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Keuzes maken: hart of hoofd?

Het hele leven is een kwestie van keuzes maken. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je keuzes waar je geen 
spijt van krijgt? Keuzes waar je gelukkig van wordt en blijft? Kies je vanuit je hart of vanuit je hoofd? Al-
lereerst kun je je afvragen op welke manier je je keuzes maakt. Ben je een uitsteller of kies je juist heel 
impulsief? Kies je vanuit jezelf of vooral vanuit de ander? Of kies je wellicht heel intuïtief?

Geen van deze manieren is per se beter dan de andere en iedereen heeft wel een voorkeur. Vaak gebruik 
je die manier ook op meerdere momenten. Er zijn echter ook momenten waarop je juist eens een andere 
manier van kiezen kunt gebruiken. Daarnaast helpt het om niet te denken in termen als ‘goede’ en ‘foute’ 
keuzes. Waar het om draait is of je passende keuzes kunt maken. Een keuze die echt aansluit bij wie je 
bent, hoe jouw leven er nu uit ziet en wat je belangrijk vindt.

Waarom ik begin over ‘keuzes maken’? Omdat er ook binnen de Striepersgatse carnaval steeds weer 
sprake is van keuzes maken. ‘Ga ik nog een jaartje door of stop ik?’. ‘Doe ik dit jaar weer mee aan de 
optocht?’ ‘Als wat ga ik verkleed?’ ‘Stel ik me nu eindelijk beschikbaar als Prins of toch maar niet?’ ‘Toch 
maar op wintersport dit jaar?’ ‘Wil ik lid worden van de Raad van Elf?’ ‘Verdient hij een onderscheiding?’ 
‘Past hij/zij in de Hofkapel?’, ‘Ga ik bij die carnavalsvereniging of vier ik het liever met z’n tweeën?’ Enzo-
voorts...

Voor niet-carnavalisten zijn dit weinig zeggende, onbetekende vragen. Maar wie jaarlijkse – vele maanden 
– met de georganiseerde carnaval in Striepersgat bezig is, herkent ongetwijfeld één of meerdere vragen. 
Wat dit betreft zijn we absoluut een afspiegeling van het echte leven! De komende tijd worden er weer 
allerlei beslissingen genomen. Wij wensen jullie daar veel succes mee!

Alaaf,
Willem-Jan Schampers

P.S. Een warm welkom trouwens aan Rob van 
Gorkum als nieuw redactielid van de Pypliano! 
Hij is mede verantwoordelijk voor het verzamelen van de kopij en het ‘binnenhalen’ van advertenties. Rob 
maakt al vele jaren deel uit van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat. Hij was lid van de Raad van 
Elf, Prins, adjudant en Vergulde Sigaar. Nu is hij lid van de Striepersgatse Jägermeisters en bestuurslid 
van de Federatie.
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Lieve Striepers en Strieperinnekes,

Het is inmiddels al een tijdje geleden dat we het 
feest der feesten hebben gevierd in ons prachtige 
Striepersgat. En wat was het een geweldig feest! Ik-
zelf en ons gevolg hebben genoten van bijzonder 
enthousiaste carnavalsvierders.

In mijn beleving zijn we in Striepersgat een weg in 
geslagen van vernieuwing, onder meer een ver-
nieuwd Prinsenbal, The Battle of Striepersgat, De 
Striepersgatse Bruiloft 2.0 en het vernieuwde Boe-
renbal. Om maar een paar dingen te noemen…

Het is natuurlijk een prima ontwikkeling dat eens in de zo veel tijd gekeken en geluisterd wordt 
naar carnavalsminnend Striepersgat wat er nodig is om onze carnaval levend te houden. En dit 
was afgelopen seizoen al direct aan alles te merken. Striepersgat stond op zunne kop! En ieder-
een had er zin in en was bijzonder enthousiast. Geweldig toch?!

Ik heb gigantisch genoten van een prachtig carnavalsseizoen. Maar ik zou mijn Prinsschap ne-
ver nooit hebben kunnen vervullen, zonder de hulp van menne geweldige adjudant Stef. Menne 
Kuub! Door zijn inzet, toewijding en enthousiasme heb ik een geweldig Prinsschap gehad. Stef 
– Kuub, keibedankt! Prins Stef d’n Urste klinkt trouwens ook nie verkeerd! Toch? Haha!

Op 12 november dit jaar mag ik vur de leste keer de prachtige mantel aan, om daarna écht af-
scheid te nemen van mijn Prinsschap. Ik hoop dat jullie er allemaal bij zijn lieve carnavalsvrien-
den. Allemaal keibedankt! Want de carnaval vieren we met zn allen!

Onder menne Leuze:

Menne Trots , Ons Striepersgat! Alaaf!

Prins Arno d’n Urste
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van de                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 President
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Lieve Striepers en Strieperinnen,

Wat een geweldig leuke carnaval hebben we gevierd! 
Allemaal bedankt! Na een kort en hevig voorseizoen, 
hebben we vijf dagen kunnen genieten van Prins Arno 

d’n Urste en zijn enthousiaste gevolg. En natuurlijk van onze jeugdprins Job d’n Urste, die ook 
carnaval op een leuke, aanstekelijke manier heeft weten uit te dragen. Maar dit alles is natuurlijk 
alleen maar mogelijk door de medewerking van al onze commissies en natuurlijk ook van de ver-
enigingen!

In de laatste Pypliano van vorig seizoen blikte mijn voorganger Peter terug op zijn regeerperiode 
en op wat er in die jaren allemaal veranderd is. Met mij, als nieuwe grote roerganger van de stich-
ting , is deze lijn van verandering voortgezet en uitgebreid. Wat niet veranderd is, is het ontzettend 
leuke feestje dat wij met zijn allen gevierd hebben. Carnaval maak je samen. Dank jullie allen wel 
daarvoor!

