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Carnaval 2017-2018
D’n hille optocht
danst
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Van de redactie
Vast werk zoeken of blijven freelancen?
Definitief een ‘knipje er in’… of willen we nog?
RKVV Dommelen, SV Valkenswaard of toch De Valk’?
Prins van Striepersgat of ‘gewoon’ raadslid?
Weer een nieuw seizoen Raad van Elf of tijd voor iets anders?
		

Ga ik voor een baardje of blijft het een kale kin?

Eerst de tuin of eerst de woonkamer?
Eh…

Eerst mijn werk afmaken of eerst de Pypliano?

Ons hele leven bestaat uit het maken van keuzes. Privé, met je werk, qua hobby’s of in andere
situaties. Soms kan het ook gaan om grote keuzen, die je leven beïnvloeden. Het kan dus best
lastig zijn om een goede keuze te maken. Nogal eens speelt het toeval ook een rol. De ene keer
zegt je gevoel dat je beter het ‘zo’ kunt doen, terwijl je verstand zegt dat het veel beter is het ‘anders’ te doen.
Aan het maken van keuzen kunnen dus grote gevolgen zitten. Zaak is dat je je goed laat informeren en zorgt dat je de gevolgen van je beslissing goed kunt overzien. Wat je ook kiest, je zult altijd
iemand teleurstellen (terwijl je het juist altijd voor iedereen goed wil doen). Ook zijn er momenten
waarop het lastig kiezen is, omdat je alle opties open wilt houden.
Vaak komt het er op neer dat mensen die moeilijk kunnen kiezen, bang zijn om een foute keuze te
maken. Of gewoon bang zijn om fouten te maken. Toch ga ik kiezen. Ik wil kiezen. Ik moet kiezen.
Ik weet alleen nog niet wat! Zucht…

Alaaf!
Willem-Jan Schampers

Deadline inleveren kopij
13 oktober 2017
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Woordje
van de
Prins
Beste Striepers en Strieperinnen,
En voorbij is het feest… de lol en de gein… Vijf dagen lekker
losgaan… het is voorbij GEVLOGEN! Wat heb ik ervan genoten!
En ik niet alleen, ook mijn adjudant en mijn vrouw! En volgens
mij heeft iedereen een fantastisch carnavalsseizoen gehad! Want ik heb alleen maar positieve
geluiden gehurd.
Er waren alleen maar hoogtepunten voor mij! Ik ben het avontuur aangegaan in november, enigszins onvoorbereid… Maar hoe kun je je eigenlijk voorbereiden op iets waarvan je van te voren
niet kunt voorstellen hoe bijzonder het is om als Prins van Striepersgat dit feest te vieren? Ik ben
in elk geval heel blij dat ik het mocht meemaken…
Ik wil dan ook IEDEREEN die erbij was, iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen
aan dit prachtige carnavalsseizoen, enorm bedanken. Ik ga expres geen namen noemen, want
dan vergeet ik onherroepelijk iemand en dat is iets dat ik niet wil.
Wat hadden we een mooi voorseizoen! En wat hadden we een mooie optocht! Alle bezoeken aan
evenementen tijdens carnaval waren geweldig! Mijn receptie was één grote rij van mooie mensen
die de meest creatieve en prachtige ideeën meebrachten! GEWELDIG! En overal trof ik alleen
maar blije mensen! Was het maar altijd carnaval…
Zo zit ik regelmatig na te genieten van al dè moois… ik zou willen zeggen.. als ge erover denkt om
eens Prins van Striepersgat te worre… DOE HET, stel oew eigen kandidaat en wie weet bende
gij het volgend seizoen!
Het was altijd al zo’n bietje menne lijfspreuk, maar zeker in de positie van Prins van Striepergat
kan ik zeggen:

‘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,
Niets was wat ’t leek afgelopen carnaval. Tenminste, dat
werd gezegd. Mij leek het weer een erg mooi feestje,
maar dat kan ik dus mis hebben…
Prins Fons en zijn trouwe adjudant Adri waren erg enthousiast. Het bruiste overal waar zij waren.
De leuze leek in het begin een beetje moeilijk, maar prins Fons groeide snel in zijn rol. Hij bleef
ook gewoon ‘De Fons’. Mijn tip voor de volgende prins: drie woorden zijn genoeg!
De commissies en verenigingen hebben er samen voor gezorgd dat een heleboel mensen schitterende dagen konden beleven. Met een filmpje over echtscheidingen en overspel, zingende
Strieperschatjes, een gezellige grote optocht, leuke quizavond, weer een spannende Battle en de
op twee na beste carnavalskrant van Nederland!
Jeugdprins Luuk en adjudant Jesper weten wel hoe je feest moet maken. Zij en het jeugdgevolg
hebben, met de nieuwe mensen in de jeugdcommissie, een enorm fijne carnaval gehad. Fantastisch hoe alles op zijn pootjes terecht is gekomen, al
was het dan in een rolstoel of op krukken.
Komend seizoen gaan de voetjes van de vloer, want
dit is het thema voor de komende carnaval: ‘Alles
danst. Maar niets is wat het lijkt, dus misschien ook
wel niet...
Doet, vat en geniet!

