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‘Niets is wat het lijkt (als je maar goed kijkt)’. Deze dichtregel van de Utrechtse schrijver Cees 
Crone (1914-1951) staat op een huis niet ver van het Utrechtse Centraal Station. Een prachtige 
zin, die elke keer weer even een speldenprik uitdeelt aan je geest. Ook in Valkeswirds dialect. Het 
thema voor het Striepersgatse carnaval 2016: ‘Niks is wa ‘t lèkt!’

Krijg je een compliment, blijkt dat ze iets van je gedaan willen hebben. Krijg je een prachtige bos 
bloemen van je partner, blijkt hij je lievelingsjurk in de kledingcontainer te hebben gegooid. Heb je 
een magnifi ek erfstuk gekregen, noemt de expert het waardeloze, oude troep. Heb je een leuke 
baan en vastigheid, word je ziek of krijg je ontslag.

Blijkbaar is niets wat het lijkt te zijn. Op het moment dat ik dit schrijf, moeten de presidentverkie-
zingen in de Verenigde Staten nog plaatsvinden. Wat een circus, wat een ongeloofl ijke hypocri-
sie! Stemmen op Hillary, om te zorgen dat Donald geen president wordt. Of andersom. Kiezen uit 
twee kwaden dus. En dat in één van de machtigste landen ter wereld…

Waarom houden we eigenlijk vast aan de betekenis van wat we denken te zien? Terwijl we wéten 
dat niets is wat het lijkt te zijn. Is het angst? Angst om niet te weten wat iets is? Angst voor het 
grote onbekende? Angst voor niets? Of is het vasthouden aan waarheden waar we aan gehecht 
zijn? Is het zoeken naar vastigheid? Zoeken naar de zin van het bestaan? Vastgrijpen wat er niet 
is? Of is er geen diepere betekenis en doen we zo maar wat?

Ik denk dat de les is dat we er zélf iets moois van moeten maken. Doe gewoon wat je prettig vindt. 
Wat bij jou past. Waar je zin in hebt. En als je even iets moet doen wat je niet aanstaat; maak het 
dan leuk, of doe iets anders. Als niets is wat het lijkt, dan ben je vrij om alles door je eigen roze 
bril te zien. Blij door het leven te dansen en samen een biertje te pakken.

Ben benieuwd wie wij op zaterdag 12 november gaan kiezen als de nieuwe Prins van Striepers-
gat. Wordt zeker een goede keuze!

Alaaf!
Willem-Jan Schampers
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Woordje van 
de 
Prins

Lieve Striepers en Strieperinnekes,

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, komt het besef pas echt dat we bijna met een nieuw carna-
valseizoen gaan beginnen en dat mijn Prinsenjaar dan toch echt tot een einde komt. Ik kan er heel 
kort over zijn: het was een top!jaar! Absoluut een jaar om nooit te vergeten. Als de nieuwe prins, 
die op de 12e gekozen gaat worden, maar de helft plezier gaat krijgen van wat ik heb gehad, dan 
gaat ook hij/zij een gigantisch jaar tegemoet!

De allerlaatste bedankjes wil ik niet hier 
benoemen, maar tijdens mijn afscheids-
speech op het Prinsenbal. Op zaterdag 
12 november, omstreeks 20.00 in zaal 
Lavrijssen. Dan laat ik voor de laatste 
keer van me laten horen! In de Prins Arno 
d’n Urste stijl…

En dan sluit ik af met mijn leuze:

Menne Trots , Ons Striepersgat 
Alaaf!

Met carnavaleske groet,
Prins Arno d’n Urste 
van Striepersgat



Woordje van 
de President                                                                                                                    
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Lieve Striepers en Strieperinnen,

Na een fantastisch mooie zomer en nazomer, rollen we 
alweer het carnavalsseizoen in. Ik zie er naar uit om bij 
het Prinsenbal alle carnavalsvrienden weer te zien en 
samen de bekendmaking van de nieuwe Prins van Strie-
persgat te beleven.  Altijd weer een speciaal moment!

Nu ook de jeugd een frisse impuls heeft gekregen, be-
looft het ook voor hen een geweldig seizoen te worden. 
Erg fi jn dat een aantal carnavalsverenigingen en andere 
sympathisanten de nieuw ingeslagen weg ondersteu-

nen, zodat op zondag 13 november in “Du Commerce” op geheel nieuwe wijze de Jeugdprins  
kan worden gekozen!

Erg leuk is ook dat we op zaterdag 3 december a.s. met de Prins en zijn gevolg, en hopelijk weer 
vele andere carnavalsvierders, onder wie natuurlijk de Bokkenrijders, afreizen naar onze gewaar-
deerde carnavalsvrienden in Tienen. Samen met de Ridders van Brunengeruz en alle andere 
vooral Belgische carnavalsvierders zullen we weer gaan genieten van de ambiance aldaar. Wees 
allen uitgenodigd om daarmee naar toe te gaan!

Het wordt ook eens tijd om een compliment te geven aan de redactie van de Pypliano die er weer 
iets moois van heeft gemaakt, maar vooral ook voor het opgebrachte geduld met de President.

Mede namens mijn collega DB-leden wens ik iedereen een heel fi jn en vooral gezellig seizoen! 

Alaaf!
Dennis
President



5

Van Carnavalsfederatie 
Striepersgat
Bijgetankt?! Na de vakantieperiode kunnen we 
onze deze vraag stellen: zijn we bijgetankt, om 
weer met energie en inspiratie te starten met 
een nieuw carnavalseizoen. Met Conny verbleef 
ik in een BB in de regio van Verona, hebben we 
genoten van het operaseizoen en natuurlijk het 
Italiaans eten/drinken, maar vooral van de gast-
vrijheid. Kortom, er is bijgetankt!

Zonlicht geeft energie en daarom vieren we 
van oudsher met carnaval de komst van de 
lente. Het is tegenwoordig heel gewoon om 
24/7 online te zijn. Loslaten en broodnodig 
refl ecteren is belangrijk voor onze gezond-
heid. Daarom is carnaval een prima uitlaat-

klep om te ontspannen, maar je vooral ook in te spannen voor een mooi feestje. Aan schone 
schijn geen behoefte. ‘Niks is wa ‘t lèkt!’

Afgelopen seizoen waren er nieuwe initiatieven en diverse Striepers en Strieperinnekes staken 
hun hoofd boven het maaiveld uit. Zo zie je maar weer: inspireer anderen en je wordt door an-
deren eerder gezien. Chapeau! Deze mensen verdienen een podium. Ga voor jezelf eens na wel-
ke actieve rol jij dit jaar wilt vervullen in Striepersgat. Ik zie jou graag stralen op een Striepersgats 
podium. Tijdens de Vorstenzitting, in de ton, tijdens d’n optocht, de battle of zomaar spontaan een 
ludieke actie. Het is per saldo carnaval dus ‘Niks is wa ‘t lèkt!’