Volgend seizoen gaan we vieren met het thema ‘’t Is nie wa 
ut lekt’, een thema waar iedereen zijn eigen draai aan kan 
geven. De commissie PP & P heeft gelukkig nog een heel 
jaar om over de juiste schrijfwijze na te denken. Sugges-
ties voor de plaatsing van accenten en circonfl exes graag 
naar strieper@striepersgat.nl. Waarvoor alvast dank!

Ook voor komend carnavalsseizoen liggen er weer diverse 
uitdagingen om op te pakken. Met de ervaring van afgelo-
pen jaar weet ik dat als we die uitdagingen positief bena-
deren we deze als kansen kunnen benutten. Samen!

Alaaf!

President Dennis
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Van de 
carnavals-
federatie

Zo om en na bij het einde van de veertigdagentijd, die 
begon op Vastenavond, is het tijd voor de laatste Pypli-
ano van het carnavalseizoen. De laatste evaluaties zijn 
inmiddels gehouden, de lente komt en het voorjaarszon-
netje geeft weer extra energie.

Op 8 maart jl. kwamen de leden van de Federatie met 
diverse commissieleden en een afvaardiging van de SCS bij elkaar voor de jaarlijkse terugblik. 
De Federatie staat er goed op met 28 leden, fi nancieel in de zwarte cijfers en veel zaken lopen op 
rolletjes. Van de nieuwe leden waren CV.NL en CV De Hecto’s prominent aanwezig.

Hierdoor is er aansluiting met Brouwersgat ontstaan, met kansen om de samenwerking en af-
stemming op elkaars activiteiten te verbeteren. Hiermee herhaalt zich de historie van 1982, toen 
ook verenigingen buiten ‘klein’ Valkenswaard toetraden. In dat betreffende jaar werd Borkel en 
Schaft omgedoopt tot Mulkgat en Dommelen tot Brouwersgat.

Tijdens de vergadering van 8 maart jl. waren er ook per-
sonele mutaties. Els van Gorp werd lid van de kascon-
trolecommissie. Gunilde Grosfeld-Kolfschoten en Iwan 
van Vugt traden af als bestuurslid. Liesbeth van den 
Oever (vz. Het Striepersgats Orakel) en Johan Lem-
mens (CV De Brassers) werden verwelkomd als nieuw 
bestuurslid.

Het was een kort en gezellig seizoen met nieuwe initi-
atieven, waaronder de ‘Battle of Striepersgat’, een an-
dere opzet van de Striepersgatse bruiloft en aanpassing 
van de zittingen. Zij zorgden voor een nieuwe impuls, 
waarbij het de uitdaging blijft om voldoende Striepers en 
Strieperinnekes enthousiast te maken voor de georganiseerde carnaval.
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De optochtcommissie kan tevreden zijn, ondanks dat de kinderoptocht – vanwege barre weers-
omstandigheden – helaas werd afgelast. Geluid en een goede samenstelling van deelnemers 
blijven uitdagingen, waarbij de deelname van Cranendonckse groepen en wagens een verrijking 
is voor Striepersgat.
De commissie Bals en zittingen doet een oproep aan iedereen om ook iets (ludieks) te doen tij-
dens de zittingen. Afgelopen jaar hadden de Zware Jongens het lef om dit te doen. Wie volgt…?!

Tijdens de evaluatie bleek dat er zaken voor verbetering vatbaar zijn maar dat er heeeeel veel 
goed gaat. Er zijn nieuwe initiatieven en we moeten vooral de georganiseerde carnaval koesteren 
op eigentijdse wijze. De komst van nieuwe verenigingen, met jonge leden, geeft vertrouwen voor 
de voortzetting van een mooie traditie en ‘onze trots’…

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat mijn rol ook volgend jaar weer vurzitter is. Dank voor 
het uitgesproken vertrouwen, dat ik slechts waar kan maken dankzij de inzet van de collega be-
stuursleden. De komende maanden is het allereerst genieten van de zomerperiode. Dit geldt ook 
voor Arno en zenne Kuub. Om daarna op 12 november weer geïnspireerd aan de slag te gaan 
met het nieuwe thema ‘Niks is wa ‘t lèkt!’.

Want ‘zoals ge ut maokt, zo kredde ut’!

Hans de Kinderen
D’n Vurzitter van Carnavalsfederatie Striepersgat
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CV Gin Gedoe

‘Striepersgatse 
bruiloft 2.0 geslaagd’
De Striepersgatse bruiloft moest op de schop. Een paar jaar geleden was er al een facelift 
in de kleding, nu kwam er een geheel nieuw model, Striepersgatse bruiloft 2.0. Een frisse 
blik, een andere kijk.

Het Orakel, altijd goed voor een frisse blik, had 
zich al een paar keer bijna bereid gevonden een 
boerenbruidspaar te leveren. Dit jaar konden we 
geen enkele reden meer bedenken om ‘nee’ te 
zeggen, dus mochten wij, Stefan en Jolijn. Want 
wij houden van carnaval. En van elkaar. Alle-
maal. En van alle andere Striepers ook. En zo 
kwam het dat wij op een winderige maandag-
middag in de onecht werden verbonden. Met 
rood en groen en ook veel Orakelpaars. 
Boerenbruiloft 2.0; op een andere dag, op een 
andere plek, maar wel met CB, zult, erwtensoep en worst. En met veel mensen. Verenigingen 
en gewone carnavalsvierders, die allemaal in hun kroegentocht op onze bruiloft belandden. Al-
lemaal bedacht en gerealiseerd door de commissie Striepersgatse Bruiloft en door onze eigen 
ceremoniemeester Liesbet. Zij regelden ook die mooie speldjes met onze beeltenissen voor 
iedereen die op ons feestje kwam.
Schilden die wij nu tot in lengte van jaren met trots met carnaval zullen dragen, als ex-onecht-
paar. Bloemen, overhemden, toespraken… wij hoefden bijna niks te doen, alleen te genieten en 
te stralen. Drie dagen vrijgezellenfeest en dan nog on-trouwen, wij vonden het fantastisch!

