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Nog genieten t/m
9 februari en dan
verdwijnt het sprookje van
Prins Arno d’n Urste als
sneeuw voor de zon

3

Van de redactie
Tja, onze Prins heeft niet de langste… Volgens Omroep Brabant heeft Prins Petrus C Lie d’n Aller Aller
Irste van Kielegat (Breda) de langste veer op zijn steek (1,40 meter). Verslaggever Tom van den Oetelaar
ging met een rolmaat en een keukentrap op pad en zocht het uit tijdens de traditionele ontvangst van de
Brabantse Prinsen op het Provinciehuis in Den Bosch. Onzin? Natuurlijk, maar het is toch een stiekeme
strijd. Zoals er ongetwijfeld ook wordt gekeken naar de steken, de kleding en de scepter. Om nog maar te
zwijgen van de knapste adjudant…
Maar wat heeft de omroep nog meer te melden? ‘Carnaval wordt niet koud, maar ook niet zonnig’. Weerinstituut MeteoGroup kan het nog niet met honderd procent zekerheid zeggen, maar het wordt niet winters
koud tijdens carnaval. ‘Tot maandag ziet het er naar uit dat het een graad of tien wordt, maar ik verwacht
wel regen. Zonnig wordt het niet’, zo vult een woordvoerder aan. Daarna wordt het waarschijnlijk droger
en ook iets frisser met een graad of zeven. Toch handig om te weten wat je moet aan trekken als de Striepersgatse Optocht op zondag door het centrum van Valkenswaard trekt…
Ook allerlei obscure carnavalsliedjes komen voorbij in de strijd om de ‘Kies je Kraker-trofee’ 2016. Wat te
denken van Lamme Frans met ‘Zo dronken’ en ‘Kop als een boemeltrein’, Vieze Jack met ‘Captain Jack’,
de Lawineboys met ‘Zuipen’, Duo Knotsgek met ‘Ik heb unne smiley in de sneuw gepist vur jou’? In de lijst
trouwens ook Vader Abraham, De Deurzakkers, Huub Hangop, de Alpenzusjes, Gebroeders Ko, Havenzangers 2.0 en Ria Valk. Met andere woorden: allemaal commerciële meelallers, die straks ook te horen
zijn bij ‘3 Uurkes Vurraf’.
Wij hebben niks tegen de zogeheten après ski-nummers, maar het is ons inziens iets te makkelijk proberen te scoren bij Omroep Brabant. En niet geheel toevallig staan (vrijwel) alle artiesten onder contract bij
platenmaatschappij Berk Music Productions. Bier en vrouwen zijn de meest gekozen, niet bijster originele,
onderwerpen en geregeld gaat het om al bestaande melodieën. Onze vraag is dan ook: waar zijn de plaatselijke toppers? En waarom staat de winnaar van het Groot Striepersgats Liedjesfestival niet in de lijst?
Misschien wat chauvinistisch, maar ‘Striepersgat Ontwaakt’ van Rob van Daal kun je weliswaar ook scharen onder après ski, maar is ook nog eens een keer heel erg goed. Jammer dus…
We wensen iedereen een hele ﬁjne carnaval en… lalala is enough!

Alaaf!
Willem-Jan Schampers
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Woordje
van de
President
Lieve Striepers en Strieperinnen,
Tsjonge, wat was het leuk tot nu toe! Een soort van carnavalsroes, die nog maar pas begonnen lijkt en nu al
weer bijna zijn hoogtepunt nadert.
Erg ﬁjn hoe we tot nu toe dit jaar zijn opgetrokken met elkaar. Natuurlijk is het niet altijd meteen
koek en ei, maar we zijn vooral met veel saamhorigheid een leuk en ontspannen feestje aan het
organiseren. Commissies, carnavalsverenigingen, werkgroepen en besturen hebben daarbij veel
begrip en respect voor elkaar. Een groot compliment en diepe buiging: ga zo door!
Nou boffen we ook wel echt met onze Prins. Wat een mooie ideeën heeft die! Kippenvel hoe Prins
Arno d’n Urste samen met zijn dochter Demi - Hofmarjanneke - een zeer gevoelig liedje zongen
tijdens de heel goed verlopen Vorstenzittingen. Maar ook de succesvolle ‘Battle of Striepersgat’
kwam mede uit zijn koker. Top, top, top! We gaan hier komende weken vast nog mooie, maar
vooral ook erg grappige momenten aan toevoegen.
Ons lijfblad De Strieper heeft een ware metamorfose ondergaan. Van een glossy magazine werd het een mooie
full color krant, mede als knipoog naar vruuger. Er was
eens….. niet waar? De uitreiking van De Strieper en de
Vorstenzittingen stonden ook in het teken van onze voorgangers, in die goede oude Striepersgatse tijd. Gelukkig
verstaat commissie PP&P de kunst van satire nog steeds
en is De Strieper wederom zeer spraakmakend!
Ik weet niet hoe het met u is, maar vanaf nu zou ik het
thema ‘Er was eens…’ even willen ombuigen naar ‘Er is
eens…’. Ik kijk uit naar de mooie carnavalsdagen die ko-
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men gaan. Hopelijk wordt het een sprookjesachtige carnaval. Er is kans op winterse weersomstandigheden, maar de carnavalsvierders van Striepersgat kennende laten zij zich er niet van
weerhouden om er samen een keischon ﬁsje van te maken!
Rest mij nog Prins Arno d’n Urste, adjudant Stef en pliessie Toon heel veel succes en vooral erg
veel plezier te wensen de komende carnavalsdagen. Geniet er van, haal alles uit de kast, wij
doen er graag aan mee!

Alaaf!
President Dennis
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Woordje
van de
Prins
Lieve Striepers en Strieperinnekes,
Juist op het moment dat we pas echt van start gaan,
wordt er al gesproken over de ‘Grand Finale’ van de
openbare Striepersgatse carnaval! Maar gelukkig is
het zo ver nog niet. Eerst wil ik graag even terugblikken op een aantal bijzondere dingen, die de afgelopen tijd zijn geweest. Onder meer de super
prinsmobiel die aangeboden is door autobedrijf CCV. Geweldig!
De prinselijke decoraties aan de gevel. Helemaal TOP! De prachtige, in oude stijl aangeboden,
Strieper en de Vorstenzittingen, die helemaal in ouderwetse Striepersgatse stijl werd aangeboden door de commissie Bals & Zittingen. Topavonden! Ik geniet met volle teugen!
De mailtjes, WhatsApp-jes en persoonlijke berichten die mij
bereiken over het feit dat ik het erg leuk doe tijdens mijn
Prinsschap strelen mijn ego en mijn trots wordt met de week
groter!cDat is overigens het enige wat groter wordt. Natuurlijk was het te verwachten dat er grapjes gemaakt zouden
worden over mijn lengte…
Zo ook op het Striepersgats Open Podium. Jeugdprins Job
d’n Urste heeft mij toen een kratje aangeboden, waarop ik
mocht gaan staan. Uit respect en waardering voor de Jeugdprins heb ik gezegd dit voor de laatste keer te doen! Ik heb
het volste respect voor alle Striepersgatse carnavalsvierders. Vele grote prinsen gingen mij voor. Of ik in jullie ogen
ook een grote prins ben/was, mogen jullie na de carnaval
zelf uitmaken.
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Om dit te worden heb ik echter geen kratjes, tonnen, blokken enzovoorts nodig. Dus laat me gerust op de grond, dat is voor mij het respect dat ik van andere carnavalsvierders verwacht. Dan
pas voel ik me een echte ‘grote prins’.
Graag wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om het Prinselijk gevolg te bedanken voor
hun inzet en enthousiasme! Stuk vur stuk… BEDANKT! Ik wil carnavalsminnend Valkenswaard
alvast heul veul plezier toewensen. We komen mekaar vast en zeker ergens tegen!