Er zijn ook uitdagingen in onze Striepersgatse carnaval. Ook hier geldt dat niks is wa ‘t lèkt! Onze 
jeugd heeft hulp en assistentie nodig. Daarom zonden we in september een Nieuwsbrief special. 
Zij hebben en zijn immers onze toekomst. Het aantal muziekskes krimpt en daarmee een au-
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thentiek onderdeel van onze carnaval. Gelukkig is er een ‘nieuw’ klein orkestje met een groeiend 
aantal leden.

Veel verenigingen zijn alweer gestart met de voorbereidingen, waarbij samenwerking daad-
werkelijk invulling krijgt. Verenigingen uit Brouwersgat zijn lid geworden van de federatie, CV 
Zwing en CV De Brassers gaan samen bouwen onder één dak en de veemhal van de gemeente 
krijgt eindelijk voor een gedeelte een bestemming voor onze Striepersgatse carnaval.

‘Wa er ook op lekt’ is de samenstelling van het nieuwe DB van de federatie. Liesbeth en Johan 
zijn enthousiast gestart. Johan vervult de rol van secretaris, dus je kunt alle berichten, ideeën, 
moppers, complimenten en uitnodigen naar hem sturen. Liesbeth gaat zich bezig houden met de 
communicatie, zowel als scribent als regelaarster. Dus iedereen in zijn/haar kracht. Samen met 
de beide Robjes, Marty en ondergetekende zijn wij er weer klaar voor.

Dit clubke mensen heeft er weer veel zin in hebben om als overkoepelend orgaan voor de Stri-
epersgatse verenigingen aan de slag te gaan in het nieuwe seizoen. Ik wens iedereen, mede 
namens de collega-bestuursleden, een inspirerende en gezellige carnavalsperiode toe, waarbij 
we niet alles serieus nemen en vooral vooruit kijken. ‘Niks is wa ‘t lèkt!’ is weer een uitdagend 
jaarthema. Eerst maar eens zien wie dit jaar de scepter zwaait over Striepersgat. Want ‘zoals ge 
ut maokt, zo kredde ut’!

Hans de Kinderen
D’n Vurzitter van Carnavalsfederatie Striepersgat
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Het vijftigste Brabants 
kampioenschap 
tonpraoten
Een nieuw seizoen komt eraan. Voor Stichting Tonpraoterscon-
cours Valkenswaard, die in samenwerking met CV Anders dan 
Anders, het Brabants kampioenschap tonpraoten organiseert, 
een seizoen met een gouden randje. Het bekende Valkenswaardse evenement, waarin als 
vanouds (1968) wordt gestreden om de titel ‘Kampioen van Brabant’ en de felbegeerde 
zilveren ton, vindt dit jaar voor de vijftigste keer plaats.

De inschrijving van deelnemers aan dit 50e kampioenschap, kortweg het ‘BKT-2017’ genoemd, 
is op 15 oktober gesloten en nu is bekend dat 26 tonpraoters uit vrijwel geheel Brabant zich voor 
de voorronden hebben aangemeld. Onder hen: elf oud-fi nalisten, onder wie één oud-kampioen, 
elf oud-voorronde deelnemers en vier debutanten. Ook dit jaar valt te melden dat er toch ook 
weer een vrouw is. Uit de groep van 26 deelnemers selecteert de vakjury zeven fi nalisten.
\
De voorronde-avonden, die voor publiek toegankelijk zijn, vinden plaats op dinsdag 15, woens-
dag 16 en dinsdag 22 november 2016. Aan het slot  van dinsdagavond 22 november wordt 
bekend gemaakt welke zeven deelnemers door de vakjury zijn geselecteerd voor de fi nale. Lo-
catie is Zaal P. Lavrijssen aan de Karel Mollenstraat Zuid 44 in Valkenswaard. Aanvang van de 
voorronde-avonden is 19.30 uur. De entreeprijs is € 6,-. Kaartverkoop is aan de zaal (er is géén 
voorverkoop/reservering).

De avonden worden geopend door de Valkenswaardse zanger 
Rob van Daal, muzikale opluistering tijdens de avonden is in 
handen van Blaaskapel Valkenswaard en de presentatie wordt 
verzorgd door Pieter Mikkers i.s.m. Jan Slenders. De fi nale van 
het vijftigste kampioenschap vindt plaats op vrijdag 13 januari. 
Galavoorstellingen (drie maal) zijn er op 14 en 15 januari. Voor 
de tonpraatliefhebbers zijn op de website van de organisatie 
(www.bktonpraten.nl) wetenswaardigheden van deze en ook 
voorgaande edities te vinden.
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Dé kascontrole-
commissie
Aanwezig: Els, Bert, Rob, Frans
Datum: 5/10/2016
Plaats: Haagstraat 42, ofwel D’n Zoete Inval ofwel 
dependance van Tilly en Mart

Een locatie met een samenstelling van relikwieën van de carnaval en de federatie. Met de 
aanhef ‘Lieve Els, Bert en Frans’ is deze datum vastgelegd door Rob. De ontvangst is op 
niveau. Heel de familie is present en op tafel is ook het bier en de wijn aanwezig. 

Toch hebben we de nodige aanlooptijd nodig om 
met het echte werk te beginnen. Koffi e met choco-
lade taart van de Jumbo, omdat Mieke geen tijd had 
gehad. Tevens verenigingsdrank uit 2013 want het 
gaat over de verenigingen. Els vertelt dat CV Half 
Elf bestaat uit acht leden. Nieuwe leden mogen er 
niet bij. Daarvoor hebben ze een aparte club CV Vijf 
voor Half Elf een soort kweekvijver van jong talent. 
Het afgelopen weekend zijn ze met z’n achten weg 
geweest om weer in de stemming te komen.

Bert van CV De Bokkenrijders meldt het treurige nieuws dat het aantal Bokken van tachtig naar 
vijftien is teruggelopen. Ondanks dat hebben ze het afgelopen weekend toch bestuursvergade-
ring gehad.

Frans van CV Gin Gedoe vertelt dat ze weer een hoop gedoe hebben met de huisvesting. De 
Residentie Jo d’n Urste heeft zijn kroegbaas Bianca weer moeten afstaan aan een of andere mal-
loot. Jan van de Sisters heeft het heft weer in handen en de onderhandelingen op de zaterdag-
ochtenden om 10.00 uur lopen weer. Zoals het er nu uitziet zullen Elly en ik tijdens de carnaval 
weer in de Residentie verkeren. Hoewel Elly nu al drie jaar zegt dat ze er onderuit wil.