Stephen & Jolijn
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Carnaval met de 
Striepersgatse 
Jägermeisters

Wat carnaval 2016-2017 gaat brengen, is nog even afwachten, maar dat het weer een uit-
daging zal worden, weten we wel. Om maar een paar dingen te noemen: zaterdag: de ope-
ning, de brunch, de jeugdreceptie; zondag: Prinsreceptie en Optocht; maandag: Brouwe-
rij, dweilen en misschien wel weer de bruiloft; dinsdag: jeugdoptocht (als het weer maar 
wil meewerken) en natuurlijk de Jägermeisterfeste bij Du Commerce.

Maar waar we wel even bij stil willen staan, zijn 
de Fruitmandjes voor de zieke Striepers en Strie-
perinnen onder ons. Ook dit jaar werden deze 
weer rondgebracht door de Striepersgatse Jä-
germeisters. Dat we dit niet geheel alleen doen, 
zal niemand verbazen, want zo’n 160 fruitmand-
jes verzorgen en bezorgen doe je niet zomaar 
met een paar mensen.
Bij ‘huize Van Dijk’ is het een paar weken voor 
carnaval één grote fruithal, met de nodige an-
der spulletjes die er nog in het mandje gaan. Dat 
we dit graag doen, lijkt me wel duidelijk en zeker 
als je van de mensen of familieleden nog eens 
een leuke reactie terug krijgt. Dan weet je het 
weer waar we het voor doen. ‘Volgend jaar maar 
weer’, zullen we maar zeggen!
Wel willen we vanuit onze kant alle mensen die 
dit mogelijk hebben gemaakt, hartelijk bedanken 
voor jullie tijd en ondersteuning. Wat zouden we 
zonder jullie toch zijn? Ik denk gewoon maar een 
Striepersgatse Jägermeister…

Groetjes en dè ge bedankt bent dè witte!

Unne Jägermeister
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Optochtcommissie:
mediator en organisator
Stichting Carnavalsviering Striepersgat heeft een commissie in 
haar gelederen, die anders is dan anders. Of juist weer gewoon 
Striepersgats. Een commissie die als doel heeft: het faciliteren 
van mensen en middelen om een mooie optocht neer te zetten, 
zodat het publiek vermaakt wordt en de deelnemers een fantas-
tische mooie optocht kunnen rijden. En wij, de commissie,de 
gaten kunnen dichten.

Een commissie die een prachtig draaiboek heeft, dat ergens begin oktober start en na de carna-
val weer afgesloten wordt. Het regelen van de vergunningen, de paaltjes, wel of niet een friet-
kraam, geluid te hard, wagen te klein, wel of geen lopende tenten, kan het net wel of kan het net 
niet. Wel, geen reclame. Toch anders of weer hetzelfde. En ga zo maar door.
Bijna alles staat er erin, alleen niet het weer. Die bepaalt zo zijn eigen optocht. In de huidige be-
zetting hebben we acht jaar terug een echte koning winter op bezoek gehad, de nacht van zater-
dag op zondag, bakken met sneeuw. En dan maar vegen, ja ook dát kan de commissie. Vooral 
dat vals plat in de Beelmanstraat. Maar ook die optocht kon gewoon plaats vinden. Veel geveegd 
dus!

Dit jaar was het ook spannend; storm, regen en wind 
konden de optocht tegenhouden. In de plaatsen om 
ons heen werd de optocht afgelast. Wij in Striepers-
gat kropen door het oog van de naald. Geluk of toch 
dat ‘mooie weer-draaiboek’???

Verder kent deze commissie ook nog de taak als 
mediator, ja ook psychologie staat in ons draaiboek. 
Het jaar dat de Zware Jongens pech hadden, bijna 
met alles. Het jaar dat we een rechtszaak hebben 
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kunnen voorkomen tussen de Ritselaars en het Striepersgat Orakel, dit alles om maar één vinger. 
Ook hierin hebben we bemiddeld. En een verzoeningsdiner georganiseerd.
En dan de jury, ook die staat in het draaiboek. We begonnen met zes mannen en vrouwen, nu 
hebben we er zestien, ook weer mannen en vrouwen. Van allerlei pluimage, letterlijk en fi guurlijk. 
Wel veel optellen en rekenen, maar daardoor wel een gedegen uitslag. Dan komt er een winnaar 
uit en een echte Striepersgatse ‘discussie’-uitslag voor de aanmoedigingsprijs en de Groot Strie-
persgatse Prijs. Wij als commissie hebben in deze jury aangelegenheid geen inmenging. Alleen, 
daar gaan we weer, treden we op als mediator.

De jeugd heeft de toekomst. Ook in Striepersgat. Dus we hebben ook een jeugdoptocht. Ook 
hiervoor is een draaiboek. Iedere dinsdagmiddag met carnaval staan ze weer klaar: onze ukken 
met karren en fi etsen, met ballonnen en vlaggetjes, de mooiste fantasieën worden hier getoond. 
(dit laatste staat niet in ons draaiboek, zij we te oud voor!). Onze Martijn zwaait hier met de scep-
ter. Hij en zijn jury zorgen voor een gedegen beoordeling. Prijzen in overvloed. Helaas, dit jaar, 
de regen kwam horizontaal voorbij, mocht hij niet doorgaan. Indien volgend jaar het weer ‘weer’ 
tegen zit, gaan we zorgen voor een overkapping!