Alaaf!
President Dennis
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Van de
carnavalsfederatie
Het afgelopen carnavalseizoen was in meerdere opzichten bijzonder. Het begon met een unieke prinsverkiezing, gevolgd door rustige periode waarna het Groot
Striepersgats Liedjesfestival de aftrap was voor vele activiteiten. Ook waren er een aantal nieuwe fisjes, waaronder de Popup-kwis van CV Vijf voor Halluf Elluf en het
Dikste Feest van CV De Hecto’s.
In Brouwersgat kregen veel activiteiten een nieuwe naam en het Zondagskind was een geheel
nieuwe invulling van de voormalige Brouwtrouw. Zelf heb ik enorm genoten van vier prachtige
carnavalsdagen, met mooie ontmoetingen en veel plezier en gezelligheid. Dank aan de vele verenigingen en groepen, die hebben gezorgd voor de organisatie van spetterende activiteiten!
In de vorige Pypliano schreef ik hoe het daadwerkelijk zit met het lidmaatschap van ‘buitendurpse’
verenigingen. Valkenswaard is meer dan alleen Striepersgat en evenals destijds in 1982 wil de
Federatie er voor waken dat in het carnavalseizoen evenementen samenvallen. En dat er sprake
is van één prins en één carnavalskrant in respectievelijk Striepersgat, Mulkgat en Brouwersgat.
Als Federatie zijn we daar helder in geweest, doch meerdere malen wordt dit helaas anders geïnterpreteerd. Het is aan de organiserende vereniging of stichting om het daadwerkelijk zo in te
richten.
Na de carnavalsdagen heeft inmiddels ook CV De Mulkslobbers zich aangesloten bij de Federatie, waardoor we daadwerkelijk een overkoepelend orgaan zijn voor de carnavalsverenigingen in
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de gemeente Valkenswaard. Samen komen we verder! Waar de belangen elkaar raken, willen wij
graag een rol spelen in een constructieve dialoog over hoe we zaken samen kunnen realiseren.
Het op elkaars fisje komen blijft belangrijk. Dat hebben we met z’n allen dit jaar meer gedaan
als voorgaande jaren. Het begon met het carbidschieten, waar Brouwersgat en Striepergat een
gezellige middag hadden op het Doe-Week-terrein. Wij vinden het als federatie echter vreemd
dat de aangesloten verenigingen elkaar niet ontmoeten op de 11e van de 11e. Iets dat elders in
Brabant, maar vooral in Limburg wel gebeurd. Slechts een select gezelschap ontmoet elkaar die
dag op de Prinsverkiezing. De carnavalsvierder, aangesloten bij een vereniging of vriendengroep,
blijft echter thuis.
Daarom nemen wij als Federatiebestuur dit jaar het initiatief voor een brunch op zaterdag 11 november. Als aftrap van het seizoen. Aanvang 11 over 11 op een centrale locatie in Valkenswaard,
waar we ‘knallend’ starten. Noteer alvast de datum in jouw verenigingskalender en de uitnodiging
volgt tzt.
Na een seizoen is het ook tijd voor een evaluatie. Op 22
maart jl. kwamen twaalf verenigingen bij elkaar, tezamen
met de optochtcommissie en in aanwezigheid van Prins
Fons d’n Urste. Met elkaar hebben we gedeeld wat moet
blijven en waar we kunnen veranderen en verbeteren.
Natuurlijk met de bekende carnavaleske plagerijtjes. De
uitkomsten worden meegenomen naar het Algemeen Bestuur van SCS en van CV de Pintenwippers.
Tijdens de vergadering trad Patrick Crijns toe tot het Dagelijks Bestuur van de Federatie, waardoor het DB inmiddels zevenkoppig is. Het DB-lidmaatschap van Marty
werd verlengd, om zo de continuïteit in kennis en ervaring
te borgen. Beiden zijn voor een jaar benoemd en in maart
2018 evalueren we en bezien we hoe verder te gaan met
de roulatie en invulling van het DB.
Ondergetekende werd weer voor een jaar herbenoemd
als voorzitter. Daarmee vervul ik voor de vijfde maal de
rol als voorzitter en volgens het Huishoudelijk Reglement
zit ik daarmee aan de maximale termijn. Dank voor het uitgesproken vertrouwen dat ik slechts
waar kan maken dankzij de inzet van de collega bestuursleden.
De komende maanden is het allereerst genieten van de zomerperiode, om daarna geïnspireerd
aan de slag te gaan met het nieuwe thema: ‘Alles Danst’. Dansen is een vorm van emotionele
expressie, sociale interactie en hoort bij carnaval. Na de zomer ontspringen we niet de dans en
maken we ons op voor een nieuw saamhorig feestelijk carnavalsseizoen.
Want: zoals ge ut maokt – zo kredde ut!

Hans de Kinderen
D’n vurzitter van Carnavalsfederatie Striepersgat’
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Het is weer
voorbij

initiatief hebben genomen om carnaval een nieuwe vorm te geven en dank
aan alle verenigingen, kapellen, dansgardes, partners van de raden van 11
en niet te vergeten mijn TCB-band die
me overal op een geweldige manier
liet binnenkomen. Allemaal hartstikke
bedankt voor een geweldig carnaval
en dan eindig ik nog één keer onder
mijn leuze,

Hallo carnavalsvierders uit Striepersgat, Brouwersgat
en Mulkgat. Het was een geweldig carnavalsseizoen.
Ik heb er enorm van genoten om samen met de twee
andere prinsen de scepter te mogen zwaaien. Mijn grote dank gaat dan ook uit naar Prins Fons. Hoe die op
spectaculaire manier op mijn receptie kwam binnengereden op de motor!
Ook de gezamenlijke sleuteloverdracht vond ik een
mooi initiatief. Want carnaval vier je niet alleen. Dat vier
je samen. Respect voor ons Brouwersgat, hoe ze het

