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Ook benieuwd wie die 
dansende Prins wordt

nadat de mist is 
opgetrokken ???
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‘Toch ga ik kiezen. Ik wil kiezen. Ik moet kiezen. Ik weet alleen nog niet wat! Zucht…’

Zo eindigde ik in de vorige Pypliano mijn redactioneel. Inmiddels heb ik een keuze gemaakt. Na 
vijftien prachtige, enerverende, emotionele en hilarische jaren bij de Raad van Elf stop ik er mee. 
Definitief, tijdelijk? Geen idee. Feit is wel dat ik na zo’n tijd alles wel een beetje heb gezien en heb 
meegemaakt. Inderdaad, ik ben nog geen Prins geweest, maar ‘wat niet is, kan nog komen’… We 
zien wel wat de toekomst brengt en tot die tijd is Striepersgat nog niet van me af!

Sowieso blijf ik de eindredactie van de Pypliano verzorgen, maar daarnaast ben ik ook betrokken 
bij de nieuwe sponsorcommissie, haal ik de advertenties voor De Strieper op en neem ik zitting 
in de nieuwe commissie Media. Kortom, nog steeds nauw verbonden met ‘mijn’ Striepersgat. Sa-
men met diverse andere enthousiaste Striepers en Strieperinnen. Formeel neem ik afscheid op 
11-11, maar wie weet wat er nog in het vat zit…

Enfin, meer dan genoeg over mij. We richten onze blik op de Prinsenverkiezing en het Prinsen-
bal. Wie wordt de nieuwe heerser van Striepersgat? En – niet minder belangrijk – wie worden zijn 
collega’s in Brouwersgat en Mulkgat? We weten het over een paar dagen. Mooi is ook het na-
derende jubileum van de oudste vereniging van Striepersgat, Anders dan Anders. Op 21 januari 
2017 gaan we met z’n allen een feestje vieren!

Hopelijk zien we jullie allemaal op de komende carnavalsactiviteiten!

Alaaf!
Willem-Jan Schampers



Woordje van 
de President                                                                                                                    
Lieve Striepers en Strieperinnen,
Zomervakantie, herfstvakantie, Bierfeesten, Vogelver-
schrikkerfestival, allemaal voorbij…

Het wordt dus weer tijd voor een mooi nieuw carnavals-
seizoen!

‘Alles danst’ dit jaar. Met dit thema kunde heel wat ener-
gie kwijt op de dansvloer. Of in oe pakske steken. Maar 
een goede training en/of vurbereiding is natuurlijk wel 
essentieel om goed voor de dag te komen. Dat gaat ook 
op voor onze stichting!

Afgelopen maand hebben de leden van de sponsorcom-
missie, ieder met hun eigen motivatie, aangegeven komend seizoen niet door te gaan als lid van 
deze commissie. Dit is heel spijtig en heeft ons allen een uitdaging bezorgd. Heel fijn is dat er al 
snel op is ingesprongen door enkele enthousiaste Striepers, die samen meteen aan de slag zijn 
gegaan. We hebben dus weer een mooie invulling van de sponsorcommissie en ook de adverten-
ties voor De Strieper worden al weer geworven. Top!

Andere commissies zijn ook al weer druk bezig met hun voorbereidingen en eigen uitdagingen 
voor het nieuwe seizoen. De meiden van de Hop- en Hofmarjannekes oefenen hun pasjes waar-
schijnlijk nog eens extra. Het thema van komend seizoen is hen immers op het lijf geschreven! 
De Hofkapel repeteert er weer op los. Ik hoop dat de Jeugdkapel toch nog op versterking kan 
rekenen, zodat ook zij met een mooie bezetting kunnen gaan spelen.

Want langzaamaan wordt het tijd voor de Prinsverkiezingen. Wie-o-
wie gaan Prins Fons d’n Urste en Jeugdprins Luuk d’n Urste opvolgen 
als heersers van Striepersgat in 2017-2018? En wie-o-wie worden de 
opvolgers van Adri en Jesper om als adjudant door het carnavalsle-
ven te gaan? Best spannend. Ik wens alle prinskandidaten heel veel 
succes!

Ik hoop dat de vurbereidingen de moeite waard zijn en dat iedereen er 
goed met elkaar van kan gaan genieten en je weet:

‘Ge bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen fisje en dat van anderen’.

Doet, vat en geniet!

Uw President
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Alles 
danst op 
Prinsenbal
De elfde van de elfde komt steeds dichterbij. De spanning wordt langzaam merkbaar. Wie wordt 
de nieuwe Prins van Striepersgat? Nu nog een vraag, op 11 november 2017, iets na elven, voor 
iedereen een weet. ’s Middags wordt immers in besloten kring en op democratische wijze een 
keuze gemaakt uit de kandidaat-prinsen.

En ’s avonds wordt Zijne Dorstlustige Hoog-
heid van Striepersgat aan het publiek voor-
gesteld. Traditioneel gebeurt dit tijdens een 
gezellige en muzikale avond in zaal Lavrijs-
sen. Het nieuwe carnavalsseizoen heeft als 
thema ‘Alles danst’ en daar wordt tijdens het 
Prinsenbal dan ook op ingespeeld.

Maxiband Timeless verzorgt een spetterend 
optreden en Fruta Exotica staat garant voor 
kleurrijk, tropisch en Latijns-Amerikaans 
entertainment. Bovendien is er een span-
nende en carnavaleske versie van ‘Dancing 
with the Stars’, met diverse BV’ers, oftewel 
bekende Valkenswaardenaren.

Het moment suprème is om 23.11 uur, want 
dan wordt de nieuwe Prins onthuld. Kom en 
dans met ons mee! De entree is gratis en de 
zaal is om 19.30 open.

Namens Commissie Bals en Zittingen,
William Damen
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Van de 
carnavals-
federatie
Genoten van de najaarszon, het Bloemencorso, het Vo-
gelverschrikkerfestival of een ander evenement in Groot 
Striepersgat?

We maken ons de komende dagen op om weer met 
energie en inspiratie te starten met een nieuw carna-
valsseizoen. Velen zijn al bezig met de voorbereidingen, 

agenda’s zijn getrokken, reserveringen en bestellingen gedaan en er wordt al veel gespeculeerd 
welke heersers Groot Striepersgat gaat krijgen. Op 10 en 11 november is  bekend wie prins wor-
den in respectievelijk Brouwersgat, Mulkgat en Striepersgat.

