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Toch noch mèr efkes naor 
Cuba vur wâ dansles.

Ik wil echt nie afgaon als 
hil Striepersgat danst.

Echt wel. 



Een effectief excuus of een verontschuldiging kan in relaties veel ‘rottigheid’ voorkomen. In tegenstelling tot wat vaak 
wordt gedacht, is je verontschuldigen geen teken van zwakte. Het is een duidelijk teken van kracht en vertrouwen. 
Het getuigt van lef om je ego opzij te zetten en je te verontschuldigen voor ongepaste acties of reacties.

Vandaar wat tips:

- Bied excuses op tijd aan
Verstandig is je verontschuldiging aan te bieden op het moment dat je beseft dat je iemand verdriet hebt gedaan en/of 
boos hebt gemaakt. Natuurlijk is dit niet altijd even gemakkelijk en vaak heb je je fout niet meteen door. Echter zodra 
je het ‘door’ hebt, bied je excuses aan om de impact van je fout te minimaliseren.

- Wees er zeker van dat je controle hebt over je emoties
Je kunt wel eens dingen zeggen of doen in het heetst van de strijd. Wil je je excuses aanbieden, zorg dan dat je je 
emoties onder controle hebt. Je wilt natuurlijk niet dat je emoties weer opspelen als je je verontschuldigingen aan-
biedt. Even afkoelen dus.

- Bied geen excuses aan als je het niet meent
Je moet oprecht zijn als je wilt dat je excuses iets betekenen voor de ander. Je kunt oprechtheid niet faken. Zorg 
ervoor dat je het meent, dan is je lichaamstaal in overeenstemming met je woorden.

- Verontschuldig je in levende lijve
Een face tot face excuses heeft veel meer waarde. De andere persoon kan je dan ook echt beoordelen op je op-
rechtheid. Als de ander ziet dat je echt spijt hebt, is de kans op vergeving groter. Maak dus geen gebruik van sms, 
whatsapp, pingen, mail, telefoon et cetera. Kan het echt niet anders kan, kies dan voor de telefoon.

- Zeg dat het je spijt
Druk uit dat het je spijt en beschrijf hoe het is misgegaan. Wees zo specifiek mogelijk over wat je spijt.

- Excuseer niet te vaak
Vaak hebben mensen de gewoonte zich constant te excuseren. Zelfs wanneer ze niet echt iets verkeerd doen. Hier-
mee verlies je de kracht van een verontschuldiging. Als je merkt dat jij je teveel verontschuldigt, stop hier dan mee.

- Pak samen een pilsje
- Als de ander je excuses aanvaardt, bedank hem en laat het er verder bij (of ga samen gezellig iets drinken).

Tot slot: onderschat de kracht van een excuus niet. Veel mensen waarderen je, omdat je de moed hebt om je veront-
schuldigingen aan te bieden.

Sorry, ik zou het bijna vergeten:
Een fijne carnaval gewenst!
Alaaf!
Willem-Jan Schampers
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Lieve Striepers en Strieperinnekes,

Nog maar efkes en dan is het carnaval! Maar wat heb-
ben we al kunnen genieten van o.a. de Vorstenzittin-
gen. Dit jaar weer eens met een grote Vorst die zich 
fantastisch heeft gepresenteerd. En alles danste, van 
Boney M tot de balletdansers van ADA, van de dames 
van Mystique tot aan onze eigen Hofmarkjannekes met 
een prachtige showdans.

Prins Stef d’n Urste heeft zich goed verweerd tijdens het 
Vurdeurfeest en mag zich daarom niet alleen prins van 
Striepersgat noemen maar ook Koning der Prinsen! Het 

is goed om te zien hoe onze drie carnavalsdorpen, aangevoerd door de prinsen Stef, Mario en 
Briljant, samen plezier maken tijdens zo’n feest. Prins Mario d’n Urste van Mulkkgat was miss-
chien wel wat afgeleid door een artikel in De Strieper. Onze oprechte excuses daarvoor. Want 
tsjonge, wat is De Strieper weer spraakmakend! En niet alleen door een stukje over Borkel, maar 
ook de kwestie Ruud van Dijk met Trump bleek zeer actueel.

Ook jeugdprins Jesper d’n Urste heeft gestreden om de titel “Koning der Prinsen”. Hij en zijn 
gevolg hebben zich zeer fanatiek ingezet, maar jeugdprins Teun d’n Urste van Brouwersgat bleek 
letterlijk een maatje te groot. Ook hier een leuk feest samen met onze carnavalsburen.

Zeer bijzonder was het jubileum van onze eerste carnavalsvereniging Anders dan Anders. Erg 
leuk dat Prins Pypliano en zijn Mientje, echt carnavalsvierders van het eerste uur, er ook bij 
waren. Wat stond de gehele club te stralen; prachtig!

Dankzij de inspanningen van onze fantastische commissies hebben 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 ie-
dereen 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!

President Dennis
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Woordje van de 
Prins van Striepersgat

Lieve Striepers en Strieperinnen,

Hoe trots kende zen om als 65ste prins van Striepersgat ge-
kozen te worden, ken wel zeggen heul trots!. Na een span-
nende en mooie prinsenverkiezing mocht ik me op 11 novem-
ber ’s avond presenteren in een goed gevulde zaal Lavrijssen. 
De commissie Bals en Zittingen had een geslaagde avond in 
elkaar gezet, met veel muziek en dans. Ik denk dan ook dat 
het thema van dit jaar, ‘Alles danst’, een prima thema is, waar 
iedereen op zijn eigen manier invulling kan geven.

Wie is prins Stef d’n Urste? De meeste zullen me wel kennen 
van de Striepersgatse carnaval, begonnen bij de hofkapel 
waar ik ruim zeven jaar de kleine trom hebt gespeeld. Dit heb 
ik ook gedaan bij Blaaskapel de Notenkrakers, waar ik naast 
lid ook secretaris en voorzitter ben geweest. Daarna drie jaar 
Pliessie, adjudant van Arno d’n Urste en vervolgens één sei-

zoen als raadslid. Een mooi rijtje, met nu als hoogtepunt Prins Stef d’n Urste van Striepersgat.

Als je me nu nog niet kent, kan het zijn dat we elkaar elders wel eens zijn tegen gekomen. Zoals 
bij SV Valkenswaard, waarvan ik al ruim 37 jaar lid ben, of in Eindhoven bij PSV, waarvan ik al 
meer dan 28 jaar een seizoenkaart heb, om de thuiswedstrijden van PSV te bezoeken.

Ook vind ik het een hele eer om in de voetsporen te treden van mijn onlangs overleden schoon-
vader Cor Boers, die Prins is geweest in 1966 als Prins Cor d’n Urste. Met zijn leuze ‘Zet um op, 
Striepersgat op zun kop’ weet ik zeker dat hij dit geweldig zou hebben gevonden. Jammer dat 
hij dit niet meer mag mee maken, maar ik denk dat hij daarboven zijn eigen feestje gaat vieren 
en in de gaten gaat houden of ik een waardige opvolger ben.

Na een relatief rustige periode in december, zitten we inmiddels in 
de drukste periode. Ik heb er zin in en hoop vele Striepers, Strie-
perinnen, verenigingen en kapellen tegen te komen op de diverse 
evenementen die worden gehouden. We moeten er tenslotte toch 
met z’n allen een mooi feestje van maken! En dit onder mijn leuze:

Striepersgat danst, echt wel!