Menne Trots! Ons Striepersgat! Alaaf!
Z.D.H Prins Arno d’n Urste
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Woordje
van de
Jeugdprins
Beste Striepers en Strieperinnekes,
Twee maanden geleden ben ik gekozen tot Jeugdprins Job d’n Urste van Striepersgat in Stadscafé de
Senaat. De eerst keer dat ik mijn Prinsenmantel weer
aan mocht trekken was een paar weken later voor het maken van heel veel foto’s voor verschillende gelegenheden, waaronder voor het Strieperke. Met name de foto op de voorpagina is erg
mooi geworden. Ik ben er keitrots op.
De foto is gemaakt door onze eigen persfotograaf Petra Visser en Leon
Torremans heeft daarna de foto bewerkt. Zowel Petra als Leon wil dan ook
erg bedanken. Net zoals mijn Persoonlijke Onderscheiding. Deze is precies zo geworden, zoals ik het wilde. Ook hiervoor alle credits aan Leon.
Wat een kunstenaar is dat toch!
Op zaterdag 2 januari hadden we ons eerste ofﬁciële uittreden. Dit was
bij de Battle-of-Striepersgat in het Oude Wandelpark. Alle leden van de
jeugdraad, Hopmarjannekes en de Jeugdkapel hebben veel geld opgehaald met de sponsorloop. Zelf hebben wij ook meegedaan met de Battle. Met ‘wij’ bedoel ik ‘The
big 5’, bestaande uit mijzelf, mijn adjudant Philip, Vorst Luuk en de Presidenten Jordy & Kevin.
Helaas hebben we niet gewonnen, maar hard gestreden hebben we wel, want van de veertien
teams zijn we als zesde geëindigd. Geen slechte prestatie voor het jongste deelnemende team!
De carnavalskriebels kwamen echt naar boven, toen op zaterdag 9 januari de sterke mannen
van de Technische Commissie de Striepersgatse valk in de tuin kwamen plaatsen. Daar staat hij
nu, tot na de carnaval, dag en nacht te pronken in de tuin. Tijdens de jaarlijkse feestavond van
de Vurdeurtrekkers bij Lugano had ik de zware taak om de titel te veroveren van de Koning der
Prinsen. Helaas won Jeugdprins Bas d’n Urste van Brouwersgat de titel, maar we hebben met z’n
allen een hele gezellige avond gehad.
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Afgelopen zondag was er ook weer het SOP. Op dit Striepersgat Open
Podium in De Hofnar hebben we genoten van heel veel mooie optredens. Tijdens deze middag mocht ik ook het eerste Strieperke in
ontvangst nemen. En wat is ie mooi, ik vind hem stiekem mooier dan
de Strieper!
Nog een paar weken en dan barst het carnaval los, geniet ervan, maak er een groot
gezellig feest van en ik hoop jullie allemaal
op mijn receptie op zaterdag 6 februari de
hand te schudden. Onder het genot van een
muziekske en een drankje…

Geniet en vier carnaval als nooit te voren! Alaaf!
Jeugdprins JOB D’N URSTE

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
Kerkakkersstraat 24 Dommelen 040 - 2040733
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Van Carnavalsfederatie
Striepersgat
Er was eens… een ﬂitsende start van het nieuwe
jaar in een kort carnavalseizoen. Sinds 1 januari zijn
er nominaties en prijzen aan de lopende band. Wat
te denken van de winnaar van de Battle-of-Striepersgat, de Koning der Prinsen, de Brabants kampioen tonproaten, de Federatie-onderscheiding, de
Jan Cremersbokaal, het Paar van het jaar, de Meest
Geperste en ga zo maar door… Iedereen lijkt in een
hoog tempo in de prijzen te vallen want, Vastenavond nader snel.

Met 27 verenigingen aangesloten bij jullie
Federatie en een actieve stichting bruist en
bubbelt het iedere week. Na twintig jaar de
Jan Cremersbokaal te hebben uitgereikt, is
Elly Cremers uitgebubbeld. Elly is weduwe
van Jan Cremers, naar wie de bokaal is genoemd. Jan Cremers, ik heb hem persoonlijk gekend, was een carnavalsmens in hart en nieren
en voor hem was het belangrijk dat er veel saamhorigheid was, geen kift en een Striepersgat met
bruisende verenigingen, als basis voor de georganiseerde carnaval.
De Jan Cremersbokaal werd daarom als wisselbeker ingesteld, om jaarlijks de meest actieve
vereniging te eren. Nu Elly stopt, is tijdens de ledenvergadering van de Federatie aan alle verenigingen gevraagd hoe verder. Daar waren we snel en unaniem uit: doorgaan en laten we voortaan
ook kijken naar creativiteit en innovatie. Elly zou Elly niet zijn als ze niet graag betrokken wil blijven bij de Striepersgatse carnaval. Met broodjes smeren voor de brunch, het rondbrengen van de
fruitschalen naar zieken en noem maar op… Tijdens de Vorstenzitting werd ze in de bloemetjes
gezet en ontving ze een warm applaus. Elly, bedankt!
De verenigingen kozen dit jaar overduidelijk CV Halluf Elluf als winnaar van de Jan Cremersbokaal. Een jonge vereniging, twee jaar jong, die vanaf de eerste dag meteen van zich liet spreken.
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In deze club, die strak is georganiseerd, regeert de vrouw met de hamer en heeft iedereen een
toegewezen taak. Wat ze doen, is geen halluf werk, want voor iedere gelegenheid hebben ze
skòn pakskes: een slipjas, shirts, sweaters, lederhozen en dirndl’s, bijpassende mutsen en sjaals.
Altijd tiptop verzorgd!
Bij iedere gelegenheid die er is, zijn ze van huis en nooit te beroerd om weer een carnavalskraker
ten gehore te brengen. Altijd in voor ludieke acties, met natuurlijke de nodige ﬂauwekul. En zo
hoort het ook! De energie en het plezier spat er vanaf. Op hun website vind je traditionele carnavalsrecepten en kun je traditionele badges bestellen. Inmiddels hebben ze een eigen jeugdvereniging opgericht. Kortom, Halluf Ellluf is het toonbeeld van ‘zaols ge ut maokt, zo kredde ut’, Een
aanwinst voor Striepersgat. De lat voor het komende seizoen ligt weer hoog.
Het was eens… De hoogste tijd voor de ﬁnale van dit seizoen, met een prachtig programma van
vier volle carnavalsdagen met een gedreven prinske en unne majestueuze adjudant. Beleef het
bewust, doe het samen en geniet ervan ‘want merge, merge is vandoag begonne’!
Ik wens iedereen, mede namens de collega-bestuursleden, ﬁjne carnavalsdagen toe. Tijd om het
dagelijkse leven even los te laten, veel leut en ga samen met elkaar een feestje bouwen Ik heb er
kei heul veul zin , want ‘zoals ge ut maokt, zo kredde ut’!

Hans de Kinderen
D’n vurzitter van Carnavalsfederatie Striepersgat
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Federatieonderscheiding 2016

