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Wordt dit de animatie voor
de kinderen op dinsdag
28 februari of...
is ut nie wa ut lékt
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Van de redactie

Het carnavalsseizoen komt er weer aan en dat betekent dat vele carnavalsvierders weer op zoek gaan naar een
unieke outfit voor carnaval 2017. ‘Welk carnavalskostuum zal ik aantrekken?’, is de vraag die nu al deze feestvierders bezig houdt. Met andere woorden: wat zijn de trends voor carnaval 2017?
Pokemon!
Wie heeft afgelopen zomer nou niet Pokemon Go gespeeld? Alle leeftijden waren op zoek naar de beste en de
sterkste Pokemon over de hele wereld. Pokemon is back! Heb je ze al allemaal? Pikachu, Ash Ketchum, Jigglypuff
en Jessie van Team Rocket. Als welk personage ga jij verkleed?
Horrorclown
In oktober zijn er verschillende horrorclowns gespot in de Verenigde Staten en deze hype vloog over naar Nederland. Dit leverde veel verdrietige kinderen en clowntjes op. Toch is er geen ontkomen aan dat dit een trend is deze
Halloween en Carnaval. Naast enge clowns is het ook juist grappig om als lieve clown opstap te gaan. Zet jij de
clowns weer in een goed daglicht?
Frozen
Keuze stress? Niet nodig! Dit jaar staat het weer in het teken van de Disney-film Frozen. De razend populaire film, is
geliefd bij zowel jong als oud. Ben je een echte ijsprinses? Ga dan dit jaar verkleed als prinses Elsa. En als je veel
humor hebt, kun je dit jaar ook verkleed gaan als de grappige sneeuwman Olaf. Met deze mooie kostuums ben je
dit jaar zeker een blikvanger.
Hipster
Hipster is een breed begrip. Voor de mannen is de ultieme hipstercode een baard of een opvallende snor. Ze dragen
retro en vintage kleding en zetten zich af tegen de mainstream. Voor vrouwen is de hipstercode een zwarte bril,
daarnaast ook net anders dan de normale kleding, dus ook vintage of retro kleding. Voor mannen en vrouwen zijn
tatoeages heel belangrijk in de hipster cultuur. De laatste trends rondom hipster baarden en snorren zijn glitters!
Steampunk
De meest opvallende trend van 2017 is Steampunk. Wat krijg je als je science fiction, geschiedenis en romantiek
combineert? Inderdaad, dan krijgt je Steampunk. Deze stijl bevat spectaculaire en historische carnavalskostuums.
Accessoires maken deze kostuums helemaal compleet, denk hierbij aan de typische steampunk bril en de sieraden
in de vorm van tandwielen.
Een voordeel van lid zijn van de Raad van Elf of bij een carnavalsvereniging horen? Nooit geen gedonder over welke
kleding je aan moet. Broek, jas, schoenen,
hoofddeksel en accessoires passen bij elKopij volgende nummer
kaar. Is helemaal voor je geregeld.
De georganiseerde carnaval is zo gek nog
niet!

Alaaf!
Willem-Jan Schampers
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Woordje van
de
Prins
Wa ’n prachtig schon buukske is de Pypliano toch!
Vernoemd naar onze alleruurste prins, daar is ’t allemaol mee begonne. De Pypliano is er al jarenlang voor de echte Strieper, en ik lees ‘m dan ook hillemol, van veur naor achtere. Zo blijf ik
mooi op de hoogte van wat er mee ons eigen volk allemaol gebeurt. Heel het reilen en zeilen
van de mensen in de verenigingen stoat erin., almede de vorderingen en bezigheden binnen de
stichting en bij de diverse commissies.
Ik ben er supertrots op dat ik de 64ste Prins van Striepersgat mag zèn. Vanaf 2007 , toen ik
gevraagd werd om Pliessie te worden, maak ik de Raad van Elf van dichtbij mee en weet dus
wel zo’n beetje hoe het eraan toegaat mee die doage. De Raad van Elf is niet alleen een heel
gezellig clubke, maar doet – samen met de georganiseerde carnaval – ook veel goeds voor Valkenswaard. Denk aan de jaarlijkse fruitmandjes voor de zieken in ons dorp, de Minizittingen en
de krentenmikken rondbrengen voor de ouderen in de verzorgingshuizen.
Ik voel me zeer vereerd om bij dit soort activiteiten deel te mogen uitmaken van zo’n groep actievelingen, met het hart op de goeie plek!
Op dit moment heb ik al enkele zeer gezellige evenementen als Prins mogen meemaken. Mijn
onthulling op 12 november was hilarisch en ook geweldig in elkaar gezet door de commissie Bals
& Zittingen en gefilmd door Willem Sterken. Het uittreden naar Tienen was weer top, net als altijd!
Er zijn al foto’s gemaakt voor in De Strieper en andere uitingen op papier, waarvoor dank aan
fotograaf Jurgen van Hooff en de mensen van PP&P.
Chapeau! En dit is nog maar het begin!
Lieve mensen ik hoop samen met jullie een prachtig mooi carnavalsseizoen te beleven, dat voor
veel supermooie herinneringen gaat zorgen. Tot ziens, ergens in ons mooie Striepersgat, want
‘As ge ’t lève goed bekijkt, is ’t nog schônder as wa ’t lijkt’.
Met carnavaleske groet,
Prins Fons d’n Urste van Striepersgat
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Woordje van
de President
Lieve Striepers en Strieperinnen,
Wat een begin van dit seizoen…!
Een fantastisch Prinsenbal (met grote dank aan commissie Bals & Zittingen en Willem Sterken); een fantastische jeugdprinsverkiezing in de nieuw residentie Du
Commerce (met grote dank aan de jeugdcommissie en
CV Halluf Elluf) en veel ‘gevergader’ (dat we inmiddels
gelukkig ook weer achter ons hebben gelaten)… En nu
is het tijd voor feest!
Tijdens het altijd weer enerverende uittreden naar onze
vrienden van de Ridders van het Brunnengeruz in Tienen bleek maar weer eens wat een mooie
groep met carnavalsvierders wij in Striepersgat hebben. En hoewel dit seizoen ‘niks is wa ’t lèkt’,
vond ik het toch echt wel wat!
We boffen in Striepersgat ook met onze muzikale Striepers. Leden van de Raad van Elf, maar ook
van enkele carnavalsverenigingen, lieten weer leuk van zich horen op het veertigste Liedjesfestival. CG Achteraf had de organisatie in De Senaat weer prima voor elkaar! En hoe leuk is het dan
dat, na een zinderende finale en dito prijsuitreiking, de jeugdige ‘Strieperschatjes’ er met eerste
prijs vandoor gaan! Het verschil met de nummers 2 en 3, Rob &Tamara en Ad van Opstal, moet
daarbij vast heel klein zijn geweest. Ik hoop alle liedjes nog veel te mogen horen tijdens carnaval!
De commissies, carnavalsverenigingen, werkgroepen en besturen zijn zo vlak voor en ook tijdens
de feestdagen positief en gedreven aan de slag om dit seizoen verder te vormen. Zodat het zeker niet niks wordt en zeker ergens op gaat lijken! Ze hebben daarbij veel begrip en respect voor
elkaar. Een groot compliment en diepe buiging: ga zo door!
Prins Fons d’n Urste is samen met zijn adjudant Adri al een bekende goedlachse verschijning
geworden in ons Striepersgat. Jeugdprins Luuk d’n Urste, zijn adjudant Jesper, Vorst Sten, President Mat en hun hele gevolg zullen vooral uitkijken naar januari, waarin voor de jeugd, mede
dankzij een aantal carnavalsverenigingen, het carnavalsseizoen echt gaat losbarsten. Ik wens
hen allemaal alvast veel succes en vooral veel plezier!
Geniet allemaal van de komende carnavalsmaanden, haal alles uit de kast, wij doen er graag aan
mee! En dan is het helemaal niet erg als het een keer gewoon is wa ‘t lèkt!
Alaaf!