Wor d’n brouwer is, hoef deze
bakker nie te zen.
Alaaf! Prins King

CV Gin Gedoe
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Carnaval in
Brouwersgat 2017
Carnaval in Brouwersgat in een nieuwe opzet met nieuwe pijlers. De eerste twee pijlers Oogst
en Concubinaat waren al een succes en nu waren alle ogen gericht op Zondagskind. De nieuwe
versie van de Brouwtrouw. Met een compleet nieuw ingerichte zaal en een nieuw programma
waren de verwachtingen bij de organisatie hooggespannen.
Zou het drukker worden dan voorgaande jaren, maar vooral
ook zal het programma zoals nu opgezet aanslaan bij het publiek? De avond werd geopend door DD Dance en daarna was
het woord aan onze Brouwmeesters voor het aanslaan van
ons nieuwe Zondagskind. Zou het gelukt zijn om met ook een
nieuwe opzet van Hop en Mout een lekker bier te maken. Na
het op een film laten zien hoe het hele proces tot stand was
gekomen, hebben we met zijn alle kunnen proeven dat er toch
weer een geweldig Dommelsch nat was gemaakt. Alle aanwezigen kregen namens de Brouwerij en de Pintenwippers een
gratis glas bier aangeboden. De avond kon beginnen.
Het werd een geweldige avond met een diversiteit aan artiesten en wat vooral ook belangrijk was, op de sluitingsact na,
allemaal artiesten uit Valkenswaard en Dommelen. Een avond
waar we als Pintenwippers met trots op terug kunnen kijken!
Een van de hoogtepunten was toch het optreden van onze
eigen Prins King. Terecht stond er ‘s maandags dan ook in de
krant dat dit het kippenvel moment was van de avond.
Na deze geweldige avond
was de dag erna voor de
dansgardes. In totaal ruim
275 kinderen hebben die
middag hun beste beentje
voorgezet om hun beste
dans te laten zien. We hebben allemaal, van groot tot
klein, genoten van deze
middag.
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De week erna was het voor onze Prins King zijn moment. Het was
zondag 19 februari en dat was de datum voor zijn receptie. We
hadden vooraf veel mensen verwacht, maar wat hier op af kwam,
overtrof alle verwachtingen. Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur was het
een stroom van belangstellenden die onze Prins kwamen feliciteren. Carnavalsverenigingen, clubjes en bekenden en familie, noem
maar op. Maar het mooiste moment voor onze Prins was toch wel
de opkomst van zijn collega-Prins uit Striepersgat, Prins Fons d’n
Urste. Zoals hij zich presenteerde was geweldig. Het was van ‘jullie hebben de King maar wij hebben Fons van All-in the Family’.
Na dit uitermate gezellige weekend zijn we overgegaan naar de
Carnaval. Dit weekend begon met een viering in de kerk, die in het
teken stond van onze vierde pijler: De doop van het Zondagskind.
Ger Raaijmakers had samen met zijn commissie een sfeervolle
viering in elkaar gezet.
Na deze viering hebben we de Pintenwipper en Pintenwipperinekke overeind gezet en zijn we
naar de residentie van Prins King gegaan. Ook dit was voor de eerste keer anders dan anders,
want we hebben ervoor gekozen om voortaan na de viering in de kerk in het centrum van Brouwersgat te blijven. Café De Bommel is voortaan de residentie van de grote Prins zijn en café
Dommelstroom die van de Jeugdprins.
Ook aan dit gezellige samenzijn in beide residenties kwam een einde, want we mochten
voor de eerste keer naar het gemeentehuis
in Striepersgat, voor een gezamenlijke sleuteloverdracht. We hadden hiervoor als drie
dagelijkse besturen van de carnavalsverenigingen van Mulkgat, Striepersgat en Brouwersgat een leuk programma gemaakt. Na
het programma binnen in het gemeentehuis
kwamen de beide jeugdprinsen er ook bij en

kreeg eenieder van onze burgemeester een
sleutel overhandigt. Hierna met de prinsenwagen weer terug naar Brouwersgat, waar
het ‘s avonds weer ‘Dweilen rond de Pomp’
was. Een weer goed bezocht evenement.
Op zondag eerst naar de drukbezochte receptie van Prins Fons, waar iedereen van het
prinselijk gezelschap van Striepersgat van
onze prins een ontbijt kreeg aangeboden.
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Hoe kan het ook anders wanneer je een bakker in de buurt hebt. Na deze receptie naar de receptie van jeugdprinses Kimi bij de Dommelstroom, die ook erg goed was bezocht.
Op maandag en dinsdag zijn we naar de Brouwerij geweest, waarvan op maandag met alle drie
de verenigingen en op dinsdag met al onze leden.
Dinsdagmiddag had onze hofkapel een erg leuk nieuw initiatief, zingen met de hofkapel. In een
erg drukke Bommel lieten alle verenigingen uit Dommelen, prinselijk gezelschap een de aonhang
zich van zijn beste kant horen, begeleid door onze hofkapel, of zoals onze Prins ze noemde ‘mijn
TC band’.
’s Avonds hebben we op een waardige
manier afscheid genomen van beide prinsen, allebei in hun eigen residentie en
kunnen we terugkijken op een erg leuke
carnaval, waarbij we kunnen zeggen dat
de nieuwe opzet een erg goede start
heeft gemaakt.