Na de carnavalsdagen heeft inmiddels ook CV de Mulkslobbers zich aangesloten bij de Federa-
tie, we daadwerkelijk een overkoepelend orgaan voor de carnavalsverenigingen in de gemeente 
Valkenswaard zijn. Inmiddels wordt ook het aantal aangesloten verenigingen met jongeren steeds 
groter. Onlangs werd de jeugdafdeling van CV De Gietersch lid, onder de naam ‘JCV nog te jong 
um te gieten’. Jong geleerd, oud gedaan en ook CV Ketel trad toe. Zelf ben ik lid van ECV Anders 
dan Anders. De ‘E’ staat voor eerste want op 21 januari 1952 werd de eerste Valkenswaardse 
carnavalsvereniging opgericht met de naam Anders dan Anders.

Daarmee wordt de meest essentiële functie van carnaval uitgedrukt: men gedraagt en de kleedt 
zich anders dan de rest van het jaar. De eerste leden van ADA waren de pioniers van de carna-
valsviering in Valkenswaard. Striepersgat heeft daarmee een jonge carnavalstraditie, vergeleken 
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met ’s Hertogenbosch (1882). Daar mocht ik twaalf jaar lid zijn van het Oeteldonks Vaandel en 
de kenmerken van de bourgondische carnaval ondergaan. ADA viert groot feest op zondag 21 
januari 2018 met een passend thema ‘uit de oude doos’. Zorg dat je erbij bent, want het wordt 
een bijzondere middag.

Er is echter ook reden voor alertheid en zorg!

De continuïteit van de viering in Striepersgat vraagt extra aandacht. Tijdens de ALV van de Fe-
deratie van 22 maart jl. hebben de voorzitters van de aangesloten verenigingen aangegeven 
bereid te zijn actief te willen meepraten, en doen, om een forse stap voorwaarts te maken naar 
een eigentijdse viering van carnaval in Striepersgat. Een uitdaging waarvoor door het bestuur van 
SCS een projectteam in het leven is geroepen. Als DB van de Federatie stellen we ons pro-actief 
op, om hierin een rol te vervullen op de onderwerpen strategie, cultuur en structuur. Daar waar 
er nieuwswaarde is, zullen we dit delen. Spreekt voor zich dat we de carnavalsvierder, en dus de 
aangesloten verenigingen, betrekken bij de uitwerking.

Het belangrijkst is natuurlijk het feest Carnaval, dat dit jaar in Striepersgat in het teken staat van 
‘alles danst’. Tijdens het Prinsenbal in zaal Lavrijssen, op de 11e van de 11e ,is er een heuse Dan-
cing with the Striepersgatse Stars waarin vijf ‘stars’ dansen om de felbegeerde Dance Bokaal. 

Hans de Kinderen
D’n vurzitter van Carnavalsfederatie Striepersgat’

Inmiddels hebben we als redactie van de Pypliano besloten om de frequentie terug te brengen 
van vier naar drie uitgaven. De reden is dat de tijd tussen de nummers in november en december/
januari en februari te dicht op elkaar liggen. Bovendien merken we dat het veel (te veel?) moeite 
kost om genoeg kopij binnen te krijgen. Rob van Gorkum, Martien van de Molengraft, Liesbeth 
van den Oever, Willem- Jan Schampers en ondergetekende doen hun uiterste best.
Het zou mooi zijn als dit wordt gewaardeerd vanuit de verenigingen! 
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Na zeven jaar heeft Striepersgat weer een Vorst en ik 
ben ontzettend vereerd dat ik deze functie mag bekle-
den. Het bestuur van Striepersgat zet daarmee een stap-
je terug op het carnavaleske openbare toneel en laat daarmee de uitvoering over aan de Prins en 
de rest van de Striepersgatse Adel.

De Vorst is daarbij de vertegenwoordiger van de Stichting Carna-
valsviering Striepersgat geworden in het Gevolg van de Prins bij 
openbare optredens. Hierdoor kunnen de President en het bestuur 
zich vooral richten op hun primaire taak: namelijk het besturen van 
Striepersgat.

Door deze nieuwe invulling is de rol van Vorst inhoudelijk enigszins 
veranderd. Voorheen was de Vorst voornamelijk een bewaker van 
het protocol en betrof het een traditionele, historische functie. Dit 
blijft natuurlijk nog zo, want Striepersgat  heeft een sterke eigen 
identiteit en dat komt voornamelijk door het handhaven van onze 
spelregels. Daar moeten we trots en zuinig op zijn. Met het besef in 
het achterhoofd dat soms het doorvoeren van een enkele aanpas-
sing aan de nieuwe tijd een verbetering kan opleveren.

Na tien jaar lang muziek te hebben gemaakt als slagwerker bij de Brouwersgatse Hofkapel en 
daarna nog enkele jaren in de kapel van Teutengat, ben ik in 1999 als trombonist bij de Striepers-
gatse Hofkapel begonnen. Een groep bestaande uit echte rasmuzikanten. De saamhorigheid en 
de nodige humor maakt van deze club een hechte en bijzondere club. Een waardige rode loper 
voor de Prins en zijn gevolg. Enkele jaren heb ik de Praeses (voorzitter) mogen zijn. Muzikanten 
besturen is echt niet makkelijk, maar de prettige samenwerking met het toenmalige Presidium en 
de waardering vanuit de club heeft het voor mij tot een onvergetelijke tijd gemaakt.  

orst van Striepersgat
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Op 10-11-’12 werd ik gekozen tot 60e Prins 
van Striepersgat. Samen met mijn adjudant 
Gerton Heesakkers heb ik als Prins Willem 
I een kei-schònne tijd gehad onder menne 
leuze: ‘Striepersgat, daor zit muziek in’. Niet 
alleen de muziek die ik steevast noemde in 
mijn leuze, maar ook het vrolijke en lieve ge-
zelschap en het dansen van onze Hofmarjan-
nekes, alsmede de inzet van alle raadsleden 
en  verenigingsmensen, maakten het tot een 
bijzondere ervaring.

Hierna sloot ik me aan bij de Raad van Elf. 
Deze vriendengroep van pure carnavallisten 
doet veel voor Striepersgat. Dat besef is er 
helaas niet altijd bij iedereen. Veel Raadsleden zijn lid of voorzitter van één of meerdere commis-
sies of werkgroepen en dragen met hart en ziel uit waar Striepersgat voor staat. Enige waardering 
is dan zeker op zijn plaats. Dat mag ook wel eens worden gezegd!

Als lid van het dagelijks bestuur merk ik overigens van dichtbij hoeveel andere mensen zich ook 
enorm hard inzetten om onze carnaval  tot een succes te maken. Hierbij denk ik vooral aan alle 
muzikanten, dansers en danseressen, zangers, zangeressen, bouwers en bestuur- en commis-
sieleden en de vele verenigingsmensen die Striepersgat rijk is. Met hun inzet en creativiteit weet 
ik zeker dat wij in staat zijn de kwaliteit van het Striepersgatse carnavalsfeest te behouden.