President Dennis
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Van Carnavalsfederatie
Striepersgat
Bij het wisselen van het jaar 2016 naar 2017 is het exact
dertig jaar geleden dat Michel Huibers met lijst 11 in de ton
stond als ‘Gieleke in de politiek’. Met veel beloftes maakte
hij het de kiezers naar de zin – beloftes niet nakomen was
geen punt, want dan zat hij er toch al in!’ Keuzes zijn steeds
onvoorspelbaarder en ook wij mogen in het voorjaar weer
stemmen. Dit stukske is echter niet politiek ingestoken,
maar een oproep om, voordat het zover is, samen een mooi
fisje te bouwen in Groot Striepersgat.
Ik schrijf bewust ‘Groot Striepersgat’, want het is inderdaad
wa ‘t lèkt! Na CV.NL en De Hecto’s heeft ook CV De Pintenwippers zich aangemeld als lid van de Federatie. Daarmee verbinden we Striepersgat en Brouwersgat naar Groot
Striepersgat. Carnaval is een uniek feest, waarin we de
komst van de lente vieren. Niets is mooier als buren dat samen doen, we elkaar blijven ontmoeten en bij elkaar op het fisje komen. Dit alles in het besef dat
de omvang van de georganiseerde carnaval steeds kleiner wordt en de 27 aangesloten verenigingen ongeveer zevenhonderd leden in z’n totaliteit bevatten. Dus zuinig zijn op wat we hebben!
Noblesse oblige: taak voor de Federatie om deze verbinding inhoud te geven, door afstemming,
communicatie en ondersteuning van activiteiten. Dus kom maar op met jouw vraag of wens aan
ondersteuning! Een mooie gelegenheid om elkaar te treffen en alle goeds toe te wensen, was
het carbidschieten op Oudejaarsdag. Dit gebeurde, zoals gebruikelijk op het DoeWeekterrein in
Dommelen. Maar er zijn meer fisjes die we samen kunnen vieren. Wat te denken van de Battle of
Striepersgat, Zondagskind (voorheen: Brouwtrouw), de Vorstenzittingen et cetera.
De komende nieuwsbrieven zullen een mix zijn van Brouwersgatse en Striepersgatse activiteiten
waarbij we streven naar steeds betere afstemming. December was nog rustig, met een spannend
en goed georganiseerd liedjesfestival van CG Achteraf. Maar niks is wa ’t lèkt, want na de eerste
week van januari gaan we los: dus volg de Nieuwsbrief of de site!
Ik wens iedereen, mede namens de collega-bestuursleden een inspirerende en gezellige carnavalsperiode toe waarbij we niet alles serieus nemen. ‘Niks is wa ‘t lèkt!’ Maar vooral op elkaars
fisje komen, want ‘zoals ge ut maokt, zo kredde ut’.
Veel geluk en gezondheid in 2017.

Hans de Kinderen

D’n Vurzitter van Carnavalsfederatie Striepersgat
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The Battle of
Striepersgat
De tweede editie van de ‘Battle of Striepersgat’ vindt plaats op zaterdag 28 januari 2017. Vanaf
19.30 uur, in en rond ‘t Oude Wandelpark. Teams bestaande uit leden van de diverse (Striepersgatse) verenigingen nemen het fysiek en mentaal tegen elkaar op. De organisatie is in handen
van de Raad van Elf van Striepersgat.
Er mogen meer teams per vereniging ingeschreven worden, maar een afzonderlijk team van een
andere vereniging, die nog niet is ingeschreven, heeft voorrang op een tweede team van een vereniging die al wel meedoet. Het is de bedoeling om een parcours van denk- en doespellen af te
leggen, zowel binnen als buiten. Per spel zijn er punten te verdienen. Het is dus de bedoeling om
zoveel mogelijk punten te verdienen om de befaamde ‘Battle of Striepersgat Trofee’ te winnen.
Deze wisseltrofee is tijdens het spectaculaire finalespel van de eerste editie in handen gekomen
van ADA. Wie neemt deze wisseltrofee dit keer mee naar huis? Behendigheid en slimheid bepalen de uitslag, dus is het zaak te zorgen dat je denkers en doeners in het team hebt. Leeftijd
speelt geen rol. Uiteraard is er tussen de spellen door voldoende tijd om elkaar aan te moedigen
of onder het genot van een drankje elkaar een prettig nieuwjaar te wensen en wat bij te buurten.
Schrijf je team vóór 13 januari in, door de naam en de deelnemers van het team door te geven
aan William Damen of Dave Bouwmans.
Wij hopen van harte op jullie komst!

Commissie ‘The Battle’
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Piet is er ok
voor oe onderhoud
en APK

Voor de beste auto’s hoefde nie wijd te lopen
die kende gewoon bij Piet Bosmans kopen
WWW.PIETBOSMANS.AUTOWIJK.NL
Kerkakkersstraat 24 Dommelen 040 - 2040733
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Prins Fons d’n Urste van Striepersgat:

‘Nu sta ik plotseling
voorop’
Zeven jaar was hij de Pliessie van de Raad van Elf. Rugproblemen dwongen hem te stoppen. Nu is hij terug. In een wel
heel bijzondere rol: Fons Maenen (47) is sinds enkele weken
de nieuwe Prins van Striepersgat. Gepokt en gemazeld in de
carnaval en met een zeer ervaren adjudant. Adri Stammen was
zelf al eens Prins en nu vice-President van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat. ‘Vrijwel niemand had verwacht dat ik
kandidaat zou zijn. Dat maakt het extra mooi.’
Aan iedereen die het wilde weten, liet Fons in de afgelopen jaren weten geen interesse te hebben in het Prinsschap. ‘Ik ben niet iemand die graag op de voorgrond staat en aan spreken in
het openbaar had ik eigenlijk een broertje dood. Het leek dus niet voor de hand te liggen dat ik
de ambitie had om Prins van Striepersgat te worden. Toch was er steeds een stemmetje in mijn
hoofd dat zei dat ik het gewoon een keer moest proberen. Ergens miste ik ook wel het georganiseerde carnaval. Met onze eigen carnavalsclub ‘Wij met z’n tweeën en de rest’ hebben we elke
carnaval veel plezier, maar het bleef kriebelen…’
Vandaar dat Fons de stoute schoenen aantrok en zich meldde bij de President van de Stichting.
‘Na een gesprek heb ik Adri gebeld met de vraag of hij mijn adjudant wilde worden en met mijn
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vrouw Angelique en zwager Gradje ben ik aan tafel
gaan zitten voor een geschikte leuze. Het is wel een
lange geworden, maar geeft wel precies aan hoe ik
in het leven sta. Soms moet je heel goed kijken om
te ontdekken hoe mooi het leven is. Daar hoort ook
een impulsieve daad, zoals je beschikbaar stellen
voor het Prinsschap, bij. Haha! Ik liep al veel langer rond met het idee, maar heb mezelf wel een
zetje moeten geven om er ook daadwerkelijk voor
te gaan. Angelique wist in eerste instantie van niks.
Gelukkig staat ze honderd procent achter me.’