Met carnavalekse groet,
Prins Stef d’n Urste
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Woordje van de 
Prins van Brouwersgat

Beste Striepers en Strieperinnekes,

Ten tijden van dit schrijven heb ik al diverse carna-
valsevenementen als Prins achter de rug. Wat een 
fantastisch gevoel! Ik wil via deze weg Stephan nog-
maals feliciteren met zijn benoeming tot Prins Stef 
d’n Urste. Ik ben ervan overtuigd dat hij samen met 
zijn adjudant Ron zal laten zien dat Striepersgat 
danst!

Niet minder trots ben ik op mijn benoeming tot Prins 
Briljant in het mooie Brouwersgat, waar ik samen met 
mijn adjudant Prachtig (Jan van Erp) er alles aan ga 
doen er een briljant jaar van te maken. Dit moet ove-
rigens geen probleem worden met mijn 21-koppige, 
geweldige Hofkapel, vier fitte meiden bij de Dans-
garde, de Aonhang, en uiteraard mijn Raad van Elf. 
Ik zeg: laat ´t fist maar beginnen!

We gaan elkaar dit seizoen elkaar uiteraard een aan-
tal keer treffen, waaronder bij ons op de Brouwerij op 
carnavalsmaandag. Dit vind ik één van de leukste 

activiteiten. Want carnaval vier je samen! Samen met Prins Stef en Prins Mario gaan we in ieder 
geval een fantastische carnaval tegemoet!

Ik wil alle Striepers & Strieperinnekes een hele fijne carnaval wensen en graag tot ziens bij één 
van de aankomende carnavalsactiviteiten. Dan drinken we het er één (of meer)! Want zeg nou 
zelf:

‘t Is fist, en zo is ’t!

Santaotum
Prins Briljant van Brouwersgat
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Prins Briljant: 
modern en hip
Met veel gevoel voor show en de nodige flair heeft de nieuwe heerser van Brouwersgat 
zich de afgelopen weken gepresenteerd. Prins Briljant, in het dagelijks leven Rob Baker-
mans, weet hoe hij het publiek moet vermaken en leeft zich met zijn adjudant Prachtig (Jan 
van Erp) heerlijk uit. “Ik kan niet zo goed zingen als mijn voorganger, maar ik kan wel een 
feestje bouwen.”

Rob (31) is bezig aan zijn achtste jaar bij de Raad van Elf van CV De Pintenwippers. De geboren 
en getogen Valkenswaardenaar kwam met de Brouwersgatse carnaval in aanraking via zijn maat 
Jan. “Een heel verhaal, maar we zaten bij zaal Maenen aan de bar om Roland Ekelmans aan een 
vrouwke te koppelen. Uiteindelijk zijn we goed in de olie naar huis gegaan en werd ik een week 
later voorgedragen als nieuw lid van de Raad van Elf. Haha!”
In het seizoen 2014-2015 was Rob adjudant van Prins Jan en nu zijn de rollen omgedraaid. “Ie-
dereen had dit wel verwacht en voor mij was hij ook de beoogde kandidaat. Ik vind immers dat 
een adjudant niet per se de capaciteiten hoeft te hebben. Eh… dit klinkt een beetje ongelukkig. 
Niet? Haha! Ik bedoel dat je moet kijken naar jeugdig, energiek en voorkomen. En dat heeft Jan 
genoeg. We passen goed bij elkaar. Jan is een chaoot en ik hou van structuur en duidelijkheid. 
Dat gaat prima dus.”

Positief
Jan (28) hoort het allemaal minzaam aan. Hij weet 
wie het zegt. “We vullen elkaar inderdaad goed aan. 
De reacties zijn dan ook louter positief. We proberen 
er meteen een feestje van te maken als we binnen-
komen. Een lekker Spaans nummer en vrolijk mee 
dansen en springen. Rob en ik hebben dezelfde 
ideeën over carnaval en houden van een pilsje en 
een hoop gezelligheid. Bovendien kan ik goed met 
zijn vriendin opschieten.” Rob lacht: “Briljante keu-
ze…”
En daarmee is ook de keuze voor zijn naam ver-
klaard. “Ik wil een moderne en hippe Prins zijn. Dus 
geen ‘Rob d’n Urste’. ‘Briljant’ is een woord dat ik 
vaak gebruik. Voor Wendy ja… Haha! En ik vond dat 
mijn adjudant dan niet kon achterblijven. Vandaar 
‘Prachtig’.” Zijn vernieuwend stijl zorgde er ook voor 
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dat de Prins een eigen mantel wilde. De ontwerper woont in Kaats-
heuvel. Daar zijn we diverse keren geweest. Onze TomTom dacht 
op een gegeven moment dat we een abonnement van de Efteling 
hadden!”

Uitlaadklep
Als accountmanager bij TTI, distributeur van elektronische compo-
nenten, heeft Rob een drukke baan. “Carnaval is een heerlijke uit-
laadklep. Naast darten en voetbal kijken. En binnen de vereniging 
ben ik actief bij de ceremoniecommissie. We organiseren alle eve-
nementen, zoals Oogst en Zondagskind. En ik heb mijn eigen Prin-
senonthulling geregeld. Briljant toch?!”

Website - Webwinkel - Vindbaarheid - Google Adwords - Facebook - Twitter - LinkedIn
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Prins Mario: 
leven is een feest

Precies 33 jaar nadat zijn vader Frans voor de 
tweede keer Prins van Mulkgat was, werd Mario 
Bots op zaterdag 11 november gepresenteerd 
als de nieuwe heerser van CV De Mulkslobbers. 
Met veel bombarie en een korte speelfilm werd 
het publiek in de Teutenzaal nieuwsgierig opge-
warmd. Prins Mario d’n Urste en adjudant Peter 
de Krom werden vervolgens geïnstalleerd.

Het is een mooi Prinsenkoppel. De 40-jarige Mario 
en zijn zeer ervaren adjudant Peter (47). “Toen ik 
thuis bekend maakte dat ik voor Prins wilde gaan, 
was het ook meteen duidelijk dat Peer mijn adju-
dant zou worden. Hij was al twee keer eerder de 
rechterhand van de Prins en weet als voorzitter 
precies hoe alles reilt en zeilt binnen de vereniging. 
Met hem hoef ik niet bang te zijn dat ik iets vergeet 
of ergens te laat kom. En mijn vrouw Clementine 
vond het ook goed. Haha!”
Systeembouwer Mario is geboren en getogen in 
Borkel. Sinds 2006 is hij getrouwd met Clementine 
en vader van een dochter van acht. “Zoë is bij de 
Mulkmarietjes. Zo ben ik eigenlijk in het georgani-
seerde carnaval verzeild geraakt. Voorheen ging ik 

wel op stap en bouwde carnavalswagens, maar niet bij een vereniging. Ieder jaar als Peter me 
zag, vroeg hij of ik geen lid van de Raad van Elf wilde worden. Ik denk zelfs dat er nog diverse 
bierviltjes zijn met mijn handtekening er op. Uiteindelijk heb ik drie jaar geleden maar ‘ja’ gezegd. 
Was ik eindelijk van dat gezeur af”

Kromme Keu
Een grapje natuurlijk, want Mario en Peter kennen elkaar al meer dan twintig jaar en gingen 
vroeger samen op stap, waren samen bij de KPJ, bouwde carnavalswagens en biljartten samen 
bij BC De Kromme Keu. “Waar ik het daarnaast vooral druk had met autocrossen en darten, 
was Peter heel actief in verenigingen, zoals de jeugdbeweging en de carnaval. Dat onze wegen 
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nu toch weer samen zijn gekomen, heeft zo moeten 
zijn. De Raad van Elf is gewoon een zeer gezellige 
club mensen, met wie het fijn feesten is.”
Tijdens de tonpratersavond op 18 november 2017 
ontving adjudant Peter de gemeentelijke vrijwilli-
gerspenning voor zijn inzet en vele werk voor carna-
valsvereniging De Mulkslobbers en zijn inzet voor de 
realisering van de Teutenzaal. Als geen ander weet 
hij hoe het is om in een kleine gemeenschap als Bor-
kel en Schaft iets voor elkaar te krijgen. “Dit zie je bij 
onze vereniging, maar ook bij de voetbalclub, de harmonie en het gilde. Samen sta je sterk. Mario 
is ook zo iemand die je altijd kunt bellen, om een handje te helpen.”