Of de opzet ook werkelijk geslaagd is,
kunnen we komend jaar pas zeggen,
wanneer de nieuwe activiteiten weer minstens zo goed bezocht worden als dit jaar!
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Jo d’n Urs e
Donderdagavond, drie dagen na het boerenbal.
Een hevige storm treft Striepersgat. Onze Residentie staat midden in het geweld en alle
door ons eerder bevestigde oorkondes aan het gebouw komen met donderend geraas naar
beneden. In de haast van het bord om naar beneden te komen wordt ook een letter van de
neon reclame meegenomen en plotseling heet het cafe Jo d’n Urs e.
Laat in de avond lopen de smsjes en appjes binnen over de ons aangedane schade. Ik kan er niets
mee, want het is de verjaardag van mijn vrouw. De volgende morgen lees ik wat er is gebeurd. Na
opname ter plekke blijkt dat herstel voor de carnaval niet meer mogelijk is. De Residentie van CV
Gin Gedoe is niet meer herkenbaar voor al onze Striepers en Strieperinnekes.
Maar nog erger is het voor Elly. Die is in zak en as omdat ze bang is dat ze de Residentie niet meer
zal kunnen vinden. Zelf ben ik er nu zo vaak geweest, door de schade en het ophangen van de
oorkondes dat ik het ook niet meer zie zitten. Inmiddels vervullen we alle protocollen alsof er niets
is gebeurd. De mis, gemeentehuis, tent, Lavrijssen, Brouwer en Haagstraat.
Niemand weet wat ons is overkomen en is het vreemd om al de feestende mensen te zien. We
houden het vol, omdat iedereen zo vreemd en apart uitziet. Hoe het nu verder moet weet niemand. De naam van het café zal voorlopig wel zo blijven:

Jo d’n Urs e
De verzekeringen
zijn op zoek naar
de papieren, die
door de vele recente overnames
niet meer te vinden zijn. De geruchten gaan dat
een delegatie van
Heineken Amsterdam afreist naar
Valkenswaard om
orde op zaken te
stellen. Elly en ik wachten af. Wij hebben geen papieren, omdat we geen vereniging zijn vanwege al
het gedoe en nu hebben we gedoe omdat we gin
vereniging zijn. Het is te gek voor woorden!
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Sleuteloverdracht
Mulkgat 2017

Dit jaar mocht Mulkgat voor het eerst aanwezig zijn bij de officiële sleuteloverdracht-ceremonie
op het gemeentehuis van Striepersgat. Ik was zeer vereerd dat ik de eerste Mulkgatse Prins zou
zijn die deze sleutel in ontvangst zou mogen gaan nemen. Helemaal zonder slag of stoot zijn de
voorbereidingen echter niet verlopen, maar daar gaan we het nu niet meer over hebben
Wij (Raad van Elf, Kapel, Dames van de Raad) werden met open armen ontvangen op het gemeentehuis door burgemeester Ederveen en zijn wethouders. Na menig officieel woordje en
enige ‘goud gele dorstlessers’ (dank aan wethouder Mart Wijnen) gingen we naar het bordes
waar daadwerkelijk de ceremoniële sleuteloverdracht zou plaatsvinden.
Mulkgat kreeg een mooie melkbus met sleutel overhandigd, maar wat schetste mijn verbazing?
Ik moest deze sleutel achter de coulissen weer inleveren.
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Enfin, we hebben heerlijk Carnaval gevierd, zonder sleutel. Nu had Prins Fons van Striepersgat
een uitdaging aan mij gegeven. Ik moest aanwezig zijn op dinsdagavond om 20.11 uur, om mijn
sleutel weer aan de burgemeester te overhandigen. Ik zei nog met m’n grote mond tegen Fons:
‘Ik heb geen sleutel ontvangen en wat je niet hebt, kun je ook niet teruggeven.’
Daar nam Fons natuurlijk geen genoegen mee en de deal was gesloten, ik zou de sleutel gaan
inleveren! Mulkgat is natuurlijk niet voor één (sleutel)gat te vangen en wij hebben dus gewoon
een sleutel laten maken, zodat deze ook overhandigd kon worden.
Op de bewuste dinsdagavond heb ik dus een heuse sleutel aan burgemeester Ederveen overhandigd. Striepersgat stond daar vervolgens met lege handen, want ook zij hadden geen sleutel
meegekregen…
Met deze actie hebben wij Mulkgat maar weer eens op de kaart gezet. Waar een klein dorp groot
in kan zijn!
Ik wens de volgende Prins van Mulkgat, Brouwersgat en Striepersgat ook een gezellige sleuteloverdracht toe en wil iedereen bedanken voor de gezelligheid! Onder mijn leuze:
Agge mar leut et.