44

Maenen
Fons komt uit de roemruchte Maenen-familie, met
vele nazaten in Valkenswaard. ‘Mijn opa Jake en vader Fons speelden vele jaren in het eerste elftal van
De Valk en mijn ouders hadden vroeger een café
aan de Leenderweg. Je kunt dus wel zeggen dat
ik een echte Valkenswaardenaar ben. Alhoewel ik
moet toegeven dat mijn moeder wel heeft moeten
wennen aan het idee dat haar zoon nu Prins van
Striepersgat is. Ikzelf trouwens ook wel. Het is toch heel anders dan Pliessie. Ik sta nu plotseling
op de voorgrond. De reacties zijn echter allemaal zeer positief.’

Willem-Jan Schampers
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Anders dan Anders
en het 50ste
Brabants kampioenschap
tonpraoten
Nog even en de 50ste titelstrijd om het Brabants kampioenschap tonpraoten gaat van
start. Op dit moment wordt door de organisatie nog hard gewerkt om op vrijdagavond
13 januari 2017 alles weer gereed te hebben
staan. Van ton tot Zilveren Ton en wat er
volgens de draaiboeken nog meer bij hoort.
Dinsdag 15, woensdag 16 en dinsdag 22 november traden tijdens de voorronden 23 tonpraters uit verschillende delen van Brabant
aan, allen uiteraard met maar één doel: een
plek in de finale. Deze goed bezochte voorronden werden geopend door zanger Rob van
Daal uit Valkenswaard, die op uitstekende wijze de zaal ‘opwarmde’. Daarna was het aan
Blaaskapel Valkenswaard om de deelnemers
muzikaal naar de ton te begeleiden en tussen de optredens door de zaal weer op te laden.
Aan het eind van de eerste avond waren de kenners ervan overtuigd dat er twee of drie deelnemers kans maakten op plaatsing voor de finale. Achteraf bleek dit een realistische voorspelling,
aangezien van de eerste avond drie deelnemers, van de tweede avond twee en van de derde
avond ook weer twee deelnemers zich voor de finale plaatsten. In totaal werden door de vakjury
zeven deelnemers geselecteerd, aangezien regerend kampioen Berry Knapen zich gemeld heeft
om zijn titel te komen verdedigen.
Na de optredens op de laatste avond werd tijdens het juryberaad het publiek getrakteerd op
eengeweldig optreden van tonprater in hart en nieren Jan Strik uit Someren. Daarna was het de
beurt aan presentator Jan Slenders om Berry Knapen zijn kampioenstrofee van 2016 te over-
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handigen en de namen van de geplaatste finalisten bekend te maken. Spanning was voelbaar
toen de namen werden voorgelezen. Vreugde en teleurstelling liggen op zo’n moment dicht bij
elkaar en respect gaat dan ook niet alleen uit naar de geplaatste finalisten, maar ook naar de ‘niet
verkozen talenten’, die er toch heel dichtbij waren.
De conclusie die achteraf getrokken kan worden: drie prachtige avonden met tonpraters die zich
met recht ‘talenten van Brabant’ mogen noemen en waarbij het publiek met volle teugen heeft
kunnen genieten van Brabantse humor en zelfspot. Aansluitend is op zondag 27 november door
de deelnemers geloot om de volgorde van optreden in de wedstrijd en drie galavoorstellingen, die
zoals bekend in het weekend van de tweede zaterdag in januari plaatsvinden.
Deelnemers en wedstrijdvolgorde van vrijdag 13 januari 2017:

Naast bovenstaande toppers, maken in het finaleweekend ook nog
andere artiesten hun opwachting maken. Het openen van de voorstellingen wordt verzorgd door Muziektejater Vreemd uit Nuenen, ook
wel bekend als Duo Vreemd. Muzikale ondersteuning bij dit fantastische Striepersgatse evenement is dit jaar afwisselend in handen van
de Striepersgatse Hofkapel en Blaaskapel Valkenswaard. Presentatoren tijdens de voorstellingen zijn Pieter Mikkers en Jan Slenders.
Een andere belangrijke taak: de prijsuitreiking op de wedstrijdavond
wordt uitgevoerd door Z.D.H. Prins Fons d’n Urste.
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Op Markt en Statie
wordt verteld...
… er komt een tent op de markt met carnaval
Zoals bij alle initiatieven die ontstaan vóór en tijdens
de carnaval zijn er voor- en tegenstanders. Zo ook bij
het plan om een tent te plaatsen op de markt tijdens de
carnaval. Wij als Stichting Carnavalsviering Striepersgat
juichen al deze initiatieven toe. Waarom? Striepersgat
wordt hiermee op een leuke en goede manier gepromoot.
Het verhaal dat Stichting Carnavalsviering Striepersgat
de organiseerde partij is of zelfs de vergunningaanvrager, verwijzen wij echter naar het land der fabelen. Dit
is dus absoluut niet waar! Dat we zijn uitgenodigd om in
deze tent, samen met alle andere Striepers feest te komen vieren, klopt! Waar een feestje gevierd wordt, willen
wij immers ook zijn.
Dus heb je zelf een leuk initiatief om de Striepergatse
Carnaval naar een hoger plan te brengen, nodig ons uit
voor een goed gesprek. Onze steun heb je! Organiseren
en vergunningen aanvragen zal je echter zelf moeten
doen.

… de Stichting Carnavalsviering Striepersgat ligt op z’n gat
Nee. Ook dit is een roddel! Natuurlijk kent ook onze stichting zijn beslommeringen. Net als elk
ander bestuur ze wel eens heeft. Samen hebben we echter de koe bij de horens gevat en hebben
we onze problemen aangepakt. Door de inzet van een aantal echte Striepers, ereleden en oudgedienden worden de huidige aandachtspunten aangepakt en opgelost. Daarmee verandert er
niets aan de Carnaval in Striepergat en vinden alle initiatieven, door ons georganiseerd, gewoon
doorgang.
Het huidige dagelijkse bestuur blijft dan ook bestaan uit President Dennis van Gerwen, Ben Maas
(secretaris) en Marc Maas (vice-secretaris). Aanvulling voor de komende periode komt van eerder genoemde gewaardeerde Striepers. Met zijn alle maken we er een geslaagde Striepersgatse
carnaval van. Want: ‘Niks is wa ut lékt’.