Combineren
Mario en Peter gaan carnaval vieren onder de leuze: ‘Vur lol en gein, moet je in Mulkgat zijn’. 
Een duidelijke boodschap en het is dè manier waarop de Prins in het leven staat. “Ik houd van 
een feestje en lust graag een pilsje. En waar kun je dit beter combineren dan tijdens carnaval? 
De komende weken hebben we nog een aantal leuke evenementen op het programma staan. Ik 
heb er zin in!”

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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Prins Stef d’nUrste: 
kort maar krachtig

Zijn schoonvader heeft het jammer genoeg niet meer mogen meemaken, maar in de hemel 
houdt Cor Boers zeker een oogje in het zeil. Trots als hij is op Stephan Meulendijks, die on-
langs werd gekozen tot de 65ste Prins van Striepersgat. De 42-jarige magazijnmedewerker 
bij tweewielergroothandel Louis Verwimp regeert als Prins Stef d’n Urste, “Ginne poespas, 
maar gewoon kort en krachtig.”

We ontmoeten elkaar bij zijn adjudant thuis. Ron Hoogmoet (53), gepokt en gemazeld in het Strie-
persgatse carnaval, is dit seizoen de steun en toeverlaat van Prins Stef. “Het was voor mij niet zo 
heel moeilijk kiezen. Ron is er ervaren rot en zelf al eens Prins geweest. Hij weet wat er van een 
Prins wordt gevraagd en wat er allemaal op hem afkomt. Bovendien is hij rustig en behoudt altijd 
het overzicht. En hij is op de hoogte van het protocol. Ook wel han-
dig… Weliswaar was ik twee jaar geleden adjudant van Prins Arno 
d’n Urste, maar ik merk dat er toch nog dingen zijn die ik zonder 
Ron zou zijn vergeten.”
Stephan maakte een heuse carrière door in carnavalsland. Hij be-
gon ooit als vijftienjarige slagwerker bij de Striepersgatse Hofka-
pel. “Dat kon toen nog op die leeftijd”, lacht hij. “De Hofkapel be-
stond toen vrijwel volledig uit leden van harmonie UNA en omdat 
ik daar de kleine trom speelde en ze iemand zochten, kwamen ze 
automatisch bij mij terecht. Het beviel goed, al was ik wel de jong-
ste. Ik trok bij wijze van spreken meer met de Hofmarjannekes op, 
dan met de muzikanten. Uiteindelijk ben ik zeven jaar lid geweest 
van de Hofkapel.”



Diepgeworteld
Nauwelijks daar weg, werd hij gevraagd om bij Blaaskapel De Notenkrakers te komen spelen. 
Carnaval zat inmiddels diepgeworteld en hij zei meteen ‘ja’. “Ik ben daar van alles geweest: lid, 
secretaris en enkele jaren voorzitter. Een hele leuke club, jammer dat ze niet meer bestaan.” 
Blijkbaar was Stephan inmiddels een goede bekende in Striepersgat, want op het moment dat hij 
stopte bij De Notenkrakers, stonden twee vertegenwoordigers van de Raad van Elf op de stoep. 
Of hij Pliessie wilde worden? “Ze zochten een gewichtig iemand en dachten meteen aan mij. 
Haha!”

Drie seizoenen liep hij voorop bij het gevolg van de Prins van Striepers-
gat, toen Arno Jacobs hem vroeg om zijn adjudant te worden. “Hij had wel 
eerst Jenny gepolst. Die wist het eerder dan zijn eigen vrouw Nathalie! 
Het was een hartstikke mooi jaar, waarna ik besloot om lid te worden van 
de Raad van Elf en in de toekomst een keer voor Prins te gaan. De tijd 
was er nu rijp voor. Al blijft het jammer dat de vader van Jenny het niet 
meer heeft kunnen meemaken. Hij was toch een van de grondleggers 
van de eerste Striepersgatse carnavalsvereniging ADA en het carnaval in 
Valkenswaard.”
Als Prins wil Stephan vooral plezier uitstralen. “Dat heb ik overgebracht op 
mijn zoon Jordy, slagwerker bij de Jeugdkapel. We hebben al veel reacties 
gehad.”
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Van de 
carnavals-
federatie

Bij het schrijven van dit stukske is er een felle oproep 
om van carnaval verplichte vrije dagen te maken. Björn 
van der Doelen, Andy Marcelissen en andere wereldbe-
roemde Brabanders doen een gepassioneerde oproep. 
Als lid van ECV Anders Dan Anders doet het me denken 
aan Pypliano (Jack Huibers). Pionier van de Striepers-
gatse carnaval, die in 1951 meerdere malen vlijmscher-
pe artikelen schreef in de Kempener Koerier.

Een pennenstrijd, want art. 81 van de politieverordening verbood om in het openbaar verkleed 
te gaan en daardoor was er een verbod op de viering van carnaval. Ons dorp had destijds een 
korpschef van de politie die geboren en getogen was in Roermond, een stad waar carnaval 
groots werd gevierd. Pypliano verrichte baanbrekend werk. ‘Per aspera ad Adstra’, de strijd tot 
overwinning.

Als ik deze dagen diverse carnavaleske bladen en kranten lees en de sociale media volg, lijkt er 
sprake van een onderlinge strijd waarbij de media hijgend op zoek is naar nieuwswaarde. Jam-
mer! Carnaval is een prachtig feest, dat elk jaar groots wordt gevierd. Het is een feest van ons 
allemaal. Wie of wat je ook bent, iedereen is van harte welkom.

ADA viert dit jaar haar 66-jarig jubileum als eerste carnavalsvereniging van Groot Striepersgat. 
ADA ademt carnaval, ADA is carnaval en zonder ADA was er geen carnaval, want zoals ge ut 
moakt – zo kredde ut. Conform het huishoudelijk reglement is dit mijn laatste jaar als voorzitter. 
Maar als de leden het toestaan, ben ik daarna nog een jaar regulier lid van het dagelijks bestuur 



15

t.b.v. de continuïteit en als sparringpartner van de nieuwe voorzitter. Er staan mensen klaar, maar 
het is zeer gewenst als nieuwe leden toetreden tot het DB, zoals we dit beoogden bij de doorstart 
in 1999. Een Federatie door en voor verenigingen, waaraan iedere vereniging zijn steentje bij 
draagt.