Groeten,
Prins Hans en Adjudant Wesley.
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Uit de oude doos ???
‘Waarom die vraagtekens?’, zult u zich misschien afvragen. Hopelijk wordt het u dadelijk duidelijk.
Normaal gesproken ga ik op zolder de gebruikte, gedragen carnavalsspulletjes in de oude doos
deponeren en zie ik meestal iets van vroegere jaren liggen, waar ik dan wat inspiratie uit put voor
het artikel in de Pyliano. Maar dit jaar had ik weinig op te bergen. Naast de verkiezing van de
Jeugdprins en het 33-jarig jubileum van de Striepersgatse Jeugdkapel, kon ondergetekende alleen nog het Boerenbal op zijn conto schrijven…
Wat is er namelijk gebeurd? Op de vrijdag vóór de
carnaval, met het plan om naar ‘Nooit te Vruug’ te
gaan, ging ik ’s middags met de fiets – op weg naar
de tandarts – onderuit. Achterom kijkend naar een
inhalende fietser, tegen een (overstekende) trottoirband. Met als resultaat dat mijn rechtervoet dubbel
sloeg. Een vriendelijke automobilist bracht mij naar
huis. En daar zat ik even later op de bank, met een
met ijs gekoelde voet met een kussen op de tafel, te
kijken naar ‘3 Uurkes Vuraf’, in plaats van ‘Nooit te
Vruug’.
Na een bezoek aan de huisarts kreeg ik het advies: ‘blijven koelen en het been omhoog’. Grote
pech!
Dus ’s avonds tv kijken naar Omroep Brabant en de WDR. Zodat ik toch nog wat sfeer van het
carnaval kon ‘proeven’. Zo ook de hele zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. Het was niet mogelijk op die rechtervoet te staan, dus… De mis op zaterdagochtend werd gelukkig uitgezonden
op de VOS. Maar de eerste 25 minuten: zwart scherm en geen geluid. Wéér pech!
Helaas was het ook niet mogelijk om naar de sleuteloverdracht in het gemeentehuis te gaan. Adjudant
Adri deed nog een te vergeefse poging om me toch
te laten komen, maar het ging gewoon niet!
Opeens ging de bel. Toen kwam als grote verrassing
en oppepper de voltallige jeugdraad met Prins Luuk
d’n Urste, adjudant Jesper en het gevolg, met de
Hopmarjannekes en de Striepersgatse Jeugdkapel
een bliksembezoek afleggen bij mij thuis. Geweldig!
Heerlijk om het ‘Had Adam geweten’ uit volle borst
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(weliswaar met een pijnlijke voet) mee te zingen. Nogmaals mijn dank aan de jeugdcommissie,
die dit heeft mogelijk gemaakt.
Ook de receptie van de Jeugdprins heb ik met pijn
in mijn hart moeten afzeggen. Al zo’n 45 jaar, waarvan 36 jaar als ceremoniemeester, ben ik daar bij
geweest. Ook op zondag kon ik niet op de receptie
van de grote Prins Fons d’n Urste aanwezig zijn. En
de optocht kwam niet op tv. Dus maar weer Omroep
Brabant opgezet en gekeken naar andere ‘gaten’.
Zo verliepen ook de andere dagen…
Op het moment van schrijven van dit stukje, is het lopen nog steeds een probleem en voetje voor voetje
op zolder aangekomen, liet ik de oude doos dicht.
Ik deed er niks in en haalde er ook niks uit. Wat ik
UIT de doos heb gelaten, is mijn pas aangeschafte
slipjas met de Striepergatse onderscheidingen én
de onderscheiding van Jeugdprins Luuk d’n Urste.

Deze jas hangt nu aan de kapstok. Te wachten op carnaval 2018. Dan hoop ik er weer
volop bij te zijn!
Alaaf!

Herman Wooning
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Verbazing !!!
Deadline 27 maart inleveren kopij stond op pagina 3 van de vorige Pypliano. Het was de bedoeling de Pypliano rond de Paasdagen uit te brengen.
Maar zoals ik inmiddels wel gewend was natuurlijk geen kopij. Geen probleem dan maar wat
later verschijnen dit geeft de verenigingen de kans om al die mooie belevenissen van afgelopen
carnaval aan het papier toe te vertrouwen.
Een mooie gedachte, eindelijk eens een Pypliano met, los van de gebruikelijke woordjes van
Prins, President en Federatie, mooie verhalen van al die verenigingen die aangesloten zijn bij de
federatie.
En dan eindelijk op 18 mei, ruim 50 dagen na de afgesproken deadline, komt er een mail binnen
van Willem-Jan.
Het wordt spannend moet wel heel veel kopij zijn. Maar vol verbazing kijk ik naar de aangeleverde artikelen. Weer hetzelfde “woordje van etc. Gelukkig redden onze vaste schrijvers met
de rubrieken: “Opoe het wiiris wa”, “Uit de ouwe doos” en “Historie van het Carnaval” een klein
beetje de omvang van het blad.
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Fijn om te zien dat de tweemans vereniging “Gin Gedoe” toch de moeite heeft genomen een leuk
artikel te schrijven over de stormschade bij residentie Jo dun Urste.
Waar blijven ze toch de verhalen van onze verenigingen. Er moeten er volgens mij voldoende
zijn. Ik ben onder andere benieuwd hoe het was bij de open dag van de Zware Jongens. Was het
feest van de Hectos een succes. Hoe waren Die Deutsche Feste. Wie heeft het Smartlappenfestival gewonnen.
Was de nieuwe opzet van de Blaaskapellenpolonaise een succes. Wat zijn de ervaringen geweest met de tent op de Markt. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het wordt tijd dat de Pypliano ook echt een blad wordt van de verenigingen. Wanneer staat er eindelijk iemand binnen de
vereniging op voor een verhaaltje. Schrijven is niet zo moeilijk, hebben we allemaal op school
geleerd en bang voor een foutje hoef je niet te zijn. Willem-Jan redigeert alles voordat het gepubliceerd wordt.
Ik ben benieuwd voor de volgende Pypliano er is nog voldoende tijd. Ook vakantieverhalen zijn
welkom. Ik kan het artikel alleen maar opfleuren met wat grappige illustraties.

