jaar overleden Grootvorst 
Jo d’n Urste. De zittingsavonden, vol met muziek, dans, 
zang en humor, vinden plaats op de zaterdagen 16 en 
23 januari 2016. William Damen, secretaris van de com-
missie Bals & Zittingen van de Stichting Carnavalsvie-
ring Striepersgat: ‘De familie van Jo is uitgenodigd en 
we brengen een hommage aan hem. Het is een eerbetoon 
aan een van de mensen die Striepersgat op de kaart heb-
ben gezet.’

Overigens benadrukt Damen dat het geen ‘Jo van Leeuwen-
avond’ wordt. ‘Onder meer de Valkeswirdse Twilling heeft een 
herinneringsmoment aan hem, maar alles is met een kwinkslag. Verder betreft het een avondvul-
lend programma met voornamelijk Striepersgatse talenten met hun komische acts, muziek en 
dans. Af en toe met een vleugje nostalgie. Op de eerste avond worden tevens de Jan Cremers 
bokaal, voor de meest actieve vereniging, en de Federatieonderscheiding, voor een bijzondere 
Strieper of Strieperin, door Prins Arno d’n Urste uitgereikt.’
Onder invloed van het nieuw aangetreden dagelijks bestuur, met aan het roer President Den-
nis van Gerwen, heeft de commissie Bals & Zittingen het roer behoorlijk omgegooid. Damen: 
‘We willen naar een laagdrempelige Vorstenzitting, met Striepersgatse artiesten en niet te veel 
protocollaire zaken. Noem het ‘moderniseren’ van de zittingsavond. De offi ciële plichtplegingen 
worden verspreid over de avond en zijn korter en minder. Ook de jeugd, met uitzondering van 
de Hopmarjannekes, komen niet meer op het podium. De Vorstenzitting wordt een volwassen 
avond; de jeugd heeft het SOP (Striepersgats Open Podium, red.).’
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Theatershow
De Striepersgatse Vorstenzitting is voortaan een theatershow voor de Prins, zijn gevolg en het 
publiek. ‘Misschien dat we in de toekomst zelfs wel van naam veranderen’, durft Damen de knup-
pel in het hoenderhok te gooien. ‘Of we moeten snel weer een Vorst krijgen. Anders is het een 
beetje vreemd om een eerbetoon te brengen aan een persoon die er niet (meer) is. Ook wat dat 
betreft, is het inderdaad wellicht tijd om het over een andere boeg te gaan gooien. De artiesten 
zijn het belangrijkste van de avond, met een knaller als afsluiting.’
Er zijn optredens van de tonpraoters Rob van Elst en Dirk Kouwenberg, De Valkeswirdse Twilling, 
de humoristische groep Zes Kir Nix uit Heeze, IVO, diverse artiesten van het Groot Striepergats 
Liedjesfestival (onder wie winnaar Rob van Daal), verrassingsacts van CV De Zware Jongens, 
Anouk en Inge (Striepersgatse Hofmarjannekes) en de Oud Prinsen, De Striepersgatse Hofkapel 
en ‘meneer Pastoor’. De afsluiter is van Franky Boy, bekend van ‘Jodeladiehieppieppiep’, ‘Konte 
Bonke’, ‘Oh Mia Bella Margarita’, ‘Viva la Mexico’ en ‘Wat ruist er door het struikgewas’.

Kaarten
Er zijn voor beide avonden (zaterdag 16 en 23 januari 2016) nog kaarten te koop. Deze kosten elf 
euro en zijn te bestellen via balsenzittingen@striepersgat.nl of 06-51534653. De Vorstenzittingen 
beginnen om 19.49 uur. De zaal is open om 19.00 uur.

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
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