Tijdens een extra ingelaste vergadering van de aangesloten Striepersgatse verenigingen kwa-
men we op 13 december jl. met zestien verenigingen bij elkaar om te praten over de toekomstige 
invulling van carnaval in Striepersgat. Strategie, cultuur en structuur op eigentijdse wijze, waarbij 
de continuïteit wordt gewaarborgd door samenwerking en transparantie. Voor alle deelnemers 
een inspirerende avond, met vier A4-tjes input voor het projectteam. Een avond waar constructief 
werd gediscussieerd, er geen behoefte was om in ‘oud zeer’ te blijven hangen, maar met veel 
betrokkenheid en creativiteit van echte verenigingsmensen. De input is inmiddels doorgeleid en 
toegelicht aan de leden van het projectteam. Kort na Vastenavond komt er een totaal beeld met 
aanbevelingen.

Terwijl ik achter m’n laptop zit, draait het seizoen volop. Tijdens de eerste Vorstenzitting ontving 
Gerrit Ras de Federatieonderscheiding. Een ode aan een oeuvre van meer dan vijftig jaar actief 
zijn in de Striepersgatse carnaval. Gerrit nam de onderscheiding geëmotioneerd in ontvangst. 
Een teken van zijn betrokkenheid en geraakt worden door het grote dankjewel dat hij ontving van 
de tweehonderd aanwezigen.

Het Zondagskind werd dit jaar weer gehouden in de grootste kroeg van De Kempen. Een pro-
gramma met veel muziek en natuurlijk werd gestart met de presentatie van het Zondagskind. 
Bijzonder om tijdens dit evenement de Jan Cremersbokaal uit te reiken, doch als de federatie 
zich inspant voor Groot Striepersgat past het ook eens te wisselen van locatie. Velen vinden hier 
iets van: kwestie van proberen. Elly Cremers, weduwe van wijlen Jan Cremers, reikte de enorme 
bokaal uit aan CV Vijf voor Halluf Elluf.

Een zeer jonge club carnavalsvierders die altijd en overal aanwezig is. De energie en het enthou-
siasme spat er vanaf. Zij hebben jaarlijks een druk bezochte verenigingsavond, helpen andere 
verenigingen vooruit en bouwen dit jaar zelfs een eigen carnavalswagen. Vanuit de 32 bij de fe-
deratie aangesloten verenigingen is er veel waardering voor deze club doorzetters.

Ik wens iedereen, mede namens de collega-bestuurs-
leden. fijne carnavalsdagen toe. Tijd om het dagelijkse 
leven even los te laten en samen veel leut te hebben. In 
de aanloop naar Vastenavond heb ik nog nooit zoveel 
mogen dansen als dit jaar. Het begon tijdens het Prin-
senbal, gevolgd door de Vorstenzittingen en wie weet… 
Het smaakt naar meer en ik heb er heul veul zin in. Alles 
danst! Bouw samen een fisje, kom op elkaars fisje en 
drink op het leven. 

Want zoals ge ut maokt – zo kredde ut!

Hans de Kinderen
D’n vurzitter van Carnavalsfederatie Striepersgat’
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Opa Herman is keitrots 
op Jeugdprins Jesper

Na zes jaar jeugdraad vond Jesper Wooning (11) het wel 
eens tijd worden om zich verkiesbaar te stellen als Jeugd-
prins van Striepersgat. Hartstikke blij was hij dan ook toen 
hij door een meerderheid van zijn jeugdige ‘onderdanen’ 
werd gekozen. Minstens zo trots waren natuurlijk zijn ou-
ders en zusje, maar zeker ook opa Herman, die tientallen 
jaren betrokken was bij het Striepersgatse jeugdcarnaval.

“Opa heeft mijn zus en mij al 
opgegeven bij onze geboorte”, 
lacht Jesper. “Sanne om bij de 
Hopmarjannekes te mogen en 
ik bij de Jeugdraad. Toen ik 
oud genoeg was, werden we 
gebeld of ik nog interesse had. 
Ik was inmiddels enthousiast 

door de verhalen van opa, dat ik meteen ‘ja’ zei. Ook al omdat 
Sanne het ook heel erg gezellig vond bij de jeugd. In het begin 
was het wel even wennen en ik vond het maar eng om tussen al 
die grote mensen te staan. Maar al snel begon ik de carnaval steeds beter te begrijpen, wat de 
gebruiken zijn en waarom bepaalde dingen gebeuren. Daardoor vond ik het steeds leuker.”

Toen hij negen was, werd hij gekozen tot Jeugdvorst. 
Een erebaantje dat Jesper bijzonder goed beviel. “Ik 
hoorde bij de ‘Big Four’, de Jeugdprins, de adjudant, 
de President en Vorst. En omdat we toen nog geen 
nieuwe ‘grote’ Vorst hadden, mocht ik het woord voe-
ren tijdens de Vorstenzittingen. Heel spannend, maar 
ook keigaaf! Als ik me eenmaal op m’n gemak voel, 
kan ik sowieso wel goed buurten. Heb ik denk ik toch 
van opa. Die presenteerde immers jarenlang de jeugd-
middagen en was ceremoniemeester tijdens de recep-
tie van de Jeugdprins..”

Adjudant
Vorig seizoen werd de leerling van basisschool De Dorenhagen door Luuk Stammen gevraagd 
om adjudant te worden. Heel leuk om mee te maken, zegt Jesper. “Ik wist het toen helemaal 
zeker dat ik ook een keer Jeugdprins wilde worden. En Luuk zou dan mijn adjudant worden! 
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Het is prachtig dat het is gelukt. Ik had dan ook een 
hele leuke presentatie, met een eigen geschreven 
stekenlied. Moeder Renate, sinds vorig jaar in de 
Jeugdcommissie: “We vinden het heel leuk dat hij 
Jeugdprins is geworden. Eerder hebben we de boot 
nog afgehouden, omdat we hem te jong vonden.” 
Jesper: “Nu voelde ik dat ik er klaar voor was. En 
samen met de rest van mijn gevolg hebben we veel 
lol.”
Herman (81) hoort het met een glimlach aan. “Toen 
hij werd geboren, moest ik zeker weten dat het een 
echte Strieper zou worden. Er was een wachtlijst bij 
de Jeugdraad, vandaar dat ik hem toen maar met-
een heb aangemeld. Het is gewoon heel leuk om 
georganiseerd carnaval te vieren en de kinderen 
maken zo al vroeg kennis met alle gebruiken en tra-
dities in Striepersgat. “Ik ben in 1970 via de jury van 
de jeugdoptocht in de jeugdcommissie terecht gekomen en heb het meer dan veertig jaar met 
veel plezier gedaan. Tegenwoordig moet ik het wat rustiger aan doen, maar ik probeer nog zo 
veel mogelijk mee te maken.”
En natuurlijk is hij op carnavalszaterdag bij de receptie van Jeugdprins Jesper d’n Urste. ’s Mid-
dags in  zaal Du Commerce. En dit allemaal onder de leuze: ‘Voor muziek, dans en gein, moet je 
in Striepersgat zijn!’



Ook in Brouwersgat zijn de diverse carnavalsactiviteiten weer in volle gang. Zo hadden we 
onlangs de uitreiking van de Brouwersgatse Glozzie en natuurlijk ook het Concubinaat. 
Beide activiteiten vonden plaats in de Dommelsche Bierbrouwerij

De middag begon met de uitreiking van de Glozzie 
aan onze Opperpintenwipper, Joost van Rens. Het is 
weer een schitterend blad geworden, met dank aan 
de PR commissie die dit heeft verzorgd. Na deze 
uitreiking werd het letste kletje oud Dommelsch bier 
leeg gedronken en zijn we samen met onze nieuwe 
Hop en Mout naar de ketels gegaan om het Brouw-
sel te vieren. Dit is een ceremonie waarbij Hop en 
Mout samen in de ketel gaan voor het Concubinaat 
en waarna we hopen om tijdens Zondagskind weer 
een geweldig nieuw Dommelsch bier te kunnen pre-
senteren. Het officiële gedeelte in het Brouwhuis 

van de Bierbrouwerij werd vervolgd met een gezellige en geslaagde feestavond bij Van Bommel, 
alles ter ere van Hop en Mout.