Martien v.d. Molengraft

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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Opoe hèt wirris wà
RESPECT
Collums in de krante of in aander blèèjkes, ik lèès ze nie zu dik. Metoeres as de titel me ansti, dan
wel. Zu-as inne vlak nao de carneval in ’t ED van Anita Vliegenberg; ‘RESPECT’ ston d’r bove.
Zu iet sprèkt mèèn an. Ik las ’t en vond dè gullie dees ok moes wete. ’t Schòn verhaaltje eindigde
meej dikke letters: ‘Carnaval zou verplicht moeten worden’. Hier ’n por aander stukskes in
netuurlijk A(B)N:
‘Inwoners van Zuidoost-Brabant zijn gelukkiger dan
in de rest van het land’. En weijer: ‘Verbroedering.
Dat is het. Eigenlijk zou carnaval vieren verplicht
moeten worden’. En dan ok nog: ‘Het is een feest van
verbroedering, geen verloedering. Carnaval vier je
met respect voor elkaar’. Nou zeg nou zèèluf is dees
nie schòn gedocht van dè vrouwke? Op ’t lèst zì ze dan
ok nog: ‘Als je dat in het normale leven volhoudt,
dan word je volgens mij een stuk tevredener’.
Anita: van mij magde blèève; RESPECT vur èuw collums, ik moet ‘r is wa meer vur gòn zitte. (en
ik zit al zuveul… haha!)
Ja, vanwege dè veule zitte is vur mèn de carneval ietskes anders geworre, mèr dè gif niks. Ik geniet van vanalles: de ‘verplichte nummers’ wor ik altijd prebeer te zèn: kerk, gemintehuis, recepsie
Prins, optocht en de g óuwe middag. Dan denk ik wa is ’t lève toch schòn; mense meej goei zin
gòn dur törrup. Huppele, lôôpe, kuijere dur Striepersgat. Allemol carnevalsvierders.
Ok vrimd volluk die ’t hier zu gezellig vèène en
lirre hoe wíj dees fist viere, ziede hier henne komme nur onze Wandelgemeente Valkenswaard.
Ik ben d’r écht gruts op, ’t is waor; wa ist hier toch
schòn.
Toch vraog ik me af hoeveul volk meej dees daog
hier komme um allinig mèr te wandele en weijer niks. Al jaore hange meej de carnevalsdaog
overal de super schònne vlagge van Striepersgat.
Dees jaor ’n por minder, daor hinge d‘r van de
wandelgeminte, neffe van die van de carnaval. Dè
zal wel ’n goei reeje hebbe, mèr ik vèèn ’t sund.
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ÍÍN wèèk van ’t jaor allinig Striepersgatse vlagge, dè moet toch kenne…? In de vurrige Pypliano schrèèf
ik al dè’k sjeloers war op de ùitstraling in Oeteldonk, b.v. wa de versieringe van ’t carneval an gí ! Ik HOOP
dè ’t mèr bij die por vlagge blèft en
dè ’t weijer nie dur gi, zu-dè we strak
niks gin ùitstraling mir hebbe!
Mèr och wa zeur ik, dè wil ik hillemol nie! Meej m’nne scootmobiel
op wandelstand dur Striepersgat en
geniete van de genieters: goei Striepers; RESPECT!! ’n Schòn fist! Ók
vur mèn!!
We kenne wir trug kèèke op unne
schònne carneval. Friit gewist meej
Z.D.H. Prins Fons d’n Urste en
Jeugdprins Luuk d’n Urste, meej
hil hun gevolge mokte ze d’r wir wa
echt Striepersgats van! Dankewel en
RESPECT vur awa gullie allemol gedon hèt.
Nou gòn we wir geniete van de lente,
zommer en wandele dan wir nur de

herfst, meej goei zin vur ’t neeje carnavalsseizoen.
De groete van OPOE enne… houw dè
RESPECT vur alles en iederiin goe-d
vaast!!
Houdoe hè!