En dan wijzelf, wij staan ook in ons draaiboek, taakjes, dingen regelen en zo.
Camiel, die op de centen let (denken wij) en de borrelnootjes ver-
zorgt.
Sandra, die de secretaris is en alle mails en communicatie verzorgd.
Wilbert, van alles en nog wat en die de opbouw op het Kloosterplein 
coördineert.
Martijn, die de jeugd vertroetelt.
Norman, die met hand- en spandiensten ons terzijde blijft staan. (ex-
secretaris, nu hulpje).
Ben, die nog stage gaat lopen, maar zeker een taak krijgt.

En ik? Ik zorg voor de lijm…

Peter-Jan,
voorzitter
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Op-
tocht
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2016
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Uit de oude doos
Inmiddels is Halfvasten ook al weer voorbij, dus tijd om de ‘Oude Doos’ op zolder weer te sluiten. 
De Pypliano van de vorige keer krijgt ook een plaatsje in de al bijna overvolle doos…

Ik kijk het blad nog een keer door en mijn oog valt op de ingezonden brief (van mijn hand trou-
wens!), met als titel ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst?!’ Meteen denk ik weer terug aan 
de receptie van de Jeugdprins Job d’n Urste, waar ik (zoals gewoonlijk) even het woord mocht 
voeren. Ik heb toen – als ‘bezorgde Herman Wooning’ – een pleidooi gehouden voor het inhoud 
geven aan de hierboven genoemde uitdrukking. Het was fi jn dat een groot aantal aanwezigen liet 
merken het met mij eens te zijn…

In januari 2015 vierde de jeugdcarnaval van Striepersgat het 55ste jaar van bestaan, Inmiddels 
dus nu 56 jaar. Een terugblik:

In 1957 had CV ADA de jeugd al bij het carnaval betrokken 
en had al een jeugdprins (Johan Geldens). Maar de eerste 
Striepersgatse Jeugdprins heette Wim Luijbregts, als Wim 
d’n Urste. Dat was in 1961. Hij had een jeugdraad, die de 
‘Snotstrieperkes’ werd genoemd. Er was zelfs een danspaar 
bij: Karin Luijbregts en Jacques Kurt.

De eerste kinderoptocht vond plaats op 5 maart 1962. De 
schooljeugd van Valkenswaard was namelijk voor de eerste 
keer vrij op dinsdag. De start was bij de ‘Rotterdamse Bank’ 
en de stoet eindigde in de Karel Mollenstraat Zuid (bij zaal 
Lavrijssen). Later werd de route meerdere malen gewijzigd.

In de loop der jaren 
groeide het animo 
om deel te nemen 
aan de kinderop-
tocht. Buurtverenigingen, speeltuinverenigingen (De 
Denneberg, Geenhoven), diverse carnavalsverenigin-
gen, muziekkapellen en vele kinderen liepen of reden 
mee. Helaas nam de belangstelling om mee te doen 
rond 2010 af, maar wie weet, komt er toch weer een op-
leving?!

De prijsuitreiking (naast de traditionele snoepzak en het herinneringsvaantje) vond in het verle-
den plaats op het bordes van het (oude) gemeentehuis. Menigeen zal het zich nog wel kunnen 
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herinneren. De kou, het haperende geluid, de spanning bij de honderden kinderen. Persoonlijk 
herinner ik me ook nog het infl uisteren van de Jeugdprins, die de prijzen mocht uitreiken. De prijs-
uitreiking werd later gedaan in De Hofnar en de laatste jaren bij Lugano.

Hoe de verkiezing van de Jeugdprins vóór 1975 gebeur-
de, weet ik niet. Maar in dat jaar vroeg men mij op de 
Jeugdprins bekend te maken tijdens een aparte jeugd-
middag in Zaal Maenen aan de Leenderweg. De orga-
nisatie van de middag was in handen van CV De Val-
kenvangers (inmiddels opgeheven). Op deze middagen 
kwamen zo’n vijfhonderd (!) kinderen. En ik moest dan 
als ceremoniemeester tijdens een act de nieuwe Jeugd-
prins bekend maken.

De eerste die ik mocht onthullen was Ton Rijnders (als ‘jager’). Verder Ruud Barten (in een kin-
derwagen in de zaal) en Ruud van Dijk (als brandweerman).

Nadien gebeurde het kiezen (soms waren er meerdere kan-
didaten) op de zondagmiddag ronde elfde van de elfde in Old 
Dutch. Door de kinderen van Jeugdraad, de Hopmarjannekes 
en – vanaf 1984 – ook door leden van de Jeugdkapel. Zij de-
den en doen dit met een stembiljet, in een heus stemhokje, 
na de ‘verkiezingsspeeches’ van de kandidaten. In 2015 vond 
de verkiezing plaats in De Senaat, in verband met de sluiting 
van Old Dutch.

Hoe het verder gaat/ging, komt een volgende keer aan de 
orde!

Alaaf!
Herman
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Een Grieks 
Bourgondisch eetfestijn

As bewoners van Kempenhof kunde inne keer per mònd meejdoen an ’n Boergondische eet-
pertèi-jke.  Moete wel vur inschrèève, want d’r zen liefhebbers bij de vleet. Ok gewôôn vollek ùit 
Grôôt Valkeswird kanne anschùive, vur ’n habbekrats kanne ze meejdoen. Ge kant ‘r host zellef 
gin bodschappe vur doen.

Bovendien wor ’t hier vur oe gekokt, opgeschept en bijgebrocht, wa wilde nog meer?! De gezel-
ligheid en de kletspraot kredde overhôôp. Ge ziet veul Valkeswirds vollek, aawers meej keinder, 
bruurs meej zusjes of andersum. Zellefs kammeraai-j komme ‘r op af. Iedere mònd hebbe ze ’n 
aander thema. Deze keer waar ’t al Grieks wa de pot schafte. Nouw zende mense tegeworrig wel 
vort wa gewend, mer vrimd èète is ’t toch wel. D’n tèèd van gewôôn gruuntesoep, van ertjes en 
wörtelkes meej biefstuk en ’n puddinkske toe, is allang vurbij.

