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Ook met de verrekijker
blijft het echt

‘t is nie wa ut lékt
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Tja, wat te doen als je geen inspiratie hebt? Wat in ieder geval niet werkt, is gefrustreerd raken dat ik geen 
inspiratie heb. Maar het lijkt toch iets onoverkomelijks. Ik wil inspiratie om een redactioneel te schrijven en 
het komt gewoon niet. Hoe hard ik ook probeer.
Dus maar eens het internet opgegaan. Ik krijg allerlei tips. ‘Definieer voor jezelf een aantal zoekwoorden 
waar je inspiratie voor nodig hebt. Ga vervolgens lekker Google-en om te kijken wat er allemaal voor inte-
ressante dingen naar boven komen ten aanzien van deze zoekwoorden. Het zou zo maar kunnen dat je 
interessante blogs of websites tegenkomt, die ervoor zorgen dat jouw inspiratie weer op gang komt.’
Ook een boek lezen zou helpen. Het mag literatuur zijn die helemaal los staat van je interessegebied. Iets 
wat lekker wegleest, een thriller, een biografie of roman. Lezen bevordert de creativiteit. Jij maakt namelijk 
je eigen beelden bij de geschreven tekst en dat is misschien net wat ik nodig heb. Laat de creativiteit maar 
stromen!
Wat het vaak ook heel goed doet, is even lekker ‘uit je hoofd’ te gaan, door een wandeling te maken in de 
natuur. Ik kan naar het bos gaan of naar de Malpie. Ik krijg de tip om de omgeving goed in me op te nemen. 
Wat zie ik, wat hoor ik, wat ruik ik? Al ik dit goed doe, gaat de inspiratie blijkbaar vanzelf weer stromen.
Een volgende suggestie is het breken van bepaalde routine. Een vast ritueel overboord zetten en het eens 
helemaal anders doen. Beginnen met dat wat ik normaal gesproken als laatste doe. Een pauze nemen als 
ik nog maar een uur bezig ben en thee in plaats van koffie drinken. ‘Breek de routine’ is de boodschap, 
want als je altijd doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg!
Wat mij persoonlijk het meeste aansprak, was de tip om humor te gebruiken. Lachen is immers goed voor 
de mens. Het maakt geweldige geluksstofjes in je lichaam aan, die onder meer zorgen voor ontspanning 
en een betere doorbloeding. En dit kan ik wel gebruiken, nu ik inspiratieloos ben. Google naar funny 
video’s. Misschien bloopers van een bekende tv-serie. Wat ook blijkt te helpen, is een potlood tussen je 
tanden. Je spieren gaan dan vanzelf in de lachstand staan én je hersenen maken ook de bijbehorende 
geluksstofjes aan.
Haha!
Hè, ik ben er weer helemaal klaar voor! Jammer genoeg is de ruimte waarin dit redactioneel past, inmid-
dels opgevuld. Dan maar na de carnaval. Ik wens u fijne en gezellige dagen. Geniet er van!

Alaaf!
Willem-Jan Schampers
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Woordje van 
de 
Prins

Het is ongelooflijk hoe snel de tijd gaat. Zo begin je in november helemaal blanco, fris en oner-
varen aan een nieuw carnavalsseizoen en zo is het alweer februari en bijna carnaval! Maar wat 
heb ik al genoten van alle evenementen en gelegenheden waarbij ik als Prins mocht optreden!

En wat is het prachtig om te zien, dat veel jeugd zich 
inzet om carnaval tot een feest te maken. En ieder-
een doet fanatiek mee als er een mooie avond wordt 
gehouden. Of het nu een pub-quiz is of een battle… 
Geweldig! Mijn adjudant en ik hebben ervan genoten 
en we genieten nog steeds met volle teugen!

Wat een fijne mensen treffen we overal, zowel in 
Striepersgat als daarbuiten. Ik moet zeggen dat het 
Prinsschap me nu al zo ontzettend veel vreugde en 
voldoening heeft gegeven… Ik gun het iedereen om 
het ook eens mee te maken! Ook fantastisch om te 
zien is dat de diverse commissies en verenigingen klaar staan met raad en daad en hard hun best 
doen. Ieder op zijn of haar eigen vlak, om carnaval op rolletjes te laten lopen.

En dat lukt! Want zoals de Strieperschatjes al zongen: ‘Carnaval dè vierde SAMEN’. Carnaval 
vier je niet alleen, maar samen en samen gaan we er een fantastisch mooie carnaval van maken! 
Heel graag tot snel, ergens in ons mooie Striepersgat! Want ge wit:

‘As ge ’t lève goed bekijkt,
is ’t nog schônder as wa ’t lijkt’

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



Woordje van 
de President                                                                                                                    
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Lieve Striepers en Strieperinnen,

Hedde gullie ook al zo genoten? Wat een feest is het 
sinds de vorige Pypliano al weer geweest! Twee fan-
tastische Vorstenzittingen, een gezellige Battle of Strie-
persgat en natuurlijk de geweldige kwis van Vijf vur Hal-
luf Elluf! The King is de koning en Hans Keeris Brabants 
kampioen tonproaten. De Strieper is nog schònder dan 
vorig jaar, onze Hop- en Hofmarjannekes hebben zich 
weer super gepresenteerd op het grote podium van het 
Dansgardefestival en het Blaoskapellenfestival van CV 
De Brassers beleefde zijn 39e editie.

En wat te denken van 33 jaar jeugdkapel! Super feest met deze kanjers! Ook het Striepersgats 
Open Podium was een fijn kinderfeest, dankzij CV Wij met z’n vieren en de rest! Niks is wa ut 
Lekt! Het lekt namelijk vrij druk, maar Prins Fons d’n Urste en Prins Luuk d’n Urste en hun gevol-
gen zijn onvermoeibaar. Volgens mij kunnen ze niet wachten op de grote finale!

Ondertussen wordt ons Striepersgat meer en meer gesierd door 
onze eigenste Striepersgatse sjaals. Kan ook niet anders, want 
ze zijn schòn, vur een vriendelijk prijsje en ge bent meteen ver-
kleed. Wisten jullie dat deze ook verkrijgbaar zijn via onze eigen-
ste websjop? Op www.striepersgat.nl vind je ze, evenals de Strie-
persgatse vlaggen.

Dankzij de inspanningen van onze fantastische commissies heb-
ben we al een geslaagd seizoen en zijn we klaar voor wat nog 
komen gaat. Iedereen alvast super bedankt voor de inzet!

Langzaamaan wordt het tijd voor ‘D’n donderdag vur de vrijdag 
vur de carnaval’. Ik hoop dat iedereen er goed met elkaar van kan gaan genieten en je weet: ‘Ge 
bent zelf verantwoordelijk voor oew eigen fisje en dat van anderen’.

Doet, vat en geniet!

Alaaf!
President Dennis
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zeer geslaagd

Beste Striepers en Strieperinnekes,

De Raad van Elf hield op zaterdag 28 januari voor de tweede keer The Battle of Striepersgat. Een 
bijzonder geslaagde avond. De deelnemende teams streden tegen elkaar om de felbegeerde 
Battle wisselbeker. ADA was vorig jaar de eerste winnaar; nu ontvingen de dames van Vijf vur 
Halluf Elluf de beker. Meiden gefeliciteerd!

Voor de volgende editie dagen wij ook de Striepersgatse commissies uit om mee te strijden! En 
onder het motto: ‘Zoals we het willen maken, zo moeten we het ook krijgen’, dagen wij ook de 
Brouwersgatse carnavalsvierders uit!

Onze speciale dank gaat overigens uit naar het team van het Oude Wandelpark, dat de zaal ter 
beschikking stelde om dit evenement te kunnen houden.

Voor de volgende editie van de Battle kunt u zich al weer inschrijven. Dus als u mee dees daag 
een lid van de Raad van Elf tegenkomt, dan klamp hem vast en meld je aan! Eenieder enorm 
bedankt voor de gezellige avond!

Met carnavaleske groet,
Arno Jacobs



Bij het uitbrengen van deze Pypliano staan we aan de 
vooravond van carnaval en hebben we al tal van car-
navalsactiviteiten achter de rug. Momenten met veel 
gezelligheid, lol, samen strijden om een titel en genie-
ten van elkaars kolder. In de afgelopen weken zijn er 
meerdere malen vragen gesteld hoe het nu zit met het 
lidmaatschap ‘buitendurpse’ verenigingen bij Carna-
valsfederatie Striepersgat.