Als nieuwe Vorst van Striepersgat, zet ik me daarom ten volle in om ons mooie Striepersgat, met 
alle Striepers en Strieperinnen, op een waardige wijze te vertegenwoordigen.

Gegroet,
Vorst William
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Op de afscheidszitting van 
1957 werd 
Jo van Leeuwen (Prins Jo 
d’n Urste van Striepersgat 
in 1956- 1957 en 1977) 
door de toenmalige Pre-
sident Harry Berkers  ge-
installeerd als Vorst van 
Striepersgat

In 1981 werd Jo d’n Urste 
tot Grootvorst benoemd 
en in 1983, na zijn jubi-
leum als 25 jaar Vorst van 
Striepersgat, werd hij op-
gevolgd door Jan van Keu-
len. (Prins Jan d’n Urste 
van Striepersgat in 1983) 

In 1991, na een periode 
van acht jaar, werd Vorst 
Jan van Keulen opgevolgd 
door Jan Vrencken (Prins 
Jan d’n Twidde van Strie-
persgat in 1987)

44

orsten in Striepersgat 
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in 1994 werd Jan Vrencken 
opgevolgd door Jan Zwart-
hoed (Prins Jan d’n Vierde 
van Striepersgat in 1992 
en in 1995)

In 2017 werd William Da-
men (Prins Willem I van 
Striepersgat in 2013) Vorst 
van Striepersgat.

orsten in Striepersgat 

Op 18 januari 1997 werd 
de 33e Vorstenzitting ge-
opend door Vorst Jan 
Zwarthoed en zijn voor-
gangers; Jo van Leeuwen, 
Jan van Keulen en Jan 
Vrencken.
In 2005 werd Mark schee-
pers (Prins Mark d’n Urste 
van Striepersgat in 2000) 
Vorst van Striepersgat. In 
2010 trad hij af  waarna 
Striepersgat zeven jaar 
Vorstloos bleef.
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In Memoriam

Cor Boers
Op 3 oktober 2017 is onze erevoorzitter en ons erelid Cor Boers 
overleden. Cor was sinds carnaval 1956 lid van E.V.C. Anders 
dan Anders. Tijdens de jaarvergadering van 1963 werd Cor als 
bestuurslid benoemd. Cor heeft in het bestuur 35 jaar voorzitter 
mogen zijn en 14 jaar penningmeester. Tevens is Cor lid geweest 
van de Raad van Elf van Striepersgat en in 1966 was hij Prins 
Cor d’n Urste van Striepersgat, onder zijn leuze ‘Zet hem op, 
Striepersgat op zijn kop’. In 1968 was Cor mede inspirator en or-
ganisator van het eerste Brabantse kampioenschap tonpraoten.

Anders dan Anders heeft aan Cor veel te danken; hij was in 1986 
een erge voorstander om jongeren binnen de vereniging te ha-
len, om zo de continuïteit van Anders dan Anders te waarborgen, en zie: de vereniging is vandaag 
de dag nog steeds bloeiend. Dit geldt ook voor het Brabants kampioenschap tonpraten dat afge-
lopen jaar haar vijftigste editie beleefde!

Helaas heeft Cor door zijn ziekte steeds meer moeten overdragen, maar hij stond de leden en het 
bestuur nog jaren met raad en daad bij. In 2016 hebben wij Cor nog mogen eren met zijn 60-jarig 
jubileum als lid van Anders dan Anders.

Cor bedankt voor wie je was en wat je voor ADA hebt betekend. Als we elkaar nog eens treffen in 
dun Himmel, dan weet ik zeker dat we er samen nog ene vatte!

namens bestuur- en leden van E.V.C. Anders dan Anders en Stichting Tonpraotersconcours Val-
kenswaard

Pieter Mikkers,
Voorzitter
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CV Gin Gedoe

Het jaarlijkse Oud-
Prinsen spektakel

Met de juiste wegbewijzering wisten de Oud-Prinsen van Teutengat en van 
Brouwersgat de idyllische locatie, gelegen in het stiltegebied van Striepersgat, 
te bereiken.  Op ‘De Schans’, het schietterrein van het Catharinagilde, werd 
voor de tweede keer het Regionale Oud-Prinsen spektakel gehouden. Zondag 
13 augustus 2017 werd een dag om nooit te vergeten!

Het weer was uitstekend en hoewel 
sommige oud-Prinsen zich nog bevon-
den in hun luxueuze ressorts en buiten-
verblijven, of helaas hadden moeten 
afzeggen vanwege hun broze gezond-
heid, viel de opkomst niet tegen. Zo’n 
veertig Oud-Prinsen en hun partners 
werden verwelkomd met een enthou-
siaste openingsspeech van Oud-Prins 
Jos, onder het genot van een heer-
lijke advocaatje met slagroom en een 

stukske vlaai. De zilveren felbegeerde wisseltrofee stond 
naast de geweren te schitteren in het zomerzonnetje.

Wie zouden zich aan de eind van de spelen de Koning 
en Koningin van de dag mogen noemen? Vanaf het eer-
ste moment dat er gestreden ging worden om deze titels, 
was de wedstrijdspanning al om te snijden.
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De in witte poloshirts gehulde Oud-Teuten Prinsen waren niet meer te 
houden en hun fanatisme bracht uiteindelijk waar ze op hadden gehoopt. 
Door middel van drie schoten per beurt was het de bedoeling telkens één 
ronde verder te komen. Natuurlijk door zoveel mogelijk raak te schieten. 
De mannelijke schutters moesten een soort munt met een doorsnede van 
ongeveer 4 centimeter raken en het doel van de dames bestond uit een 
houten blok. Dit was op zich te doen, ware het niet dat deze attributen 
waren geplaatst in een schuttersboom op een hoogte van ongeveer 15 
meter. Dan wordt het toch wel even andere koek.

De Teut Wim Lemmens bleek de beste schutter en ontving vol trots de 
wisseltrofee.  In de vrouwe-
lijke categorie werd dit onze 
Strieperin Tilly Wijnen, die 
daarvoor een heerlijk wijntje, 
een daverend applaus en de 
hartelijke felicitaties in ont-
vangst mocht nemen.