Mer deez wèèk han ze nog ie-t biezonders. Iin van de 
bewoners is lid van de Eigenheimers, ’n karnevalsclub 
die al rùim  vijftig jaor besti. Dus wa aawerdom betreft 
paase ze vort aorig bij Kempenhof. Mar wa hebbe die 
lùi-j as spissialiteit? Die danse meej karneval, as ze de 
rùimte krèège, de Sirtaki!!! En wa hurt ‘r nouw bij Grie-
kenland…? de Sirtaki. Dus die iin van ons smoest wa 
meej de organisatie, zôô van….. zouw ’t nie leuk zen 
as ze ons etentje is kwame opleuke meej dieje spis-
sialen dans? Ze hoefde nie lang te praote, dè zage ze 
wel zitte.

Alliin de Eigenheimers moeze ok nog wille. Dè war eigelijk gin vraog, die wille wel en zen overal 
vur in. Mer wel angekleed! Dè zen ze altij wel, mer dè bedoelde ze nie, verkleed ha ’t woord 
moete zen. Al ’t pas gewaase en gestreke spul wir ùit de kast. Doen ze gewôôn. Mer alle meej-
èèters worre ontvange in de biljartzaol vur ’t apperatief en daor wiere de Eigenheimers verwocht. 
Veuraf wiere ze al meej van alles verwend. En koffi e en soep en hapjes!

In d’n tijd dè ’t Grand-Café wurd umgetoverd tot ’n restaurant konne ze daor alvast ’n veurproefje 
gèève. Iin ding viel de mense tege, want ze han gedocht dè ze ok bördjes kepot zouwe gòn goi-
je mer die lùi-j haawe nie van rotzoi-j. Dus dè dinne ze nie. Latter, toen alleman gezete war, zôô 
tusse de soep en de èèrpel, hebbe ze zich van hunnen besten kant laote zien. An’t geklap en’t 
applaus te hurre vonne de bewoners en de gaste ’t wel schòn.

De Eigenheimers kèèke’r meej veul plezier op trug. 

’t War gèèr gedòn. 

Iin van de Eigenheimers
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Opoe hèt wirris wà
De weinter van dees Carnevalssezoen
Hallo allemol, hoe vonde gullie dieje urste bladzij van de vurrige Pypliano? Ikke kèi-schòn! 
Wa wit dieje Martien van de Molengraft d‘r toch ieders keer wir iet van te maoke! ’t Paaste 
hillemol bij deze aorige weinter die we krèk aachter de rug hebbe. Wár ’t wel weinter in 
Striepersgat???? Durrum wil ik daor deze keer ’s over schrèève, umdè ge ’t dan nie hèndig 
vergèt !

Allerurst iet van vruuger wa we ok nie lichelijk vergèète: Presies 30 jaor geleeje, d’n dieje van ons: 
m’nne mens zugezeed, war in 1986 Prins van Striepersgat. Ok unne vruuge carneval: 8-9-10 en 
11 fi bruwarrie. En KAAUW !!! Op d’n tilleviesie en radio wier angeraoije um (op zondag) nie nur 
bùite te komme  as ge nie hard hoefde. ’t War unne gevuulstemperatuur van 20 grade onder nul. 
Dees verhale worre jaor nao jaor steeds schònder!! Dè bedoel ik mèr meej ’t vollegend  verhaol:
 
’t Sprookjesjaor van Prins Arno d’n Urste  is hil aanders: Midde in deze weinter de rèuskes nog 
in bloei, ùitgezèi-ide afrikaantjes ùtgekiemd, de camelia bloeide, bloesem àn de beum en gò 
zôô mer dur! 18 December de wèèrumst naacht van altij, daags t’r nao de 19 e, de wèèrumste 
dag van altij en dan de Korsemusdaog: de wèrmste ôit gemete. De wèèrumste 
mond december van alzelèève. Mér dan, in de urste wèèk van jannewarri; hier 
in Striepersgat +7 grade en daor bove in Grunninge en Friesland en zu, kozze 
ze op straot schatse en hoefde de keinder nie nur school, daor war ’t onder nul 
en ’t èèzelde! En hier; de paoslelies meej schòn gèèl bloeme  in d’n hof, en veul 
Striepers meej hoikorts!

En nou nog iet, van wèèt e-weg: ‘t het niks meej 
Striepersgat te maoke, mèr toch de moeite werd 
um hier in dees verhaaltje te vertelle umdè ’t toch 
meej deze weinter te maoke hèt ÉN in Prins Arno 
z’n jaor, zu-iet magde nie vergèète. Op 24 janne-
warri war an deze kant van de VS, rondullum en 
in  New York, unne lilleke snöwsturm (Jonas), die 
hurde bij de top vèèf oit!! Dieje störm kreeg al rap 
unne Sprookjesnaom  “Snowzilla”!! ’t Verkeer 
war hillemol plat, allinig snöwschùivers en hulp-
dienste mogge d’r dur. En ALLES afgeschaft. Ge 
zalt dè hier meemaoke, ’t war krèk op d’n dag van 
de twidde Prinsezitting in Striepersgat!!!
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En hoe kumt dè toch, dees aorig weer?? Opoe lèèst nogal ’s wà 
meer dan alliinig ’t Valkeswirds Wèèkblad. In de Volkskrant ston 
’n grôôt verhaal te lèèze over El Niño. (meej de Sprookjesnaom: 
Pacifi c Godzilla) D’n deeze is d’n zwaorste vanaf de mense kenne 
heuge. En dè weermonster bepôlt wa wij op ons dak krèège meej 
carneval.
 

En dan komme 
DIE DAOG…. 
De krante 
schrèève  alle-
mol  weers vur-
spèllinge, wa we gòn krèège meej die daog. 
Zaauwe we mèr thuis blèève…..?? ’t is nie 
veul bìjzunders wa ze ons prebere wijs te 
maoke …!