Eerst even een stukje historie. Vanaf de oprichting 1965 tot 
de toetreding van Brouwersgat en Mulkgat in 1982 was de 
federatie een overkoepeld orgaan voor de carnavalsvereni-
gingen in Striepersgat. Met de toen gehanteerde naam Fe-
deratie van Carnavalsverenigingen Valkenswaard werd de 
gemeente Valkenswaard bedoeld en dat is nog steeds de 
intentie. De doorstart van de federatie heeft op 29 oktober 
2010 geresulteerd in nieuwe Statuten en  een nieuw Huishoudelijk reglement. Deze zijn tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2010 uitgebreid behandeld en vervolgens unaniem 
geaccordeerd.

Onder de statutaire naam Carnavalsfederatie Striepers-
gat is als doelstelling omschreven de jaarlijkse carna-
valsviering in Valkenswaard consolideren en verder uit-
bouwen met het accent op een goede verstandhouding 
tussen de plaatselijke verenigingen en het behartigen 
van hun belangen. Om dit te bereiken, is vastgelegd dat 
de federatie zich zal inzetten voor het stimuleren van 
carnavalsactiviteiten, zorg draagt voor goede communi-
catie tussen leden, onderlinge ondersteuning stimuleert 
en het delen van kennis faciliteert.

‘Valkenswaard’ is meer dan alleen Striepersgat en even-
als destijds in 1982 willen wij er voor waken dat in het 
carnavalsseizoen geen evenementen samenvallen. En 
dat er sprake is van één prins en één carnavalskrant in 

respectievelijk Striepersgat, Mulkgat en Brouwersgat.

Tijdens de ALV van 15 november vorig jaar is door de aanwezige verenigingen uitdrukkelijk beno-
emd dat carnaval een uniek feest is, dat we samen koesteren. Mooi dat we als buren elkaar goed 

6

Van Carnavalsfederatie 
Striepersgat



verstaan, we elkaar blijven ontmoeten en bij elkaar op het fisje komen. Dit alles in het besef dat 
de omvang van de georganiseerde carnaval helaas steeds kleiner wordt.

Daar waar er wel eens commotie ontstaat over gezamenlijke of samenvallende activiteiten, is dit 
volgens mij een teken van grote betrokkenheid van iedereen. Daarbij voelen ook wij de spanning 
tussen traditie en de weg om de continuïteit te waarborgen, iets heel eigentijds. Voor de federa-
tie staat het belang van de carnavalsvierder voorop. Voor nu is een waardige en carnavaleske 
start van de carnaval van grootste belang! Iedereen is zelf goed in staat er een mooi feestje van 
te maken. Ongeacht wie er ook naast of voor hem of haar, dan wel alleen of gezamenlijk op het 
bordes staat.

Nadat een aantal Brouwersgatse verenigingen zich recent aansloot, heeft inmiddels dus ook 
CV De Pintenwippers - de traditionele dragers van de georganiseerde carnaval aldaar - zich bij 

ons gemeld en wij hebben hun lidmaatschap aan-
vaard. Natuurlijk hopen we dat er ook nog aanslui-
ting uit Mulkgat gaat plaatsvinden. Wij zouden dat 
als de kroon op de door ons in 2010 ingezette weg 
ervaren!

Daarbij spreekt het voor zich dat wij onderschrij-
ven, en ons er zeker ook hard voor blijven maken, 
dat elk carnavalsdorp de eigen prins met entoura-
ge behoudt. Waar mogelijk is er plaats voor oude, 
maar zeker ook herdoopte en nieuwe tradities, 
zoals nu ook het geval is. Waar de belangen el-
kaar raken, willen wij graag een rol spelen in een 
constructieve dialoog over hoe we zaken samen 
kunnen realiseren.

Ik wens iedereen, mede namens de collega-be-
stuursleden, fijne carnavalsdagen toe. Tijd om het 
dagelijkse leven even los te laten, veel leut en ga 

samen met elkaar een fisje bouwen. Ik heb er heul veul zin. Als geboren en getogen Strieper van 
d’n Eindhovenseweg heb ik al vroeg geleerd ‘Samen komen we verder’. Want zoals ge ut maokt 
– zo kredde ut.

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

Henk Kremers
Een van de boegbeelden 
van de Striepersgatse car-
naval heeft dit jaar de Fe-
deratieonderscheiding ge-
kregen. Tijdens de tweede 
Vorstenzitting ontving 
Henk Kremers, uit handen 
van Hans de Kinderen, 
Voorzitter van Carnavals-
federatie Striepersgat, het 
felbegeerde kleinood. Vol-
gens vrijwel iedereen een 
meer dan terecht keuze, 
omdat Henk vele verdien-
sten heeft voor de geor-
ganiseerde carnaval in 
(Groot) Valkenswaard.

Zo was hij ooit initiatiefnemer van het Paar van het Jaar en de Striepersgatse bruiloft. Maar grote 
animator van de contacten en bezoeken aan de Ridders van Brunengruz uit Tienen. Daarnaast 
had Henk jarenlang zitting in het algemeen bestuur van de Stichting Carnavalsviering Striepers-
gat en was hij zestien jaar lid van de Raad van Elf. Als voorzitter was hij ook heel wat jaren lid van 
het db. Altijd kritisch en immer opkomend voor zijn Rv11.
Hij was Prins in 2003 en bezorgde Nol van Alst ‘klotsende oksels’, door hem pas tijdens de Prins-
verkiezing te vragen als adjudant. Ook als steun en toeverlaat was en is Henk een fenomeen. 
Bijvoorbeeld als adjudant van Prins Ron d’n Urste in 2009. Al is hij er ook niet vies van om zelf op 
de voorgrond te staan. Hij is al heul lang voorzitter en aanjager van zijn club CV De Bokkenrijders 
en ook nog lid van de meeste gewichtige club in Striepersgat, de Hecto’s.
Henk zat in talloze commissies en begon vele grote en kleine initiatieven. Veelal met zijn vrienden 
van de Raad van Elf of zijn ‘partners in crime’ van CV De Bokkenrijders. Denk aan een succesvol 
evenement als Striepersgat on Ice, maar ook het ‘spontaan lenen’ van de Brouwersgatse Prin-
senwagen en het in de kerktoren hijsen van de Prinselijke scepter. Ook is hij sinds enkele jaren 
medeorganisator van de Brabantse Bonte Avonden bij zaal Lavrijssen. Voor Henk is de wereld 
een dorp, waar iedere dag iets te doen moet zijn. Is het er niet – hij regelt het – maar wel op zijn 
manier!
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‘Dansen, sjansen of 
patience’ met 
Striepersgats Orakel

Het Striepersgats Orakel presenteert, in samenwer-
king met het Feeënbal in café De Fantast, ‘Dansen, 
sjansen of patience’. Je bent al wat warmgedraaid 
bij Nooit te Vruug, je komt net van de aardappels, uit 
de schmink of thuis van de bank… het maakt niet 
uit.

Op vrijdag 24 februari om 21.00 uur staan voor de in-
gang van café de Fantast twaalf prachtige dames en 
één charmante 
heer met Orakelse 
feeënstokjes te 
wachten op jullie. 
En dit alles voor 
een avondje carna-

val, waarin jullie talenten tot het maximale worden gewaar-
deerd. Wij helpen je bij binnenkomst je talenten te selecte-
ren.

Van een enthousiaste dansliefhebber tot doorgewinterde 
sjanser of een ster in patience spelen, jullie krijgen allen de 
eenmalige kans om de spotlights te pakken en het Strie-
persgats publiek van verwondering te doen smelten. Kom 
met ons dansen sjansen of patience!

Wij zij nu al verrukt van al het Striepersgats talent dat we 
mogen gaan aanschouwen. Tot carnavalsvrijdag! 

Alaaf op de Statie!
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Jägermeisterfeste                                                                                                                                     
   2017
Beste Striepers en Strieperinnen,

Nog een week en het carnavalsfeest barst 
weer los in ons mooie Striepersgat. Na de car-
navalsmis, de sleuteloverdracht, recepties, de 
grote optocht, de ontvangst op de Brouwerij, het 
dweilen en nog vele leuke andere dingen, is het 
weer tijd voor de dinsdagmiddag en de gezel-
lige Duitse Jägermeisterfeste.