Nee, nog niet de Koningskronen, want die waren 
speciaal voor de algemene winnaars van de dag. 
Eerst moest er nog een inschatting gemaakt wor-
den van de hoeveelheid erwten en bonen in een 
pot. En ondertussen werd er gezellig gedronken en 
gebarbecued. Uiteindelijk kwam de Strieperin Su-
zanne Stammen als beste uit de bus. Zij werd de 
zogeheten ‘Prinses-op-de-erwt-van-de-dag’.

Tot algemeen winnaar, en dus tot Koning van de dag, werd 
gekroond Pintenwipper Goof Melis. Koningin werd Teutin 
Corry Daams. Terwijl er een toost werd uitgebracht op de zo-
juist gekroonde Koning en Koningin, werden zij vereeuwigd 
door onze eigen huisfotograaf Jack Thijssen tijdens een heu-
se fotoshoot.

Zoals gezegd werd het een dag om niet te vergeten. Met 
dank aan de leden van het Cartharinagilde voor de goede 
zorgen. Volgend jaar op 19 augustus gaan we naar Teuten-
gat. Hen kennende zal het wel een bijzondere speciale dag 
gaan worden. Hopelijk met net zo’n grote opkomst en weer 
met zo’n heerlijk zomerzonnetje.

Willem I,
secr. Raad van Oud-Prinsen Striepersgat
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Uit de oude doos 
Net terug van een vakantie in Griekenland, op 11-10, de kranten 
doorgenomen en daarin kwam ik tegen dat Cor Boers was overle-
den. Een carnavalsmens in hart en nieren, die veel heeft betekend 
voor CV ADA, als bestuurslid en voorzitter en als animator/voorzitter 
van het tonpraoterstoernooi. Een groot gemis voor Striepersgat!

Op Facebook kreeg ik enkele herinneringen aan het komende car-
naval. ’t Is zo 11-11: aankondiging Prinsenbal, foto jeugdig Striepers-
gat bij de bowling. Dus… naar zolder en weer eens rondgekeken in 
de ‘oude doos’.

In de beginjaren na de Tweede Wereldoorlog, was het voornamelijk 
ADA dat ons carnaval wist te ontplooien. In mijn voorgaande bij-
dragen heb ik daar uitgebreid melding van gemaakt. En in allerlei 
publicaties is daar van alles over terug te vinden. Kijk maar eens op 
de website van het Striepersgatse carnaval.

In 1952 had ADA al een Prins. Het was Pypliano (Jacques Huibers). 
Deze voorvechter van het Striepersgatse carnaval heeft de rol van 
Prins enkele jaren vervuld. En na hem komt de onvergetelijke Jo d’n 

Urste. Zo zijn overigens nog wel meer memorabele Prinsen te noemen.

Deze Prinsen werden meestal door Raad van Elf gekozenen en gepresenteerd op het Prinsen-
bal. Langzaam komen er hierna meerdere carnavalsverenigingen, die ook een eigen Prins (of 
Prinses) hadden. Uiteindelijk werd besloten dat er in Striepersgat maar één Prins mocht zijn. De 
andere heersers kregen namen als ‘Grootste Bok’ en de ‘Koptrekker’.

Vanaf 1963 werden afscheidszittingen gehouden in zaal Lavrijssen, waarbij ook de nieuwe Prins, 
via een act, aan de mensen in de zaal werd gepresenteerd. Om 11 over 11 werd de nieuwe heer-
ser van Striepersgat onthuld, na een grote, vaak voelbare spanning 
(‘Het is denk ik… Of… Of…’) en werd hij met het nodige ceremonieel 
geïnstalleerd. Aangekleed met mantel, steek et cetera.

Het waren geweldige Striepersgatse avonden, met allerlei optredens 
van onder meer de Hofkapel, de Hofmarjannekes, de Bokanders, 

de Neut, De ADA Sisters, tonpraoters, 
bandparodist Hans Damen, De Sjawi’s 
en zo zijn er nog vele anderen te noe-
men. Enkele jaren later (vanaf 1986) 
kwam er de Prinsenrevue voor in de 
plaats en daarna ’t Gat van Striepers-
gat. De laatste jaren gebeurt de be-
kendmaking (weer) op het Prinsenbal. 

1966
Cor d’n Urtse
Zet hem op, Striepersgat op zijn 
kop
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Schriijver dezes denkt nog vaak aan die geweldige zittingen, maar ja… Hierbij dan maar enkele 
memorabele momenten:

De eerste jeugdprins was in 1961 Wim Luijbregts. Als Wim d’n Ur-
ste. Hoe die verkiezingen toen gingen, is mij niet bekend. Ik ben im-
mers pas in 1965 hier komen wonen. In 1975 vroeg men mij om de 
jeugdprins bekend te maken tijdens een aparte jeugdmiddag in zaal 
Maenen aan de Leenderweg. Deze middag werd gehouden door de 
jeugdcommissie van Striepersgat, i.s.m. CV De Valkenvangers.

Als ceremoniemeester/presentator moest ik om 11 over 4 de nieuwe 
jeugdprins bekend maken tijdens een act. En daar werd hij geïnstal-
leerd, met dezelfde handelingen als bij de grote Prins. Zo onthulde 
ik onder meer Ton d’n Urste (Ton Rijnders), als jager; Rudi d’n Urste 
(Rudi Barten) als vondeling in een kinderwagen en Ruud d’n Urste 
(Ruud van Dijk), die opkwam als brandweerman.  (3)

Nadien gebeurde het kiezen (soms waren er wel drie of vier kandida-
ten!) op de zondag ronde elfde van de elfde. In Old Dutch. En nu dan 
in de nieuwe residentie, Du Commerce op De Statie. De keuze wordt 
gemaakt door de kinderen van de jeugdraad, de Hopmarjannekes 
en de jeugdkapel. Dit gebeurt na een presentatie van de kandidaten. 
Met een heus stembiljet, in een heus stemhokje. Ook dit is steeds 
weer een spannende gebeurtenis, die ik meer dan 33 jaar heb mogen 
meemaken als ceremoniemeester. Deze functie heb ik enkele jaren 
geleden opgegeven.

Benieuwd naar de opvolgers van Fons d’n Urste en Luuk d’n Urste? 
Het antwoord is in de VOLGENDE Pypliano te lezen!

Alaaf!
Herman Wooning
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Opoe hèt wirris wà
Bij-in doen, verzamele of STRÈUPE?? D’n inmaok !!

De zommer zit ‘r wir op, alle sorte van weer gehad; dreug, hiit, kouw, nat, mer wél groeizaam, as 
ge al ’t onkrùid zag in de straote van Valkeswird. Veul bloesem van frùit bevrorre, appels,prèume, 
note en wa nog meer. Ik moet zegge , as ik irlek ben; IK gèèf ‘r niks um. Ík heb nog appelmoes 
genog in de kelder! Meej d’n inmaok hedde mistentèds veulste te veul vurraod. Toch kriebelt ’t 
toch wir as ge vanalles in ’t neej seizoen wir ziet. Umdè we nie mir op vekansie gòn, maoke we 
onze ritjes rondulum Valkeswird en ik ben iedere kirris wir friit meej wa ik allemol zie.