Ben Maas
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39ste editie Blaaskapellenfestival
Op zondag 12 februari vieren wij alweer voor de 39ste keer ons verrassend gezellige en
carnavaleske Blaaskapellenfestival. Ons festival word reeds menige jaren gehouden bij
café-zaal Lavrijssen, aan de Karel Mollenstraat Zuid 44 in Valkenswaard. Hier worden wij
vanaf 13.00 uur weer gastvrij ontvangen door Peter en Rita Lavrijssen.
De dag wordt geopend door jeugdprins Luuk D’n Urste met zijn adjudant Jesper en natuurlijk
zijn hele gevolg. Er zijn twee podia waar de bezoekers kunnen genieten van de blaaskapellen,
die ook dit jaar weer alles uit de kast halen, om de felbegeerde carnavaleske prijs in de wacht
te slepen. Omdat elke kapel twee keer optreedt, wordt het voor onze jury nog een hele taak om
de muzikale kwaliteiten zo goed mogelijk te beoordelen. De vakkundige jury geeft punten voor
de muzikale kwaliteit, maar ook, niet geheel onbelangrijk, voor de beste ‘performance’. Er is een
mooie wisselbeker en daarnaast zijn er ook nog diverse andere prijzen.
Rond 17.30 uur arriveren Z.D.H. Fons d’n Urste en adjudant Adri en hun gevolg bij zaal Lavrijssen. Uiteraard verzorgt de Striepersgatse Hofkapel weer een spetterend optreden. De gehele
dag staan alle leden van carnavalsvereniging De Brassers, om ervoor te zorgen dat het weer een
onvergetelijke dag word. Dus al met al een perfecte vooruitloper voor de carnaval die nog komen
gaat. Wij zien u graag op zondagmiddag 12 februari bij Zaal Lavrijssen!

CV De Brassers
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Terugblik jubileum
CV De Brassers
Één van de feestelijke hoogtepunten het afgelopen jaar, in verband met 5x11 jaar CV Brassers, was een prachtige, maar erg warme middag op het terrein van het St. Catharina Gilde. Hier genoten we van een zéér goed georganiseerd schietfestijn. De enige angst vooraf
was de mogelijke hinder van de vele muggen die in dit moerasrijk gebied erg aanwezig zijn
en die dit feestje zouden kunnen verpesten…
Gelukkig was er een klein wondertje gebeurd: St. Catharina??? Er was amper een mug te bekennen! Wát een goede zorg, terwijl dit overal volgens ervaringen en in de media een ramp was!
Voor bij de koffie was voor de Valkeswirdse versie van de ‘Brokmop’ gezorgd. Zoals de foto’s
laten zien, genoten we van een
heerlijk feest, met als winnaars
Mary-An Willems en Ronny Vorstenbosch als respectievelijk
Koningin en Koning. Ter plekke
ontvingen zij hun ‘waardigheden’ uit handen van de kapitein
van het gilde, Ad van Mierlo.
Aansluitend genoten we van
een heerlijk goed verzorgd
warm/koud buffet. We zijn dan
ook erg dankbaar richting de leden van het gilde, voor hun fantastische zorgen en de leerrijke
dag! Zulke dagen zijn waardevol voor een vereniging: om buiten het carnavalsseizoen ook
mooie dagen te organiseren.
De saamhorigheid was dan ook
erg groot; dát is het GOEDE clubgevoel, dat moet je als vereniging koesteren. Dáárom kun je
jubilea vieren !
Óp naar de volgende elf jaren van carnavalsvereniging De Brassers!

Tilly Wijnen
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Fisttent Striepersgat
op de
Markt

Tijdens de Carnaval komt er voor het eerst een
feesttent op de kleine markt in Valkenswaard.
‘Fisttent Striepersgat’ is er voor iedereen en zal
eraan bijdragen dat er nog meer sfeer, gezelligheid, ambiance en elan aan de carnaval in Valkenswaard wordt gegeven. Voor jong en oud.
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Programma:
Vrijdag 24 feb. 2017
Vanaf 16.00 uur: opening Fisttent
met diverse DJ’s
21.00-00.30 uur: Nooit meer naar
huis met DJ Noud
Zaterdag 25 feb 2017
11.30-13.00 uur: gratis Striepersgatse brunch voor iedereen.
14.00-19.00 uur: blaaskapellen uit
valkenswaard en omgeving.
15.15 uur: Striep en Striepke worden
op het bordes bij de Kunstkeuken
officieel onderscheiden.
15.30-16.30 uur: opening evenement voor 15+ i.s.m. de jeugd, de gemeente, ouders,
SG Were Di en de horeca. Horeca-introductietour.
19.00-00.30 uur: 100% Carnavalsfeest in de tent met DJ Ruud.
19.30 uur: De Havenzangers 2.0
Zondag 26 feb 2017
11.30-13.00 uur: gratis Striepersgat brunch voor iedereen.
15.00-19.00 uur: optocht met diverse carnavals DJ’s.
19.00-00.30 uur: meeblèren in Fisttent Striepersgat. (liedjesfestival)
Maandag 27 feb 2017
11.30-13.00 uur: gratis Striepersgat brunch voor iedereen
14.00-20.00 uur: Kroegentocht
13.00-20.00 uur: Striepergatse Truiwerij, met officiële truiwerij door Betteke om 14.11 uur. Aansluitend truiwerij diner om 15.30 uur (optioneel). Striepergatse bruiloft is gecanceld, maar we
gaan kijken of we deze traditie in een (andere) vorm kunnen voortzetten. Dit is vooralsnog optioneel!
20.00-00.30 uur: 100% carnavalsfeest in de tent met de Deurzakkers.
Dinsdag 28 feb 2017
11.30-13.00 uur: gratis Striepersgat brunch voor iedereen
13.00-16.00 uur: Kindermiddag met animatie. Voor de kleintjes is er gratis ranja en chips.
16.00-23.00 uur: Roze Deinsdag met de Heide diva’s en de Corrini’s.
Wij hopen met een aantrekkelijk programma jullie allemaal te mogen verwelkomen in de Fisttent,
om gezellig met ons carnaval te vieren in Valkenswaard!