Rob van de Striepersgatse Hofkapel weet te melden dat de Rob Preses is, Leonne de Abactis en 
Vincent is de Quaestor geworden. John Hendriks is nog steeds de hofkapelmeester. Vervolgens 
hebben we het over de jeugdcommissie. Hiervan wordt het volgende gezegd: ‘De verticale or-
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ganisatie begint te kantelen, waardoor de snelheid en dynamiek gigantisch is toegenomen. Een 
dappere ontwikkeling menen we te moeten concluderen.’

Inmiddels erkent Rob dat er een klik is tussen Els en hem. 
Volgens Els is Mieke op de hoogte en weet er al langer van 
dan Rob.

Maar dan is eindelijk het moment aangebroken. Rob gooit 
achteloos de kas op tafel van de Federatie. Els en Bert dui-
ken erop en beginnen als ervaren tellers het totaal vast te 
stellen. 165,32 euro. Vervolgens komt de Excel-sheet op 
tafel, waarin kas en bank gezamenlijk staan vermeld. De 
inkomsten apart en de uitgaven eveneens. De contributie 
en de Pypliano zorgen voor het inkomen. Tjonge tjonge wat 
een verschil met vijf jaar geleden. En een positief saldo van 
344,00 euro.

Bert pakt zijn telefoon en gaat zitten rekenen. Els pakt een 
ordner en gaat op zoek naar de bankafschriften die er niet 
zijn. Rob zegt hij maatschappelijk verantwoord aan het wer-

ken is en dus de bankafschriften niet afdrukt om bomen te sparen. En dat ook zeker niet gaat 
doen. Rob pakt zijn iPad en logt in op de bank en probeert Els en Bert te overtuigen dat ze zo ook 
de bankafschriften kunnen bekijken. Bert is al wat ouder en blijft zeuren over hardcopy’s. Els pakt 
nu ook haar multitool om met Bert mee te rekenen. Ergens zit nog steeds het verschil van drie 
jaar geleden: twee eurocent.

Dan gaat het over de kosten van de Bank. Rob heeft marktonderzoek gedaan bij drie banken. 
De Rabo, Knab en Regiobank. Regiobank is de goedkoopste. Stilaan weet Rob de commissie te 
overtuigen van zijn veelzijdigheid, wat eigenlijk een Prinselijke eigenschap is. Wie weet?
De drank gaat nu meespelen Bert aan het Bokbier, Frans aan de rode wijn (twee voor de prijs van 
één bij de Jumbo), Els blijft bij het water en Rob blijft nuchter tot we weg zijn.

Herhaaldelijk proberen we te gaan, maar helaas dat kan pas na ondertekening van de stukken. 
Mij staat niet bij dat ze getekend zijn, maar dat zullen we op de Federatie-vergadering wel mer-
ken. Overigens is er geen datum bekend, dus weten we ook nog niet of we dan wel kunnen. Het 
was een constructieve ontmoeting, oftewel: ‘Niks is wa ’t lekt’.

Frans
CV Gin Gedoe



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



 

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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Vroege Prinsjesdag
Het was een beetje een vreemde datum om voor oud-Prinsen een barbecue te houden. De 
tweede dinsdag in september. Prinsjesdag, maar dan één week te vroeg. Dat kan geen toe-
val zijn. ‘Net niet’, zullen we maar zeggen of: ‘Niks is wa ut lékt’. Maar dit zegt zeker niets 
over de activiteit zelf, want die was fantastisch georganiseerd. De Raad van Oud-Prinsen 
van Brouwersgat hebben hierin het initiatief genomen en daarmee een leuke traditie ge-
start.

Dit keer bij de Cor van Hoof thuis op het perceel van Huize 
Agnetendal in Brouwersgat. Een stijlvolle locatie met veel 
historie geheel volgens ons thema: ‘Er was eens…’. Dit past 
nu eenmaal bij Oud-Prinsen. De zon scheen vol op de pa-
godetenten en de kraan met gerstenat, zoals ze dat daar 
noemen, bleef rijkelijk lopen. Maar ook aan het spelelement 
was gedacht. Samen met de Raad van Oud-Prinsen van 
Teutengat, die de dag nog hadden uitgebreid met een kleine 
fi etstocht (om toch maar geen pilske te hoeven laten staan, 
red.), werd een balletje getikt en een pijltje gegooid.

‘Gewoon om de fl auwe kul’, werd gezegd, maar daar gaan 
wij in Striepersgat natuurlijk niet voor! Oud-Prins Ron d’n Urste werd de grote winnaar van de 
dag en nam de glimmende wisselbeker in ontvangst. Nou ja, ‘beker’?. In dit geval een kunstzin-
nig blinkend object met grote sleuven, waardoor er helaas geen bier uit kon worden gedronken.

Ron Profi ciat! Echt verdiend, ook al twijfelen sommigen aan de wijze van de puntenregistratie. 
Onzin. Je hebt jezelf helemaal gegeven en dat mag ook wel eens gezegd worden. Prioriteit was 
dat blinkende ding met gaten mee naar Striepersgat te nemen en dit is gelukt. Het was immers 
toch maar voor de fl auwekul.

Min of meer afgedwongen door de anderen Raden van Oud Prinsen was Striepersgat natuurlijk 
niet te beroerd om dit initiatief volgend jaar voort te willen zetten. Ik blij, want dit scheelt in ieder 
geval weer een fi etstocht naar Bergeijk. En daarvan heb ik munne buik inmiddels na al die jaren 
wel vol. Ook zullen we kritisch gaan kijken naar het tijdstip, omdat er – tot ontsteltenis van enkele 
oud Oud-Prinsen – ook nog jong- en middelbare-Oud-Prinsen zijn die op dinsdagmiddag om 
14.00 uur andere verplichtingen schijnen te hebben.

De planning van de datum en tijdstip bleek volgens Cor van Hoof toch echt een misverstand te 
zijn. Dat was jammer. Maar ondanks dit misverstand, was het een zeer geslaagde activiteit. Vol-
gend jaar Prinsjesdag in Striepersgat!

Willem I,
Oud-Prins van Striepersgat
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In memoriam 
Phil Rijnders

Op 27 juni 2016 overleed op 88-jarige leeftijd Phil Rijnders. Phil heerste over Striepersgat in 1969 
en 1970 als Prins Phil d’n Urste, onder de leuze ‘Wat is het toch fi jn een Strieper te zijn’. Met Phil 
verliest de Raad van Oud Prinsen een trouw lid.