Dit alles gaat weer gebeuren bij café Du 
Commerce. We hebben dit jaar drive-in-
show De Boemel kunnen strikken om er 
een te gek Duits feest van te maken. Dit 
doen ze niet alleen, maar met medewer-
king van diverse Striepersgatse arties-
ten. Wie dit zijn, blijft nog even geheim, 
maar als je het wilt meemaken, ben je 
vanaf 14.11 uur van harte welkom. Na-
tuurlijk onder het genot van de bekende 
borrel en de pullen bier.

We zien elkaar!

We wensen alle Striepers en Strieperin-
nen een geweldige en veilige carnaval 
toe en we zien elkaar op dinsdag in Du 
Commerce!

Viele Gruße,
Eine Jägermeister von 
Striepersgat
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Jan Cremersbokaal 
voor CG Achteraf 

Ook dit jaar kwamen de nominaties 
voor de Jan Cremersbokaal weer 
van de 28 bij de Federatie aangeslo-
ten verenigingen. Vorig jaar uitge-
reikt aan CV Halluf Elluf. En als ik 
nu achteraf terugkijk op het proces 
van aanmelden, hebben de vereni-
gingen er ook dit jaar serieus werk 
van gemaakt.

Wijlen Jan Cremers was een carna-
valsmens in hart en nieren en voor 
hem was het belangrijk dat er veel 
saamhorigheid was, we op elkaars 
fisje komen en dat allemaal met brui-
sende verenigingen als basis voor de 

georganiseerde carnaval. De Jan Cremersbokaal werd daarom in 1995 als wisselbeker ingesteld, 
om jaarlijks de meest actieve, innovatieve en volhoudende vereniging te eren. De verenigingen 
hebben gesproken en waren ook dit jaar overduidelijk.

Bij de genomineerde is muziek de rode draad, maar zelf maken ze echter geen muziek. Basis 
voor deze groep carnavalsvierders is ongedwongen gezelligheid. De passie voor muziek spuit 
eruit en telkens is deze groep carnavalsvierders op zoek naar vernieuwing en eigentijdse moder-
nisering. Met dat in het achterhoofd zeg ik: het wordt hoog tijd dat ze eens een eigen muziekske 
of zanggroep gaan oprichten. Het ‘lalala-gehalte’ is groot, maar ze kunnen volgens mij meer.

Sinds 1992 zijn ze betrokken bij de carnaval, w.o. deelname aan optochten in Striepersgat maar 
ook buitendurps w.o. Mulkgat. Opgericht op 4 april 1992 in de keuken van moeder Janssen. Al 
snel werd er verhuisd naar de Oriënt Express. En inmiddels is er ook een grote tweede generatie 
actief, wat veel hoop geeft voor de toekomst. Je kunt echter niet zomaar lid worden, want ze heb-
ben een heuse stemmingsprocedure. Sinds 1996 houden ze op carnavalsmaandag de Blaaska-
pellenpolonaise. Deze wordt door velen bezocht en zeer gewaardeerd.

In een aparte stichting hebben ze sinds 2012 het Liedjesfestival ondergebracht. Ontstaan in 1976 
als Grand Gala du Striep; vroeger in zaal de Harmonie en later in zaal Lavrijssen en De Hofnar. 
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Inmiddels heeft het evenement het Groot Striepersgats Liedjesfestival en vindt het plaats in De 
Senaat. Vernieuwd met voorrondes –wildcard – een finale, en dat allemaal op één avond. Dit jaar 
was het 40-jarig jubileum. Vroeger vooral een zoektocht naar de beste carnavalskraker, nu steeds 
meer een zoektocht naar het lekkerste nummer.

Het is inmiddels duidelijk wie de 
winnaar is – club met een X-factor. 
Met hun naam ‘Achteraf’ kunnen 
ze zich altijd indekken. Ze kun-
nen overal te laat komen en ook 
overal als laatste weggaan. Maar 
er is door collega verenigingen 
veel waardering voor jullie door-
zettingsvermogen, organisatie van 
meerdere spraakmakende  evene-
menten en aanwezigheid op vele 
fisjes en recepties.

Daarom gaat de JC-bokaal dit jaar naar CG Achteraf!

Hans de Kinderen

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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Uit de oude doos
Tijdens de druk bezochte verkiezing van de Jeudprins, op zondag 13 november j.l., zag ik – naast 
enkele oud-jeugdcommissieleden – een groot aantal nieuwe leden. In een nieuwe outfit, in een 
nieuwe residentie: Du Commerce. Ik ontmoette een van de uitbaters: Joost Lemmens. Hij was 
in het verleden de drijvende kracht bij de toenmalige residentie, Old Dutch. Ik vond het fijn om 
Joost, destijds een prima gastheer, weer terug te zien en ik neem aan dat de jeugd er weer ‘ne 
goeie’ aan heeft!

Onlangs liet mijn vrouw Annie mij een foto zien op Facebook. Iets waarmee ik als digibeet niet 
zo handig ben. Ik keek nog eens goed naar de nieuwe Jeugdcommissie. Ik herkende niet veel 
mensen er in. Wel Ingrid van Keulen (nu De Jong), Petra Visser en mijn schoondochter Renate 
Wooning. Allemaal gestoken in een chique outfit.

Meteen dacht ik terug aan mijn eigen tijd in de jeugdcommissie. Zo’n 25 jaar lang. Wij waren toen 
vele jaren herkenbaar in een door Old Dutch gesponsorde rode bodywarmers en later de blauwe 
bodywarmers, met daaronder een zwarte coltrui en weer later een gele.

Ik ging naar zolder en zocht in de ‘Oude Doos’ naar 
herinneringen, foto’s o.i.d. van die JC-jaren. Maar… 
geen resultaat. Vaag herinner ik me nog dat er ooit 
een foto is gemaakt op de tribune van VV De Valk 
en ook nog eentje bij blokhut D’n Aerdbrand aan 
de Luikerweg. In de ‘Oude Doos’ was alleen die uit 
2000 te vinden. Ook in De Strieper en in ’t Strie-
perke géén resultaat…

Verder mijmerend herinner ik me weer de gewel-
dige jaren in de Jeugdcommissie. Het waren zeer 
zeker ook zware jaren. Veel te doen. Maar als ik die 
blijde gezichten van de kinderen zag tijdens de vier 
dagen carnaval, en ook tijdens de activiteiten daarvoor, dan denk ik weer: ‘daar deden en doen 
we het voor!’. Ook als je nu nog oud-Jeugdprinsen, oud-raadsleden, oud-Hopmarjannekes of 
oud-Jeugdkapelleden tegenkomt, hoor je vaak: ‘Wat was dat toch een geweldig leuke en mooie 
tijd!’

Dit jaar is het thema ‘Niks is wa ’t lèkt’. Ik wil daar op inhaken met ‘’t Lèkt of ’t niks vur stelt, mer…’ 
Ik denk weer terug aan die jaren en zie dan toch weer vele gezichten voor me. Enkele namen 
wil ik hier nog wel noemen. Ik zal er beslist een aantal niet meer kunnen noemen, want ook mijn 
herinneringen zijn niet volledig.
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Jan en Ruud van Dijk (beide zijn enkele jaren voorzitter geweest), Ton Kremers, Huub de Wert en 
Helene de Natris, Alfred en Esther Poldervaart-Doddema, Herold Hol, Martien Wijnen jr., Piet van 
Lieshout, Wim Firet, Mies Melotte, Patrick van den Dungen, Mirjam van Dijk, Priscilla van Lies-
hout, Ruud van Lierop, Jeroen de Kinderen, Peter Vosters, Henny Phiferons, Henriëtte Hertroys, 
Dennis en Nicole Jacobs, Annie Wooning, Jolande Cuypers, Wendy van Daal, Roel van Wijk, 
Bram Bots, Maarten van den Berg en nog enkele anderen.
Wat deden zij zoal? En: wat is er zoal te doen?