De Federatie-onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon
die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de
Striepersgatse carnaval.
Daarbij gaat het niet over hoe vaak je in de spotlights hebt gestaan en
ook niet over het aantal veren of onderscheidingen. Dus niet over de
hoeveelheid bling bling. Nee, we zijn vooral ook op zoek naar mensen
van grote waarde voor de carnaval, de stille kracht in een vereniging of in
de stichting die bergen werk verzet. Vaak bescheiden met een klein ego.
Daarom behoorde ook dit jaar Camiel Bots weer niet tot de genomineerden…
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Maar de verenigingen hebben gesproken en tijdens de
eerste Vorstenzitting op zaterdag 16 januari werd de
Federatie-onderscheiding uitgereikt aan Hennie Rijksen.
Onze Prins kent Hennie al van jongs af aan. Ruim dertig
geleden verbleef Arno als snotmenneke, hij is trouwens
niet veel groter geworden, geregeld op de camping in
Helden. De familie Jacobs had daar een caravan, zeg
maar gerust een chalet, op een heuvel. Bij alle campinggasten stonden ze bekend als ‘de familie
op d’n berg’. Zo konden iedereen goed in de gaten houden. Ze stonden langs de toiletruimte, dus
vanaf de berg werd er d’n hele dag gezwaaid naar iedereen die met z’n toiletrolleke langs kwam.
Ook Hennie kwam daar minimaal twee keer per dag langs. Toen al werd er door de Jacobsen
getracht iets groter te lijken. Ik zou zeggen - niet gelukt!
Hennie is een doener, geniet van saamhorigheid, heeft gouden handjes
en houdt van ﬂauwekul op z’n tijd. Vooral als er een biertje of een cognacje teveel in gaat, dan kan ie los komen en heeft hij zichzelf niet altijd
in de hand. Zo is het al eens voorgekomen dat Hennie na een gezellig
avondje met vrienden op de bromﬁets in de sneeuw naar huis, in de sloot
belandde en daar de hele nacht snurkend heeft doorgebracht. Hij is er
niet trots op, maar vindt het stiekem kei schòn!
Zeer typerend is ook z’n behulpzaamheid. Je kunt altijd een beroep op
hem doen.
Maar let op, Hennie is een secure mens. Voor die handigheid, secuurheid
en vakmanschap kreeg hij al eens de Ir. Noordhofprijs. Prijs voor de beste
vakman van Zuidoost-Brabant. Hij is namelijk timmerman, maar dan een
echte. Eentje die zonder allerlei draaibanken, computerbesturingen
en 3D-prints de mooiste dingen maakt. Hij weet namelijk te boetseren
met hout!
Naast z’n vereniging proﬁteert ook de ﬁrma Berkhof al bijna veertig
jaar van zijn kunsten. Een bussenbouwer die inmiddels behoort tot
het imperium van de familie Van de Leegte. De naam Berkhof is trouwens helemaal verkeerd gekozen en had de familienaam van Hennie
moeten zijn. Toen hij er ging werken, werkten z’n vader en broer er
al. En inmiddels is ook zijn zoon met het virus besmet. Wat te denken
van zijn vrouw en schoonmoeder die er jarenlang kophoezen maakten. Ik had overigens een ander beeld bij kophoezen, maar weet inmiddels wat dit zijn.
Ook in het buitenland is zijn instelling en vakmanschap overbekend.
Zo had een sjeik in Dubai eens de wens om een busje te laten maken voor de kinderen in het
lokale speelpaleis. Over de hele wereld zijn daarvoor gegadigden. Maar nee hoor, Hennie werd
ingevlogen en mocht het klusje klaren.
Zijn club is natuurlijk kei freet met zunne mens en en wij als Striepersgat ook!
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Zijn staat van dienst is indrukwekkend:
- dertig jaar lid van zijn vereniging waarvan 24 jaar in het bestuur;
- bouwde dertig wagens voor de grote optocht en zes wagens voor de jeugdvereniging. Daarbij
haalden de jongeren van zijn club in 1990 de eerste prijs ten koste van de ouderen. Een mooi
voorbeeld voor CV Vijf voor Halluf Elluf. Velen leerden van hem hoe je een zaag of hamer vast
moet houden, welke materialen waarvoor gebruikt kunnen worden en hij is geweldig creatief in
oplossingen. Zelf heb ik ook geregeld les van hem gehad, wat ik dan thuis weer in de praktijk kon
brengen.
- sinds het overlijden van Pascalis Geldens maakt hij de manchetknopen voor de prins en de
adjudant;
- hij maakt alle onderscheidingen die door zijn vereniging worden uitgereikt;
- is 22 jaar bestuurslid van Stichting Tonpraoters Concours Valkenswaard;
- doet de logistiek en het onderhoud van de materialen w.o. de zilveren ton’
- plaatst jaarlijks de naamborden Striepersgat bij de invalswegen;
- en veel onopgemerkte kleinere, maar belangrijke, dingen die anders zouden blijven liggen;
- en natuurlijk is hij aanwezig bij nagenoeg alle carnavalsactiviteiten.
Hennie heeft een onstuitbare inzet en is altijd bezig. Hij valt niet direct op maar is door zijn staat
van dienst van onschatbare waarde voor de carnaval. Maar zeker zo belangrijk; hij is sfeergevoelig en draagt zelf bij aan een goede sfeer. Een gezelschapsmens, trots als de wagen van zijn
vereniging weer door Striepersgat rijdt, maar altijd dienstbaar en zeer bescheiden.
Het was voor mij weer een hele eer om de Federatie-onderscheiding 2016 uit te reiken aan – geboren in Jutphaas, maar sinds zijn derde levensjaar getogen in Striepersgat – Hennie Rijksen.

Hans de Kinderen
D’n vurzitter van Carnavalsfederatie Striepersgat
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...Even voorstellen

CV De Hecto’s
CV De Hecto’s is opgericht op maandag 11 februari 2003, door niemand minder dan Jan
van de Kerkhof, de toenmalige pr-man van de Dommelsche Bierbrouwerij. De oprichting
vond plaats tijdens het ontvangst van Striepersgat met de toenmalige Prins Henk d’n Urste. Omdat De Hecto’s zijn opgericht op de brouwerij, is daarmee de Dommelsche Bierbrouwerij de residentie van De Hecto’s geworden.
De naam Hecto’s is een afgeleide van hectoliter. Eén hectoliter is 100 liter. Het eerste logo van De
Hecto’s was een afbeelding van Jan van de Kerkhof met twee fusten bier van 50 liter onder zijn
armen. Het logo van De Hecto’s is verdeeld in vier vlakken die allemaal aan elkaar gelinkt zijn.
Links boven een gewicht van 100 kilo, rechts boven een
biertap, links onder een fustbier en rechts onder een
weegschaal. Al met al een combinatie van bier en gewicht.
CV De Hecto’s bestaat uit een gezelschap van dertien
bourgondische mannen van allerlei pluimage. Om het
bourgondische in de club te waarborgen, is één van de
voorwaarden, dat een Hecto minimaal 111 kilo weegt.
Nu zul je denken, niet alle Hecto’s gaan die 111 kilo halen, maar daar hebben we een oplossing voor. Degene
die te licht wordt bevonden, moet een extra contributie
betalen van € 11,00 per kilo!
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Buiten de carnaval komen De Hecto’s een aantal malen bij
elkaar om te wegen. Aan deze activiteit gaat steevast het
nuttigen van twee frikandellen speciaal vooraf, want het zou
jammer zijn als je de 111 kilo niet haalt. Je zult De Hecto’s
ongetwijfeld tegenkomen deze carnaval en als je niet kunt
wachten, dan kun je ons volgen via onze Facebook-pagina:
www.facebook.com/Hectos-653891871308582/?fref=ts.

Groeten,
De Hecto’s
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‘Trots met de
Jan Cremersbokaal’

Tijdens de eerste Vorstenzitting mochten wij als CV Halluf Elluf, uit handen van Hans de
Kinderen, de Jan Cremersbokaal ontvangen. De lovende woorden gaven ons geen halluf
gevoel, maar vulde ons met trots!
Trots dat wij als vereniging een in- en aanvulling kunnen en willen zijn voor het Striepersgatse
carnaval om er een positieve input aan te geven. Alle verenigingen te samen zullen hun best
moeten doen om het Striepersgatse carnaval te laten voortbestaan. Met alle mooie facetten die
carnaval rijk is. Maar wel met open blik en de nieuwe kijk op het fenomeen carnaval.
Wij zullen blijven komen met ludieke acties, zodat jullie scherp blijven en de lach op ons gezicht
kan blijven bestaan. Dus op naar een mooi carnaval! En laten we elkaar maar veel tegen komen...