Op maandag 4 juli namen wij afscheid van Phil met een indrukwekende afscheidsdienst in de St. 
Nicolaaskerk in Striepersgat. In het crematorium in Heeze werd door Jack Huibers (Prins Pypli-
ano en ere-President van de Raad van Oud Prinsen) mooie afscheidswoorden uitgesproken:

‘Beste Truus, kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden, 
Vooreerst wil ik jullie namens de Oud-Prinsen onze oprechte deelneming en medeleven betuigen 
met het verlies van uw dierbare. Ook namens de Raad van Oud Prinsen een woordje ter afscheid 
van ons trouwe en integer lid.
Na zijn Prinsschap in 1969-1970 is Phil toegetreden tot de Raad van Oud Prinsen. Phil was een 
goed en trouw lid. Altijd indien de tijd het toeliet aanwezig. Ook toen hij door ziekten werd ge-
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plaagd, was hij vaak aanwezig. In dankbaarheid gebracht en gehaald door zijn vrouwtje Truus. 
De carnavalsgedachte leefde in Phil.
Persoonlijk kende ik Phil vanuit onze schooljaren. Samen hebben wij met goed gevolg de acht 
klassen van de Aloysiusschool aan de Dommelseweg doorlopen. De achtste klas was in verband 
met de oorlog toegevoegd. Samen zaten wij ook in het jongenskoor, o.l.v. broeder Dorotheus. Wij 
hebben hierbij menige eucharistieviering en bijzonder sacramenten opgeluisterd.
Na de lagere school vervaagde de contacten, totdat bij het carnavalsgebeuren de oude gedach-
ten weer herleefden. toen Phil toetrad tot de Raad van Oud Prinsen. Vaak werden tijdens onze 
bijeenkomsten oude herinneringen opgehaald. Hier konden wij beiden echt van genieten. Enkele 
weken geleden mochten wij Phil en Truus nog een bezoek brengen. Het was heel bijzonder.

Phil, namens de Raad van Oud Prinsen hartelijk dank voor de jarenlange vriendschap en betrok-
kenheid. Vaarwel. Je leuze was: ‘Wat is het fi jn een Strieper te zijn’. Wij Oud Prinsen zeggen tot 
afscheid: ‘Phil, wij vonden het fi jn dat je lid van de Raad van Oud Prinsen wilde zijn’.

Lieve Truus, kinderen en kleinkinderen en familie; Wij wensen jullie in deze droevige dagen heel 
veel sterkte. Zoek samen troost in de gedachten aan alle mooie momenten die jullie samen heb-
ben mogen beleven.

De Raad van Oud-Prinsen wenst de nabestaanden veel sterkte toe.

William Damen,
secretaris Raad van Oud Prinsen Striepersgat
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Mogen wij ons 
even voorstellen?
Het federatiebestuur is twee leden rijker. Twee leden met een hart voor carnaval en voor 
de verenigingen in het bijzonder. Zij stellen zich zelf even voor.

Johan Lemmens 
Al vroeg heb ik kennisgemaakt met het carnavalsleven in het mooie 
dorp waar ik ben geboren. Het begon allemaal, lang geleden, op 
de Markt van Striepersgat. Samen met goede maten mocht ik vijf 
dagen lang over de markt hossen, een polonaise inzetten en genie-
ten van al die feestvierende mensen om ons heen. Ik had nog alle 
energie, was jong en mooi, maar ook toen al kwam er elke avond 
een moment dat het bed lonkte. Wat is er dan mooier dan het ge-
lukkige toeval dat mijn maat op de Markt van Valkenswaard woont 
en een bed daarmee binnen handbereik was.
Later heeft mijn maat een beetje plaats moeten maken voor mijn 
lieve vrouw Lydia. Met haar ga ik nu het avontuur van carnaval 
aan. Naast een oprechte Strieper, ben ik vooral muzikant. Op mijn 

klarinet heb ik al heel wat carnavalskrakers geblazen en ik moet eerlijk toegeven dat het einde 
van mijn adem nog niet in zicht is. In mijn rood en blauwe carnavalstenue kom je me, samen met 
andere Brassers, tijdens carnaval regelmatig tegen.
Bij Piep en Blaos blaas ik vier dagen lang, de rest van het jaar rusten de carnavalstonen in mijn 
klarinetkoffer. Maar met carnaval wil ik graag een deuntje voor jullie blazen. Voor de duidelijk-
heid: je herkent me aan ons mooie blauw met rood tenue en ik draag natuurlijk een geel sjaaltje. 
‘Niks is wat het lèkt…’ Maar dus toch echt een ware Brasser. Al jaren lid van CV De Brassers en 
voor de muziek van Piep en Blaos. En nu ook lid van de Striepersgatse Federatie. Als secretaris, 
dus de post of mail, laat maar komen! Ik ga er mee aan de slag.
Mooi een bijdrage te leveren aan de Federatie van Striepersgatse verenigingen. Op naar een 
goeie Carnaval!’



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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Liesbeth van den Oever
‘Carnaval is mij met de paplepel ingegoten. Opgegroeid als dochter 
van twee prominente leden van de Kopstukken en gerijpt tot promi-
nent lid van het Striepersgats Orakel. Hoe mooi kan ontwikkeling 
zijn. Ik mag mijzelf graag een ware Strieperin noemen. Kan me de 
nachten op het Wilhelminapark nog goed voor de geest halen. Tot 
diep in de nacht werd er door het Kopstukkengenootschap gezon-
gen en mondharmonica gespeeld. Alle Striepersgatse melodieën 
passeerden de revue.
Ik zat stiekem op de trap te genieten van het mooie feestje, van 
mooie mensen die ooit samen besloten carnaval te vieren. De op-
tocht lopen en gezellig met elkaar het café induiken. In wandelwa-
gen en later buggy (of hadden ze die nog niet?) ben ik meerder 
malen onder het genot van de klanken van een blaaskapel in slaap 

gevallen. De kou van de optocht, het zweet van mijn vader, omdat hij niet kon ophouden het pu-
bliek langs de lijn te vermaken en de uitbundige reacties bij het winnen van een eerste prijs heb 
ik van kleins af aan ervaren. Een mooie herinnering…
En nu maak ik deel uit van ook zo’n club mooie mensen. Het Striepersgats Orakel. En ook wij lo-
pen de optocht, delen samen vijf dagen carnaval en ook onze kinderen kunnen zonder problemen 
in de kroeg in slaap vallen. En met ons zijn er vele verenigingen die vorm geven aan dit mooie 
feestje, die carnaval een warm hart toedragen. Daar wil ik me graag voor inzetten. Dus hier ben 
ik! Zoek me op als je iets wilt delen, een idee hebt of gewoon een pilsje wilt drinken. Het is bijna 
de 11de van de 11de. Ik ben er klaar voor en ontmoet jullie graag!’
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Opoe hèt wirris wà
Nondepi , is’t bekant wir carneval? Krèèg ik unne ii-meel van ‘Schampie’ dè we ons (lakse 
schrèèvers) moete haoste meej schrèève vur de neeije Pypliano. Daor ha’k nouw ècht nie an 
gedocht mèèj al dè wèèrum schòn weer in september! Hè hè, wir over ’t weer deze kiir? Och as 
’n sort van vervolgverhaaltje op dè wa’k vurrige kiir schrèèf is nog nie zu gek bedenk ik krèk.