Neffe al ’t schòns in de wilde natuur, ziede dè de wei-je in ’t vruuge vurjaor wakker worre. Velde 
vol meej ganzetonge, schòn gèèl, mer ik houw m’n eige in um ze te plukke vur ’t maoke van de 
bijzunder lekkere peerdebloemegelei. Té veul wèèruk, ginne zin, laot ze alliinig mer schòn zèn! In 
’t vurjaor kan ’t ok zu lekker rùike nur de vlierbloesem! Ik zeej tege d’n dieje van ons (m’nne mens 
zugezeed) en zunne maot: waog ’t nie um mèr íín tèkske meej te brenge! Ik haj ok ginne zin in ’t 
maoke van siroop wor ge HUGO van kent maoke of anlenge in watter vur limmenaat of ‘n scheut 
in ’n glas wèèn.

De frambooze, kroezels en aander beezies ùit d’n hof wiere wel verwerkt, saome meej wa og-
steppelkes, die nie bevrorre warre. Ondanks dè in onze hof veul prùime bèum ston: ginne inne, 
en unne volle bôôm meej kèèrze, wiere gruun dur de vogels opgevrete, dus ok gin!

Dan kumt d’n onze thuis meej ’n bèkse brembezies ùit ’t wild.’t Is toch sund um daor niks meej 
te doen, ’t warre z’n schòn en zu vruug in de zommer, durrum deej ie goe-d z’n best um zuveul 
mögelijk te plukke. En dán stìtter in de krant en kumt op de tillevisie dè ge dè hillemol nie magt. 
Dán bende unne strèuper!! As ge ’n bon krèd moette noggis hil veul betaole ok nog of ge vliegt 
d’n bak in!

Gelukkig hèt d’n onze goei plèkskes gevonde, op veld-en bospèèjkes aachteraf wor gin man 
kumt! Dees is dan toch mistal geminte grond, durrum grond van iederiin, is dè nie? Hij ziet ‘r me-
toeres geskandalizeerd uit meej al die dorres. Is dè de reeje dè ge daor gin iin veugelke op ziet! 
Trouwes ik zie ok gin aander bisjes, meschien mùis? Ète die z’n eige daoran dik, zu-dè dan ne 
klamper die mùis dan wir extra lekker vènd?? ’t Zal wel…! En wa doe dan d’n dùive mèllekker as 
ie dieje klamper bove z’n hok zie?? Haha!

Dieje van ons meej zunne maot zitte hil dikkels op hunne stale ros en liefst in de natuur. Zo kwa-
me ze lest friit thuis meej iikhorretjesbrôôd en kestanjebolete, LEKKER! Daor kende mèn friit mee 
maoke! Zoo vur ‘ne kiir in ’t jaor ’n delicatesse! Ze vonne ze an ’n pad wor eike en beuke ston, 
‘n goei plekske. Wél híl vruug van ’t jaor.’t Warre hil groote en dè al in de urste wèèk van augus-
tus! D’r warre d’r al die al veulste ouwd warre; bekant te laot! Vurrig jaor ginne inne op dèzelfde 
stukske, de wilde vèèrekes han ze op dees plak ok gevonde, dán vende NIKS mir trug. Volleges 
de geleerde moete ze afsnij-je zodè de spore in de grond blèève. Nou dè geleuf ik vanaf nou ok 
nie mir!
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Nou ben ik verschote van al die drùif in onze hof…!! De leste jaore war ’t niks, mèr nouw… vul mèr 
in…! Veul wèèruk hiet zu-iet! Hoewel… de vogels hebbe ze ok al wir gezien! (Hoera!!!)

Hallef augustus de urste vlierbesse, daor ben 
ik hil friit meej.De leste jaore amper van dees 
bezies: veulste drèug. ’t Is krek as de rèèst 
hil gezond! Mèr dees zen vural tege de hoest 
geweldig, ik maok daor ’n hoestdrènkske 
van (zo-dè we goed carneval kenne viere!) 
Witte: vlierbesse lusse de veugekes ok gèèr, 
mistenteds stòn d’r veul wor ge nie bij kent 
komme, dus hebbe hun d’r ok genog an, dè 
weet ik trouwes zeker: ik heb ‘r nog noit unne 
vogel lillek hurre hoeste…!

Dan kumt de tèèd van de rozebottels, taboe 
vur de manne um te plukke, ik heb ginne zin 
mir um ‘r iet van te maoke. Mèr dán hallef 

oktober de ogst van tamme kestannies, iet wa d’n onze van keind afan al doe: raope!! En sinds 
jaore ok um dèt’r dan “kabouterkes-staart” en “kestanie-bonbons” van gemokt moet worre. Dan 
zal ik tóch wir zin moette maoke denk ik…!

Dán te lange leste de tèèd van de (rotte) mispels vur superlekkere mispelgelei, in de herfst okto-
ber/november meej de urste naachtvorst zen ze goe-d um te ogste. Hiervur hèt dieje van ons van 
iemes toestemming gekrege um te plukke, wa we dan wir goe-d maoke um dieje goeje mens ’n 
pötje gelei te gève. Alliinig dees jaor zen d’r bekant gin: witte nog dieje naachtvorst in ’t vurjaor?

WIE van die oppaasers in de natuur zou ik vur al dè ‘strèupe’ van al ’t goei spul blèij-j kenne ma-
oke meej ’n pötje zjem??

Och, nog wa over de brembeezies, wa’k op internet heb gevonde, wa gullie MOET wete: Brem-
bezies verbèètert de hùid; tege rimpelkes, ge verbrand ’n bietje minder vlug, vermindert de kans 
op kanker, verklènt de kans op hart en vaatziekte, stabiliseert de bloedsùikerspiegel, versterkt oe 
schènke, verbèètert motorische en cognitieve vaardighede, zurgt vur gezonde zwangerschap, 
doodt bacteriën in oewe mond.

IS DÈ NIKS? Ge zaauwd wel harstikke gek zèn um ze te laote stòn, ’n belediging nur de natuur is 
dè! Plukke zuveul as ge kent, anders doede oe eige tekort, zu-iet noeme ze dan ‘STRÈUPE’!!!???