Opoe

Website - Webwinkel - Vindbaarheid - Google Adwords - Facebook - Twitter - LinkedIn
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Historie van het
Carnaval in
Striepersgat (29))
Het is weer november, op 09.11.07 nemen we afscheid van Prins Toon d’n
Urste (Toon Stoffels) en opent de, op
democratische wijze gekozen, Prins
JUBLlANO (Peter Kalb) het carnavalsseizoen 2007-2008. Hij gaat het
55ste Valkenswaardse Carnavalsjaar
in onder de Leuze ‘Geniet van oe lève,
vandaag is d’n dag’. In dit jubileumjaar
heeft de Prinsverkiezing plaats gevonden in een uiterst ontspannen sfeer in
de raadszaal van het gemeentehuis.
Sinds 2002 maakt Peter deel uit van
de Raad van Elf. Tot zijn Adjudant
heeft hij Gerton Heesakkers gekozen.
Er vinden speciale evenementen plaats rond de viering 55 jaar
Striepersgat, n.l. de verkiezing van de Prins in de raadszaal van
het gemeentehuis; de Prins wordt door een nog groter gezelschap
gekozen dan voorheen, omdat vanuit het Striepersgilde, een vertegenwoordiging van de plaatselijke carnavalsverenigingen, leden
van buiten de Stichting, kandidaat gesteld mogen worden voor het
Prinsschap; het Hofnarplein en Cultuurcentrum De Hofnar worden
betrokken bij de festivíteiten door de plaatselijke carnavalsclubs,
die ook gezamenlijk zorg dragen voor de aankleding van het geheel; er zijn zeven bevriende Raden van Elf uitgenodigd, waaronder Oeteldonk (Den Bosch); de gebruikelijke Prinsen- en Vorstenzittingen staan geheel in het teken van 5 x 11 jaar Striepersgat.
Het thema van het Jubileumjaar is: ‘t Moet nie gekker worre’ en een logo is ontworpen met 5x11.
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ln het kader van het 55-jarig jubileum wordt op 9 en 10 november een komische Prinsenzitting
gebracht met als titel ‘Schoonheidskliniek De Mossel’. De teksten zijn van Lia de Wit en Betke
Luijbregts; het muzikale gedeelte verzorgt Robin de Wit en het decor door Gustaaf Geldens.
Kortom, een programma, waarin toneel, muziek, dans en zang centraal staan.
Kapel De Notenkrakers viert haar 11-jarig jubileum op 24-11 in Feesterij Lugano. Enkele
leden van Kapel De Bokkenrijders, onder wie
Piet Cuijpers, hebben genoemde kapel opgericht in 1996, die zich al snel presenteerde
bij motorcross op het Eurocircuit (Henny v.d.
Boomen); Camping Julianahoeve inRenesse;
vele malen op De Kempervennen; deelname
aan het Liedjes- en Blaaskapellenfestival; een
rondgang naar de bouwtenten van het Bloemencorso; een optreden, als huisorkest, tijdens het Brabants kampioenschap tonproaten. Kortom: een kapel die in korte tijd een regionale bekendheid heeft opgebouwd.
Na een periode van elf jaar gooit de Commissie Striepersgatse Bruiloft het roer om. Na de beginperiode met het ‘Rad van Fortuin’ en de Verkiezing van ‘Het Paar van het Jaar’ tijdens de Nacht
van de Bokken, wordt nu gestart met de voordracht door het Striepersgilde, van een carnavalsvereniging voor het toekomstig Paar van het Jaar, in Feesterij Lugano op 08.12.07.
De huidige Verkiezingscommissie bestaat uit leden van CV De Bokkenrijders, leden van de Stichting Carnaval (SCS) en het nieuwe Striepersgilde, dat nadrukkelijk is betrokken bij de organisatie
van het evenement. Tot het nieuwe Striepersgatse Paar van het Jaar worden uitgeroepen Maria
van de Berg en Tiny Bouchee, die op zaterdag 26.01.08 in de onecht door Betke Luibregts worden verbonden.
Op 15.12. wordt voor de dertigste keer het Striepersgats carnavalslied in theater De Hofnar gekozen. ln 1976 begonnen als het Grand
Gala du Striep, opgericht door C.V. De Klutjesgoojers, in 1987 overgenomen door CV De Schuimkoppen en na wederom 11 jaar nu
georganiseerd door de stichting Groot Striepersgats Liedjesfestival,
o.l.v. Esther Sterken.
De grote zaal is omgetoverd in een gezellige feestzaal met vlakke
vloer. ln de foyer staat een videoscherm, waarop de deelnemers het
geheel kunnen volgen van de optredens. Hiervan worden opnames
gemaakt, die via de website kunnen worden gedownload. Een deelname van zestien groepen,
die gaan strijden om de felbegeerde Gouden Microfoon. De muzikale begeleiding wordt verzorgd
door een professioneel orkest o.l.v. Frank Roberscheuten. De uiteindelijke Winnaar wordt CV Nie
Melke, met het lied ‘Van de Zilberg tot de Statie’.
Op vrijdag 04.01.08 wordt in het kader van het 55-jarig bestaan van Striepersgat een wel heel
bijzondere activiteit gehouden, n.l. op de ijsbaan op de Markt ‘Striepersgat on lce’. De organisatie
is in handen van de Striepersgatse Raad van Elf, die een vorm van ijshockey laten uitvoeren.
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Namelijk het spelen met een megapuck, met een diameter van 30 cm, door een team van vier
personen. Er wordt door zestien teams deelgenomen, die op twee velden tegelijk spelen. Als afsluiter vindt er een After-party plaats met een DJ en enkele artiesten.
Op zaterdag 12.01.08 wordt het bekende carnavalsmagazine De Strieper gepresenteerd. Dit
jaar, eveneens in het kader van 55-jaar Striepersgat, wordt deze gratis huis-aan-huis aangeboden door CV De Bokkenrijders. De doelstelling van de commissie PP & P is dan ook: de Strieper
toegankelijker te maken voor een breder publiek. Om de kosten toch enigszins te beperken, is
een loterij georganiseerd in de vorm van krasloten, die met het aanbieden van de Strieper worden