Alaaf!
CV Halluf Elluf
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Striepersgatse
Jägermeister Feste 2016.
Zoals jullie gewend zijn, is er op carnavalsdinsdag, na de jeugdoptocht, weer een gezellige Jägermeister Feste in Du Commerce op de Statie. Wederom is het gelukt, in samenwerking met
de medewerkers van Du Commerce, om er een leuke en gezellige middag van te maken. Met
medewerking van onder meer Paul Brugel, Ad van Opstal en DJ Noud.
Jullie kunnen natuurlijk ook al de jeugdoptocht bij ons komen kijken. Deze komt immers bijna over
het terras van Du Commerce. En dan alvast een beetje de sfeer gaan maken, voordat het feest
uiteindelijk los barst. Nog een keer ‘ﬂink feesten’, onder het genot van het welbekende borreltje,
voordat we het carnavalspak weer in de kast hangen voor het volgende seizoen.
We zien jullie graag op dinsdagmiddag op de Statie bij Du Commerce, om samen nog wat na te
kletsen en carnaval 2016 waardig af te sluiten. Rest ons nog om iedereen een geweldige en leuke
carnaval toe te wensen!
Groetjes en tot dinsdag 9 februari!
ALLAAAAAAAAAAAAF!

Striepersgatse
Jägermeisters
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De Boerenbruiloft, vernieuwend, hip en anders!

Het Striepersgats
Orakel doet mee

De vorstenzitting van 16 januari 2016. De spanning binnen het Striepersgats Orakel stijgt.
De verenigingsjassen zijn opgepoetst, alles glimt en blinkt. In vol ornaat aanvaarden wij
onze plicht als Strieper en Strieperin. Niet dat we van verplichtingen houden, maar we
houden van vastenavond en van de tradities die daarbij horen.
Echt niemand wilde geloven dat er bij het mooie Orakel twee leden bereid zouden zijn om de
prachtige jassen, de blinkende korsetten en hun goudgele lokken te verruilen voor het rood en
groen. Ach, in alle voorgaande jaren hadden jullie gelijk, maar... het Orakel is tot inzicht gekomen!
De Striepersgatse bruiloft gaat namelijk over de liefde voor vastenavond! Over de liefde voor
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ons Striepersgat en haar Striepers en Strieperinnen.
Het Striepergats Orakel is al jaren verliefd op alles
wat met vastenavond te maken heeft. En als je zo
verliefd bent en deze liefde zo innig voelt, dan is het
bijna vanzelfsprekend een bruid en bruidegom leveren.
Twee mooie mensen die laten zien dat het gewone
bijzonder genoeg is. Dat je geen schilden en decoraties hoeft op te spelden om een speciale Strieper
of Strieperin te zijn. Dat afkomst en klassen binnen
de Carnaval niet bestaan en dat, als je gewoon doet
en gewoon koestert, er vast en zeker iemand is die
je al je zonde vergeeft.
Energie
En als dan ook nog blijkt dat er een commissie ‘Bruiloft’ is, die hip en vernieuwend en met heel veel
energie de bruiloft haar plekje laat behouden binnen Striepersgat, dan is de match met het Orakel
zo gemaakt! Het Orakel heeft dus JA gezegd. De
Orakels Jolijn Schoofs en Stefan van Wijchen gaan
het groen en rood voor ons dragen. Uit liefde voor
Striepersgat, uit liefde voor de traditie.
Wij nodigen alle verenigingen uit om deze mooie traditie in ere te houden. De nieuwe opzet geeft alle
mogelijkheden voor een nieuw jasje. Wij gaan het dit jaar ervaren. Maar neem nu al van ons aan
dat alle drukke carnavalsvoorbereidingen prima te verenigen zijn met een invulling geven aan de
Striepersgatse bruiloft. Laten we samen de Strieper en Strieperin koesteren.
Maandag met Carnaval worden Jolijn en Stefan om 15.11 uur in de onecht verbonden buiten voor
het oude gemeentehuis. Daarna toosten wij graag met jullie op het bruidspaar en op de Striepersgatse bruiloft. Ga je met je vereniging of clubje op kroegentocht en heb je tussendoor behoefte aan gezelligheid,
een warme knuffel, een
mooi muziekske of een
roggebroodje met zult?
Loop dan bij onze bruid
en bruidegom binnen
in de Kunstkeuken aan
de Markt. De CB staat
koud, de knuffel houden
we warm!

Het Striepersgats
Orakel
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Uit de oude doos
(afl. 23)
Op het moment van ’t schrijven van dit stukje moeten de “Vorstenzittingen” nog komen. Ik ben
benieuwd hoe de 51ste editie er uit gaat zien. Deze editie staat in het teken van de vorig jaar
overleden Grootvorst Jo d’n Urste, degene die als eerste een Vorstenzitting en Striepersgat introduceerde. In de aankondiging lees ik dat de 2 komende avonden vol
zitten met muziek, dans, zang en humor.
“ADA” organiseerde in 1963 naar voorbeeld van de Duitse “pronkzittingen” een “zitting” naar afscheid van de aftredende Prins op spectaculaire wijze dan de gebruikelijke bal-avonden.
In 1965 vond de eerste “Vorstenzitting” plaats en kon je je een hele
avond amuseren met muziek, lekker “schonkelen” (meedeinen op de
muziek), meezingen, lachen enz. En dat wordt omgerekend naar nu,
voor €1,60).
In de loop der jaren groeide dit gebeuren naar 5 à 6 avonden (!). Toen
was het een probleem om aan kaartjes te komen!
Bekende namen uit het verleden
bijv. “Rikske” (Wim v.d. Broek)
als eerste tonpraoter die zelfs
nog niet op de TV te zien is geweest.
Verder denk ik nog aan de optredens van Jo v. Leeuwen, zelf, Nol
v.d. Avot, Harrie Berkers, Marrie
v. Grootel, Netje v.d. Berg, de Sjawi’s, Hans Daamen, Hans Neutkens
(“de Neut”), de “Hoﬂiederentafel”, de Bokanders”, de “Hofmarjannekes” en nog enkele andere tonpraoters uit ons eigen Striepersgat t.w.
“Gieleke” Huibers en Jan Wijnen (“Janis Bloemers”).
Zoals je hierboven hebt kunnen lezen zijn “tonpraoters” een wezenlijk
onderdeel geworden van de “Vorstenzittingen”.
Op 8 januari j.l. ben ik naar het (49ste!) “Brabants kampioenschap
Tonpraoters” geweest. Een goede avond met een geweldige winnaar! Berry Knapen stond al 10x
in de ﬁnale en werd voor de 7de keer winnaar.
In mijn “oude doos” vond ik zojuist nog de destijds door de jury van de voorrondes waarvan ik zo’n
30 jaar mocht deelnemen, aanbevelingen en opmerkingen rond zijn “buuts” (de eerste keer was
in 2007).
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Maar even terug naar de historie: Het bestuur van “A.D.A.” smeedde
in 1967 het plan van een wedstrijd te organiseren voor tonpraoters. Tot
die tijd treden tonpraoters op tijdens afscheids- en vorstenzittingen in “Striepersgat” en in diverse plaatsen in de regio.
Aangezien “tonproaters” nog niet in wedstrijdverband voorkwam, werd de winnaar
meteen uitgeroepen als “Kampioen van
Brabant”. De eerste wedstrijd vond plaats
op 6 januari 1968 en werd gewonnen
door Ad Pollax uit Eindhoven terwijl Wim v.d. Broek (“Rikske”) uit ons
eigen Striepersgat 3de werd. Wim word daarna nog enkele keren
bij de eerste 4 genoemd en werd Brabants
kampioen in 1975!
Uit Striepersgat kwamen nog enkele kampioenen voort nl. Jan Wijnen (“Janis BloeRikske
mers”, de gemintewerker) in 1979 en M. Huibers (“Gieleke”) in 1987. Beiden hebben nog
diverse ereplaatsen (bij de eerste 4) behaald.
Nadien jammer genoeg géén ﬁnaleplaatsen
meer, géén Striepersgatse tonpraoters. Jammer, want een “buut”, zoals het optreden van
een tonpraoter genoemd wordt is net zo oud
als ’t carnaval zelf. In de oudheid werd op ’t
einde van het jaar alles nog eens kritisch beGieleke
Janus Bloemers
keken en eigenlijk zouden sommige “hoog”
geplaatste personen voor de door hen gemaakte fouten moeten boeten. “Ze bedachten dus voor zichzelf een mildere straf door zich door
een hofnar de waarheid te laten zeggen, of zich door hem belachelijk te laten maken. Zo hoopten
zij dat de goden daar genoegen mee zouden nemen.
In de “buut” gebeurde (en gebeurt hier en daar) eigenlijk net zo iets, maar het is zo langzamerhand
gegroeid naar het sterk overdrijven van bepaalde opvallende dingen en/of bepaalde creaties.
De tonpraoter spreekt vanuit een ton, vandaar de naam tonprater, of beter gezegd tonpraoter.
Het woord “buut” komt uit het Duits: een ton is in een Duits dialect nl. een “buut”. Een tonpraoter
heet in Duitsland een “buutteredner”.
In 1976 werd door een enorme belangstelling overgegaan tot het organiseren van een voorronde
en vanaf 1984 zelfs tot meerdere voorrondes. In 1981 besloot “ADA” om naast de ﬁnale op vrijdag nog een galavoorstelling te organiseren inmiddels uitgegroeid tot
liefst 3 !
Ik doe nu de doos toch maar even dicht.