Afgezien van de veule brembezies en de vlierbesse war d’r nie te veul vur d’n inmaok dees jaor, 
mèr of ik daor rèuwig um ben…? Ikke nie!!
Uteindelijk is dees allemol wél harstikke gezond, en dè wille we gèèr blèève um ‘r in ’t nèèj car-
nevalssezoen d’r wir bij te kenne zen!

Ik zal in ieder geval de neeje Prins van Striepersgat ’n pötje brembe-
ziezjem- 2017 gèève as goe-d gemènde gift van gezonde energie!!!

De groete van OPOE

Houdoe hè!
Opoe
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Op zaterdag 3- 10 jl. is Jacques Huibers, 
Oud-Prins Pypliano 90 jaar geworden.

Wij feliciteren hem met deze respectabele 
leeftijd ! 
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Uitstapje Raad van Elf!
Na er erg lang naar te hebben uitgekeken, was het op 27 oktober j.l zo ver: het lang weekendje 
richting Sauerland! Na maanden voorbereiding door een lid van de Raad van Elf ( met connectie 
bij stichting Zonnebloem) reden we in colonne richting Winterberg.

Hier stond omstreeks 14.00 uur al de eerste activiteit gepland. ‘All inclusive bowlen’. Zoals de 
naam al doet vermoeden, was bij deze activiteit het eten en – niet geheel onbelangrijk – het 
drinken inbegrepen. ‘s Middags om 14.00 drie liter bier en dan bowlen? Niet echt slim zou je den-
ken… En dat klopt dan ook!

Na deze opwarmer vertrokken we naar onze accommodatie in Bad Fredeburg, waar we twee 
nachten gingen verblijven. Het uitdelen van de kamersleutels was snel gebeurd en daarna gin-
gen we het hotel verkennen. En dan met name de hotelbar. We zagen in onze ooghoek dat de 
keyboardopstelling met het verlichte bord er onder (‘Blacky Entertainment’) al aan stond. Dus dit 
kon niet meer mis gaan!

Om exact 18.00 uur, en dan bedoel ik ook echt 18.00 uur, ging de bel. De hotelier kondigde aan 
dat de soep werd opgediend. Direct daarna volgde er een heerlijke schnitzel met friet en vervol-
gens een gigantisch ijsbuffet met uiteraard de welbekende ijsfonteinen… Na deze kostelijkheden 
hebben we de dag geëvalueerd onder de tonen van rasentertainer Blacky. Alle liedjes van Roy 
Blacky en Abba galmden door het resort. Het bleef nog lang onrustig…

Na een stevig ontbijt reden we op za-
terdag richting Warstein, waar we om 
12.00 uur een brouwerijrondleiding zou-
den krijgen. Echter, er was helaas iets 
verkeerd gegaan met de reservering, 
waardoor we pas rond 14.00 uur zou-
den kunnen starten met deze activiteit. 
Of het aan onze dorstige ogen lag weet 
ik niet, maar de vrouw achter de balie 
kreeg dusdanig medelijden met ons, 
dat ze ieder een rood gekleurd bandje 
overhandigde. Met de mededeling dat 
we op kosten van de brouwerij twee uur 

lang bier moesten gaan drinken in de Kut-scher Stube.

Vervelend dat wachten…

Nou zou ik iets over de brouwerij rondleiding kunnen 
vertellen. Maar voor deze info moet ik u toch echt door-
verwijzen naar www.warsteiner.de. Na dit dagvullend 
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programma gingen we terug naar 
het resort, waar we klokslag 18.00 
uur begonnen aan het laatste avond-
maal. Op deze avond stond er kaas-
schnitzel op het menu, met wederom 
een gigantisch ijsbuffet, inclusief het 
nodige vuurwerk…

Direct gingen we richting de hotelbar, 
om uiteraard in Duitse stijl nog even 
ons Striepersgats drinklied aan de 
overige hotel gasten (voornamelijk 
Achterhoekers ) te laten horen. Ik heb 
de Duitse versie even op papier ge-
zet. Dan kunt u tijdens het feest van 
de Striepersgatse Jägermeisters ge-
zellig mee doen:

Wen iech mein Stem verheb
Und mein Herz ist voller stolz
Dan heb ich jetzt mein Glas
Und trink auf mein Striepersloch 
Striepersloch… Prosit !

Wij werden overigens direct uitgedaagd 
door de aanwezige Tukkers, die het lied 
‘Vrouw Haverkamp’ van de band Normaal 
probeerde te laten schallen. Dit hebben 
we uiteraard de kop ingedrukt, door met man en macht ‘Brabant’ van onze Guus in te zetten.

Blacky Entertainment nam daarna de microfoon over en – hoe het heeft kunnen gebeuren weten 
we nu nog steeds niet – maar de hotelier en rasartiest die een dag eerder nog de dikste maatjes 
met ons was , was nu 180 graden omgedraaid. Zo hard zongen we nou ook niet mee met elk 
nummer dat hij speelde. En ook de dansjes die we deden, waren zo slecht toch niet… Toch?

Toen zat het er toch een beetje op. Nog één nachtje slapen en dan weer richting Nederland. Nou 
ja , bijna dan. Wil je weten hoe je een casino roulettewiel op een hotelkamer krijgt? Dan stuur een 
Whatsapp naar 0629584290 en dan krijg je op verzoek een instructievideo toegestuurd.

Kortom: we hebben verrekes gelachen en veul plezier ge-
had!

We kijken al uit naar de volgende editie !

Groetjes,
Raad van Elf Striepersgat
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NOVEMBER  
zaterdag 11 Verkiezing Prins van Striepersgat
zaterdag 11 Striepersgatse Prinsenbal
zondag  12 Verkiezing Jeugdprins van Striepersgat
dinsdag 14 Voorronde 50e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
woensdag 15 Voorronde 50e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
dinsdag 21 Voorronde 50e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen

DECEMBER
vrijdag  08 Striepersgats Liedjesfestival Stadscafé de Senaat

JANUARI
zaterdag 06 Battle of Striepersgat bij ’t Oude Wandelpark
vrijdag  12 50e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
zaterdag 13 50e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
zaterdag 13 Vurdeurtrekkensfeest / Koning der prinsen / zaal Lugano
zondag 14 50e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
vrijdag  19 1e Vorstenzitting (en Federatie Onderscheiding en Jan Cremers Bokaal)
zondag 21 Jubileum 66 jaar ECV ADA
zaterdag 27 2e  Vorstenzitting 
woensdag 31 Minizittingen Striepersgatse Verzorgingscentra

FEBRUARI
vrijdag  02 Receptie Prins van Mulkgat 
zaterdag 03 Receptie Prins ACW de Keien  
zaterdag 03 Het dikste feest van het jaar, CV de Hecto’s bij Café de Bel
zondag 04 Receptie Prins van Brouwersgat
maandag 05 Boerenbal Café Du Commerce
vrijdag  09 Nooit te vruug Stadscafé de Senaat

CARNAVAL
zaterdag 10 februari 2017
zondag 11 februari 2017
maandag 12 februari 2017
dinsdag 13 februari 2017 

Stichting Carnavalsviering 
Striepersgat

Evenementen Kalender 2017-2018



Het is weer november, de maand waarin de jaarlijkse Prinsverkiezing plaatsvindt. Wij gaan af-
scheid nemen van Prins Jubliano (Peter Kalb), die het carnavalsseizoen 2007-2008, waarin 5 x 
11 jaar Striepersgat, werd gevierd, op een grandioze wijze heeft weten in te vullen en af te ronden.