Zondagskind
Tijdens het schrijven van dit artikeltje, 
moest het Zondagskind nog plaatsvin-
den. Een avond vol vertier van plaatselij-
ke muzikanten en natuurlijk het aanslaan 
van het nieuwe bier. Het Zondagskind 
is net ‘Vrienden van Dommelsch Live’. 
Diverse artiesten geven acte de présé-
ance, met onder meer: DJ Noud, Addie 
von München, Subeat, de Brouwergatse 
Hofkapel en natuurlijk de winnaars van 
het liedjesfestival High Folks.
Kortom alle ingrediënten voor een fan-
tastisch feest, onder aanvoering van onze Hop Lindsay en Mout Bart en uiteraard Prins Briljant 
en adjudant Prachtig.
De avond wordt gepresenteerd door onze eigen spreekstalmeester Rob van Daal. Voor het eerst 
wordt dit jaar de Jan Creemers bokaal op deze avond uitgereikt aan de meest actieve vereniging 
van Striepersgat, Brouwersgat en Mulkgat. Wie wordt de opvolger van CV Achteraf? U weet het 
inmiddels al. Ik op dit moment nog niet…
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Woordje van de voorzitter van

CV De Pintenwippers
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Namens alle Pintenwippers en Pinten-
wipperinnekes wens ik u een hele fijne 
carnaval en we komen elkaar zeker te-
gen in Brouwersgat, Mulkgat of Strie-
persgat!

Groeten,
Peter van den Broek
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CV Gin Gedoe

Anders dan Anders 
en het 52e Brabants Kampioenschap 
Tonpraoten.
Het carnavalsseizoen 2017-2018 is in volle gang. En daarmee ook een periode van zittingsavon-
den en andere carnavaleske bijeenkomsten die door tal van verenigingen worden gehouden. 
Een niet onbelangrijk deel daarvan wordt ingevuld door tonpraoters, die hun beste beentje ko-
men voorzetten. Vaak zijn het tonpraoters die bekendheid hebben verworven bij het Brabantse 
kampioenschap. Stichting Tonpraotersconcours Valkenswaard hield dit kampioenschap dit jaar 
al weer voor de 52ste keer.

Maar liefst 23 tonpraters deden mee aan de voorrondes op 14, 15 en 21 november 2017, om uit 
te maken welke acht de beste waren en mee mochten doen aan de finale van het Brabants kam-

pioenschap. Acht fina-
listen, onder wie Hans 
Keeris als titelverdedi-
ger, streden op vrijdag-
avond 12 januari om de 
titel Brabants kampioen. 
Met zijn nieuwe buut als 
‘Onze Harry hi un Midlife-
crisis’ wist zevenvoudig 
winnaar Berry Knapen 
de zaal helemaal plat 
te krijgen en bewees de 
Heezenaar zijn klasse 
maar weer eens om ook 
dit jaar weer met de top 
mee te draaien.
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De ’Doctor Humoris Causa’ wist op vrijdagavond beslag te leggen op de eerste plaats. Op zijn 
twaalfde opeenvolgende finale op het Brabants Kampioenschap kijkt de meeste succesvolle ton-
praoter uit de geschiedenis dan ook tevreden terug. ‘’Het ging verrekes. Ik ben superblij met deze 
eerste prijs”, zei de tonprater uit Heeze direct na afloop van zijn optreden in zaal Lavrijssen. Titel-
verdediger Hans Keeris werd tweede en de publieksprijs ging naar Freddy van den Elzen.

De staat van dienst van Berry Knapen:
9x Zuid-Nederlands Kampioen Tonpraten 2007, 2008, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, plus diverse Publieksprijzen
8x Brabants Kampioen Tonpraten 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 
2013, 2016, 2018
6x Publieksprijs Brabants Kampioenschappen Tonpraten 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2016

Berry is afgestudeerd aan de Narren Universiteit Limburg en mag 
zich als eerste Brabander Doctor Humoris Causa noemen.
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Federatie-onderscheiding 
Gerrit Ras
Er was eens een tijd dat hij graag prins wilde 
worden, maar het is nooit van gekomen… 
Nee, liever dienstbaar zijn voor anderen. 
Een echt verenigingsmens waar je altijd 
een beroep op kunt doen. Gerrit Ras (70) 
is al sinds 1964 actief in de Striepersgatse 
carnaval en altijd in de weer voor anderen. 
Voor al zijn verdiensten en werkzaamheden 
voor Striepersgat ontving hij onlangs de 
Federatie-onderscheiding.

Het begon voor ‘Rasje’ vlak na de Tweede We-
reldoorlog. Thuis hadden ze een Vivo-winkel-
tje (wie kent het nog?), op de hoek Zeelberg-
Zandbergstraat.  Als broer Toon de boodschappen rondbracht, zat Gerrit verslagen te schrijven. 
Pas na zijn pensionering zou hij ‘de rondbrenger’ van Valkenswaard worden. “Want het is toch 
‘kei zund’ om lang uit te slapen als ge lekker in beweging kunt zijn.” Carnaval begon voor Ger-
rit in 1964 bij Maenen, ook wel café City genoemd. Hij hielp mee, als losse kracht in de keuken 
of in de bediening. CV De Valkenvangers hadden hier hun residentie. Gerrit werd lid en meteen 
secretaris.
De Valkenvangers waren eigengereide lui. Ze hadden een eigen prins en een eigen carnavals-
krant: ’t Bleike. Daar kwam natuurlijk gedoe over en wijlen Harry Arts,  correspondent bij de Kem-
penier Koerier, schreef over ‘vreemde vogels bij de carnaval’. In 1966 werden ze zelfs geroyeerd 
door de toenmalige Federatie. Gerrit liet zich toen even van een andere kant zien en sprak Harry 
Arts hier stevig op aan.
Tegelijkertijd heeft Gerrit een écht verenigingshart en schreef een jaar later een verzoenende 
brief naar secretaris Jan van Keulen van de Federatie. In Café Boulevard van Kees Zwarthoed 
werd men het eens. Resultaat: Striepersgat een prins en De Valkenvangers een hertog. In 1967 
was Gerrit ook mede-initiatiefnemer van het dansmarietjestoernooi. Binnen enkele weken werd 
dit nieuwe evenement uit de grond gestampt. Het werd een groot succes, met vele jaren een 
groot aantal deelnemers. In 1997 nam de Stichting Carnavalsviering Striepersgat het over en 
ontstond het Open Podium voor de jeugd.