Alaaf!
Herman

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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22ste editie van de
Blaaskapellenpolonaise.

Ook dit jaar vindt er in Striepersgat weer de Blaaskapellenpolonaise plaats. Op maandag 8
februari staat de 22ste editie op stapel. Vanaf 13.49 uur in Stadscafé De Senaat in Valkenswaard. Zowel dorpse als buitendorpse kapellen zijn van harte welkom.
De middag wordt gevuld met een programma waarin uitsluitend blaaskapellen, meerdere malen,
het podium betreden zo ontstaat er een ‘polonaise’ van carnavalskapellen die de middag compleet
vullen.
Wil je met je kapel inschrijven? Dan kan dit via: cg_achteraf@hotmail.com, onder vermelding van
de naam van de kapel. Mocht je met je kapel spontaan binnen willen komen, is dit ook geen probleem. We passen dan het een en ander in!
De presentatie is in handen van onze eigen Hendrik Jansen, onder meer bekend van het Groot
Striepersgatsliedjesfestival. Jeugdprins Job d’n Urste en Prins Arno d’n Urste brengen met hun
gevolg ook een bezoek aan deze middag. Gezelligheid ten top! De entree is geheel gratis.
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Ingezonden brief
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst !!!????
Ondergetekende heeft op zaterdag 16 januari 06 een gezellige Vorstenzitting meegemaakt. Met inbreng van veel Valkenswaardse artiesten, met Franky Boy als goede
uitsmijter.
Maar:
- Citaat uit de vorige Pypliano: ‘Onder invloed van het nieuw aangetreden dagelijks
bestuur, met aan het roer President Dennis van Gerven, heeft de commissie Bals
en Zittingen het roer behoorlijk omgegooid. (…) William Damen: ‘De jeugd,
met uitzondering van de Hopmarjannekes, komt niet meer op het podium. De
jeugd heeft het SOP (Striepersgat Open
Podium, red.)’.
- de President, Dennis van Gerven, zei
in zijn welkomswoordje nog: ‘Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst’. En riep
het publiek op eens te gaan kijken op het
SOP.
- De jeugd, in dit geval dus blijkbaar
alleen de Hopmarjannekes, waren niet
aanwezig. Hier en daar had ondergetekende al gehoord: ‘Allemaal, of anders
niet!’ (opm. m.i. terecht!)
- Hoezo, géén Vorst? De jeugd heeft wél
een Vorst, Luuk Stammen! In de voorgaande jaren mocht
die Vorst toch even
Verleden tijd???
op het toneel komen
en een ‘zegje’ doen.
- Ik heb zelf méér dan 33 jaar in de Jeugdcommissie gezeten en
ik weet nog heel goed dat deze commissie gevochten heeft om de
jeugd een prominente rol te geven in het Striepersgatse carnaval.
Het resultaat was dan ook: acte de presence van de Jeugdraad
(voltallig óf alleen de Jeugdprins met zijn adjudant, Vorst en
President). En daarnaast een optreden van de Hopmarjannekes
en de Striepersgatse jeugdkapel.
Dit werd toch steeds enorm gewaardeerd! Ook héél leuk voor de jeugd, zeker voor
de Hopmarjannekes en de Jeugdkapel, die maandenlang, wekelijks geoefend hebben
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om goed voor de dag te kunnen komen. Ook heel goed voor de leden van de Club van
111 die konden zien dat hun geld (nu 55 euro per jaar) goed besteed wordt!
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’… Moge het volgende dit duidelijk maken:
- Uit de vorige jeugdraden is of was een aantal leden (op latere leeftijd) actief in
allerlei commissies, zoals bijvoorbeeld: Jan van Dijk, Ruud van Dijk, Dennis Jacobs,
Rudi van Lierop, Patrick van de Dungen, Roel van Wijk (allen in de Jeugdcommissie/
leiding).
- vanUit de Hopmarjannekes gingen de meesten naar de Hofmarjannekes, onder wie
Priscilla van Lieshout, nu nog trainster bij de Hopmarjannekes, en Kim Kremers, Eri
Bots(nu in de hofkappel) Josje Wooning, Inge Stammen en Demi Jacobs. En zo zijn
er nog velen te noemen:
- uit de Jeugdkapel gingen veel muzikanten naar de Hofkapel. Uit de vele namen
noemen we er maar enkele i.v.m. de ruimte in dit artikel: Wendy van Daal, Bram
Bots (nu in de JC) Rob Werson, Vincent van Kuijk, Ronald
van Maarsen (dit jaar gestopt als kapelmeester) Michael Kox
en dan maar als laatste: John Hendriks, de huidige kapelmeester.
Hopelijk wordt dit niet de toekomst:
Straks de jeugd niet meer naar:
- het keren van de carnavalk
- de Carnavalsmis
- de sleuteloverdracht
- de receptie van de grote Prins(ze hebben toch een eigen
Prins)
- deelname aan de optocht op zondag (ze hebben toch een eigen optocht)
Kortom, laat de ‘Carnavalswereld’ eens goed nadenken over: ”Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst!”
(Een bezorgde) Herman Wooning
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Opoe hèt wirris wa
‘Opoe ge wordt aawd’, docht ik krèk. In de vurrige Pypliano haj ik over wa spisiaals wille
schrèève, wa denkte? Vergèète! Stom, stom, stom! Mèr ik ben friit dè’k nog ’n kans krèèg
um ’t goe-d te maoke, nog vur de carnaval!!
Op 14 november 2015 wier de nèèi-je Prins van Striepersgat gekoze en saoves op ’t Prinsezitting
bekend gemokt. N’n ÉCHTE Trollekönning, weggehold ùit de Efteling, haj ’n schòn verhaal en
ùit verscheijene kandidate die de Prinses wakker moesse kusse, lukte dè allinig bij Arno Jacobs,
die vanaf dè moment de nèèi-je Prins Arno d’n Urste van Striepersgat war! Dees seremonie war
netuurlijk wèèt-ùit ’t belangrijkste van d’n aovend! Dè snapt iederiin!!
Tóch war d’r nog meer spisiaals te doen, wa vur veul mense hil belangrijk is en wa’k hier efkes
ùit wil legge. Al unne hille teèd worre d’r in Valkeswird (dur Heemkundevereniging Weerderheem)
super schònne glossie magazines ùitgegeve wa ’Het leven in Valkenswaard’ hiet. Op de Prinsezitting war nr 15 an de beurt! Én nie zù-mer nr 15!!
Nii ’t hi de naom: ‘Striepersgat in lied en muziek’.
Bij dees tijdschrift hurd ok ’n cd, meej hil bekende
Striepersgatse Carnevalskrakers. Saome meej ’t
Groot Striepersgats Liedjesfestival en Studio RRR
is ’t tiin en taander bij-in gezocht! As ik dieje cd
afspeul krèèg ik ’n híl wèèrum, eige carnevals gevuul! En… of ’t schòn is of nie, ik gèèf ‘r niks um,
mèr ik moet keihard meeblère (teminste as ik zeker wit dè ’t’r gin man thuis is!). En witte wa nou zu