Vervolgens maken wij kennis met de nieuw gekozen Prins, Ron Hoogmoet, die 
het carnavalsseizoen 2008-2009 zal voorgaan als Prins Ron d’n Urste, met aan 
zijn zijde Adjudant Henk Kremers en onder zijn leuze: ‘Wor wakker mee nu lach 
en mok plezier d’n hille dag.....Alaaf’.

Vervolgens enkele mededelingen vooraf: vanuit de Stichting nemen afscheid: 
Camiel Bots en Frans Janssen. Met de jaarvergadering in mei 2008, heten we 
welkom binnen de Stichting: Maria Hendriks en binnen  de Raad van Elf: Lucas 
Bots. 

Het Thema voor het nieuwe carnavalsseizoen 2008-2009 wordt: ‘De Pop-
pen aan het dansen’.

Jan van Dijk wordt benoemd tot erelid van  de Stichting, voor zijn grote en 
vele verdiensten voor de Striepersgatse carnaval.

 Op 23.09.08 hebben wij een afscheidsviering gehouden in het cremato-
rium in Heeze, voor de overleden Guido Jacobs. Zijn carnavalscarrière 
begon in 1983 bij CV De Bokkenrijders. In 1993 kwam hij in de Stichting 
Carnavalsviering Striepersgat. Onder meer bij de commissie Bals & Zittin-
gen, als kaartjescontroleur en ordehandhaver tijdens de Striepersgatse Carnavalszittingen en als 
voorzitter van de Technische Commissie. Voor het 55-jarig jubileum had hij als archivaris menig 
carnavalsartikel weten te verzamelen voor de tentoonstelling in cultuurcentrum De Hofnar. Het 

werd de kroon op zijn werk. De allure van een echt museum.

Op 20.12.08 wordt de onechte verloving bekend gemaakt, tijdens de Nacht 
van de Bokkenrijders, van Bart Wils en Daniëlle Mensch. Zij worden op Va-
lentijnsdag, 14.02.09, op het Gemeentehuis met  elkander in de Onecht ver-
bonden.
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Historie van het 
Carnaval in 
Striepersgat (30)



Op 09.01.09 is de finale van het Brabants kampioenschap tonproaten in zaal Lavrijssen. Van de 
dertig deelnemers uit drie voorrondes, gingen uiteindelijk acht kanshebbers door naar de finale, 
met als inzet de Zilveren TON. De presentatie is in handen van Pieter Mikkers; de muziek wordt 
verzorgd door De Notenkrakers en de inleidende act is van Spoit Elluf uit Helmond.

Winnaar: Berry Knapen uit Heeze, voor de derde keer Brabants Kam-
pioen, met als buut Plastisch Chirurg Henk Jan BOTAX. Hij wint ook de 
Publieksprijs. De Zilveren Ton blijft, na drie keer, ook in zijn bezit.

In het Nationale Jaar van de Tradities, wordt de Brabantse Carnavals 
Federatie opgericht. Op 11.01.09 in het Gulden Tulip Hotel Central in Den 
Bosch. Namens de Stichting Carnavalsviering Striepersgat heeft secre-
taris Ton van Loon in deze Federatie zitting genomen en het Convenant, 
mede namens Striepersgat, mede ondertekend. De grote Stimulator in 
deze was Theo Franssen.

 Op 24.01.09 is het 44-jarig jubileum van Kapel De Schuimkoppen. Be-
kend van de overname van het Grand Gala du Striep (GGdS), waarop jaarlijks het Carnavalslied 
wordt gekozen; muzikale ondersteuning van de Minizittingen in de Haagacker; muzikale begelei-
ding van de Jeugdoptocht; muzikale opluistering van de Ouderen-middag in cultuurcentrum De 
Hofnar; muzikale opluistering van het 55-jarig jubileum van de Stichting Carnavalsviering Strie-
persgat in de Foyer van  de Hofnar enz. enz. Het feest van De Brassers wordt gehouden in de 
Residentie Den Bommel in Dommelen.

Met de uitreiking van de Strieper, op 31.01.09, wordt Ton van Loon uitgeroepen 
tot ‘De Meest Geperste 2009, voor zijn inzet voor Kerk, als penningmmeester 
van de Pastorale Eenheid; secretaris van de Stichting Carnavalsviering Strie-
persgat en als secretaris van de Kon. Ned. Federatie van Muziekgezelschap-
pen.

Op 31.01. wordt Martien Wijnen geëerd met de Fede-
ratie-onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor 
de Striepersgatse carnaval, o.a. als initiatiefnemer 
van het Blaaskapellenfestival en mede-oprichter van 
de Striepersgatse Jeugdkapel. Het 31e Blaaskapel-

len-festival, gehouden in Zaal Lavrijssen op 08.02, wordt gewonnen door 
Kapel De Notenkrakers. Zij brengen volgens de jury de meest muzikale 
en carnavaleske act. De Striepersgatse Jeugdkapel wordt winnaar van de 
Carnavaleske Prijs.

Op zaterdag 21.02. wordt de traditionele Carnavalsmis gehouden in  de 
St.Nicolaaskerk, de z.g. ‘Missa Brevis’ van Mozart. De Voorgangers zijn 
Deken Willy Schaar en Pater Mutsaers, m.m.v. het Valkenswaards Ka-
merkoor en de schoolband van Were Di, met fragmenten uit de musical Joseph, die als rode 
draad door de Kerkdienst loopt.