Carnevals zaoterdaggemèèrege, ik kèèk 
bùite; blèuwe lucht!  Wa war ik friit, ik kos  e-
weg! Nur al die plaotse wor ik hènne MOES! 
En ’t bleef schòn weer, d’n hille dag dur. 
Unne goe-je start, dè kos niemir kepot! 

Carnevals zondag, van ’tzèllufde, Och jè, nogal kouw, dan mèr ’n bietje meer hosse (?)en.. ge-
kent oe eige ok nog ‘s durop kleeje!! Zeker as ge nur dieje schònne optocht stot te kèèke. Schòn 
gezicht al die bonte waoges en friite mensen in de zon, die z’n eige tusse de wolke dur, goed lie 
zien !

Dán krèdde carnevalsmondag!!! De  berichte op d’n tilleviezie en in de 
krante warre zù slèècht!! D’r kwam unne zwaore störrum op ons af! Op 
30 platse, zu-as Oeteldonk wiere optochte afgelast!! Wan geluk wij toch 
han, meej daags te vurre! En och…in Striepersgat viel ’t ok nog ‘s veul 
meej; d’r war wel veul weind,mèr och…! Wij komme d’r dik goe-d af, alles 
kos gewôôn durgaon !

Mèr dan Vastenaovend: Carnevals-deinsdag, NAT NAT NAT, dieje Plu-
vius haj d’r bove ’n schùif ope getrokken en ànhouwend; d’n hille dag dur, 
rèègen  en weind en nie z’n bietje, en… KANS op natte snèuw, hoes’t 
mögelìjk, krèk vandaog!! Sund vur Jeugdprins Job d’n Urste; deinsdag 
is zènne grôôte dag;  vaastenaovend in Striepergat; d’n dag van de 
Jeugdoptocht. Al die klèèn manne die al die schòn dinge gemokt hebbe, 
dè laote verrèègene, ‘tis sund. 

Mèr Striepergsgat zou Striepersgat nie zèn um ‘r nie iet an te doen . D’n optocht nie dur laote gòn, 
daor in de plak, ’n jeugdmiddag houwe bij Lavrijssen en in Lugano. Ok konne ze ’n foto opsture 
van wa ze gemokt han, daor kosse ze unne prijs mee winne. Wa vèèn ik dè ok schòn! En de klèèn 
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Strieperkes en Strieperinnekes hebbe zôô tóch ‘ne schònne Carneval. Ok dees kumt  in de boeke 
van deze spisiale weinter. Toch heb ik hil veul ’t gevuul van: SUND, SUND, SUND.

Aswoensdag, kaauw, nat, bewolkt, zon en mögelìjk natte snèuw…..( hedde ooit drèuge gezien??)  
En ik? Ik von nog confetti in m’nne schoen…!

Meej zunne vruuge carneval hèt  Könning Weinter z’n eige HIER, meej die daog, tóch nog ‘n 
klèèn bietje fesoenlìjk  gehaauwe, ’t war nat, och jè, mér ginne ÉCHTE weinterse kaauw. Over 
jaore zal onze Prins Arno d’n Urste zegge: Toen ik Prins war... TOEN han we ne weinter, inne wà 
nie unne echte weinter war… Unne weinter die in de boeke stì meej al die recors . 

En dees  verhale worre meej de jaore steeds schònner...!! Zèèluf hai ie ok ’n recor, ’n klèen 
schraol  menneke, meej Stephan as zunne Adjudant, die war ins zu grôôt en briid as hij. Wanne 
REUS dè war, d’n dieje zal over jaore in de verhale nog hil wa grutter worre…! Och, ’n neeij 
sprookje: 

DE STRIEPERSGATSE REUS EN KLÈÈN DUMKE !!
D’r war ‘s ’n spisiale carnevalsweinter,
Dè war ’n Striepersgats sprookje vur de Striepers  meej hun keinder,
Mer sund; op ’t ènd kwam Jan van Dijk meej ’n grôôte brandspùit
En die spoot dees schòn Strieper-sprookjesjaor  ùit !

Houdoe hè en tot ’t nèèj sezoen, 
ik kom ullie nog wel ergent tege; 
Opoe.

Hallo Lèèzers van Pypliano,

’t Kan zèn dè gullie wit van ’t bestòn van de Magazines ; 
”Het Leven in Valkenswaard” 
(Uitgave van Heemkundevereniging Weerderheem)
Sinds18 mert is ‘r al wir ‘t 18e deel!! Wor ik hil friit meej ben 
en dè de titel hí: 
“Grôôt  Valkeswirds Tongval” over ’t dialect van Valkeswird.  
Ik weet dè t’r ok ’n stuk in kumt over ons Striepersgat, meej 
schòn foto’s (gemokt dur o.a. Lianne Wijnen) die d’r bij paas-
se. Mögelijk stí iin van ullie ok op iin van dees foto’s. Ik denk 
dè’s ’n goei reeje um dees buukske (bij Priem) an te schaffe!!

 Houdoe hè Opoe !!
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Leden in de Orde van de 
Reigerij van de Baronie 
van Ginneve tot Zilberreg.
(De eerste in 1990)
Theo Willems+
Jan Wijnen
Michel Huibers
Toon van Otterdijk
Jos Duisters
Piet Theus
Jan Smets+
Jos v.d. Palen+
Gerard Toussaint
Will Theus

Jo de Bruin+
Hans Neutkens
Jan v.d. Kerkhof
Peter Lavrijssen
Pastores : Willem v.d. 
Vrande, Willy Schaar, (?) 
Haassen.
Jac. v.d. Elst
Gerard Dielis
Jacques v/ Gerven
Jolande Janssen

Cees Peterse
Tilly Wijnen
Pierre Kantelberg
Martien v. Meijl
Aloys Wetzer
Gustaaf Geldens
D’n Valkeswirdse Twilling: Ellen 
v.d. Oetelaar en Ted Smeets
2016: Rob v. Daal
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Historie van het 
Carnaval in 
Striepersgat (25)

Alvorens te gaan starten met het Carnavalsseizoen 2003/04, wil ik 
even stil blijven staan bij het overlijden van Ad Lemmens.