schòn is? As ik nie krèk mir weet hoe dè de
tekst war… gif niks! dè vende in dè tijdschrift
trug!!
Op dieje kei-gezellige Prinsezitting wier
dees blad dan as urste exemplaar an de
President van Carnavalviering Striepersgat,
Dennis van Gerwen, geprizenteerd dur Betke Luijbregts. Wie kan dè ok bèèter? De in-
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nigste vrouwelijke Prins die we ôit in Striepersgan han, schòn toch! Piet Theus, die vruuger bij de
‘Hoﬂiederen Tafel’ war, zong saome meej de Striepersgatse Hofkapel ’n por liedjes van vruuger.
Dees twii mense hebbe, saome meej: Etienne Wetzer, Wil Theus, Frans van Daal, Ewald de
Groot, Rob van den Broek en Hendrik Jansen, hil veul wèèrek verzet um z’n schòn magazine te
maoke!! Nou weet ik ’t nie zeker, mèr ik mèèn dè de verkôôp nogal rap ging, durrum: as ge nog ’n
exemplaar wilt hebbe, zie dè ge bij Priem bent vur dè ge te laot bent. Misschien staode gij ok wel
op iin van de schòn foto’s. Én nog iet; de leuze van Z.D.H. Prins Arno d’n Urste, paast hil prfekt
bij dees blad: ’Menne trots, ons Striepersgat’.
Zo, hè hè, tóch nog m’n verhaaltje an ullie kwèèt. Nou kan ik meej ’n gerust hart gòn carnevalle,
meej al die schòn liedjes al in m’nne kop! Mèr die nèèi-j van dees jaor magge d’r ok wir zen hurre!!
An iederiin: schòn daog meej die daog en alaaf, misschien zie ik oe nog ergent…….!

Houdoe hè,
Opoe
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Terugblik op de
51ste Striepersgatse
Vorstenzitting
Op het toneel hing uitgelicht een grote Prinsenfoto van Jo dun Urste. De op 25 juni van dit
jaar overleden Grootvorst van Striepersgat. Aan hem werd de zittingsavond opgedragen.
Betsie, de partner van Jo en de familie van Leeuwen zaten in de zaal. De Vorstenzitting in
Striepersgat werd een avond met een lach en een traan.
De avond begon met het verwelkomen van de Prins en de Hoogmogendheden die onder de
tonen van het aloude ‘Had Adam’ het podium betraden. Daarna deed Prins Arno d’n Urste zijn
woordje. Hij reikte zijn persoonlijke onderscheidingen uit aan de leden van de commissie Bals
& Zittingen, maar daar bleef het dan ook bij. Het protocol was verkort, dus aansluitend werd het
gezelschap verzocht in de zogenaamde bak, of het toneeldecor, plaats te nemen.
De artiestenavond werd traditioneel geopend met de Gardedans van de Hofmarjannekes. In de
uitverkochte zaal was er direct sfeer en na het welkomstwoord aan de familie Van Leeuwen en na
een herdenkingswoord, uitgesproken door de President, werd het Striepersgats drinklied ingezet.
Het moment waarbij de hele zaal stond en het trotse gevoel, waarover onze Prins het in zijn leuze
heeft, nog eens extra werd aangesterkt.
De avond begon rustig met de welbekende melodieën van de Striepersgatse carnavalsliederen
door de tijd heen. Een medley samengesteld en gespeeld door de Striepersgatse Hofkapel. Had
Adam; Och meske ut Striepersgat; Grote Mer; Nie knieze, nie Zeure, noem ze maar op. Het
laatste nummer was een bijzonder nummer. Met ‘Hij was maar een clown’ werd gerefereerd aan
Vorst Jo. Later hoorde ik dat Betsie dit het mooiste moment van de avond had gevonden. Het was
aandoenlijk om vanuit de bak Betsie een traantje weg te zien pinken, zoals altijd chic met haar
witte kanten zakdoekje in haar hand.
We hadden extra tijd beschikbaar gesteld om het
Striepersgats Paar van het Jaar aan het publiek
voor te stellen. Dit niet zomaar, omdat wij vinden
dat deze traditie aandacht moet blijven krijgen,
maar ook om de mensen op de hoogte te stellen
van de nieuwe invulling van de Striepersgatse Bruiloft. Stefan van Wijchen en Jolijn Schoofs, beiden
van Het Striepersgats Orakel, vormen het twintigste
Striepersgats Paar van het Jaar. Wij wensen hen
veel plezier de komende tijd.
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Het was een bijzondere aftrap met het ouw Pastorke die vanuit
de ton de grandeur van de Valkeswirtse fonteinenpartij op de
Mert bekritiseerde. Maar ook de kerk hield hij een spiegel voor:
‘Als ge als Pastoor vruger 65 werd, kreegde er unne Kapelaan
bij. Tegenwoordig krèdde er un parochie bik’. Ook de Valkeswirtse politiek werd door het Pastorke ﬂink op de hak genomen.
De pastoor is openbaar spreken wel gewend en dat bleek nu
ook wel. Hij deed niet onder voor een geroutineerde tonpraoter.
Een groot contrast met Meneer Pastoor was het optreden van
de dames Inge en Anouk van de Striepersgatse Hofmarjannekes. Zij hadden
voor hun act
niet meer nodig
dan een kamerscherm en twee badlakens. De
act had weinig om het lijf, maar bracht de fantasie
van menig mannelijke toeschouwer behoorlijk op
hol. Origineel en leuk bedacht. Je moet het maar
durven!
Hierop volgde
Rob van Daal.
En zoals we
inmiddels allemaal wel weten;
met Rob van Daal in de tent zit het wel goed. Met ‘Striepersgat
ontwaakt’, het winnend lied van het Groot Striepersgats Liedjesfestival, had hij de zaal snel in de polonaise. Bijna vanzelfsprekend.
De Federatievoorzitter Hans de Kinderen was ook weer van de
partij. Traditioneel opkomend met het thema van Verdi’s Aïda.
Hij had ook dit jaar een boeiende speech, met als hoogtepunt de
bekendmaking van de persoon
die de Federatieonderscheiding
was toegekend. Deze keer was
dit Hennie Rijksen. Door allen
zeer gewaardeerd en een echte Strieper met een echt carnavalshart. De Jan Cremers bokaal, vanaf deze zitting op eigen verzoek
niet meer uitgereikt door Elly maar door de Prins, werd toegekend
aan CV Half Elluf. Een actieve en frisse club, die terecht erg trots
was.
Na een korte pauze volgde Rob van Elst, die met zijn buut als
Gynaecoloog goed op dreef was. Halverwege had Rob, zelf een
man van een niet geringe omvang, een onderonsje met onze corpulente adjudant. ‘Als er vanaf morgen geen eten meer is, hebben wij nog dertig jaar te leven!’
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van weggeweest. Het nummer ‘Droomland’, begeleid met de neusﬂuit (uiteraard refererend aan Jo
d’n Urste en zijn onafscheidelijke neusﬂuit), was een
bijzonder moment in hun optreden en werd door het
publiek erg gewaardeerd. Als je aan de oud-Prinsen
denkt, denk je toch niet meteen aan danspasjes en
mini-jurkjes. Maar het is echt zo. ‘Ge moet er zo mèr
bij wille lope’, was menig commentaar. Compleet in
de welbekende regenboogjukjes brachten zij een
medley van de overbekende K3-liedjes. Dit keer als
K4. Waarom? Gewoon omdat het er inne meer was!

Na het succesvolle optreden van het
trio IVO, dat ook deze keer hun dance
act bracht (ge wit wel; die act met die
zwaailampen op hun koppen), kwamen
de Zware Jongens vanachter uit de zaal
het gangpad doorgedenderd. Op het podium ging dit geweld al snel over op het
meer subtiele Dr. Bernard van Bonnie St.
Clair. Een complete hartoperatie werd uitgevoerd, waarbij zelfs de verwijderde lichaamsdelen als een waar culinair hapje
werden verslonden.