Nao zunne aorige weinter ok wir ’n aorige zommer,’t ken nie op meej ’t weer-historisch jaor van 
Z.D.H. Prins Arno d’n Urste. Dees stì vur altij in de/zèèn boeke. Zèèn jaor is pas d’n ellefde van 
d’n ellufde afgelôôpe, durrum kèn ’t nog; over ‘ONZE PRINS’ z’n spisjaal jaor, toch zeker wa ’t 
weer angì.

Dieje Paciifi c Godzilla mokt r wa van, want deze ùtzonderlijke zommer hèt zeker wir de naoweeë 
van diejeEl Nino gehad… Alloewel ik ge leze heb dè dè monster wir vurbij is. Kumt nouw El Nina? 
Mèr dè we ne spisjaale zommer han, dè wit iederiin!!

Begin mèrt han we ’n schòn, vruug, wèè-
rem vurjaor; 20 grade! Veul vruuger dan 
we gewend zèn en dè in de carnevalsve-
kansie!

D’n twidde Paosdag unne serieuze zùid-
westersturm. April war de natste mònd 
vanaf 2001, d’n 26 april war d’n kaauwste 
van altèij 7,7 grade. Daormee de kaauw-
ste Kunningsdag (vanaf 1985.) Op d’n ur-
ste mèi d’n urste mèivorst vanaf1997, mèr 
de urste 10 daog van mèi overdag op één 
nao, de zonnigste daoge oit! Meej Pinks-
tere storte de temperatuur in; 13 mei 22 
grade, 14 mei 12 grade. De kaauwste 
Pinkstere vanaf 1951.

En hiermeej zèn we ‘r nog nie… 1 juni 
Valkeswird ston blank. Ze han al gewar-
schaauwd op d’n tillevisie: code oranje/
rooi. Dè hebbe we gewete ‘saoves: twii kir-

ris aachtermekaor ‘n zwaor onweersbùi. Hier 
bij opoe de kelder tot twii kirres toe, tot zunne 

nek toe vol watter en… daor ston nie zun 
bietje in… As ge soms nur Giethoorn of 
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Venetië zuukt te gòn. um te kèèke hoe romantisch dè is die hùis in ’t 
watter te zien stòn…! Dan hedde daor oewe buik wel van vol, as ge 
dees meejgemokt hèt.

Dán denkte; zôô dè hebbe we gehad… Ja Ja !! As klap op de vuur-
pèèl: 23 juni!! ’t War tropisch wèèrum meej meer dan 30 grade. Da-
orop ’saoves ’n bùi of de wirreld verging: Nie allinig veul watter, lo-
kaal ’n recort hoeveulheid van 250-280 mm, mer haogel! Haogel?? 
IJsbolle; Gollufbolle saome meej tennisbolle kwamme nur beneeje . 
ONGELÈUFELIJK, dees geleufde nie as ge ’t nie meejgemokt hèt. 
Die bùi ging van Lùksgèèstel, over Valkeswird nur Deurne. En dan 
overal al die schaoi, de krante stonne d’r vol van. Auto’s wiere pof-

fertjespanne, hil dake meej gaote d’r in , glaskoepels, serre’s in gruzelemente en nog veul meer. 
Veul mense zitte d’r nog meej.

Juli war wèèrum en drèug, 24 wèèrum daog, meej 
op 20 juli 35,2 grade!! Ok augustus war vrij zonnig 
én an de drèuge kant. Augustus haj toch ók wa be-
zunders; op 11 augustus war ‘t ‘snaachs nog nooit 
zu kaauw midde in de zommer, op ’n por plakke 
vroor ’t an de grond!

En dan kumt september, ins in de duuzend jaor 
kumt ’t vur wa we hier han: 3 daog meer dan 31 
grade op half september! Normaal is dè zu’n 18 
à 19 grade. Wa war ’t puffe… veuls te hiit. Mér 
nie moppere, ik bleef lekker ùt de zon; de bosse 
in…! In oktober kos ik wir hillemol geniete van de 
wèèrum zonnestraaltjes. Vural op zondag d’n 16e! 
Twintig grade! Ge kost wel zien dè Valkeswird DÉ 
wandelgeminte van ’t jaor is; op de Malpie war ’t 
fi le-lôôpe…!

Beste lèèzers van de Pypliano, dees vende gullie misschien nie zu’n schòn verhaaltje, mèr ik kos 
’t nie laote um ’t nie op te schrèève! Laotter, over jaore, zal onze Prins Arno d’n Urste zegge: ‘In 
‘t jaor dè ik Prins van Stiepersgat war, toen war ’t meej ‘t weer pas ’n hil spisjaal jaor!’ Umdè wa 
bijzunder is meej de jaore steeds schònder en grutter wordt. Diegene ‘t dan nie geleuve wil, kan 
ie ’t dan laote lèèze in deze en vurrige Pypliano, umdè dees écht zèèn spisjaal jaor war.

Gèèr wil ik Z.D.H. Prins Arno d’n Urste bedanke dèttie saome meej zunne Adjudant en zu’n ge-
volg hebbe gezurgd dè we unne gewèldige carneval hadde . Nouw mèr wir afwochte wie de nèèje 
heerser over Striepersgat zal worre!! ’t Zal zeker wir unne goeije worre, dè zen we in Striepersgat 
zôô gewend: Goei volluk!! Ik zou zegge tot dan!

Houdoe hè!
Opoe
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In memoriam 
Toos Lavrijssen

Ruim vier jaar geleden stond op een prentje: ‘Helaas is van ons 
heen gegaan… Ne zéér schonne mens!’ Nu op 30 oktober j.l. 
overleed ’n Hil schòn vrouwke: Ons Toos zoals toen op het prentje 
stond. Jarenlang samen met ‘Onze Jan’ uitbaatster van zaal Lavr-
ijssen: Dé Residentie van al onze Prinsen van Striepersgat.
Na een fantastisch leven mocht ze bijna 92 jaar worden. Met volle 
teugen heeft ze hiervan genoten. Dán mag je zeggen: ’t Is goed 
zo. Carnavalsvierend Striepersgat zijn haar dan ook heel dank-
baar voor alles en willen haar kinderen en kleinkinderen sterkte 
toewensen op de momenten wanneer ze haar erg missen.
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Het gaat weer 
beginnen!
De blaadjes vallen weer van de bomen , de dagen worden weer grijs en grauw. Dit betekent 
maar één ding: het nieuwe carnavalsseizoen staat weer voor de deur. Niet dat wij als com-
missie Bals & Zittingen hebben stilgezeten de afgelopen maanden. Integendeel!