Danny Lange
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Opoe hèt wirris wa
Lest war onze zoon hier en han we ’t’r over dè de Striepersgatse Jeugdkapel driejendertig jaor
bestì. ‘Gòs’, zittie. ‘Ok al wir driejendèrtig jaor geleeje dè ik Jeugdprins Martien d’n Urste van
Striepersgat war, d’n urste Jeugdprins meej ’n eige kapel.’ Wor dèttie hil friit meej war en somtèds
ok iet meej blies op zunne trompet. Wor is d’n tèèd henne?
Ik weet ’t nog as d’n dag van gistere over ’t jaor van te vurre. Onze zoon war d’n Jeugdadjudant
van Jeugdprins Vincent d’n Urste. Op unne aovend warre we bij Henny en Winny Hendriks: die
war toen d’n Hoffotograaf van Striepersgat én de aawlùi van Vincent, um tiin en taander te besprèèke wa we allemol vur ons jonges in de carnavalstèèd zouwe doen. De moeder van Henny
war ok daor, krèk as huisvriend Kees Kieft. De meziek kwam ok ter sprake: over dè de Jeugdprins
overal zu saai binne kwam as ‘r krek gin muziekkapel in de buurt war.
‘n Jeugdkapel, dè zou toch schòn zen. Dè war al irder angekaort, mèr zonder risultaat! Dè war
‘van hogger hand’ te duur. Tóch wiere dieje bewuste aovend spijkers meej koppe geslòn. D’n
dieje van ons, m’nne mèns zugezeed, zeej: ‘Ik kan hèndig ’n kapel bij-in krèège denk ik!’ Wurrop
Kees Kieft zeej: ‘As jouw dat lukt, sta ík financieel garant!’ Dè war tege ginne dovve gezeed!
Ons keinder warre bij de UNA en han daor ok verschèijene vriende en vriendinne die gèèr meej
wauwe doen.
Rap war ’n kapelleke bij-in en begozze nao carneval 1983 iedere zondag in ons graas te rippetere. Wa ze rùim zes jaor bij ons gedòn hebbe, in ’n wèèrumme graas; kachel wier meej hout gestokt, sjokelademelk of frisdrank en mistal war d’r unne cake gebakke. Durbij wiere verschèijene
ding gedòn bùite de meziek um. In de zommer ’n spellekesdag in de bosse, meej Sinterklaos:
surprise en zu meer.
D’n onze haj ok nie stil gezete; hij zat ok vurt in de Stichting en de Raod van Elf. Daor haj ie ‘r ’n
por meej um de ‘Muziekcommissie’ op te richte, meej as urste doel, de nèèje Jeugdkapel in november 1983 te prizentere. Dankzij de cente (veul!) van Kees Kieft wiere de keinder van kop tot
tiin in gèèl-blèuw kliir gestoke, wor inne van de muziekcommissie goe-d vur kos zurruge. Ze han
’n gèèl-blèuw petje, -sjaaltje, - dikke das, blèuwe trùij, blèuwe spijkerbroek én zelfs gèèl-blèuw
schoe-n! Ok ontbrèèkende instrumente kwame d’r.
Jan van Dijk van de Hébrasskapel war angetrokke as repetitor/dirigent. Die zurrugde dè o.a. ‘Had
Adam gewete’ en ‘D’n Adelstand’ en nog wa aander nummers d’r ‘goe-d’ ùitkwame! Mèr die klèèn
muzikantjes deeje goe-d hun best en stonne vur hun urste optreeje saome meej de krèk gekoze
Jeugdprins in november 1983 in de krant. ’t Fist kos beginne! D’r war ’n échte Jeugdkapel!
Ze moese wel z’n èige waor maoke, umdè d’r verschèijene dè nog nie zu zage zitte… ’t War nog
wa vrimd! Gelukkig warre d’r ’n por meer, die van de meziekcommissie, die ’t wél zage zitte. ’t Urste optreeje as oefening nur ’t openbaar optreeje, war in de ‘Klepperman’ (nouw de Troubadour)
op de Mèrt. Iemes van de meziekcommissie, unne trèuwe klant bij Henk Slaats, kreeg van hum
unne sousafoon die an de muur hing. As sponsering vur de jeugdkapel. Deze toeter stì ok op ’t
aauw logo.
Nao Jan van Dijk wier Rob Werson gevraogd of ie de muzikantjes tiin en taander an wouw lirre,
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dè hettie zu-wa 11 jaor meej veul plezier gedon. Wie nao Rob ’t stökske over genomme hèt weet
ik niemir. As extra begeleiding wiere Henriëtte Willems en Wim Firet angetrokke. Wim hèt 22 jaor
de Striepersgatse Jeugd meej begeleid, hij vuulde z’n eige daor al dieje tèèd goe-d op z’n plak.
Nou DRIEJENDERTIG JAOR laoter is iederiin friit meej dees kapel, die ok vurt de schònste kliir
anhebbe en nog steeds schòn meziek maoke, durbij de Jeugdprins meej z’n gevolg overal muzikaal henne begeleide. D’n onze haj ’n vurrutziende blik… Hij is ‘r nóg friit op. Toen ie twee
jaor lotter zèèluf prins war, d’n driejendertigste,
van Striepersgat, hèttie ‘zèèn’ Jeugdkapel ’n
vaandel gegeve meej ’t logo van de Jeugdkapel durrop. Ik denk dè dè ding nouw ergent in ‘n
kast stì, ’n bietje aauwbollig te zèn. Alles moet
frisser en bijdetèèd zèn, zo gì dè en dè’s goe-d.
Beste jonges en mèskes van de Jeugdkapel:
opoe en d’n dieje van ons, m’nne mens zugezeed, zèn friit mee ullie, gò zôô dur! Wij wense
ullie ’n schòn Jubileumfist!
Hiermeej wens ik iederiin ’n hil schòn jaor 2017!
Houdoe hè!

Opoe

De Jeugdkapel in 1984
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Van Bals & Zittingen
Beste Striepers en Strieperinnekes,
In de vorige editie van de Pypliano had ik beloofd een stukje te schrijven over de aankomende Vorstenzittingen. Maar eerst wil ik namens de commissie Bals & Zittingen de
welgemeende felicitaties overbrengen aan Prins Fons d’n Urste van Striepersgat en hem
een geweldig carnavalsseizoen toewensen!
Dit geeft misschien wel even aanleiding om terug te blikken op het Prinsenbal. Zondags na de
Prinsenzitting gonsden de verhalen al rond in Striepersgat: ‘Als ge dr nie bij bent gewist, dan
hedde wa gemist!’ Vanaf de eerste minuut heerste er een geweldig gemoedelijke stemming en
Maxiband Timeless kreeg menig voetje van de vloer. Met een muzikaal intermezzo van CV De
Mineurs uit Maastricht, inclusief 33 kilo confetti, werd het op 12 november al even een witte kerst
in zaal Lavrijssen!
En toen kwam het grote moment waar het met name op Facebook al weken over ging… de
Prinsonthulling. Een onthulling die zijn weerga niet kende! Carnaval minnend striepersgat werd
van de ene naar de andere kant van de zaal geloodst, waar een heuse bioscoop was ingericht
was. Een geweldige film, onder regie van Willem Sterken en Petra Visser, werd vertoond. Aan
de vele lachsalvo’s tijdens deze film en de enthousiaste reacties na afloop, kunnen wij als commissie enkel tevreden terugkijken op een zeer geslaagd feestje.
Wilt u overigens de onthullingsfilm zien (of terug zien), dan staat deze op You Tube. Wist u dat
als u ‘Prinsenbal Striepersgat’ intypt, u dan vanzelf uitkomt bij onze film? Misschien leuk om nog
eens terug te kijken.
En wat wij verder voor u in petto hebben als commissie Bals en Zittingen zijn natuurlijk de
Striepersgatse Vorstenzittingen. Op zaterdag 4 en vrijdag 10 februari 2017. Wij hebben twee
geweldige avonden in elkaar gedraaid, waar u als echte Strieper gewoon bij moet zijn! Over de
invulling van de avonden kan ik alvast het volgende verklappen: op 4 februari hebben we de
tonpraoters Dirk Kouwenberg en Kitty Goverde kunnen contracteren en op 10 februari komen
ten tonele de tonpraoters Berry Knapen en Boy Jansen.
Ook staat er weer veel lokaal talent op de planken (spectaculaire acts, waarover we natuurlijk
nog niets willen verklappen!). In de volgende editie van de Pypliano zullen we hierover verder
uitweiden. Op de tweede Vorstenzitting wordt de Jan Cremers Bokaal en de felbegeerde Federatie Onderscheiding uitgereikt!
U kunt nu al kaarten bestellen, door een mailtje te sturen naar : balsenzittingen@striepersgat.
nl of via de site van Stichting Carnavalsviering Striepersgat. Ook is het mogelijk je reservering
door te geven via Whatsapp. Vermeld het aantal kaarten en je voor- en achternaam en verstuur
dit naar 06-51534653. Bestel je kaarten snel, want vol=vol!
Rest ons als commissie u allen een gezond en carnavalesk 2017 toe te wensen!