Eveneens op 21.02 wordt tijdens de ontvangst van Prins Ron d’n Urste op het Gemeentehuis, 
Cees Peterse benoemd in de Orde van de Reigerij. De onderscheiding wordt door burgemeester 
Ederveen opgespeld.
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Piet is er ok
voor oe onderhoud
en APK

Voor de beste auto’s hoefde nie wijd te lopen
die kende gewoon bij Piet Bosmans kopen

WWW.PIETBOSMANS.AUTOWIJK.NL

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

Op zondag 22.02 trekt er een zeer lange en kleurrijke Optocht door Striepersgat. Een kwalitatief 
hoogstaande Carnavalsoptocht, met prachtige wagens en loopgroepen. Grootverdieners zijn het 
Hermenieke van Nix, die met de wagen/loopgroep ‘Nou hedde de Poppen an ut danse’ de eerste 
prijs verdienen. En later ook de Jan Cremers-bokaal. CV ADA behaalt de tweede prijs, met tevens 
de publieksprijs.

Op 23.02 vindt de G’ouwe Carnavalsmiddag voor Senioren plaats in Cultuurcentrum De Hofnar. 
Striepersgatse artiesten treden op met dans, muziek, carnavalsproat en zang. De presentatie is 
in handen van Cees Luijbregts.

CV Nie Melke presenteert, eveneens op 23.02 een grandioze karaokeshow in Zaal Lavrijssen 
met fantastische prijzen, onder het motto: ‘Kom en zing gezellig met ons mee’.

Met het Zing-ontbijt, op 24.02 gehouden door CV De Kozakkendeur, in cafè De Fantast, treedt 
de in Valkenswaard woonachtige Anneke Grönloh op. Het was super, het dak ging eraf, volgens 
menige carnavalsvierder. Ook Pieter en Marton, de organisatoren, waren in hun nopjes. Prins 
Ron trad ook op, met het alom bekende hitnummer van Rob de Nijs ‘Malle Babbe’.

Op di.24.02. wordt, na een geslaagde carnaval, afscheid genomen door Prins Ron d’n Urste met 
zijn Gevolg en de Jeugdprins Teun d’n Urste met Gevolg, enerzijds op het bordes van het ge-
meentehuis, anderzijds in de Residentie zaal Lavrijssen. Beiden zien met weemoed terug op een 
fijne en geweldige carnaval, die beiden met veel inzet hebben weten in te vullen.

 ALAAF!

Jan van Keulen,
Carnavalshistoricus
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in G
edoe

Frans Janssen
Luikerweg 58

5554ND
Valkenswaard

040-2014682
06-53805129

fransajanssen@
hetnet.nl

VG
 Herm

enieke van Nix
M

ies M
elotte

Eindhovenseweg 178
5552AG

Valkenswaard
040-2015773

06-53125773
m

elotte@
kpnm

ail.nl
C

V Halluf Elluf
M

arleen van O
pstal

Postbus 42
5555AA

Valkenswaard
06-45370046

cv@
hallufelluf.nl

C
V D

e Hecto's
Pierre Kantelberg

Klaverbeem
d 16

5551HH
Valkenswaard

06-51494100                            
pierre.kantelberg@

m
td.net

C
V D

e M
ulkslobbers

Eric Hoeks
Sportparkdreef 42

5556VV
Borkel en Schaft

06-46596062
info@

m
ulkslobbers.nl

C
C

 D
e Pim

pelm
ezen

Karin Sleegers
G

agelstraat 9
5552G

M
Valkenswaard

 
ccdepim

pelm
ezen@

gm
ail.com

C
V D

e Pintenwippers
M

arieke D
ahm

en
Postbus 589

5550 AN
Valkenswaard

040-2011585
06-20917387

cvdp@
cvdepintenwippers.nl

C
V D

e Ritselaars
Philippe W

eyns
Valkenswaard

cvderitselaars@
hotm

ail.com
C

V D
e Vurdeurtrekkers

D
ave Bouwm

ans
Hazestraat 6E

5555AC
Valkenswaard

06-55736699
info@

vurdeurtrekkers.nl
C

V D
e Zware Jongens

Rob Verspeek
Lindestraat 74

5553ED
Valkenswaard

06-30440425
info@

cvdezwarejongens.nl
C

V KD
B

Peter Kalb
Brakenstraat 14

5555C
L

Valkenswaard
040-2070155

06-54744433
pk@

kalb.nl
C

V Striepersgatse Jagerm
eisters

Jan van D
ijk 

Zeelbergseweg 8
5555LC

Valkenswaard
040-2042634

06-18308614
 j-vandijk@

chello.nl
C

V Van alles wa
Henk Pijnenburg

Valkenswaard
pijnenburghenk@

gm
ail.com

 
C

V Vijf vur Halluf Elluf
Joep van G

orp
Irenestraat 6

5554JJ
Valkenswaard

040-8422570
06-23493346.Joepvangorp1999@

hotm
ail.com

C
V W

ij gaon nie fietse
Richard van den Baart

Esudohof 37
5551D

C
Valkenswaard

040-2019055
richard.vandenbaart@

planet.nl
C

V W
ij m

ee zun viere en de rest
Lizeth Bouchée

Kardinaal de Jongstraat 82
5554RE

Valkenswaard
040-8443683

06-10489434
h.bouchee@

chello.nl
C

V ZBW
Sandra de la Roij

Zeelbergseweg 16
5555 LC

Valkenswaard
06-23987692

sandradelaroij@
live.nl

C
V Zwing

Frie-anne G
eldens

Karel M
ollenstraat Zuid 22D

5554C
H

Valkenswaard
040-2040401

f.geldens1@
chello.nl

C
V.NL

Bert Lam
m

ers
Hubert van Nispenstraat 2

5554SP
Valkenswaard

040 2012885
06-53370676

b.lam
m

ers@
onsbrabantnet.nl

D
e D

ekbleike's
J. van der Elst

Le Sage ten Broekstraat 25
5554SW

Valkenswaard
040-2018235

D
e Striepersgatse Hofkapel

Leonne W
ilbers

D
e Kreijenbeek 87

5553 BB 
Valkenswaard

040-8421364
06-53734476

info@
striepersgatsehofkapel.nl

Het Striepersgats O
rakel

Liesbeth van den O
ever

W
arande 9

5555 AN
Valkenswaard

06-23641216 Liesbethvandenoever@
m

e.com
Klein O

rkestje
Rinus Verhees

Nieuwe W
aalreseweg 12

5552EK
Valkenswaard

040-2045306 06-10342966
rjcverhees@

onsbrabantnet.nl
Napoleon's Hijskapel HZV

A. D
am

en
p/a Heistraat 37

5554EP
Valkenswaard

040-2016018
hageri@

onsbrabantnet.nl
Raad van O

ud Prinsen
W

illiam
 D

am
en

W
aalreseweg 134b

5552HR
Valkenswaard

 
 06-52311746 e.aarts10@

kpnplanet.nl