Wij zijn met onze commissie al ver voor de zomervakantie begonnen. Bezig met het plannen, ver-
gaderen en boeken van artiesten. Dit was ook nodig, omdat wij van mening zijn dat er topkwaliteit 
op de planken moet staan. Over de Vorstenzitting komen wij in een volgende editie terug in de 
Pypliano, maar over het Prinsenbal kunnen we al genoeg zeggen.
Op zaterdag 12 november trappen we af met het Prinsenbal. Waar de aftredende Prins Arno d’n 
Urste zijn laatste woorden mag zeggen en waar we de nieuwe Prins bekend gaan maken. Ik kan 
u verklappen dat de Prinsonthulling mega spectaculair wordt! Dit mag u absoluut niet missen. Ca-
fé-zaal Lavrijssen gaat open om 19.00 uur. De 
entree is geheel gratis. De avond wordt muzikaal 
omlijst door de achtkoppige feestband Timeless.

Palace
Het thema van carnaval 2016-2017 is ‘Niks is 
wa ‘t lèkt!’. Vandaar dat zaal Lavrijssen is om-
getoverd in nostalgische sferen. Bezoekers wa-
nen zich een avond in de voormalige bioscoop 
Palace aan de Leenderweg. De mensen worden 
eerst ontvangen in een heuse foyer en ontvan-
gen daar een vrijkaartje voor het fi lmtheater. 
Omstreeks 22.49 uur is de spannende onthulling 
van de nieuwe Prins.

Graag tot dan!

Arno Jacobs,
namens commissie Bals & Zittingen
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Uit de oude doos
Een dezer dagen attendeerden mijn kleindochter en kleinzoon mij erop dat er al weer een begin 
was gemaakt met het oefenen voor het komende carnaval. Inmiddels is mijn kleindochter over-
gestapt van de Hop- naar de Hofmarjannekes, terwijl de kleinzoon weer deel uit maakt van de 
Jeugdraad. Op de kalender zag ik dat de kopij voor de Pypliano ingeleverd diende te worden vóór 
20 oktober…

Dus snel naar de zolder en de laatst uitgekomen Pypliano gepakt, 
om te kijken wat daar zoal in stond. Zo zag ik dat ik een ‘terugblik’ 
was begonnen over het jeugdcarnaval sinds het prille begin. Dit is 
inmiddels zo’n zestig jaar geleden. In de 24ste ‘Uit de Oude Doos’ 
heb ik het gehad over de eerste jeugdprins en zijn jeugdraad (toen 
de ‘Snotstrieperkes’genoemd) en het een en ander over de jeugdop-
tocht en het kiezen van de jeugdprins.

Nu wil ik meer 
vertellen over de 
receptie van de 
jeugdprins en zijn 
gevolg. Ik weet niet 
hoe die verliepen 
vóór 1975… In dat 
jaar werd ik ech-
ter benaderd om 
de receptie van 
de jeugdprins aan elkaar te praten als ceremo-
niemeester, Het was in café Riche, momenteel 
Markt 14 geheten. Ik kan me nog herinneren 
dat het enorm druk was, maar dat de kinderen 

nauwelijks te zien waren, want er was geen podium, dus… Daarnaast moest ik proberen om me 
verstaanbaar te maken, want er was geen microfoon, dus…

Latere jaren werden de (zeer druk bezochte) recepties gehouden bij Old Dutch, met een podium 
en een microfoon! Het podium werd door de jeugdcommissie opgebouwd met behulp van krat-
ten en planken. Ik heb die recepties meer dan dertig jaar mogen doen en ik vond het altijd heel 
plezierig. Enkele jaren geleden heb ik het stokje (lees: de microfoon) doorgegeven aan Ruud van 
Lierop en nadien heeft Bram Bots het gedaan.
Ik ben benieuwd wie het komend seizoen als ceremoniemeester gaat fungeren, aangezien ik heb 
gehoord dat Bram afscheid heeft genomen van de jeugdcommissie…

De Jeugdraad, tijdens de jeugdreceptie in 1995

Hotel Riche. De eerste residentie 
van de jeugdprins



De receptie van de jeugdprins is een geweldig iets. Bijna alle carnavalsverenigingen geven acte 
de presence. Uiteraard komt de ‘Grote Prins’ met zijn Raad van Elf, met de Hofmarjannekes en 
de Hofkapel de jeugd feliciteren. En ook de jeugdprins uit Brouwersgat komt met zijn gevolg. 
Kortom: ieder jaar weer een hoogtepunt voor de jeugd.

Aangezien Old Dutch is ‘gestopt’, is het 
mij nog niet duidelijk waar dit jaar de re-
ceptie van de jeugd zal zijn (redactie: Du 
Commerce). 

De volgende keer ga ik weer verder, 
dus… Een fi jn begin van het carnavals-
seizoen gewenst!

Alaaf!

Herman Wooning
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Beste Striepers en 
Strieperinnen
Jacques en Mientje Huibers waren op 2 oktober jl. 
een diamanten bruidspaar. Zestig jaar hebben zij 
lief en leed met elkaar gedeeld. Samen met hen en 
hun zoon Rik en hun vele familie en vrienden heb-
ben we dit op stijlvolle wijze  gevierd in het prach-
tige kasteel van Hoensbroek.

Wij danken Jacques en Mientje voor hun enorme 
gastvrijheid en wensen hen nog vele gelukkige en 
gezonde jaren samen.

Namens de Raad van Oud-Prinsen,
William Damen

44



25

Historie van het 
Carnaval in 
Striepersgat (26)

Met de Prinswisseling in nov. 2004 droeg Prins Paul d’n 
Urste (Paul van Herk), de scepter over aan zijn opvolger 
Nol van der Alst, zijnde Prins Nol d’n Urste, die als zijn 
rechterhand, Lucas Bots verkoos tot zijn adjudant. Zijn 
Prinselijke Leuze luidde als volgt: ‘Te schôn om an te sleu-
telen’.

 Carnavalsseizoen 2004/05 kon van start gaan; hieronder 
volgt dan ook een aantal belangrijke evenementen en ge-
beurtenissen voor en in zijn ‘regeringsperiode’:

Met de sept. vergadering van de SCS in 2004 werd Jan van Keulen gekozen tot Hofmeester van 
de Stichting Carnaval, waarmee hij Ad Lemmens, overleden op 05.08 04. opvolgde. Jan werd op 
zijn beurt, als voorzitter van de commissie Optocht, opgevolgd door Frans Janssen.