Arno Jacobs
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Vorstenzittingen Striepersgat !
Zaterdag 4 - en vrijdag 10 februari 2017
Zaal Lavrijssen Striepersgat (open vanaf 19.30 uur.)
Met diverse Striepersgatse- en buitendurpse artiesten
en vele bekende tonpraoters.
Evening of Limericks…..
In Striepersgat is er weer zitting….
Die zorgt ieder jaar voor verhitting..
Werd ik wel genoemd?.. ben ik nog beroemd…
Als ’t dan toch maar niet om mijn conflict ging…
La la la la…. Etc.

Kaarten verkrijgbaar via de site Stichting Carnavalsviering Striepersgat.
Tot ziens !!

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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Uit de oude doos
Naar aanleiding van een opmerking die ondergetekende hoorde tijdens de onlangs gehouden
verkiezing van Jeugdprins Luuk d’n Urste, over het 33-jarig bestaan van de Striepersgatse Jeugdkapel in 2017, ben ik weer eens in oude doos op zolder gedoken… Op 11-11-1983 kwam een
voorstel tot het oprichten van een jeugdkapel (naast de Hofkapel).

Op 4-1-1984 zijn Ad van Ham, Jan van Keulen, Frans Meulendijks en Martien Wijnen de initiatiefnemers. Het begin was gemaakt. Veertien jeugdige muzikanten (onder wie twee kinderen van
Martien en Tilly Wijnen) kwamen wekelijks naar de Haagstraat. In de garage van Martien en Tilly
oefenden zij onder leiding van Jan van Dijk (de dirigent van de Hébraskapel). Het streven was
om de Jeugdprins in 1984 (Martien Wijnen jr., inderdaad de zoon van Martien en Tilly) voortaan
te laten vergezellen van een eigen muziekkapel: de Striepersgatse Jeugdkapel.
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Mede door Kees Kieft (apotheker in Valkenswaard) als hoofdsponsor, werd de kapel in blauwgele
outfit gestoken. Enkele jaren daarna kreeg de kapel van wethouder Mart Wijnen een blauwwitte
pet, met als opschrift ‘Striepergat’ (de drukker was de ‘s’ vergeten!).
Het eerste optreden was op 26-2-1984 bij de jeugdmiddag in zaal Maenen. Er moest natuurlijk
een kapelleider worden gevonden en waarschijnlijk heeft Tilly Wijnen-Firet toen haar broer benaderd. Wim Firet nam de leiding van de Jeugdkapel op zich. Wim (tevens lid van de Jeugdcommissie) zei in een interview in 2014: ‘Ik kon geen noot spelen, maar ik vond het mooi om met de
jeugd te feesten en hen een beetje in het gareel te houden.’ Dit heeft Wim, naast de vele foto’s
die hij maakte, zo’n 25 jaar volgehouden!
De leuze van Jeugdprins Martien d’n Urste was heel toepasselijk: ‘Vur muziek, leut en gein,
moette in Striepersgat zijn’. Latere kapelleiders waren Henriëtte Hertroys, Rob Werson en Wendy
van Daal. Wendy heeft het vele jaren gedaan en speelde zelf ook mee.
De Striepersgatse Jeugdkapel kon je rond carnavalstijd vaak tegen komen. Ze trad op bij de verkiezing van de Jeugdprins, op de jeugdmiddagen, bij recepties (uiteraard bij de recepties van de
Jeugdprins en die van de grote Prins), bij bezoeken aan diverse carnavalsverenigingen, bij de
opening van het Carnaval in de kerk en bij het (oude) gemeentehuis, het Blaaskapellenfestival
van de Brassers, de Blaaskapellenpolonaise van CG Achteraf, bij het toenmalige Dansmarietjesfestival van CV De Valkenvangers (in zaal Maenen en later in De Graver) en op de Vorstenzittingen. En uiteraard ook in de optochten.
Kortom een goed initiatief, toen in 1984!
Nog hoor en zie ik de Jeugdkapel (in gedachten) bij het
binnenkomen met het bekende ‘Had Adam geweten’
en bij het opspelden van onderscheidingen met ‘Hij/zij
is in de Adelstand verheven…’. Opvallend is verder dat
veel leden doorgingen tot ze al volwassen waren en
daarna lid werden van de Hofkapel. Bijvoorbeeld Roland van Maaren, Vincent van Kuijk en Rob Werson.
Drie-en-dertig jaar Striepersgatse Jeugdkapel: uniek
in Brabant! Hopelijk zal deze kapel nog vele jaren blijven bestaan!
Alaaf!

Herman Wooning
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Duo De Strieperschatjes
levert carnavalshit 2016

‘Het schònst aan carnaval da vin ik samen’. Deze welluidende zin uit het refrein van het
liedje ‘Samen’ gaf vrijdagavond al heel veel aan. Het duo De Striepersgatjes (Neil Foreman
en Lex van Son) won er de veertigste editie van het Groot Striepersgats Liedjesfestival
mee. Een nummer dat meteen blijft hangen, zeer carnavalesk is en uitnodigt om mee te
doen. Samen…
Het lijkt een cliché, maar ook dit jaar was het niveau van de liedjes en de optredens weer bijzonder hoog. Van de nostalgische klanken van Piep en Blaos en de bijzondere reggae-bijdrage van
debutant Pierre Boullart tot de moderne sound van RvR FF Rob en Tamara en Ad van Opstal.
Allemaal met een eigen geluid en op een andere manier gepresenteerd, maar wel met smaak en
duidelijk met de nodige aandacht voor tekst en muziek. Voeg daarbij de vrolijke noten van Subbeat (IVO 2.0) en het is duidelijk dat er het nodige viel te genieten tijdens GSLF 2016.
William Damen opende de avond met het aanstekelijke ‘Sanderdaogs’. Hij oogste meteen veel
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bijval en verdiende met zijn optreden een plek in de finale. Als tweede betrad het duo Achastbisjemernenaomhet. Willem-Jan Schampers had dit keer Angelique Maenen bereid gevonden om
mee te zingen. Ook al omdat zijn vaste zangmaat Michael Penders acte de présence in Lampegat moest geven en Tamara Blommaert dit keer met haar vriendje zong. Achastbisjemernenaomhet bracht het nummer ‘Niks is wa ’t lèkt’ en klonk heel verfrissend. De al eerder genoemde Pierre
Boullart verraste met zijn carnavalsjam ‘Het is niet wat het is’.
Carnavalsnummer
Hierna kwamen de latere winnaars Neil Foreman en Lex van Son op het podium. Grappig, aansprekend, herkenbaar en met een leuke tekst. Kortom: een écht carnavalsnummer dat het publiek onmiddellijk aansprak. De vakjury koos voor Rob en Tamara als finalist, maar de mensen in
de zaal zorgden ervoor dat De Strieperschatjes uiteindelijk toch nog in de finale belandde. En met
succes! De formatie Hi Folks mee Dani bracht live weer hun vrolijke en herkenbare sound. ‘Het
is mar da ge ’t wit’ had ook zomaar in de finale kunnen komen. Coen van Och c.s. had echter de
pech dat zij in een zeer sterke poule zaten.
Het vervolg was voor Piep en Blaos. In ‘Striepersgatse Nostalgie’ kwamen diverse nummers van
weleer voorbij. Een leuk liedje, maar wel ‘heul veul tekst’.
Feesten werd het daarna
met Rob van Daal en Tamara
Blommaert. Het ‘setje’ (zoals
presentator Hendrik Janssen
ze noemde, red.) ging lekker
uit zijn bol met ‘Wa’n geluk
hedde gij’. Muzikaal en vocaal
dik in orde. Dit was ook het
geval met ‘Hier is het Feestje’
van Ad van Opstal. Een hoog ‘lala-gehalte’ en zeer enthousiast gebracht. Een zeer terechte finaleplaats was het gevolg.
Wildcard
Daar konden debutante Bea Plompen (‘Mijn
hart’), Ge Wit Ut Ooit Nooit Nie (‘Nooit te
vruug’) en Subbeat (‘De Pater’) niets meer
aan veranderen. De laatste formatie, IVO
aangevuld met gitarist Gerben Driesen en
drummer John Lathouwers, schopte het met
hun ‘Rowwen Hèze-achtige’ nummer nog wel
tot de finale. De wildcard van de Prinsen was
voor dit doldwaze vijftal. Nadat de vijf finalisten nogmaals hadden gezongen, werd de uitslag bekend gemaakt. Jury én publiek kozen
De Strieperschatjes als de winnaar!