- Vergaderingen bij wisselende JC-leden thuis (met hapje en drankje). Zo’n zes à zeven   
 keer per jaar.
- Programma opstellen: welke activiteiten/recepties gaat de jeugd bezoeken? En welke at  
 tentie wordt dan meegebracht. Daarnaast ‘speech-onderscheidingen’ uitreiken aan…, re  
 gelen vervoer et cetera.
- Het up-to-date maken en houden van de kleding en instrumenten.
- Taakverdeling JC-leden bij uitredens, recepties, bezoeken e.d.
- Regelen van consumpties, maaltijden. Locaties, tijden e.d.
- Overleg met ouders kandidaten jeugdprins, adjudant (o.a. over onderscheidingen).
- Taakverdeling rond artikel in De Strieper, samenstellen van ’t Strieperke.
- Wie verzorgt presentatie/verkiezing/ceremoniemeester bij receptie?
- Het versieren van de bus: slingers, ballonnen.
- Zorgen dat kinderen thuis worden afgezet of afgehaald zijn.
- Deelname aan de optochten (zondag en dinsdag).
- Club van 111: zoeken naar nieuwe leden, lolly’s bestellen e.d.
- Begeleiden kinderen, in het gareel houden, bezig houden met activiteiten.
- Naar het Blaaskapellenfestival, het SOP, de Carnavalsmus op zaterdag, vier dagen 
 carnaval
- Enzovoorts, enzovoorts…

Ik hoop dat de nieuwe jeugdcom-
missie hier niet te veel van schrikt! 
Ik wens ze heel veel succes én 
uiteraard ontzettend veel plezier! 
Ik hoop dat jullie na de komende 
carnaval óók zullen zeggen: ‘Het 
lijkt wel of het niks voorstelt, maar 
het vele werk heeft toch resultaat 
gehad! Dat de kinderen van de 
Jeugdraad, de Hopmarjannekes en 
de Jeugdraad een geweldige tijd 
hebben gehad’.

Daar deden wij en jullie het toch voor?!

Alaaf!
Herman Wooning
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Opoe hèt wirris wa
Hè hè, wor moet ik nouw wirris over 
schrèève? ik zit al ne tèèd te prakkeseere en 
ik weet niks. Onze oudste klèènzoon die in 
Oeteldonk wônt, schrèèft op Facebook dèt-
tie op Aswoensdag nur de begraffenis van 
Knillis gí. Ik heb geleze dè ze ut ‘r daor nog 
nie meej ins zèn. Altijd war dieje begraffe-
nis op VAASTENAOVEND um 23.55 u Meej 
’n kraonwaoge, hôôg bove Knillis wier ie dur 
d’n Prins en zunne Adjudant van zunne sok-
kel gehold en op ’n platte kar te ruste geleed. 
Mèr dè mag nie mir! of… messchien tóch? 
(Meej ’n schrikkeljaor stì z’n vrouw, moeder 
Hendrien, d’r ok bij ).

Och ze zuuke ’t mèr ùt, ik blèèf in Striepers-
gat en op Vaastenaovend um aacht-ure stòn 
simme bij onze Striep en Striepke. Teminste dè denk ik! De Hof-en Hopmarjannekes kenne d’r wa 
van, veul natte witte zakduukskes vol meej traone. Och, ons tradisies zèn krèk zù schòn as wa ze 
op ’n aander vèène. Mèr tóch ben ik wel (’n bietje) sjeloers op Oeteldonk en dè hè’k al dikker ge-
zeed. Ons klèènkeinder die daor wone, hebbe allang iedere dag hunne dikke rôôd-wit-gèèle das 
um. Bij de bakkers ligge de schònste kikvorse van marsepein aachter de raom. Bij de bloemiste 
verscheijene sorte boekette bloeme meej dees kleure te kôôp, veul winkels laote zien dè ze veul 
meej carneval op hebbe en dan OVERAL hil veul vlagge.

Gelukkig hebbe we hier in de straot bij drie hùis neffe mekaor, de Striepersgatse vlag ùithange. 
Ok dè al jaore lang! Weijer heb ik al verscheijene jaore gèèl-blèuw bluumkes (neppe) vur de raom 
stòn. Toen Striepersgat 55 jaor beston, haj ik vur d’n dieje van ons m’ne mens zugezed, n’n Strie-
persgatse Valk van kleij gemokt, gebakke en geglazuurd, ok dè ding sti vur de raom, schòn of 
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nie, hij stì t’r!! Zo geniet ik van al dees ùiterlijk vertôôn. Krèk as ik de 
Striepersgatse Geminte vaandels wir zie wappere as ge Valkeswird 
binne komt, ge ziet ze ok op de mèrt! ’t Bild van de Valkenier is ins zù 
schòn as anders saome meej die vaandels! GÈÈL-BLÈUW paast bij 
èuw denk ik dan, zéker meej dieje ZWARTE VALK d’r op. ’n Perfecte 
combinasie…!

Kende begrèèpe hoe ik me dan vuul? Ik 
krèèg ‘t ‘r lekker wèèrum van! Ik wor nie te-
goei hiervan! Meej die daog draog ik mist-
entèds m’nne das meej: IK BEN JOU…. 
STRIEPER schat durop. Daor ben ik zù friit 
meej! Mèr nouw moet ik gòn kie-ze…we 

hebbe twìi nèèj Striepersgatse dasse gekocht bij Marc Maas vur 11 
euro per stuk (gin gèld vur zu’n schòn dasse). Meej ingebreijde valke 
durin! Nouw moet ik gòn kieze… Och dieje inne leg ik denk ik ok vur 
de raom bij de bluumkes, dès toch bekant ’n museumstuk, mag ie daor 
schòn zèn. Ik wil gèèr gòn pronke meej die schònne nèèje, ik hoop dè 
ik daormeej nie allin lôôp mèr d’r HIL VEUL van zal zien!

De kliir heb ik allanges klaor hange, gewaase, gestreke, nur de stòòmereej gewist, ’t zilver van d’n 
onze gepoetst, schòe-n laote blinke en we kenne (en kozze al) op stap. D’r war al tiin en taander 
al te doen as opwèèreming nur ’t schònste fist van ’t jaor: CAR-NE-VAL! ’t Zal zeker wir ‘n gewé-
ldig fist worre meej ’n por échte Striepers as Prins Fons d’n Urste en Jeugdprins Luuk d’n Urste 
veur op. Die hebbe allebei volop ’t Striepersgatse bloe-d in de gene, Ze zèn meej ’t beste sop 
overgote, hiet dè dan! Carneval 2017 kan nie kepot!!

Och, heb ik meejpersant tóch wa bij-in geprakkeseerd en denk bij m’n eige, hoe schòn en goe-d 
’t ok in Oeteldonk is, gif mèèn mèr STRIEPERSGAT, hier kende mekaor en alle Striepers bij-in is 
ok: EIGE IS GIN VÖDJE. Durrum Striepers en Strieperinnrekes; ik wens ùllie schòn daog meej 
die daog en ik zie oe wel ergend!

Houdoe hè!
Opoe
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Nostalgie
‘Nostalgie van Striepersgat’ was de titel van het lied dat Piep & Blaos bracht op het Groot 
Striepersgats Liedjesfestival. Een lied dat terugblikte op het carnaval in Striepersgat van 
zo’n dertig à vijfendertig jaar geleden.

Als je gaat terugblikken naar vroeger begin je oud te worden, wordt dikwijls gezegd. Hoewel ik 
inmiddels al een respectabele leeftijd heb bereikt, voel ik mij nog geen ouwe mens. Als geboren 
en getogen Eindhovenaar was carnaval vieren niet mijn ding. Ik had het van thuis uit ook niet 
meegekregen. Het carnaval in Eindhoven werd gevierd in besloten zalen. Op straat was carnaval 
nauwelijks zichtbaar. Thuis verkleedden wij ons als Tiroler, cowboy of we deden een boerenkiel 
met rode das aan en vierden zo met vriendjes en vriendinnen in huis carnaval.

Inmiddels is er in Eindhoven wel veel veranderd, 
hoewel ik mij erg stoor aan ‘Drie Uurkes Vooraf’, 
georganiseerd door Omroep Brabant. Daar ko-
men artiesten die mij niet zo  aanspreken.

In mei 1968 trouwde ik met, nog steeds mijn hui-
dige vrouw, Maria en we verhuisden naar een 
koopwoning aan de Kardinaal de Jongstraat in 
Valkenswaard. Hoewel Valkenswaard een uit-
gangscentrum was, waar het carnaval uitbundig 
werd gevierd bleef carnaval een ver-van-mijn-
bed-show. Op een gegeven ogenblik werden wij 
bij buren uitgenodigd voor een drankje. Op die 
avond kwam carnaval ter sprake. Een broer van mijn buurman speelde in een carnavalsorkestje 
Non Stop 71 geheten. Dit orkestje speelde in die tijd ook tijdens de jeugdprinsreceptie bij Riche 
aan de Markt.