Minizittingen
Gerrit was, samen met CV De Valkenvangers, ook de initiatiefnemer van de minizittingen. Eerst 
nog met een eigen kapel De Dauwtrappers en alleen bij Carolus. Later in meerdere verzorgings-
huizen en met diverse artiesten. In 1990 werd Gerrit bestuurslid van de Federatie. Acht jaar was 
hij secretaris. Toen de Federatie in 1996 ophield te bestaan, werd hij lid van het algemeen bestuur 
van de Stichting. Gaandeweg werd zijn taak breder. Het begon met hand- en spandiensten en het 



rondbrengen van de post. Daarna ook fruitschalen rondbrengen 
aan de zieken in Valkenswaard.
De laatste jaren is Gerrit lid van de commissie Raad van Elf. Als 
bierdrager voorziet hij de Prins en zijn gevolg geregeld van een 
drankje. Hans der Kinderen, voorzitter van Carnavalsfederatie 
Striepersgat: “Gerrit verdient veel respect, wil graag onder de 
mensen zijn, houdt van oprechtheid, is altijd aanwezig, is een 
ontzettende droogkloot, heeft eigen gezegden en woordspelin-
gen, is allesdoener en niets is te gek. Maar is vooral een vent 
uit duizenden waar wij allemaal van houden!” Gerrit hoorde het 
enigszins geëmotioneerd aan: “Ik ga nog wel even door. Vind het 
nog veel te leuk.”
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‘Echte mannen 
kauwen op bijen’
Hij was natuurlijk al de meeste keren Brabants kampioen geworden in de afgelopen vijftig 
jaar, maar sinds vrijdag 12 januari is Berry Knapen ook overall de allerbeste tonpraoter. 
Door zijn zege is hij Andy Marcelissen gepasseerd en het einde lijkt nog lang niet in zicht 
voor de sympathieke mafkees uit Heeze. Als Toos van Bokhoven vertelde Knapen over 
‘hunne Harrie’, die een midlifecrisis heeft. Doldwaas, met waanzinnige invallen en hilari-
sche anekdotes. De vakjury én het publiek kregen het er warm van.

Twaalf deelnames leverde Berry Knapen evenzoveel finaleplaatsen op. Acht keer werd hij eerste, 
twee keer tweede, één keer derde en één keer vierde. Iemand die zo’n cv kan overleggen, mag 
gerust een absolute topper worden genoemd. Passend in het legendarische rijtje Andy Marce-
lissen, Jan van Heijst, Harry Sijbers, Frans Brugmans, Jan Strik, Hans Eijkemans, Robert van 
Lamoen en Gieleke Huibers.
De nieuwe Brabants kampioen was weer op zijn best. Verkleed als vrouw, compleet met onoog-
lijk kapsel, fout gestifte lippen en dito bril, zette Knapen zijn typetje Toos van Bokhoven zeer vet 

neer. Met een man die op zijn 65ste nog achter de 
jonge meiden aangaat. “Ach, ik vind het wel hendig”, 
kraamde Knapen met het grootste gemak uit, om 
vervolgens uit te wijden over de (bed)prestaties van 
Harrie. En natuurlijk heeft manlief ook een motor ge-
kocht. En hij is lid van een motorclub. “Dat zijn echt 
stoere mannen. Die eten geen honing, die kauwen 
op bijen!” Met dit soort humor gaat de zaal geheid 
plat.

Serieus
Knapen begon sowieso weer als favoriet, maar met Boy Jansen en Hans Keeris leek er serieuze 
concurrentie. Van die twee was het vooral de laatste – niet voor niets titelverdediger – die die rol 
meer dan waar maakte. Als Gerrit Zalm, voormalig politicus en nu visboer, bracht de Knegselnaar 
een zeer pijnlijke buut. En dit alles te maken met ‘wurm’ in zijn achterwerk en zeker niet met zijn 
schitterende humor! “Mosselen zijn heel gezond. Dit zegt mijn vriend, die veearts is. Hij heeft ze 
immers nog nooit op zijn spreekuur gehad…”
Bulander Jansen deed het wat dit betreft wat minder. Zijn buut als André Rieu kende zeker enkele 
rake grappen, maar naar het einde toe werd zijn verhaal minder. Dit merkte je ook aan het publiek 
dat, na het hilarische begin (met onder meer spitsvondige verwijzingen naar de deelnemers vóór 
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hem) wat ’stil’ viel. “Toen we veertig jaar getrouwd waren, speelde het orkest ‘The Last Post’” en 
“We zijn op vakantie geweest naar Honolulu. Zij voor het eerst weer in bikini. Volgend jaar gaan 
we op wintersport.” ‘Grinnikhumor’, maar geen dijenkletsers. Vond ook de jury. Jansen viel dit 
keer buiten de prijzen.

Publieksprijs
De ‘beste van de rest’ was Freddy van den Elzen als 
‘Janus d’n Dekker’. Als eeuwige vrijgezel kon hij de 
mensen in de bomvolle zaal wel bekoren en geheel 
terecht ontving hij op vrijdag dan ook de publieks-
prijs. Of het ook een date oplevert, is overigens maar 
de vraag… De vierde plek was voor Dirk Kouwen-
berg, die als tandarts bij de mensen thuis kwam. Di-
verse bekende Nederlanders passeerden de revue 
en met scherpe grappen én aanbiedingen (wie wil er 
nu geen cadeaubon voor drie uur een zenuwhande-
ling) zette Kouwenberg meteen de standaard neer. 
En die was heel hoog. Te hoog dit keer voor good 
old Hans Eijkemans, Rien van Genugten en debu-
tant Twan van Oers.



Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 januari was een druk 
carnavalsweekend. Op vrijdag begon het met de eerste 
Vorstenzitting in zaal Lavrijssen. Vorst William Damen 
bood zijn ‘volk’ een carnavaleske avond aan, met muziek, 
dans en veel humor. De tonpraoters Frank Schrijen en 
Koop Drost zorgen voor de nodige lachsalvo’s, evenals 
het duo Angelique Maenen/Arno Jacobs (met een eigen 
versie van ‘Tussen Kunst & Kitch’).

En ook de komische en muzikale bijdragen van CV Wij mee 
zun viere en de rest, de ADA Sisters 2.0 en Muzi BV waren 
zeer onderhoudend. Pieleke Sjonnie de Crom (zang) en Inge 
‘Allegonda’ Marchal (in de ton) debuteerden op het Striepers-
gatse podium. Samen met de – min of meer – vaste waarden 
(dansgroep Mystique, de Hofkapel en de Hofmarjannekes) 

en slotact Ad van Opstal werd een gezellige avond neergezet.
Op zaterdag was er ’s middags bij Du Commerce de presentatie van De Strieper, de carnavals-
krant van Striepersgat. Gevolgd door ‘Koning der Prinsen’ bij Feesterij Lugano. Prins Stef d’n 
Urste van Striepersgat, Prins Briljant van Brouwersgat en Prins Mario d’n Urste van Mulkgat gin-
gen op ludieke wijze met elkaar de strijd aan. Het was uiteindelijk Prins Stef die met de eer ging 
strijken.
De Prinsen en hun gevolg ontmoetten elkaar op zondagmiddag opnieuw bij de receptie ter ge-
legenheid van het 66-jarig 
bestaan van CV Alles dan 
Anders. In zaal Lavrijs-
sen was het een drukte 
van belang. Rinus Damen 
en Pieter Mikkers werden 
benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau 
en voor medebestuurslid 
Hennie Rijksen was er de 
gemeentelijke cultuurpen-
ning.

Veel carnaval in 
Striepersgat
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Nondepie! Tijdens het Zondagskind 2018 mochten wij dit jaar de Jan Cremersbokaal voor meest 
actieve en innovatieve carnavalsvereniging in ontvangst nemen! Een ongelofelijke leuke blijk van 
waardering en erkenning! En dat erkennen blijft soms nog wel eens lastig! Hoe vaak wij wel niet 
voor de verkeerde vereniging aangezien worden… “Hé, daar heb je Halluf Elluf!” of “Ha, daar 
heb je de jeugd van Halluf Elluf” krijgen we wekelijks te horen, waarna wij natuurlijk weer moeten 
uitleggen dat wij altijd vijf minuten vóór Halluf Elluf al feestvieren! Het was dan ook een com-
plete verrassing dat jullie, Striepers en Strieperinnekes, Pintenwippers en Pintenwipperinnekes, 
Mulkslobbers én Mulkslobberinnekes, ons jeugdig paars-rode zooitje ongeregeld verkozen heb-
ben tot meest actieve en innovatieve carnavalsvereniging! Bij deze dan ook één belofte: ook in 
de toekomst komen jullie niet van ons af en dragen we bij aan een fantastisch carnaval voor jong 
en oud! Bedankt voor deze geweldige blijk van waardering!