Na de pauze was het de beurt aan de
eerste buitendorpse act. De uit Heeze
afkomstige groep ‘Zes Kir Nix’, met de
komische act van de zeven dwergen,
goed passend in het sprookjesthema van
dit jaar. Hierna was er even tijd voor het
protocol. Tijd voor het uitdelen van enkele
spiegeltjes en kraaltjes. Dat hoort nu eenmaal bij de carnaval. Hoge Striepersgatse onderscheidingen werden door onze
Prins opgespeld bij een viertal leden van
de Striepersgatse Hofkapel.
Erg Striepersgats was ook het optreden
van D’n Valkeswirtse Twilling. Weer terug
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Zoals we waren begonnen, zo werd er
geëindigd en daarom
waren het de Hofmarjannekes die met hun
showdans de avond
pas echt compleet
maakte. Als kers op
de taart volgde er een
surprise-act van de
Prins met zijn dochter, Hofmarjanneke
Demi, begeleid door
de muzikale virtuoos
Maikel Kox. Menigeen was tot tranen toe
geroerd. Hoe mooi is
het om de avond op
deze wijze af te sluiten! Good old Franky-boy zorgde voor de after-party. Met ‘Oh mia bella bella
margarita’, ‘Palomita’ en ‘Geklutste liedjes’ wist hij de stemming tot de late uurtjes erin te houden.
Terugkijkend op de Striepersgatse Vorstenzitting, denken wij als commissie dat het doel - om het
weer meer Striepersgats te maken en wat luchtiger door minder protocollaire zaken in het programma op te nemen - aardig is gelukt. Het blijft een streven om meer vaart in het programma te
houden, maar dat valt soms niet mee. In het draaiboek staat alles tot op de minuut beschreven,
maar improviseren op de avond zelf kan niet worden voorkomen. Door bijvoorbeeld ziekmeldingen op het laatste moment of als een tonpraoter vijf minuten voor aanvang belt dat hij later komt.
Tonpraoters in de categorie ‘ﬁnalisten Brabantse kampioenschap’ zijn rond deze tijd erg drukbezette artiesten. Zij reizen vele zalen af en dan kan dit wel eens voorkomen. Dan moet er worden
geïmproviseerd en is het een drukte van belang achter de schermen, met het zogenaamde omgooien van het programma. Het is daarom steeds een uitdaging om, in samenwerking met De
Hofkapelmeester, de presentatrice, de artiesten, de toneelmeesters en de mensen van het licht
en geluid de avond vlot te laten verlopen.
Wij danken als commissie daarom ook alle medewerkers. Ook hopen wij dat vele Striepers en
Strieperinnen, maar vooral de Striepersgatse verenigingen aan dit evenement mee willen blijven
doen. Of het in ieder geval blijven bezoeken. Het zou jammer zijn als door het teruglopen van het
bezoekersaantal deze traditionele avond, die dit jaar voor de 51e keer werd gehouden, verloren
zou gaan. De Vorstenzitting hoort nou eenmaal bij Striepersgat als unne adjudant bij zènne Prins!
Kortom: ‘Unne echte Strieper mag ut nie missen’!

William Damen,
secretaris, Commissie Bals & Zittingen
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Striepersgatse
carnavalstoppers
Vijftig jaar geleden kwam in Striepersgat het eerste muziekplaatje (EP) uit onder de naam ‘Carnaval in Striepersgat’. Een halve eeuw verder heeft Valkenswaard een schat aan wondermooie
meezingers en meedeiners gerealiseerd. Honderden muzikanten in tientallen muziekskes en orkestjes waren en zijn de sfeermakers van het plaatselijke carnaval. Ook dit jaar weer. Het Groot
Striepersgatse Liedjesfestival, het voormalige Grand Gala du Striep, werd de springplank naar
waardering en naamsbekendheid.
Samen met het Groot Striepersgats Liedjesfestival en Studio RRR heeft heemkundekring Weerderheem de muzikale highlights van de voorbije vijftig jaar bijeengebracht en op cd gezet. Het betref zestien winnende festivalliedjes, aangevuld met zes historische lokale krakers. Bij dit laatste
moet men denken aan ‘Nie knieze, nie zeure’ en gelijke algemeen gekende meezingers. Bij de
zestien festivalwinnaars gaat het om bijdragen als ‘De Grote Mèr’, ‘Hé, gaodde mee’ tot ‘Dit ben
ik’ en ‘Trammalant’.
Deze historische cd is toegevoegd aan deel 15 van de serie ‘Het leven in Valkenswaard’ die getiteld is ‘Striepersgat in lied en muziek’. Cd plús tijdschrift zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij kantoorboekhandel Priem. Voor het luttele bedrag van € 8,95 heeft men beide in bezit
en is men verzekerd van een sfeerrijke voorbereiding op het aanstaande Striepersgats carnaval.