Door zijn enthousiasme werd ik nieuwsgierig en besloot om gezamenlijk de eerstkomende carna-
val de receptie te bezoeken. Vanaf dat moment was bij mij het ijs gebroken. Ik zag een feestende 
massa in de kroeg, maar vooral ook op straat. Iedereen kende en begroette elkaar. Kortom dit 
was straatcarnaval dat mij zeer aansprak. Nonstop 71 ontpopte zich als een waarlijke stemming-
maker en werd gevraagd om in Were Di aan de Maastrichterweg de carnavalsdagen op te fleuren.

In die tijd gingen wij ook met een aantal buurtgenoten op 
stap rechtstreeks naar Weredi, waar Non Stop 71, bestaan-
de uit de muzikanten Jef, Frans en Peer van Winkel, de ge-
broeders Wil, Hans en Kees Wijnen, Ben Vossen en Alois 
Wetzer, de zaal met hun live muziek compleet op zijn kop 
zette. Enkele van deze muzikanten kom je nu nog steeds, 
in een andere samenstelling, in Striepersgat tegen. Met 
onze groep waren we lang fan van Non Stop 71. De onder-
scheiding daarvoor heb ik nog steeds in mijn bezit.
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In die tijd, en dan praat ik over 40 à 45 jaar geleden, stond Striepersgat bekend om de Rosen- 
montag. Op de maandag met carnaval werd Striepersgat overspoeld met blaasorkestjes uit eigen 
dorp, maar ook uit Eindhoven, Tilburg en andere plaatsen. Op de Markt en decStatie kwamen de 
kapellen elkaar tegen en op straat werd gezamenlijk geblazen.

Ik kan mij nog herinneren dat midden op de kruising Eindhovenseweg-Leenderweg de politie 
die het verkeer trachtte te regelen werd ingesloten door een groep muzikanten, waardoor van 
verkeerregelen niets terecht kwam. De politie kon het waarderen en de automobilisten wachtten 
rustig af.

Maar waar zijn ze gebleven die boerenkapellen? Ook de Striepersgatse kapellen, zoals Strietbiet, 
de Sloebers, Het Harmonieke, Lek me Vesje, De Dauwtrappers, de Wanklank, De Hebrass-kapel, 
De Schuimkoppen, Kapel de Vurdeurtrekkers, De Gietersch, De Notenkrakers, De Zwalkenieren, 
De Pompiers. Helaas je ziet ze niet meer.

Als je nu met een blaasorkest de kroeg inkomt, loop je het risico dat je overstemd wordt door de 
diskjockey die ingehuurd is om de stemming in de kroeg hoog te houden. Blaasmuziek verdwijnt 
helaas steeds meer uit de Striepersgatse carnaval. Zie ook het teruglopende animo om het blaas-
kapellenfestival van de Brassers te bezoeken. Ook de jaren goed bezochte Blaaskapellenpolo-
naise heeft grote zorgen door een teruglopend aanbod van kapellen.

Hoe jammer het ook is, de nieuwe opgroeiende generatie trekt zich weer terug in de kroeg en 
maakt onder elkaar veel plezier. Onder de tonen van veelal Après Ski-muziek. Misschien kan de 
tent dit jaar op de Markt een kentering teweeg brengen door daar, voor de nu nog bestaande or-
kestjes, een podium te bieden…

Of de tijd van toen nog ooit terugkomt, is een groot vraag-
teken. Gelukkig ben ik in 1992, samen met nog een vijftal 
beginnende muzikanten, gestart met Piep & Blaos. In de 
beginperiode gingen wij met vijf nummers in het boekje 
alle cafés in Striepersgat af. We waren toen een graag 
geziene gast, waar we meestal ook nog, als dank voor 
ons optreden, een drankje kregen aangeboden.

Inmiddels bestaat dit kapelleke al 25 jaar en is uitge-
groeid naar 22 spelende muzikanten. We maken met 
deze groep vier dagen plezier. Spelen inmiddels op de Minizittingen en worden gevraagd om 
op dinsdagmorgen de bewoners van Kempenhof een gezellig uurtje te bezorgen. We zijn vanaf 
het begin bezoekers van het Smartlappenfestival van de Pimpelmezen en je komt ons ook altijd 
tegen bij de Blaaskapellenpolonaise. Tijdens de optocht op zondagmiddag en tijdens de kinder-
optocht op dinsdagmiddag vind je ons ergens langs de kant.

In de cafés zijn we waarschijnlijk niet te vinden, maar in de zalen van Lugano, Lavrijssen en Du 
Commerce zijn we welkom. Evenals in de tent op de Markt. Ik hoop het 33 jarig jubileum van Piep 
& Blaos nog mee te mogen maken. Al is het met een rollator. Ik wens iedereen, ondanks mijn 
mooie herinneringen aan vroeger, toch ook voor dit jaar een heel plezierige en fijne carnaval toe 
en wie weet ontstaan er in de toekomst wel weer nieuwe carnavalskapellen!

Martien v.d. Molengraft
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Vorstenzitting 2017
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Omdat CV De Pintenwippers sinds kort lid is van Carnavalsfederatie Strie-
persgat en Prins King onlangs de titel van ‘Koning der Prinsen van Brouwers-
gat, Mulkgat en Striepersgat’ veroverde, hierbij een interview met de heerser 
over Brouwersgat.

Prins King van Brouwersgat was in 
2000 bijna heerser in Striepersgat
Voor velen was de keuze voor Jos van den Berg als nieuwe Prins van Brouwersgat een 
grote verrassing. Toch zong de naam van de Valkenswaardse bakker al langer rond in car-
navalesk Dommelen. ‘Als imitator van Elvis, heb ik natuurlijk de nodige podiumervaring. 
Praten voor een volle zaal, is geen probleem.’ 

De 56-jarige Jos, toch vooral bekend in Valkenswaard 
(onder meer als lid van carnavalsvereniging Nie Melke en 
succesvol deelnemer aan het Groots Striepersgats Lied-
jesfestival, red.), werd twee weken vóór 11-11 gevraagd 
om Prins van CV De Pintenwippers te worden. ‘Ze bel-
den op en vroegen of ze eens konden komen praten. ’s 
Zondags moest ik iets laten weten. Ik heb uiteraard eerst 
goed overlegd met Marion (vriendin, red.) en toen beslo-
ten om ‘ja’ te zeggen. Het is toch een eer om te worden 
gevraagd en met de nieuwe opzet van het Brouwersgatse 
voorseizoen is het mijns inziens nog leuker geworden.’
Jos werd geboren op de Dommelseweg in Valkens-
waard, maar als tiener verhuisde hij met zijn ouders naar 
Dommelen. ‘Mijn vader en moeder wonen er nog steeds. 
In het Gertrudisdal. Ik heb er uiteindelijk zo’n tien jaar 
gewoond. Na mijn trouwen ben ik weer in Valkenswaard 
gaan wonen. De binding met Dommelen is echter altijd 

gebleven. Ik ben al vele jaren lid van CV De Pintenwippers en met Coen van Och (nu uitbater van 
café-zaal De Bommel, red.) heb ik lange tijd in de band Gypsy Rock gezeten. Na mijn scheiding 
vond ik het beter om het uitgaansleven in Valkenswaard eventjes te mijden en zo kwam ik weer 
geregeld bij Coen in de zaak. Zo zijn de eerste contacten ontstaan.’