Willem-Jan Damen

Zaterdag 14 januari 2017

Vurdeurfeest

Er wordt voor de 11e keer op ludieke wijze gestreden voor de titel:

Koning der Prinsen van Brouwersgat tot
Mulkgat tot Striepersgat!
Voor de jeugd wordt er weer gestreden wie zich Jeugdkoning mag
noemen.
Deze avond wordt gehouden in de geheel vernieuwde zaal van
Feesterij Lugano, Leenderweg 42 te Valkenswaard.
De avond zal om 19:00 uur worden geopend door de Jeugdprins en vanaf
20:45 uur verwelkomen we de Raden van Elf van Groot Striepersgat.
Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen
Tot dan!
C.V. De Vurdeurtrekkers
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Historie van het
Carnaval in
Striepersgat (27)
Met de Prinswisseling op 11 nov.2005 nemen we afscheid van Prins Nol d’n
Urste en maken we kennis met de gekozen Prins Carnaval 2005/06, n.l. met
Rob van Gorkum, als Prins Rob d’n Urste, met aan zijde adjudant Wouter
Staals. De 53ste Prins van Striepersgat gaat het carnavalsgedruis in onder zijn
leuze: ‘Geen woorden maar daden’.
Eveneens op 11 en 12 nov. staat de Amsterdamse volksbuurt De Jordaan centraal
in de Striepersgatse Prinsenzitting. O.l.v.
regisseur Robin de Wit hebben vele Striepersgatse Artiesten driftig gerepeteerd en de Striepersgatse
humor, vermengd met het sappige Amsterdamse taaltje, werkt
zeer aanstekelijk. ‘‘t Gat van de Jordaan’ is een zeer herkenbare show, met vele Amsterdamse meezingers en vele komische
sketches, waarvoor Ellen van de Oetelaar, Paul Vingerhoedts
, Gerard Bots en de voorzitter van Bals & Zittingen, Nol van Alst, verantwoordelijk zijn. Kortom de
Jordaan en Striepersgat waren goed op dreef. ln de pauze was er muziek van de Striepersgatse
Hofkapel en na afloop trad zanger Wil Sanders op.
Op 11 nov. draagt Jan Zwarthoed, na 11 jaar, zijn Vorstschap over aan Mark
Scheepers. Jarenlang was Vorst Jan Zwarthoed het gezicht van de Striepersgatse Carnaval. De stuwende kracht achter de Vorstenzittingen. Hij werd
in 2004, bij het omhangen van de Federatie-onderscheiding bestempeld als
‘Mister Striepersgat’, de verpersoonlijking van het plaatselijk carnaval. Naar
zijn idee moet er doorstroming zijn: verjonging, vernieuwing en verfrissing
van eigen artiesten binnen het carnaval. Jan Zwarthoed hing tijdens de Prinsenzitting op vrijdag 11 nov. de nieuwe Vorstencape over de schouders van
zijn opvolger Mark Scheepers en wenste hem veel succes.
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Eveneens op 11-11 wordt het 22jrg. Jubileum van de Striepersgatse Jeugdkapel gevierd. De kapel werd opgericht in
1983, op initiatief van Martien Wijnen, met als hoofdsponsor Kees Kieft. Daarnaast diverse begunstigers, die garant
stonden voor een sluitende begroting voor instrumenten en
muziek. Het toenmalige Prinselijk duo Jan van Keulen en
Frans Meulenbroeks zorgden voor de outfit van de Jeugdkapel. De eerste dirigent was Jan van Dijk, eveneens muzikaal leider van de Hébraskapel. De receptie vond plaats in
Muziekbar Old Dutch op de Markt.
Zaterdag 19-11 CV De Brassers viert haar 44jrg. Jubileum.
Opgericht in 1961, vanuit een groep dansliefhebbers, groeide in café De Gouden Leeuw aan de Eindhovenseweg een
hechte vriendschap. Eigenaar Wim Claassen richtte dan
ook een eigen carnavalsclub op: CV De Brassers, met als
eerste ‘eigen’ Prins Jan Stevens, die voor de carnavalsviering in Striepersgat van grote betekenis is geweest. Door
deelname aan de jaarlijkse carnavalsoptocht (met in het
jaar 2001 de eerste prijs), maar ook als initiatiefnemer van
de jaarlijks terugkerende ‘Elf-Kroegentocht’, bekend als de
‘Rosenmontag’.
Voorts werd in 1974 De Hébraskapel opgericht, o.l.v. Ko Scheel, met als gevolg, dat in 1978 het
eerste Blaaskapellenfestival werd gehouden, hetgeen uitgroeide tot een van de grootste carnavalsevenementen in Striepersgat. ln 1985 werd Martien Wijnen, lid van CV De Brassers, Prins Martien d’n Twidde van
Striepersgat. Zijn zoon, Martien Junior, was twee jaar eerder
Jeugdprins van Striepersgat.
Jaarlijks vinden er allerlei activiteiten plaats voor de leden,
zoals Sinterklaasavond, Fietstocht ‘Tour de Brass’, Bloemschikken (w.o. Kerststukjes) en nog diverse andere evenementen. Kortom: een carnavalsvereniging, die behoorlijk aan
de weg timmert binnen Striepersgat.
Tijdens de receptie werd Tilly Wijnen een hoge onderscheiding toebedeeld door de Raad van Oud Prinsen, voor haar
vele verdiensten, o.a. het graveren van bierpullen en bijbehorende oorkondes.
Op 26.11 houdt CV De Bokkenrijders haar jaarlijks 11/11-bal, met als thema ‘Black and White
Party’. Op deze avond wordt tevens de ‘Grootste Bok’ gekozen, e.e.a.. vindt plaats in Café Zaal
Lugano.
M.i.v. 01-12 gaat, na goed overleg met de redactie van het carnavalsorgaan Pypliano, de rubriek
‘Unne Strieper hi gehurd...’ vanuit het Striepersjournaal over in de Pypliano. De informatie in
deze wordt verzorgd door de Hofmeester van de Stichting Carnaval, Jan van Keulen. Voor de
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eerste bijdrage wordt de volgende info meegenomen: Wijzigingen van personen in Stichting en
Raad van Elf - De nieuwe Stichtingsstructuur, met als doelstelling een inkrimping van het logge
Stichtingsorgaan, waardoor een verbetering van de slagvaardigheid, o.a. beleid en financiën Een betere interne communicatie van dagelijks bestuur en commissies van de Stichting; alleen
de voorzitters nemen deel aan het overleg - Delegatiebevoegdheid aan het dagelijks bestuur voor
de besluitvorming over dagelijkse aangelegenheden.
Jan van Keulen wordt benoemd tot erelid van de Stichting i.v.m. zijn 25jrg. Lidmaatschap van de
Stichting en zijn vele verdiensten voor de Striepersgatse Carnaval.
De Technische Commissie is volop bezig met het bouwen van een nieuwe Prinsenwagen; het
Onderstel werd geschonken door VDL/Berkhof; het ontwerp is van Gustaaf Geldens.
Op 10-12 vindt in Zaal Lavrijssen het Groot Striepersgats
Liedjesfestival plaats. De organisatie is in handen van CV
De Nienoppen, o.l.v. Cees Peterse. Nieuwkomers zijn Tadaä
van CV ADA en Groep Chris van Gorp. De begeleiding vindt
plaats door het GSLF-orkest, o.l.v. Frank Roberscheuten. De
deelnemende liedjes werden opgenomen op een cd, met dit
jaar als extra, een professionele videoclip, uitgebracht op dvd,
beschikbaar gesteld door Willem Sterken van Sterken Ontwerpen. De Winnaar wordt: Herremenieke van NIX, met het
winnend lied ‘Wij zetten de bloemetjes buiten’.
Op 17-12 wordt de 11de Nacht van de Bokken gehouden in het Bokkenrijdershol Zaal Lugano,
met als uitbaters en sponsors Jos en Francien Cuypers. Na een welkomstwoord door voorzitter
Henk Kremers, wordt de avond gestart door de huispresentator Jan van Keulen, die de kapellen
voorstelt en begeleidt. Er zijn optredens van Blaaskapel Vierkant Rond uit Nuenen; Kapel B.B.B.
(Bacchus Brass Band), Kapel De Hurkers uit Eindhoven en uit Striepersgat: Kapel De Notenkrakers; De Hébraskapel; De Bokkenrijderskapel en de Hof- en Jeugdkapel.
Tijdens de Nacht van de Bokken zijn Lia de Wit en Dave Bouwman gepresenteerd als ‘Paar van het Jaar’. Beiden zijn zeer actief binnen de Striepersgatse Carnavalswereld en lid van CV De Vurdeurtrekkkers, Lia is tevens lid van de Technische Commissie van de Stichting Carnavalsviering
Striepersgat en Dave van de Commissie Verenigingsbelangen. Het Paar
wordt tijdens de Striepersgatse Bruiloft in de ‘onecht’ verbonden. Tevens
zullen zij, in het kielzog van Prins Rob d’n Urste, hun opwachting maken bij
tal van activiteiten.
Prins Rob d’n Urste houdt op 29.01.06 zijn Prinsenfeest in Feesterij Lugano, enerzijds om zijn
Prinsschap te vieren, anderzijds omdat hij vijftig is geworden. Dit allemaal onder zijn dubbele
leuze: ‘Geen woorden maar daden en mijn leeftijd mag je niet meer raden, ALAAF!’.
De Vorstenzitting van 04.02 wordt opgedragen aan de nieuwe Vorst Mark Scheepers. Enkele
oud-artiesten luisteren deze zitting weer voor het eerst op, n.l. Jacques van Gerven met de nieu-
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we cabaretgroep ‘t Genietschap van de Rooi Schoentjes, Jan Snellen en het duo D’n Twilling.
Vorst Mark profileert zich met een nieuw geschreven Vorstenlied,
bijgestaan door een aantal bevallige dames (‘De Tijgernutjes’).
Ruud van Dijk wordt tijdens de zitting benoemd tot erelid van de
Stichting Carnavalsviering Striepersgat. Tilly Wijnen ontvangt
de Federatie-onderscheiding en Ger de Wit wordt benoemd tot
‘Grootste Strieper’.
Tevens wordt op 04-02 de 50ste editie van De Strieper gepresenteerd.
Nauwelijks nog een traditionele carnavalskrant te noemen, maar
meer een ‘glossy magazine’. Belangrijke medewerkers zijn: Frank
Kuylaars, Kees Dorsman en Betke Luybregts. Het Striepersgats thema luidt: ‘t ls goud wat er blinkt’.
Do. 23.02 wordt voor de 10e keer een Carnavalsmiddag georganiseerd voor de Bond van Ouderen in Zaal Lugano. Het programma en de presentatie is in handen van Jan van Keulen, die deze
middag opluistert met medewerking van diverse Striepersgatse artiesten. Met een bezoek van
Prins Rob d’n Urste wordt deze middag afgesloten.
Op za. 05.02 wordt de 10e Striepersgatse Carnavalsmis gehouden. De Voorgangers zijn Deken Willy Schaar en Pastoor Willem van de Vrande. Gezongen wordt de ‘Messe van Franz Assisi’, met arrangement van Stijn Rutten. De Koninklijke Gemengde Zangvereniging De Volharding
(o.l.v.. Frans van de Goor), de Koninklijke Harmonie UNA (o.l.v. Stijn Rutten) en de Striepersgatse
Hofkapel (o.l.v. Marc Maas) luisteren het geheel muzikaal op.
Tevens wordt op za. 25.02 Gerard Dielis op het Gemeentehuis benoemd tot Lid in de Orde van de
Reigerij. Hij draagt op diverse terreinen in belangrijke mate bij aan de sfeer van de Striepersgatse
Carnaval.
Tot slot wil ik alle lezers van de Pypliano een spontane en prettige Carnaval 2017 toewensen.
ALAAF, het ga je goed!
Jan van Keulen,
Carnavalshistoricus
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Carnavalsagenda
50e Tonproatersconcours CV ADA
13 januari 2017
Zaal Lavrijssen