CV Vijf vur Halluf Elluf

Uitreiking 
Jan Cremers Bokaal



Hoi Mag ik me (voor zover nog niet bekend)even voorstellen?

Ik ben Gerard Ras, geboren op 23 mei 1945, als eerste zoon 
van Miet Veraa en Tinus Ras (kaasboer) en wel in de Zand-
bergstraat. Later bekend als het Vivowinkeltje. Al vrij vroeg 
toonde ik belangstelling voor het verenigingsleven en zeker 
voor carnaval, waarvoor ik als jonge gast de toenmalige prille 
ontwikkelingen op dit gebied volop volgde.

In 1964 sloot ik mij aan bij de Raad van Elf van de Valkenvan-
gers, die destijds thuis waren in Zaal Maenen aan de Leen-
derweg. Van het een kwam het ander en in 1968 ging het 
eerste dansmarietjestournooi om het kampioenschap van 
de Agglomeratie Eindhoven van start. Jarenlang werd hier-
bij toen als intermezzo ook de nieuwe Jeugdprins geïnstal-
leerd en verder waren de Valkenvangers ook gastheer voor 
de Jeugdcarnaval op de zondagmiddag voor Carnaval. Ook 
werd toen begonnen met het verzorgen van een Minizitting in 
(toen nog) huize Carolus.

In 1990 werd ik als secretaris actief bij de doorstart van de Federatie van Carnavalsverenigingen 
en in 1998 werd ik lid van de SCS (Stichting Carnavalsviering Striepersgat). Door de tijd heen 
heb allerlei hand- en spandiensten verricht en momenteel ben ik nog volop bezig als bierdrager 
van de Raad van Elf en als bezorger van de carnavalspost. In 1997 werd door wethouder Regien 
Theus aan mij de Parel van Valkenswirt uitgereikt (33 jaar Carnaval) en onlangs had Prins Stef 
de eer mij, als complete verassing, de (door velen begeerde) Federatieonderscheiding te mogen 
omhangen.

Iedereen, die hieraan een steentje heeft bijgedragen, heel veel dank! Dit betekent een geweldige 
stimulans om er nog een schepje bovenop te doen, op weg naar mijn 5 x 11, dat volgende jaar 
(2019) tegelijk met het 66-jarig bestaan van de georganiseerde Carnaval staat te gebeuren. Al 
zeg ik het zelf: ‘Unne Rasechte Strieper ben ik en hoop dè ok nog joare te bléve!’

Groeten,
Gerard Ras
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De Bierdrager 
aan het woord.



Beste carnavalsvrienden,

Met verbazing lazen wij het stuk over Borkel en Schaft in De Strieper. Natuurlijk mag een 
carnavalskrant ludiek zijn, met de nodige humor en satire, maar daar heeft dit niets mee te maken. 
Gezien de explosie van reacties op Facebook zijn het er daar velen mee eens.

Tijdens de mini playbackshow hebben 
we gemerkt dat het artikel bij veel Borkel 
en Schaftenaren als zeer kwetsend is 
ervaren. Het is heel gemakkelijk om je 
te verschuilen achter de commissie PP 
en P. Deze commissie valt toch onder 
de verantwoordelijkheid van de Stichting 
Carnavalsviering Striepersgat? En daardoor 
is de Stichting medeverantwoordelijk voor 
de inhoud van de Strieper.

Gelukkig hebben we al jaren een goede band met de Prins en Raad van Elf van Striepersgat en 
dit zal ook zeker zo blijven. Wij begrijpen heel goed dat zij geen invloed hebben op de inhoud van 
de Strieper. Wij gaan ook geen discussie voeren op social media.

Hartverwarmend zijn de vele positieve reacties over Borkel en Schaft op Facebook, van mensen 
die begrijpen hoe het is voor een kleine gemeenschap om te overleven in het o ‘zo grote’ 
Valkenswaard, waar zelfs een gemeentebestuur in haar (evenementen)beleid met verschillende 

maten meet.

Hoe treffend is de leus van prins Mario d’n Urste om deze 
reactie te eindigen:

Vur LOL en GEIN moet je in Mulkgat zijn!

Met vriendelijke 
carnavalsgroeten,

C.V. de Mulkslobbers
Eric Hoeks (secretaris)
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Reactie op artikel 
Strieper



D’n Ellufde van d’n Ellufde: Singles Day?

Carneval, ’t Is vruug van’t jaor. Op d’n Ellufde van d’n El-
lufde docht ik; nog tèèd zat!! Mèr dan hedden Sinterklaos, 
Korsemus, Nèèi-jaor, n’n dil vejaordage, woronder m’nne ei-
geste, wormeej ge zumèr veul wèèruk hèt. Ik mèèn dè m’n 
eigeste gebak ’t beste smôkt. ‘Dè hèt ok veul tèèd van doen’. 
M’nne eige gemokte likeurke van mispels gepruuft, wa rap de 

mislukte taart liet vergèète. Ja, ja ok dè gebeurd!! Wa ist plezierig um saome te fiste, ok al worde 
’n hil bietje ouwer. ‘t War ’n gezellig stel bij-in! Wa bende dan ’n rijk mens denk ik dan, as ge zôô 
um oe henne kèkt. Iederiin wor ge van haauwd zit binne. Zôô ist schòn, zôô moet ’t altij zèn.

Durrum is de carneval ok zu schòn, allemol saome zèn. Verkleeje? Och ne rooije zauwdoek is 
dik al genog! ’n Glèèske meej ’n drenkske, meej of zonder alcohol, mokt niks ùt, as ge mer meej 
doet en saome bent. Saome, dao giggut um!! Op d’n Ellufde van d’n Ellufde warre we wir meej 
veul échte Striepers saome um de nèèje Prins te kie-ze. En unne gemoedelukke en stoere is’t ge-
worre: Z.D.H. Prins Stef d’n Urste, hij zal’t wel maoke 
saome meej zunne Adjudant Ron. Gezellige, sosjaole 
mense, die gèr volluk um hun henne hebbe.

Zu-as ik in m’n vurrige verhaaltje haj beloofd, he’k hum 
’n pötje zjem van gestreupte brembezies gebrocht, 
zu-dè tie z’n rond bölleke en blinkede èugskes wel zal 
hauwe…! Ok dees hèt meej saomhurrig-hei te maoke. 
Saome IIN, dès Carneval, dè ieder jaor op d’n Ellufde 
van d’n Ellufde begint! En worrum schrèèf ik dees 
nou zu naodrukkelijk? Las ik in dieje teed in de krant 
dè ze deze schònne dag wouwe uitroepe as SINGLES 
DAY! Ze ze nou hillemol knettergek geworre?!