Dennis Jacobs werd gekozen tot voorzitter van de Jeugdcommissie en volgde hiermee Ruud van 
Dijk op. Vervolgens werd Harrie van Breugel gekozen tot vice-president.

Tevens werd in de sept. vergadering besloten het komende car-
navalsseizoen 2004/05, de vergaderingen en werkzaamheden 
van de commissie Verenigingsbelangen (SCS) en die van het 
Federatiebestuur gezamenlijk op te pakken én uit te voeren. Om 
vervolgens in het jaar 2005 te evalueren. Eveneens werd beslo-
ten, het carnavalsorgaan De Pypliano en het Striepersjournaal, 
uitgegeven enerzijds door de Federatie en anderzijds door de 
Stichting, samen te voegen.

In 2004 waren ruim tweehonderd personen binnen de Stichting Carnavalsviering Striepersgat 
actief bezig met de viering van het openbare carnaval in Striepersgat.
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Op zaterdag 15.01.05 stopt Camavalsgoeroe 
Jo van Leeuwen (Jo d’n Urste), na vijftig jaar, 
met de Striepersgatse carnaval. Hij was drie 
keer Prins Carnaval, in 1956, 1957 en 1977, 
nadat hij zijn horecabedrijf had overgedragen 
aan zijn dochter Aris. Vervolgens Vorst van 
Striepersgat en sinds elf jaar Grootvorst. Bo-
vendien vanaf 1971 lid van de Stichting en in-
middels erelid.
Jo was initiatiefnemer van de Striepersgatse 
Vorstenzittingen, waarvan hij zeventien jaar de 
openingsact verzorgde, o.a. als clown met de 

zingende zaag en viool; met een neusfluit; aap King Kong; fi etsacrobaat met Petra; koorddanser 
etc. Zijn carnavalsnaam bleef steeds verbonden met de plaatselijke horeca o.a. als uitbater van 
Café Prinsenhof (Bristol), Zaal Prinsenhof (De Harmonie) en later Café Jo d’n Urste op de Markt.

Op 03.02 vind het eerste nonstopprogramma voor ouderen plaats in zaal Lugano, volgens een 
opzet van wethouder Mart Wijnen en Jan van Keulen, in het concept ‘Carnavalsouderen, een Val-
kenswirdse Middag’. Er is een gevarieerd programma met acts, dans en muziek,  gebracht door 
Striepersgatse artiesten. Presentatie: Jan van Keulen, met muzikale ondersteuning van Kapel de 
Dekbleikes.

Op 05.02 wordt de traditionele Carnavalsmis gevierd in de dekenale St. Nicolaaskerk. Gezongen 
wordt de Messe ter ere van hl. Franz van Assisi J.B. Hilber (arr. S. Rutten) door de Koninklijke 
Gemengde Zangvereniging De Volharding o.l.v. F. v.d. Goor. Organist G. Habraken; Koninklijke 
Harmonie UNA; Hofkapel o.l.v. M. Maas. Voorgangers waren: Deken W. Schaar en pastoor W. 
van de Vrande. Ceremoniarius: Frans de Groot. Voor veel carnavalsvierders vormt dit de opening 
van het Carnaval in Striepersgat, waarbij dan ook hals reikend wordt uitgezien naar de steeds 
weer humoristische lezing door pastoor Van de Vrande; een lezing met een hoge amusements-
waarde, met een serieuze ondertoon.

Eveneens op za. 05-02 werd Jan van Keulen onderscheiden voor 
zijn 25 jaar actieve inzet voor de Striepersgatse Carnaval. Prins 
Nol d’n Urste spelde hem de ‘Gouden Bolknak’ op en President 
Camiel Bots overhandigde hem de ‘Striepersgatse Valk’. Ook 
werd Jan benoemd tot erelid van de Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat. 

Jack van Elst, lid van Ka-
pel De Umbleijkes, werd be-
noemd als Lid in de Orde van 
de Reigerij van de Baronie 
van Ginneve tot Zilberreg. Hij 

verzorgt met zijn ‘huisorkest’ al vijftien jaar de carnavalsont-
vangsten op het gemeentehuis. De daarbij behorende Hoed 
wordt hem dan ook door burgermeester Hans Haas opgezet
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Op carnavalsmaandag treden de Clochards van de Striepers-
gatse Kapel De Sloebers weer op in hun nieuwe Residen-
tie De Rietvink. Voorheen waren zij thuis in het nostalgisch 
Carnavalsstekkie De Mossel. Kapel De Sloebers, een begrip 
voor Valkenswaard, veel oudere carnavalsvierders hebben 
van heel wat grappen en grollen van deze kapel genoten.
In 1957 zijn zij, o.l.v. Jac Huibers, als ‘zwervers-straatmu-
zikanten’ het carnavalsgedruis in gegaan. E.e.a. met oude 
instrumenten en afgedankte kleding. Op het zelf gemaakte 
vaandel stond geschreven ‘Herremenie De Sloebers, nie 

sch6n, mer keihard’. Dit vaandel werd door Prins Jack d’n Urste van Brouwersgat en Prins Nol 
d’n Urste van Striepersgat dan ook tijdens hun bezoek gedecoreerd.

Eveneens op dezelfde maandag hield CV Achteraf voor de elfde keer de jaarlijkse Blaaskapellen-
polonaise in de Residentie Oriënt Express. Onder de Deelnemers, eveneens voor de elfde maal, 
onder meer De Schuimkoppen, De Striepersgatse Hofkapel en de Pompierskapel. Bij de start, elf 
jaar geleden, trad als eerste kapel op ‘C’est tout’ uit Den Bosch. Zij kregen dan ook de Medaille 
van de Orde van Achteraf. Deze kapel is later beroemd geworden door hun muzikale medewer-
king aan het tv-spotje van YOGO YOGO. Prins Nol d’n Urste verzorgde de trekking van de loterij, 
met als hoofdprijs: een luchtballonvaart.
Met carnaval hebben we afscheid genomen van de 80-jrg Janus Bloemers (Jan Wijnen), die na 
35 jaar stopte met tonproaten. Hij deed dit altijd in de creatie van de ‘Vurwerker urste klas van 
de Geminte”. Eén maal werd Jan Brabants kampioen en hij was een graag geziene gast op de 
Brabantse zittingsavonden in de regio.