Minizittingen Striepersgatse
15 februari 2017
Verzorgingscentra

50e Tonproatersconcours CV ADA
14 januari 2017
Zaal Lavijssen

Receptie Prins van Mulkgat
17 februari 2017
De Teutenzaal, Borkel en Schaft

Vurdeurfeest CV de Vurdeurtrekkers en
verkiezing Koning der Prinsen
14 januari 2017
Feesterij Lugano

Het Dikste Feest van het Jaar CV De Hecto’s
18 februari 2017
Café De Bel

50e Tonproatersconcours CV ADA
15 januari 2017
Zaal Lavrijssen
Groot Striepersgatse Carnavalsquiz, CV
Vijf vur Halluf Elluf
21 januari 2017
Feesterij Lugano
Battle of Striepersgat
28 januari 2017
‘t Oude Wandelpark
Uitreiking Strieper
4 februari 2017
Du Commerce
1e Vorstenzitting
4 februari 2017
Zaal Lavrijssen
2e Vorstenzitting (en Federatie Onderscheiding en Jan Cremers Bokaal)
10 februari 2017
Zaal Lavrijssen
39e Blaaskapellenfestival
CV De Brassers
12 februari 2017
Zaal Lavrijssen

Receptie Prins ACW de Keien
18 februari 2017
’t Klooster, Waalre
Receptie Prins van Brouwersgat
19 februari 2017
Boerenbal
20 februari 2017
Café Du Commerce
Nooit te vruug
24 februari 2017
Stadscafé de Senaat
Carnaval
25 februari 2017
Carnaval
26 februari 2017
Carnaval
27 februari 2017
Carnaval
28 februari 2017
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