Op 05.08.03 is op 78-jarige leeftijd Ad overleden; een man van het 
eerste uur, die een belangrijke stempel heeft gedrukt op de ontwik-
keling van het Bloemencorso. Vanaf 1953 tot 1988 in het bestuur 
van het Corso, waarvan de laatste 20 jaar als voorzitter. Vanaf 1962 
maakte hij ook deel uit van de Stichting Carnavalsviering Striepers-
gat. Hij was de man die achter de schermen inzetbaar was voor 
talloze bestuurlijke taken. Voor de SCS was hij de contactman bij 
de overheid, namelijk gemeente en politie. In Ad zijn wij een man 
verloren, met een uniek gevoel voor humor.

Met de Prinswisseling en Verkiezing op 08.11.03 werd afscheid genomen van Prins Henk d’n 
Urste (Henk Kremers) en werd Paul van Herk als de 51ste Prins Carnaval aan de Striepers en 
Strieperinnekes gepresenteerd. Prins Paul d’n Urste gaat, samen met adjudant Rob van Gorkum, 
de scepter over Striepersgat zwaaien, onder zijn leuze: ‘Effe uit de sleur, lekker lachen en gin 
gezeur’.
Zijn Prinselijk Gevolg bestaat, naast adjudant Rob, President Camiel Bots en Vorst Jan Zwart-
hoed, uit: Nol van Alst, Peter Kalb, Jan van Dijk, Lucas Bots, Wouter Staals, Gerton Heesakkers, 
Henk Kremers, Edwin van Gorp, Willem-Jan Schampers, Toon Stoffels, Ron Hoogmoet en als 
Pliessie André Meulendijks.

Camiel Bots trad voor het eerst in het jaar 2004 op als President. Deze taak had hij overgenomen 
van Ton Koolen (1990-2003). Ton had een zeer specifi ek gevoel voor humor en wist eventuele 
onenigheden binnen de Stichting en/of de Commissies tot ieders tevredenheid op te lossen. Ton 
was de Vader van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat.

Met een zeer drukbezochte receptie werd op 09.11. afscheid genomen van President Ton Koolen. 
Hij was dertien jaar onze President, hetgeen hij op een menselijke en warme wijze steeds heeft 
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weten in te vullen. Een zware taak, soms in moeilijke tijden. En toch heeft hij e.e.a. tot ieders 
tevredenheid steeds weer weten op te lossen en daarmee de Carnaval in Striepersgat op hoog 
niveau weten te houden. Daarbij zelf steeds ook nog lol hebbende.
Onder zijn leiding is de traditionele carnavalselite van weleer omgevormd tot een moderne, soe-
pel lopende organisatie. Een structuur met een grote zelfstandigheid voor alle commissies binnen 
de Stichting. ‘Laat de ideeën ontstaan en rijpen op de werkvloer’ was een van zijn uitspraken. Een 
eigen verantwoording dragen.
Ton was voorzitter van de Commissie PP&P en Prins in 1988 en 1997. Tijdens de viering van het 
44-jarig bestaan van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat (1997) heeft hij zich enorm inge-
zet. Een geijkte uitspraak van hem was dan ook: ‘Merge gi alles gewoon wir dur’.

Op 19.12 werd tijdens de negende Nacht van de Bokken, het Paar van het Jaar gekozen: Ger 
en Mieke van Dijk. Vervolgens wordt het Paar op za.14.02.04 op het gemeentehuis in de onecht 
verbonden. Zij vormen het achtste Paar van het Jaar, een traditie, die door CV De Bokkenrijders 
en de SCS wordt uitgedragen.

CV De Bokkenrijders vierde op 21.12. haar 40-jarig jubileum in een grote tent aan de Hazestraat. 
De festiviteiten bestaan uit: een kienavond op vrijdag; een muzikale middag voor de gehandicap-
ten; een kapellenfestival en de verkiezing van het Paar van het Jaar op zaterdag en op zondag 
een jubileumontbijt, receptie en feestavond.
CV De Bokkenrijders, opgericht op 05.03.63, organiseert diverse activiteiten: o.a. de Nacht van 
de Bokken (met de verkiezing van het Paar van het Jaar) het 11/11-bal; deelname aan het Lied-
jesfestival, deelname aan de Striepersgatse Optocht; een jaarlijkse carnavaleske uitwisseling 
met de Belgische Vrienden van de Ridders van Brunengeruz uit Tienen.
De receptie en feestavond worden geleid en gepresenteerd door Hofmeester Jan van Keulen, 
met muzikale medewerking van de Band Sound Express.

Dit jaar wordt CV De Bokkenrijders uitgeroepen tot de ‘Meest Geperste’, een eervolle  vermel-
ding, omdat deze vereniging Striepersgat  sterk in de belangstelling zet; een echte stimulator en 
promotor van het Valkenswaardse Carnaval.

Op 22.01.04 schrijven wethouder Mart Wijnen (Cultuur en Welzijn) en Jan van Keulen (Hofmees-
ter van de stichting), een nota: ‘Carnavalouderen, een Valkenswaardse middag met opties en mo-
gelijkheden’. Dit is bedoeld om de Ouderenmiddag te promoten en de terugloop aan belangstel-
ling een halt toe te roepen. De eerste uitvoering, in een nieuwe samenstelling, wordt gehouden 
op 23 februari in zaal De Harmonie. Opening door wethouder Mart Wijnen en de presentatie door 
Jan van Keulen, die ook de artiesten heeft geregeld. E.e.a. met echte carnavaleske optredens; 
kortom een gevarieerd programma.