Piet Theuws, die vanaf 1965, met de Hoﬂiederentafel veel
carnavalsdeuntjes ten gehore bracht.
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Historie van het
Carnaval in
Striepersgat (23)
Met de Prinswisseling in Nov.2001 werd afscheid genomen van Prins Camiel d’n Urste, (Camiel
Bots) en werd Michel Huibers tot Heerser over Striepersgat gekozen. Hij deed dit onder de naam
Prins Michel d’n Urste. Zijn als adjudant was Nol van der Alst en zijn leuze was: ‘Het schônste in
‘t lève, is wa vrienden gève’.
Enige belangrijke gebeurtenissen in het carnavalsseizoen 2002 waren:
Op 06.01.02 werd het 35e tonproatersconcours gehouden in zaal Lavrijssen. Een wedstrijd om
de Brabantse Titel en de Zilveren Ton, e.e.a. georganiseerd door de oudste Carnavalsvereniging
ADA. Muzikale opluistering door Rebarber Tiesj en Kapel De Notenkrakers. Winnaar: Hans Eijkemans met als creatie ‘Hannus de Honderjarige’, over de veranderingen van de moderne tijd.
08.01. In overleg met de Stichting Carnaval en de Federatie wordt besloten het Striepersjournaal
en de Pypliano te bundelen tot één carnavalsorgaan, n.l. de Pypliano.
25.01. Het 50-jarig jubileum van Carnavalsvereniging Anders dan Anders. Opgericht in Zaal van
Nuenen, op initiatief van Jac Huibers op 21.01.52. Tot 1969 bleef de Carnaval in Striepersgat een
pure ADA-aangelegenheid, later kwamen er meer carnavalsverenigingen en kapellen en werd de
Raad van Elf losgekoppeld van CV ADA.
In 1968 wordt het eerste tonproaterstoernooi gehouden. In 43 jaar werd ADA 18x winnaar van
de carnavalsoptocht met o.a. de Striepersgatse Poppenkast. De ADA-sisters was een groep uit
de ADA-gelederen. Aan het eerste tonproatersconcours deden mee Rikske (Wim van de Broek),
Janus Bloemers (Jan Wijnen) en Gieleke (Michel Huibers), allen uit Striepersgat. De eerste winnaar werd: Ad Pollux uit Eindhoven.
02.02. Als Paar van het Jaar werden gekozen: Willem-Jan en Arianne Schampers. Zij werden
op het gemeentehuis in de onecht verbonden, gevolgd door een Striepersgatse Bruiloft in Zaal
Lugano.
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12.02. Het 11-jarig. jubileum van CV De Kozakkendeur werd gevierd. Receptie en Feestavond in
de Residentie De Fantast. Deze carnavalsvereniging is o.a. bekend van het Kozakken-zingontbijt
met Carnaval.
18.08. Netje Lep (Netje van de Berg-Leppens) op
99-jarige leeftijd overleden. Zij was een legendarische persoonlijkheid in Striepersgat en speelde een
belangrijke rol in cultureel Valkenswaard. Zo zong,
danste en acteerde ze op vele Striepersgatse carnavalszittingen, meestal samen met Marie van Grootel,
als de Wasvrouwen, maar ook solo, als Netje de Marlene Dietrich, Netje als de Vliegende Non etc. Daarnaast was ze 60 jaar lid van de Volharding en tevens
lid van het zangkoor de Schorre Kelen.
15.11. Het 44-jarig jubileum van CV De Pintenwippers van Brouwersgat (Dommelen). De deﬁnitieve oprichtingsdatum was 11.11.58; een jubileumboek met veel fotomateriaal wordt uitgegeven.
Een feestavond voor de Dommelse gemeenschap wordt gehouden in sporthal De Belleman met
veel dansmuziek en vele carnavalselementen.
07.12. Receptie en feestavond i.v.m. het 44-jarig jubileum van de Striepersgatse Hofkapel. De
Oprichtingsdatum was 11.11.58, aanvankelijk als Boerenkapel. De Oprichters waren: Guus, Leo
en Antoon van de Ven en Henk Daams. Vanaf 1962 als Hofkapel van de Striepersgatse Prinsen
Carnaval; de huidige kapelmeester is Marc Maas. Optredens werden verzorgd door de Kwelpiepers, Fiësta Servessa en de Eendracht uit Lampengat. Absoluut hoogtepunt voor de Hofkapel
was de medewerking aan de videoclip van Guus Meeuwis ‘(Brabant’) bij de Venbergse Molen,
m.m.v. Tom Weerts, op zunne Trekzak.
14.12. Het Groot Striepersgats Liedjesfestival (GSLF) 2003, voor de eerste keer georganiseerd
door een aantal leden van CV de Nienoppen, vindt plaats in Theater De Hofnar. Er is weer een
vakjury, zoals het Grand Gala du Striep dat ook kende, die de arrangementen en teksten vaktechnisch beoordeelt.
De organisatie bestaat uit drie enthousiaste dames, n.l. Esther Sterken (Outhuyse), Hèlène Verbeeten en Mieke van Wijk. Jan van Keulen, als nestor van het Striepersgats Liedjesfestival, wordt
uitgenodigd deze eerste verkiezing te openen. Winnaar: Handvèger en Blèk, met het lied ‘Unne
Strieper’.
Jaar 2003
Met het afscheid van Prins Michel d,n Urste wordt overgegaan met de presentatie van de nieuwe
gekozen Prins Carnaval, n.l. Prins Henk d’n Urste (Henk Kremers), met als adjudant Nol van der
Alst en als leuze: ‘Wa schôn is moet blève’.
Aan de volgende activiteiten heeft Prins Henk zijn aandacht gegeven, waar hij dan ook met het
gehele Prinselijke gevolg aanwezig was:
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07.01. Omdat er voor het jaarlijkse Dansmarietjestoernooi weinig tot geen belangstelling meer
bestaat, wordt door de Stichting Carnavalsviering Striepersgat, in overleg met CV De Valkenvangers, een vervanging gevonden in de vorm van een ‘Open Striepersgats Podium’ (= SOP).
Een werkgroep, i.s.m. de jeugdcommissie van de stichting, heeft e.e.a. nader uitgewerkt en een
eerste uitvoering vindt dan ook plaats in zaal Lavrijssen.
09.02. Het 25e Blaaskapellenfestival vindt plaats in zaal Lavrijssen. De organisatie is in handen
van CV de Brassers/Hebraskapel; een carnavaleske en muzikale strijd om de wisseltrofee De
Muzikale Noot. Winnaar: De Malpiegalm, als muzikale spoken.
21.02. CG Achteraf viert haar 11-jarig jubileum. Receptie en een grandioze Hollandse avond in
de Oriënt Express. Opgericht vanuit de scoutinggroep Dick van Toor, op 04.02.92, bestaande uit
20 leden.
22.02. De Striepersgatse Bruiloft, waarop het Paar van het Jaar, Wouter Staals en Caroline Ouwehand, in de onecht worden verbonden. Receptie en feestavond in zaal Lugano, waar CV de
Bokkenrijders thuis is. De organisatie staat onder leiding van Prins Henk, de voorzitter van genoemde carnavalsvereniging.
16.05. Het 25-jarig jubileum van Kapel de Pompiers. Receptie en feest in de feesttent bij de
brandweerkazerne. Opgericht op 19.06.79 in Clubhuis Cresendo aan de Bakkerstraat; de eerste
voorzitter was Henk Roukes, de huidige voorzitter Jos Hendriks.
28.06. Lambertus (Bert) van Dijk, Opper Bert van Striepersgat overleden. De Allergrootste Strieper 1960-1993), oud lid van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat. Hij heeft zich 33 jaar
ingezet voor de Handhaving, Orde en Regelmaat bij het uittreden van Prins Carnaval met gevolg
tijdens de Striepersgatse Carnaval. Typering van Bert: een markante gezagsdrager.
01.08. Ad Lemmens op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was erelid van de Stichting Carnaval Striepersgat en jarenlang de contactpersoon tussen de gemeente en de stichting.
15.11. Viering van het 11x11 jarig jubileum van de Oeteldonkse Club Den Bosch, waarbij een
delegatie van de stichting aanwezig was, zijnde Prins Carnaval, Adjudant, Vorst, Penningmeester
van de stichting en de voorzitter van de Raad van Elf.
21.12. Het 40-jarig bestaan van CV De Bokkenrijders. Receptie en feest in een feestelijk aangeklede tent op de parkeerplaats aan de Hazestraat. Een muziekmiddag voor bejaarden en gehandicapten; een kapellenfestival en de jaarlijkse verkiezing van het Paar van het Jaar, e.e.a onder
voorzitterschap van Henk Kremers. CV De Bokkenrijders wordt gezien als een echte stimulator
en promotor van het Striepersgatse carnaval.
Voor de jaarwisseling vindt er nog een wisseling van de wacht plaats bij zaal Lavrijssen. Jan
draagt café en zaal over aan zijn zoon Peter.
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De geschiedenis Lavrijssen als volgt:
- In 1953 openden Jan en Toos Lavrijssen hun cafè-zaal aan de Karel Mollenstraat, de huidige
Residentie van de Striepersgatse Carnavalsprinsen. Jan, geboren in de Wiemelhoek: ‘Ik ben
nou d’n oudste Wiemelhoeker, die er over gebleven is.’
- Verschillende Valkenswaardse verenigingen zijn thuis bij Toos en Jan, o.a. het Sint-Nicolaasgilde, TWC De Kempen en uiteraard de carnaval. Als eerste, de oudste carnavalsvereniging van
Striepersgat, CV Anders dan Anders, opgericht in 1952, met als eerste ‘Heerser over Striepersgat’ Jack Huibers (als Prins Pypliano) met zijn adjudant Wim Maas.
- De toenmalige kastelein was Gerrit van Nuenen, die de zaak in 1953 heeft overgedragen aan
Toos en Jan. Jan was toen al werkzaam als ober in het familiebedrijf Verhappen (Toos).
- Toon Verhappen (vader van Toos), Toos en Toontje van de Berg waren de eerste leden van CV
ADA en betaalden een contributie van vijf gulden per jaar.
- Een tweede carnavalsvereniging was de Sloebers. Een anekdote van die tijd was: een z.g.
ansichtkaart, zijnde een bierviltje, werd vanuit Oostenrijk verzonden aan ‘Dikke Jan, Valkenswaard, Holland’, met vele groeten van de Sloebers. Deze kaart is nog aangekomen ook! Service van de PTT…
- Ook een kleine herinnering aan die tijd was: Jan, bekend van de vele optredens met ‘De Adasisters’ tijdens de carnavalszittingen en Toos, veel aanwezig aan de kaarttafel of aan de gokkast.
Met de Oprichting van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat in 1965, werd de totale Organisatie van het Carnaval aan genoemde stichting overgedragen. Deze heeft tot op heden nog
steeds haar Residentie bij Zaal Lavrijssen. De huidige uitbater(s) zijn Rita en Peter Lavrijssen.

Jan van Keulen,
Carnavalshistoricus
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