verkocht voor 1 euro p/stuk.
ln het weekend van 12 en 13.01.08 wordt het Jubileumfeest van 55 jaar Striepersgat gevierd.
Voor Peter Kalb, als Prins Jubliano, mag het Carnavalsfeest niet te veel met regels worden dicht
getimmerd; hetgeen zijn illustere Voorganger, Jac Huibers, als Prins Pypliano, in 1952 wél heeft
ervaren. Tegenwerking van de Burgemeester, Korpschef van Politie en de Geestelijkheid (Deken
Manders) hebben het hem in 1952 wel heel erg moeilijk gemaakt. Maar als grote winnaar werd
hij, door zijn eigen doorzettingsvermogen, wel in het carnavalszadel gehesen. De Festiviteiten
vinden plaats rondom Cultuurcentrum De Hofnar, n.l.
- uitreiking Strieper 5x11
- opening tentoonstelling ‘55 Jaar Striepersgat’
- première Concert Carnavalesk, door Kon.Gem.Zangvereniging De
Volharding
- Jubileumfeest in Zaal De Hofnar
- Fancy Fair Carnavalesk m.m.v. Theatergroep Valkenswaard.
In Stadscafé De Senaat worden tal van Carnavalsprinsen, waaronder De
Senaat van Oeteldonk met de Hoofdstedelijke Stadsprins en haar Carnavalskapel De Kikvorsen, op de feestelijke receptie ontvangen. Diverse
carnavalsverenigingen in Striepersgat treden op als gastheer, die de bezoekende Carnavalsprinsen begeleiden.
De Oud Prinsen mogen de Oeteldonkers ontvangen. In Hotel De Valk, de
Residentie van de Oud Prinsen, wordt Jan van Keulen onderscheiden in
de ‘Oeteldonkse Orde’, bij het uitreiken van het Carnavalsboek ‘Brouwersgat, Mulkgat en Striepersgat’ (Frans de Groot). Tijdens zijn Prinsschap
heeft Jan diverse boeken aangeschaft, die hij nu een eervolle bestemming
heeft weten te geven. De President van de Senaat van Oeteldonk en het
de beheerder van het Carnavalsmuseum Den Bosch zijn er oprecht blij mee.
Naast de genoemde Festiviteiten in het kader van 55 jaar Striepersgat, vinden er nog diverse
nevenactiviteiten plaats: - Voor de jeugd: in de Residentie Old Dutch wordt door de Commissie
Jeugd van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat allerlei festiviteiten gehouden voor de jeugd
tot 12 jaar. Daarnaast ligt er een plan om de jeugd vanaf 12 jaar ook meer te gaan betrekken bij
het carnaval in Striepersgat.
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- Voor de ouderen: onze senioren Striepers en Strieperinnen worden verrast met een muzikale
middag vol ‘Gouwe Ouwe’, met herkenbare melodieën en personages. Dit vindt plaats in de theaterzaal van De Hofnar.
- Met de vier dagen Carnaval een dagelijks ‘Happy Hour’ (17.11-19.11 uur) in de Residentie, waar
Prins Carnaval met gevolg aanwezig zullen zijn.
- Een Carnavalsmodeshow in Residentie Lavríjssen, waar vele mooie en carnavaleske creaties
zullen worden geshowd.
- Een etalagewedstrijd, waar middenstand en horeca aan meedoen, met het thema ‘Versier je
Gevel’.
- Een meer Officiële Openingsceremonie op zaterdag met Carnaval en eveneens een Sluitingsceremonie op Carnavalsdinsdag op het Hofnarplein, waarmee het feestelijk Carnavalsprogramma 55 jaar Striepersgat wordt afgesloten.
Mies Melotte werd tijdens de Vorstenzitting benoemd tot de Drager van de 33ste Federatieonderscheiding, e.e.a. wegens de vele verdiensten voor de Striepersgatse Carnaval.
Met de uitreiking van de Strieper op zaterdag 02.02.08 werd Ton Weerts uitverkozen tot de ‘Meest
Geperste van Striepersgat’, omdat hij de Verkleedkoning en de Theatergoeroe van Striepersgat
is. Deze ceremonie vond plaats in het Pypliano-huis op het Hofnarplein, vernoemd naar de eerste Prins van Striepersgat, n.l. Jac Huibers, als Prins Pypliano, die tevens ook het Jubileumfeest
opende, met aan zijn zijde Prins Jubliano (Peter Kalb).
Jolande Janssen, als eerste vrouw, wordt benoemd in de Orde van de Reigerij; zij draagt al jarenlang in belangrijke mate bij aan de sfeer van de Striepersgatse Carnaval.
Voor de 12ste maal wordt, in het Jubileumjaar, de Carnavalsmis opgedragen en wel de gezongen
H. Mis ‘Messe Solenelle Sainte Cecile’ door de Kon. Gemengde Zangver. De Volharding o.l.v.
Frans van de Goor. Organist: Gerard Habraken. Solisten: Shaunette Hildabrand, Michel Penders,
Joost van de Wulp en Kees van Hoof. De Kon. Harmonie UNA o.l.v. S. Rutten; de Hofkapel o.l.v.
Marc Maas. De Voorgangers waren: Deken W. Schaar en Pater J. Mutsaers.
Vervolgens werd het traditioneel Carnavalsprogramma,
zoals elk jaar, afgewerkt met als slot een Afsluitingsceremonie van het Carnavals-jubileumjaar (55 jaar) op het
Hofnarplein, waarbij aanwezig de eerste Prins Pypliano
(Jac Huibers), de 55ste Prins Jubliano (Peter Kalb) en
Jeugdprins Hidde d’n Urste, met hun gevolg. Daarnaast
de diverse carnavalsverenigingen en kapellen.
Kortom: een grandioos einde van het Carnavalsseizoen
2007-2008.
ALAAF!

Jan van Keulen,
Carnavalshistoricus
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Kerts

Kerstroosstraat 20 / 5552 NS Valkenswaard / T: 040 282 7070 /E: info@degraver.nl

Uw adres voor:
Feesten en partijen
Vergaderingen, bedrijfsuitjes / borrels
Bruiloften en verjaardagen
Darten, biljarten, kaarten, muziek
Koffietafels
Zalenverhuur
en
Groepsactiviteiten
Ook is ons café iedere dag geopend vanaf 14.00 uur. U bent van
harte welkom en wij nodigen u uit om eens kennis te komen maken
onder het genot van een kopje koffie / thee of een borrel.
Elke dag geopend vanaf 14.00 uur tot sluitingstijd
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