Op 24.01. wordt de 40e Vorstenzitting gehouden, als afscheid van Jan Zwarthoed (Vorst Jan). 
Zijn opvolger als voorzitter van de commissie Bals & Zittingen is Robin de Wit, die zich als zanger 
sterk heeft weten te profi leren en duidelijk de ins en outs kent. Sinds 1965 kent Striepersgat de 
Vorstenzittingen, een ode aan de Vorst. Deze zittingen kennen een afwisseling van eigen arties-
ten, tonpraoters van topniveau; muzikale groepen en lachen, gieren, brullen om puur plaatselijke 
en veelal politieke aangelegenheden.
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Jan Zwarthoed heeft als voorzitter, midden jaren negentig, het roer omgegooid en de zittingen 
omgevormd tot een totaal andere carnavalsavond. Zie o.a. de uitvoeringen van ‘Het Gat van 
Striepersgat’, ‘Het Gat naar de Maan’ en ‘Het Gat van Toen’. Het accent is komen te liggen op 
acteren, dansen en zingen. Het maken van een complete Valkenswaardse avond. Jan heeft dan 
ook voor zijn inzet in 2004 een tweetal onderscheidingen gekregen: de Federatie-onderscheiding 
en de titel van ‘Meest Geperste’.

Op 25.01. wordt het 44-jarig bestaan van de Striepersgatse Hofmarjannekes gevierd; 44 jaar ‘De 
Beentjes in de Lucht’. Elke rechtgeaarde Strieper en Strieperin was op de receptie in de residen-
tie Lavrijssen, waar de Hofmarjannekes uitgebreid in het zonnetje werden gezet. De Hofmarjan-
nekes fl euren het Prinselijk Gezelschap op; zij zijn de crème de la crème van de Hofhouding. De 
huidige leidster is: Heidy Scholte-Van Baren.

Op zaterdag 07.02 viert CV De Tuute Pruuvers haar 40-jarig Bestaan in de residentie De Toerist 
aan de Molenstraat. Opgericht door Jan van de Broek, Leo Louwers en Piet Hoeymans. De naam 
werd ontleend aan de uitdrukking: ‘We pruuven al zo lang bij de TUUT’. Dit was een afkorting van 
‘Tuutelaars’, de meisjesnaam van de moeder van voormalig voorzitter Jan van de Broek, die ook 
weer voorzitter was van de Federatie van Carnavalsverenigingen. CV De Tuute Pruuvers is ook 
bekend van de deelname aan de carnavalsoptochten, de jaarlijkse fi etstocht van de leden, drop-
pings en het barakkenconcours rond de Kerstdagen. De huidige voorzitter is Jan van der Velden.

Het carnavalsmagazine De Strieper komt dit jaar uit met een echte carnavalsquiz, bestaande uit 
2 x 11 vragen, hetgeen menige Strieper en/of Strieperin de kennis over het carnaval nog eens 
aardig weet op te krikken. Een geweldig idee van de Commissie PP & P.

De Carnavalsmis op zaterdag 21.02 is weer perfect verzorgd. Muzikaal opgeluisterd door de Ko-
ninklijke Harmonie UNA en de Striepersgatse Hofkapel. ‘Messe G-dur D167’ van F. Schubert, ge-
zongen door de Koninklijke Gemengde Zangvereniging De Volharding o.l.v. Frans van de Goor. 
De Voorgangers zijn: Deken W. Schaar en Pastoor W. van de Vrande, die op het gemeentehuis, 
tijdens de ontvangst van de Prins en zijn gevolg, in het zonnetje worden gezet en beiden worden 
benoemd als lid in de Orde van de Reigerij  van de Baronie van Ginneve tot Zilberrig.
Pastoor van de Vrande, als ‘Preekstoel-praoter’, ging mijns inziens soms wel eens wat te ver, 
maar hij had geluk… De Bisschoppen waren al in voorbereiding voor het Bezoek aan ‘Papa in 
Rome’. Maar zijn Helmonds kwam weer goed over, ofschoon het deze keer wel wa lang duurde, 
mee al z’n Gezèver…

Ma. 23.02: Carnaval bij De Mossel. Met de Kroegentocht op maan-
dag werd voor het laatst het echte straatcarnaval rondom café De 
Mossel gevierd. Een nostalgische accommodatie en… een goed-
koop pilske. Op Carnavalsmaandag komt er veel leuk volk op af, dat 
carnaval op de stoep, als wel op straat, moet vieren. Het café is niet 
veel groter dan een huiskamer.
Daarom voor een drankje even naar binnen. Voor het toilet: dames 
om beurten eveneens even naar binnen, op de houten bril in het 

‘Klein Kammerke’. De heren achter de heg… Met de diverse muziekskes, w.o. De Sloebers en 
Orkest Lek me Vesje, wordt het carnaval bij De Mossel op een ludieke, doch waardige wijze be-
sloten. Jammer… weer een oude traditie die verloren is gegaan…
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Op maandag 23.02 krijgt Ton Koolen de Zilveren Gerstenaar van de Dommelsche Brouwerij. 
Een verdienstelijke onderscheiding voor zijn inzet voor de Carnaval. Een duizendpoot, moeilijk 
te vervangen. Een leuke geste bij zijn afscheid als President van de Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat.

Na de carnaval hebben we afscheid genomen van Luc Verbunt, chauffeur van de Prinselijke bus. 
Vijftien jaar heeft Luc de Prins met gevolg door Groot Valkenswaard gereden. Zijn collega op de 
Jeugdbus was Mies Melotte. Op de laatste dag van carnaval wisselden de chauffeurs van bus, 
vaak onder luid protest van de jeugd, die hun jeugdige en lollige bestuurder niet wilden ruilen!

Jan van Keulen,
Carnavals-historicus.

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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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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