Broodbezorger
Inmiddels is Jos al zo’n 23 jaar broodbezorger in Valkenswaard. Hij werkte eerst als spuiter bij 
Berkhof, maar via Toon Stoffels kwam hij in het bakkersval terecht. ‘Uiteindelijk heb ik de zaak van 
Toon overgenomen en werd hij masseur’, lacht Jos. ‘Een prima deal, want Toon had een mooie 
en brede klantenkring. Mensen vinden het toch fijn om vers brood te krijgen en dan wordt het ook 
nog thuis gebracht. ‘Gemak dient de mens’, zeg maar. Ik doe het nog steeds met veel plezier en 
heb al heel wat positieve reacties gehad op mijn Prinsschap.’ 
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Als adjudant heeft Prins King gekozen voor zijn stapmaat Gerard Sijkens. ‘Ik ken hem al 37 jaar. 
We werkten samen bij Berkhof en zijn vrienden voor het leven. Omdat ze in Brouwersgat de regel 
dat de adjudant uit de Raad van Elf moet komen, hebben geschrapt, kon ik Gerard vragen als 
mijn rechterhand. En Jack Thijssens, zelf ooit Prins en vele jaren Opperveldwachter, staat me bij 
met raad en daad. Overigens was ik ooit bijna Prins in Striepersgat. Toen Michel Huibers Prins 
was, heb ik met de gebroeders Hein en Bert de Wit geprobeerd een coup te plegen. De naam om 
de Prinsenwagen was al aangepast! Jammer genoeg is het niet gelukt! Haha! Maar Brouwersgat 
is een uitstekend alternatief…’

Prins King van Brouwersgat 
met adjudant Gerard: ‘Woar d’n 
brouwer is, hoef dees bakker nie 
te zèn’.
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Tonpraoter Hans 
Keeris blaast 
concurrentie omver

Was hij een outsider, was hij de stille favo-
riet, steeg hij vrijdagavond boven zichzelf 
uit of waren de anderen (nog) geen top? 
Feit is dat Hans Keeris in de finale van het 
Brabants kampioenschap tonpraoten een 
geweldige buut bracht. Met schitterende 
woordspelingen, hilarische verzinsels en 
heerlijke humor. In zijn creatie als ‘De Bla-
osmuzikant’ was hij in de ogen van de vak-
jury de allerbeste. En het publiek deelde 
die mening…

Vorig jaar stond de tonpraoter uit Knegsel 
voor het eerst in de finale en verraste toen 
iedereen met de tweede plaats. Tijdens de fi-

nale van dit jaar was hij als hoestende en proestende muzikant in ademnood onnavolgbaar. ‘Ik 
ben, om te stoppen met roken, op yoga geweest. Het heeft niet geholpen. Het enige dat ik nu kan, 
is op m’n kop roken!’ Met dit soort humor en een mooie mimiek en timing toonde Keeris zich met-
een een serieuze concurrent van titelverdediger Berry Knapen, die als eerste in de ton verscheen. 
De zevenvoudig Brabants kampioen was weer uitstekend op dreef, maar leek minder overtuigend 
dan ‘normaal’.
Als ‘Wasmasjienemonteur’ had de Heezenaar vanaf de eerste minuut de volle aandacht van de 
zaal. Enkele grappen waren zeer gevat en zijn belevenissen met zijn broer Theo zorgden voor de 
nodige lachsalvo’s. ‘Sommige mensen hebben graag seks op de wasmachine. Ik heb daar niks 
op tegen, maar moet dit dan bij ons in de winkel?!’. Voeg dit bij zijn gezichtsuitdrukkingen en zijn 
gevoel voor absurditeit en Knapen kon niets anders doen dan terugkijken op een geslaagd optre-
den. In tegenstelling tot andere jaren, leek de concurrentie nu echter niet kansloos…

Gezellig
Dit bleek al bij Keeris, maar later op de avond deden ook Boy Jansen (‘Herman den Blijker’) en 
Rien van Genugten (‘Jan de Carnavalsman’) van zich spreken. Tussendoor waren er optredens 
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van Arian Compen (‘A3 de Verlosser’), Wichard de Benis (‘Krank Jorum’), Jo Deckers (‘Hannes 
de Prutser’) en Hans Eijkemans (‘De Reporter’). De laatste twee, ouwe rotten in het vak, brachten 
ouderwets gezellige humor, met sprekende, haast tastbare verhalen, maar ze konden uiteindelijk 
het publiek toch te weinig boeien. Dit gold zeker ook voor Compen en in mindere mate voor De 
Benis. In de voorronde uitstekend, maar na het ‘geweld’ van Knapen en Keeris gewoon niet goed 
genoeg.
Boy Jansen is zo’n topper die wél weet hoe hij de zaal moet bespelen. Hij zette zijn typetje lekker 

vet neer en bracht een zeer treffende parodie op de tv-
kok. Met grappen als ‘Wat is trage groente? Artisjok-
sjok-sjok-sjok’ en ‘Ik ben bescheiden gebleven onder 
mijn succes. Maar ja, als de tandarts dan zegt: ‘Her-
man, je moet een kroon’ Dan…’ bracht de tonpraoter 
uit Budel de zaal diverse malen in vervoering. Debu-
tant Rien van Genugten zorgde er vervolgens voor 
dat de finale een waardige afsluiter kreeg. Hij begon 
aarzelend, maar werd naarmate zijn buut vorderde, 
steeds sterker. Een misschien onverwachte, maar ze-
ker niet minder verdiende tweede plek was zijn deel.
Boy Jansen werd derde; gevolgd door Berry Knapen. 

Zij namen tijdens de galavoorstellingen enigszins revanche, met respectievelijk één en twee pu-
blieksprijzen…



 

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 

 



Website - Webwinkel - Vindbaarheid - Google Adwords - Facebook - Twitter - LinkedIn
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CV KDB, wa moete 
daar nou wir mee?

Tja, wa moete daar nou wir 
mee? Nou: hillemaol niks! 
CV KDB is namelijk een 
carnavalsvereniging voor 
gepensioneerde bestuurs-
leden van de SCS zou je 
kunnen zeggen. Zo’n bietje 
dan. En as ge met pensi-
oen gat, dan huufde hille-
mal niks mir.

CV KDB is opgericht op 18 oktober 2014. Daarom vieren wij 
dit jaar al ons elfjarig jubileum, ge kunt er mar op tijd bij zijn. Hoe? Geen flauw idee. Leden van 
CV KDB zijn Jan Zwarthoef, Ton van Loon, Michel Huibers, Gerton Heesakkers en Peter Kalb. 
Samen in het bezit van zeker elf kilo zilver van de SCS, want KDB herbergt dus, ondanks haar 
slechts vijf leden, behoorlijk wat SCS-mannen.
Maar liefst twee ereleden, twee oud-presidenten, één oud-secretaris, één oud-penningmeester, 
vier prinsen, twee adjudanten, diverse (oud- en nieuwe) commissievoorzitters en één Hofmister. 
We bestaan dus eigenlijk uit zeker vijftien leden. Vandaar ook dat we een ledenstop hebben: ’t is 
nou al oit vil te rumoerig bij de ledenvergaderingen.

CV KDB kiest ieder jaar uit eigen gelederen zijn ‘Denk d’n Urste’, onze oppermachtige. Dees jaor 
is dat Ton van Loon, alias D’n Derde Denk d’n urste. Hij is er erg blij mee, althans dat vindt de 
rest. Qua organisatie is onze CV democratisch vormgegeven: D’n Denk bepaalt alles. Verder is 
er, om zo weinig mogelijk aanzet tot ruzie te geven tussen de KDB-haantjes, voor gekozen om 
iedereen meteen erelid van CV KDB te maken. Iedereen hé zijn eigen apenrots.



Kunnen ze bij de SCS nog wa van leren misschien (daarom hebben we ’t ook zo gedaan!):
1. inne man hè alles te zeggen (D’n Denk)’
2. iederin kred mee alle onderscheidingen;
3. we kroppen niks nie op.
Deze drie dingen tezamen hebben tot gevolg: noit gin ruzie! Tot nu toe een succesformule!

De oorsprong van onze CV is onze liefde voor koken 
(en eten): KDB is begonnen als kookclubje, inmiddels 
bakt er nie vaak mir iets aan. Soms wel. Tijdens en 
voorafgaande aan het koken vergaderen en drinken 
we wat. Tijdens het eten praten en drinken we wat. 
Tijdens carnaval drinken we wat. Meer hoeft het niet 
te zijn wat ons betreft.

Nou, nou witte gullie ’t allemal wel zo’n bietje. Tot ziens. Laten we ’t samen er een paar vatten!

Namens D’n Derde Denk d’n Urste,
Peter Kalb
(noteerhulpje van D3)
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De nieuwjaarsbrunch 
van de Raad van 
Oud-
Prinsen 

Het hoge plafond en de sierlijsten creëerden samen met het diffuus licht, afkomstig van twee 
enorme kroonluchters, een bijzondere nostalgische sfeer. Wat hebben we toch een toepasselijke 
thuislocatie met de Raad van Oud-Prinsen. Alleen door de kunst al, althans wat daarvoor door 
moet gaan, trekt Du Commerce je als het ware terug in de tijd. 
Wat we nog wel missen zijn de traditionele Prinselijke pullen aan de muur. Iedere aspirant Oud-
Prins krijgt namelijk van zijn toekomstige Raadsleden een glazen pul welke door onze Tilly uit-
bundig met de Prinsennaam en de nodige krullen is gegraveerd. Dat moeten we toch eens een 
keer gaan regelen. 