Een ludieke gebeurtenis tijdens carnaval in Striepersgat. Het veelbesproken annexeren van een 
stukje Striepersgat, door Prins Jack d’n Urste van Brouwersgat, was uiteraard hét onderwerp van 
de dag tijdens Carnaval 2005. Striepersgat eiste in ruil een hectoliter bier en dreigde met ‘juridi-
sche stappen’. Brouwersgat liet zich niet onbetuigd en stortte met de receptie op zondagmorgen, 
drie kuub grond bij Prins Nol d’n Urste voor de deur.
De strijd leek hiermee gestreden, maar niets bleek minder waar! Tijdens de receptie van Zijne 
Dorstlustige Hoogheid van Striepersgat kregen enkele straffe mannen van CV De Bokkenrijders 
de opdracht de Prinsenwagen van Brouwersgat te ontvreemden. Dit lukte wonderwel, maar Brou-
wersgat bleek niet voor één gat te vangen en reed in de Striepersgatse Optocht mee in de wagen 
van de Jeugdprins. Pas op maandagmorgen werd alles, in de Dommelsche Bierbrouwerij, op 
ludieke wijze bijgelegd en volgde nog een gezellig feestje.

Op 24.02. werd afscheid genomen van Jan van de Kerkhof, die na 35 
jaar ging stoppen met het vele werk op de Dommelsche Bierbrouwerij. 
‘ln Valkenswaard heb ik geleefd en gewerkt, in Eindhoven gewoond en 
geslapen’, dat waren de woorden van Jan, hét gezicht van de Brouwerij. 
Niet alleen in Dommelen maar ook in Arcen (Hertog Jan-bieren). lnterbrew 
Nederland zal het zonder hem moeten gaan doen.
Jan was voor velen het aanspreekpunt, hij was onmiskenbaar dé man van 
de Brouwerij. De Ambassadeur van de Nederlandse Biercultuur werd in 
Eindhoven in 1945 geboren. Aanvankelijk te werk gesteld bij Philips; later 
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werkzaam bij Groothandel Vromans, die werd overgenomen door de Dommelsche Bierbrouwerij 
en ondergebracht bij Omnidrink. Weer later werkzaam op de afdeling marketing, waar hij de no-
dige rondleidingen door de Brouwerij verzorgde, om uiteindelijk te eindigen als de grote ‘pr-man’ 
van de Dommelsche Bierbrouwerij. 

Op 24.04.viert Peter Lavrijssen zijn vijftigste verjaardag en geeft dan ook groot Feest in de Re-
sidentie. Het is dan ook 25 jaar geleden dat hij café-zaal Lavrijssen overnam van zijn vader Jan. 
Peter en het carnaval in Striepersgat zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Op 07.07 is een Strieper onder de Striepers, n.l. Ton Koolen, van ons heen gegaan. Zijn invloed 
op het Striepersgatse carnaval is van groot belang geweest. Hij maakte jarenlang deel uit van 
de Commissie Pers, Promotie en Propaganda (PP&P). Hi] was mede-initiatiefnemer van de Car-
navalsmis; van 1991 tot 2003, President van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat en twee 
maal Prins Carnaval. Met de alom bekende leuze: ‘Merge gi alles gewoon wir dur’.

De praatjes van Ton op Vorstenzittingen en andere evenementen kende inhoud en humor. Hij was 
ook degene, die een geweldig draaiboek rondom het 44 jrg. jubileum wist samen te stellen en de 
naleving en uitvoering hiervan tot in de puntjes heeft weten te verzorgen. Ton, een echte Valkens-
waardenaar en een ras-Strieper, overleed op zestigjarige leeftijd aan een ongeneeslijke ziekte.
Hij was hét gezicht van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat; maatschappelijk betrokken bij 
zijn ‘VaIkenswirt’; als bestuurslid politiek actief bij Valkenswaardse Belangen; betrokken bij het 
Nederlands Steendrukmuseum; de plaatselijke omroep VOS; oprichter en jarenlang voorzitter 
van de Reclameclub Brabant. Kortom: in Ton zijn wij niet alleen een markant medemens, maar 
ook een MENS onder de Mensen verloren. 

Op 07.09. werden door de Werkgroep ‘Toekomst en Kwaliteit Striepersgatse 
Carnavalsviering’ een zevental voorstellen tot aanpassing van de structuur van de Stichting Car-
navalsviering Striepersgat ingediend. Deze worden door de President nader toegelicht en ter 
stemming aangeboden en vervolgens goedgekeurd. Deze aanpassingen zijn nodig om de ‘slag-
vaardigheid’ en de ‘betrokkenheid’ binnen de SCS te vergroten, o.a. verbetering van de commu-
nicatie intern en extern en meer duidelijkheid over verantwoordelijkheden, wie, wat, waar kan/
mag doen.

Jan van Keulen,
Carnavalshistoricus
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NOVEMBER  
zaterdag 12 Verkiezing Prins van Striepersgat
zaterdag 12 Striepersgatse Prinsenbal
zondag  13 Verkiezing Jeugdprins van Striepersgat
dinsdag 15 Voorronde 50e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
woensdag 16 Voorronde 50e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
dinsdag 22 Voorronde 50e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen

DECEMBER
zaterdag 03 Prinsinhuldiging Ridders van Brunengeruz in Tienen.
vrijdag  09 Striepersgats Liedjesfestival Stadscafé de Senaat

JANUARI
zaterdag  07 4e Fietsfrotten CV de Zware Jongens  in Lugano 
vrijdag  13 50e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
zaterdag 14 50e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
zaterdag 14 Vurdeurfeest CV de Vurdeurtrekkers en verkiezing Koning der Prinsen in   
   Lugano.
zondag 15 50e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
zaterdag 21 Verenigingsavond CV Vijf vur Halluf Elluf
zaterdag 28 Battle of Striepersgat bij ’t Oude Wandelpark

FEBRUARI
zaterdag 04 Uitreiking Strieper bij Du Commerce
zaterdag 04 1e Vorstenzitting 
zondag 05 Striepersgats Open Podium
vrijdag  10 2e  Vorstenzitting (en Federatie Onderscheiding en Jan Cremers Bokaal)
zondag 12 39e Blaaskapellenfestival CV De Brassers bij Lavrijssen
woensdag 15 Minizittingen Striepersgatse Verzorgingscentra
vrijdag  17 Receptie Prins van Mulkgat 
zaterdag 18 Receptie Prins ACW de Keien  
zondag 19 Receptie Prins van Brouwersgat
maandag 20 Boerenbal Café Du Commerce
vrijdag  24 Nooit te vruug Stadscafé de Senaat

CARNAVAL
zaterdag 25 februari 2017
zondag 26 februari 2017
maandag 27 februari 2017
dinsdag 28 februari 2017 

Evenementen kalender  2016 / 2017
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