Het idee was een Nieuwjaars brunch. Oké, het was wat 
aan de late kant, maar juist daardoor was  misschien de 
opkomst  zo overweldigend. Helaas kon Oud-Prins Jan 
d’n Urste er niet bijzijn. Ook Oud-Prins Pypliano was af-
wezig wegens herstel van Mientje die een lelijke val had 
gemaakt en daar toch wel enig letsel aan over had ge-
houden. Gelukkig gaat het momenteel de goeie kant op 
met  haar. Wij wensen Mientje bij deze dan ook van harte 
beterschap. Voor de rest was er dus iedereen. Zelfs ons 
nieuwste lid Oud-Prins Arno d’n Urste en diens echtge-
note Nathalie.

 
Door Mark Scheepers, de President van de Raad van Oud Prinsen, werd een speech gehouden 
waarin hij nogal wat tijd en energie had gestoken. Compleet met beeldspraken en gevatte komi-
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sche passages. De zaal hing  werkelijk 
aan zijn lippen. Wat was hij weer goed. 
Na een speciale verwelkoming van 
Mevr. Rijnders (echtgenote van wijlen 
Oud- Prins Phil d’n Urste) en Mevr. Van 
Grootel (partner van wijlen Oud-Prins 
en Grootvorst Jo d’n Urste ) werd het 
borrelglaasje met zwarte kip advocaat 
en slagroom geheven op de gezond-
heid en op Striepersgat. 

Tafel 1, de zogenaamde grondleggers 
tafel, ving aan met het buffet. Een overdadig Brabants buffet met heerlijke balkenbrij; bloedworst 
en zult. Wat een lekkernij. Tenminste als ge ervan houdt. Na een korte discussie over de ingre-
diënten werd er bij mij aan tafel snel even opgezocht wat Balkenbrij ook al weer precies is. Dat 
is nou weer jammer van zo’n moderne telefoon. Soms is het gewoon beter om iets niet te weten. 
Dit geldt trouwens ook voor sommige informatie over medi-
sche zaken, welke natuurlijk gedetailleerd ter tafel werden 
gebracht. 

Trouwens over medische za-
ken gesproken;  Fijn dat onze 
Oud-Prins Hendrik d’n Urste  er 
toch weer bij was. Ook hij had 
kort daarvoor even een gezond-
heidsprobleempje, maar dat 
was gelukkig snel opgelost. 
 
Verhalen over vruger en over 
het Striepersgat van weleer, 
maar ook van hoe het is en hoe 
het nu zou moeten. Na het eten 
volgde een gezellig afzakker-
tje in het kroeggedeelte. Daar 
bleek maar weer eens wat voor 
actieve vereniging de Raad van  Oud-Prinsen is en hoezeer de Oud-
Prinsen nog steeds sterk zijn betrokken bij het reilen en zeilen van 
ons mooie Striepersgat. 

Ook volgend jaar zal er wel weer een heerlijke brunch zijn. Ondanks dat de President aangaf dat 
door de regel het direct aanvangen met een advocaat vaak niet zo’n goed teken is, willen we dat 
er toch inhouden. 
Misschien dan afsluiten met een dronk  uit - oewe eigeste pul-  Dat zou mooi zijn.

William Damen 
Secretaris van de Raad van Oud-Prinsen van Striepersgat
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Kapellenkroegentocht
door Striepersgat
Op carnavalsmaandag 27 februari a.s. vindt voor de 23e keer de Striepersgatse Blaaska-
pellenpolonaise plaats. Carnavalsgroep Achteraf die dit evenement organiseert, is er na 
de jubileumeditie van vorig jaar wederom in geslaagd om een mooi programma samen te 
stellen. Nieuw dit jaar is de kapellenkroegentocht door Striepersgat. 

De blaaskapellenpolonaise 
staat al 22 jaar garant voor 
een gezellige carnavalsmid-
dag, waarbij een groot aantal 
kapellen van binnen en buiten 
Valkenswaard hun beste been-
tje voort zetten.  Sommige ka-
pellen zijn deelnemers van het 
eerste uur, maar elk jaar staan 
er ook weer kapellen op het 
podium die voor de eerste keer 
deelnemen en soms zelfs voor 
de eerste keer Striepersgat 
aandoen. Muzikaal spektakel 
en een gezellige sfeer zijn dus 
verzekerd. 
 
Nieuw: kroegentocht voor 
kapellen

Dit jaar is er voor het eerst een kroegentocht gekoppeld aan de blaaskapellenpolonaise.  Het blijkt 
voor veel kapellen steeds moeilijker te zijn om tijdens de carnaval hun muziek ergens binnen ten 
gehore te brengen.  CG Achteraf heeft daarom contact opgenomen met diverse horecaonderne-
mers in Striepersgat. Dit heeft geresulteerd in de eerste kroegentocht voor kapellen, die is ge-
koppeld aan de blaaskapellenpolonaise. Kapellen kunnen voorafgaand of na hun optreden in de 
Senaat ook terecht in de tent op de markt, Lugano, Hotel de Valk, de tent bij de Fantast en Willem 
II, Du Commerce en Zaal Lavrijsen om daar een deuntje te spelen. Ouderwets dweilen met echte 
carnavalsmuziek, in Striepersgat kan het nog!
Het podium van de blaaskapellenpolonaise is Stadscafé De Senaat, Luikerweg 10 in Valkens-
waard. De blaaskapellenpolonaise begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.30.
Kapellen kunnen zich nog aanmelden kijk voor meer informatie op http://www.cgachteraf.nl
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Historie van het 
Carnaval in 
Striepersgat (28)
Alvorens te starten met het Carnavalsseizoen 2006/07, eerst nog een terugblik op het vorig sei-
zoen 2005/06: namelijk de organisatie rondom het 55-jarig Boerenbal, gehouden op 20.02.06 in 
Feesterij Lugano. Op initiatief van de Koninklijke Gemengde Zangvereniging De Volharding werd 
deze oer-Striepersgatse avond opgericht.

De laatste tien jaar wordt deze avond georganiseerd door de commissie Bals & Zittingen van de 
Stichting Carnaval Striepersgat (SCS), waarbij een tweetal zaken in ere wordt gehouden: muz-
iek, een aantal echte Striepersgatse kapellen verzorgt afwisselend, de muzikale ondersteuning; 
daarnaast de Verkleding, vele Striepers en Strieperinnen verkleden zich carnavalesk en vaak 
onherkenbaar. Een jarenlange traditie, hetgeen voor vele bezoekers dan ook een echte uitdaging 
betekent. Als prijzen worden worsten aangeboden voor de beste ‘uitmonsteringen’, die gretig – 
onder het genot van een glas gerstennat – worden verorberd.

Met de jaarvergadering in mei hebben we afscheid genomen van Camiel 
Bots, als President van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat gekozen. 
Zijn opvolger, Jan Zwarthoed, zit vol met plannen en ideeën. Een kenmerk-
ende eigenschap van hem. Hij is een groot voorstander van een openbare 
verkiezing van de Prins en wil daar bij zijn aantreden dan ook werk van 
maken.

Op 31.10.06 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden van het dagelijks 
bestuur van de SCS, met een aantal niet direct carnavalsgebonden personen 

om te brain- stormen over de viering van het 55-jarig jubileum van de stichting in het seizoen 
2007/08. Met als thema: ‘Voortgang 55-jarig jubileum’. Voorzitter van de werkgroep is Ton Koolen.
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Dan nu de start van het carnavalsseizoean 2006/07, waar 
we op 10.11.06 afscheid hebben genomen van Rob van Gor-
kum, als Prins Rob d’n Urste en de presentatie heeft plaats 
gevonden van de nieuwbakken 54ste Prins, Toon Stoffels. 
Prins Toon d’n Urste regeert, samen met zijn adjudant Wou-
ter Staals, onder de leuze ‘De Toon is gezet, zo is ‘t mar net’.

Op 16.12.06 wordt het Groots Strie-
persgats Liedjesfestival gehouden in 
De Hofnar. De organisatie wil deel-

nemers en publiek een meer professionele ambiance bieden, wat betreft 
kwaliteit van het geluid en verlichting, maar vooral een ‘platte vloercon-
structie’, w.o. geen stoelen in de zaal, maar alleen staanplaatsen, zodat 
het publiek op een andere manier van het Liedjesfestival kan genieten. 
Een deelname van vijftien groepen; Willem Sterken verzorgt een professionele videoclip van de 
winnaar en alle liedjes zijn na afloop te downloaden van het internet, hetgeen betekent dat er dit 
jaar geen cd uitkomt.

Op 21.01.07 viert ADA haar 5x11jrg. Jubileum. De Oprichting van deze 
oudste carnavalsvereniging betekende toentertijd de Start van de Strie-
persgatse carnaval. Opmerkelijk is dat enkele oprichters nog altijd lid 
zijn, ja zelfs als actief carnavalist te boek staan, zoals Jacques Huibers, 
als eerste voorzitter en als eerste Prins van Striepersgat, n.l. als Prins 
Pypliano, met aan zijn zijde Wim Maas (1954). Martien Geldens, even-
eens grondlegger van CV ADA. Receptie in de Residentie, met muzikale 
ondersteuning van de Hebraskapel.

Tijdens het traditionele Vurdeurtrekkersfist wordt Prins Toon d’n Urste tot 
de eerste ‘Koning der Prinsen van Brouwersgat tot Mulkgat tot Striepers-
gat’ uitgeroepen. Op een ludieke wijze, met onder meer quizvragen, het 
spreken van dialect en het op een speciale wijze drinken van het Gersten-
nat, wordt Prins Toon als grote winnaar bekend gemaakt.

Tevens wordt op dit feest, 
door Esther Sterken (voor-
zitter van het GSLF), de 
eerste cd uitgereikt. Bij het 
uitreiken van de Strieper, 
op 27.01, wordt Jo de Bruin uitgeroepen tot de 
‘Meest Geperste van 2007’ Hij wordt op een fees-

telijke wijze toegezongen door Jolande Janssen voor zijn veler inzet voor de Striepersgatse Car-
naval.

De Vorstenzittingen, v.a. 27.01 zijn een groot succes. Voorzitter Nol van Alst heeft met zijn com-
missie Bals & Zittingen de zittingen weer uit een dip gehaald. Een puur carnavalesk vermaak met 
een hoge amusementswaarde. Hoogtepunten zijn o.a. Jacques van Gerven en Jan Snellen, die 
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in de kapperszaak ‘les van Erp’ vele bespottingen over lokale zaken weten te brengen. Echte 
Striepersgatse humor. Lia de Wit weet als bandparodiste, i.s.m. Bertje de Wit, een geweldige 
act te brengen. Vorst Mark Scheepers brengt een rap ten gehore, samen met zijn neef Robert 
Smolders. En het Genietschap van de Rooi Schoentjes zorgt voor de nodige hilariteit. Kortom: 
geweldige Vorstenzittingen.

Tevens wordt op de tweede Vorstenzitting door Federatievoorzitter Arie 
van der Toorn de traditionele Federatieonderscheiding toegekend aan An-
dré Stevens. Hij begon in de jaren zestig bij de CV Les Chats Noir; in 1977 
werd hij lid van de Striepersgatse Raad van Elf; in 1982 was hij Prins An-
dré d’n Urste; hij presenteerde jarenlang de Zittingsavonden; hij was de 
ontwerper van de carnavalskleding van de Hofkapel, de Hofmarjannekes, 
de mantel van de Prins, adjudant en Vorst. Zijn bijnaam luidt: ‘Mister Pro-

tocol’. André was jarenlang de Motor en het gezicht van de stichting.

Op 10.02 wordt voor de elfde keer de Striepersgatse Bruiloft gehouden. 
Het Paar van het Jaar wordt gevormd door Bert de Wit en Maria Hendriks. 
Zij worden om drie uur in de Raadszaal van het gemeentehuis door Betke 
Luijbregts in de ‘onecht’ verbonden. Receptie en bruiloftsfeest vinden 
plaats in Feesterij Lugano.

Op 15.02 wordt het laatste ‘nonstopprogramma’ voor de Bond van Oud-
eren gehouden in Zaal Lugano. Organisatie en presentatie is in handen 
van Jan van Keulen. Medewerking werd verleend door ‘Ut Striepersgats 
Orkesje’, bandparodist Lia de Wit; zang door de Oud Prinsen o.l.v. Jan Smets; ontvangst Prins 
Toon d’n Urste en een slotoptreden van de Valkenswaardse Elvis (Jos van de Berg).

De elfde Carnavalsmis wordt gehouden op za.17.02. Gezongen wordt de ‘Missa Festiva’ van 
Gretchaninofi, door het Gemengd Zangkoor De Volharding. Organist: Gerard Habraken; Soliste 
Shaunette Hildebrand (mezzo-sopraan). Verder medewerking van Kon. Harmonie UNA o.l.v. S. 
Rutten en de Striepersgatse Hofkapel o.l.v. M. Maas. De voorgangers zijn: deken W. Schaar en 
pater J. Mutsaers. Een traditie met veel waardigheid en kwaliteit. Een start in Striepersgat met 
carnaval, waar men trots op kan zijn.

Tevens worden op deze dag op het gemeentehuis Jacques van Gerven benoemd tot Lid in de 
Orde van de Reigerij van de Baronie van Ginneve tot Zilberreg en Jan van Dijk onderscheiden 
met de ‘Gouden Bolknak’. Beiden hebben zich jaren ingezet voor de Striepersgatse Carnaval, 
Jacques voor de vele Optredens met de Zittingen, Jan voor zijn 25-jarige inzet binnen de SCS.

Op 05.04.07 wordt door de commissie Pers en Propaganda (Betke Luijbregts e.a.) het thema 
voor de Carnaval 2008 vastgesteld. In het kader van het 55-jarig bestaan van Striepersgat: ‘t 
Moet nie gekker worre.

Rest mij de trouwe lezers van het Carnavalsorgaan De Pypliano, een fijne, gezellige en geslaagde 
carnaval toe te wensen.

Jan van Keulen,
Carnavalshistoricus
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Programma 
Carnaval 2017

Zaterdag 25 februari
10.11 Keren Carnavalk
11.00  Carnavalsmis
12.30  Brunch in de tent
13,45  Ontvangst Prins op het Gemeentehuis
14.00  Blaaskapellen in de tent
15.11  Sleuteloverdracht
15,22  Onderscheiding Striep en Striepke
15.30  Kick off 15 + Convenant
15.49  Jeugdprinsreceptie In Du Commerce
16.00  Rob de Ijscoman In de Fantast
16.00  Bierpong Festival in de Sleutel
19.00  Fist in de tent
20.00  ADA Bal bij Lavrijssen

Zondag 26 februari
09.49 Prinsreceptie bij Lavrijssen
11.30  Brunch in de tent
13.00 Opstellen Optocht
14.00 Optochtbal bij Lavrijssen
14.30 Optocht
15.00 DJ’s in de tent
19.00 Meeblèren in de tent
20.11 Prijsuitreiking bij Lavrijssen
20.11 Alaaf & Kicking in Du Commerce

Maandag 27 februari
11.00 Smartlappenfestival in de Wiilem II
11.30 Brunch in de tent
12.00  11 Kroegentocht
13.00 Blaaskapellenpolonaise in de Senaat
14.11 Officiele truiwerij met Betke
15.30 Truiwerijdiner in de tent
14.00 Kindercarnval bij Lavrijssen
14.11 Gouwe Ouwe Middag in de Hofnar
16.11 1steValkenswirdse Rockkappel de Fantast
20.00 De Deurzakkers in de tent
21.00  Kroegentocht

Dinsdag 28 februari
11.00 Kozakken zingontbijt in de Fantast
11.30 Brunch in de tent
13.00 Kindermiddag in de tent
14.00 Kindercarnaval bij Lavrijssen
14.11 Deutsce Feste in Du Commerce
14.30 Kinderoptocht
16.00 Roze Dinsdag in de tent
18.00 Het Leste Bietje Liedje in ‘t Swaentje
19.00 Afskuiting Carnaval Jeugd in de Hofnar
19.11 Kaihard Kienen in de Willem II
20.11 Slutelteruggave Bordes Oude Gemeentehuis
20.20 Afscheidsceremonie Striep & Striepke
20.49 Terugkeren Carnavalk
21.11 Frutjesbal bij Lavrijssen
22.11 Afsluiting Carnaval
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