SINGLES DAY? As iederiin saome wil zèn? ‘t Zal wel 
wir ùt bizzenis-land komme!! Gè moet dan vur oe eige 
’n kedootje kôôpe… FLÈUWEKUL !! Wa moet ik dan 
op zunne dag meej m’n pötje, ùt de netuur weggeholde, brembezie en zèèluf gemokte zjem? An 
m’n eige gèève? Stom mense die dees prakkesiire!! Ik gèèf ullie goeije raod; vergèt SINGLS 
DAY en gò saome lekker op stap en bent SAOME IIN! Carneval vierde SAOME! Nie as SINGLE, 
dan bende ne èèreme mens!!

Lieve Striepers en Strieperinnekes, tot ziens meej carneval en hopelijk SAOME tusse ne lange 
sliert volluk!

Houdoe hè!
Opoe
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Opoe hèt wirris wà
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Uit de oude doos 
Dit jaar wordt gevierd dat we 6x11 jaar carnaval kunnen vieren in ons Strie-
persgat. Dit is voornamelijk te danken aan de carnavalsvereniging Anders 
Dan Anders, kortweg ADA. Deze vereniging, opgericht op 21 januari 1952, 
bestaat nu dus 66 jaar en is niet meer weg te denken uit Striepersgat.

Onvoorstelbaar wat de pioniers uit de beginjaren (denk aan o.a Jacques 
Huibers, alias Pypliano, en Jo van Leeuwen) voor elkaar kregen in de 
loop der jaren. Denk maar aan het verkleed op straat mogen lopen, het 
mogen houden van een carnavalsoptocht, de ontvangst op het gemeen-
tehuis van Prins en Raad van Elf enzovoorts. In deze Pypliano wordt 
hier zeker aandacht aan besteed.

Op zolder maakte ik de oude doos open zag daar ergens onderin een 
stapeltje vergeten (?) blauwe boekjes over verleden en heden van het 
(Striepersgatse) carnaval. Ik pakte het eerste nummer en bladerde er 
nog eens doorheen… In het voorwoord schreef ik destijds onder meer: 
‘In 1997 bestond het carnaval in Striepersgat 44 jaar, een gedenkwaar-
dig gebeuren 4x11 jaar! Er is mij toen gevraagd om een lesbrief in elkaar 

te zetten, bedoeld voor de jeugd van Valkenswaard. Om hen zo wegwijs te maken in het niet meer 
weg te denken carnavalsfeest. De scholen kunnen gebruik maken van deze elf lesbrieven… Een 
tip: wacht met deze lesbrieven niet te lang, want ze zijn niet in één uurtje te behandelen! De les-
brieven zijn voornamelijk bedoeld voor de groepen (6)-7 en 8 van de basisschool.’
De lesbrieven zijn vele jaren behandelend in de klassen van de lagere scholen in Valkenswaard, 
Dommelen, Borkel en Schaft en ook nog in Riethoven. In 2010 kwam er een einde aan. De reden 
was dat het digitale tijdperk al geruime tijd zijn intrede had gedaan en dat de papieren versie nog-
al prijzig was. De lesbrieven waren voortaan te downloaden. Navraag bij diverse scholen leerde 
mij dat de lesbrieven tegenwoordig niet meer klassikaal worden behandeld. De leerlingen die er 
in waren geïnteresseerd, konden er zelfstandig gebruik van maken.
Jammer! Juist omdat deze lesbrieven juist zijn bedoeld om de kinderen te LEREN hoe ze carna-
val moeten vieren! Carnaval wordt vaak door de niet-kenners afgedaan met bewoordingen als 
‘een zuipfestijn’, een ‘ordinair feest waarbij alles mag’ et cetera. Citaat uit de brief: ‘Hopelijk weten 
jullie na dit project dat het zeer zeker niet is, zoals hierboven genoemd. Dat carnaval vieren heel 
mooi én netjes kan zijn. Nee, moet zijn!’
Door allerlei opdrachten voor in de klasse en thuis, met allerlei meningen, is geprobeerd carnaval 
te leren vieren, zoals het hoort. De elfde lesbrief eindigt dan ook met de wens: ‘Blijf het vieren 
met elkaar en bedenk steeds dat het leuk moet zijn voor jou, maar zeker ook voor de anderen.’ 
In de lesbrieven komen onderwerpen aan bod, zoals de geschiedenis van carnaval (al duizenden 
jaren oud), elders en in Nederland, maar toegespitst op onze eigen gemeente (in nagenoeg alle 
lesbrieven). Zo krijgt de jeugd te horen of te lezen over het ontstaan van het carnaval in Valkens-
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waard, de optochten, de carnavalsprinsen, de Raad van Elf, de zittingen, het tonpraoten, de mu-
ziek, de Hop- en Hofmarjannekes, de carnavalskranten enzovoorts.
Tot slot zie je hieronder een kopietje van de Kempener Koerier uit 1997. Nu, in 2018, vieren we 
6x11 jaar carnaval in Striepersgat. Iedereen een fijne carnaval toegewenst!

Alaaf!
Herman Wooning
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So you think you 
can dance ?
Wij, als Striepersgatse Jägermeisters, hebben flink nagedacht over het thema van dit jaar:

ALLES DANST!
Daar moesten we iets mee en al snel werd het idee geboren om op herhaalcursus te gaan bij 
speeltuin Geenhoven. Dat dit niet het gewenste resultaat zou brengen, hadden we al vrij snel 
door. De heer en mevrouw Van Loon vonden het na een paar weken niet meer verantwoord om 
hier mee door te gaan en hebben ons, om erger te voorkomen, verzocht iets anders te gaan doen.

Oké, op naar het volgende idee. Wat nu? Met z’n allen naar Cuba voor een cursus Salsa werd wel 
wat duur. Sponsors staan hier ook niet voor in de rij. Naar Wenen, om de wals te leren, was een 
optie, maar werd ook als snel van tafel geveegd. We moesten iets dichter bij huis gaan zoeken. En 
ja hoor, er had iemand een helder 
idee. Wie dit was, zeg ik niet, maar 
het was wel weer dezelfde zoals al-
tijd. ‘We gaan naar Volendam’. Zo 
gezegd zo gedaan: wij met z’n allen 
naar Volendam voor een weekend 
Klompendansen.

Nou dat hebben ze daar geweten 
én niet vergeten! Daar hoeven we 
de eerste tien jaar ook niet meer 
te komen… Maar na veel bloed, 
zweet en tranen is het ons dus wel 
mooi gelukt een certificaat te be-
machtigen. Na een spannende periode van afdansen en schade beperken, mochten we dan wel 
met ons welverdiende diploma op de foto. En freet dat we waren. Ze waren in Volendam wel wat 
gewend, maar dit clubje sloeg toch echt alles. Het verhaal gaat ook rond dat we het certificaat 
zomaar gekregen hebben, om van ons af te zijn, maar ik heb mijn twijfels hierover. Het was wel 
leuk...

Rest ons nog om Prins Stef en z’n gevolg, en natuurlijk alle Striepers en Strieperinnen, een ge-
weldige en fijne carnaval toe te wensen. En natuurlijk zien we elkaar op dinsdagmiddag bij Du 
Commerce op de Statie, voor weer een gezellige afsluiting van de carnaval 2018!

Vielle grüsse,
Unne Jägermeister



Hallo Striepers en Strieperinnekes,

In deze Pypliano willen wij; CV De Brassers, ook iets van 
ons laten horen. Het is zomaar stilletjes naar buiten toe. 
Maar niets is minder waar. Intern is onze club nog steeds 
actief te noemen. Maar er is het een en ander veranderd. 
Het stoppen met ons Blaaskapellenfestival. De laatste jaren 
was de animo vanuit de muziek-kapellenwereld steeds min-
der aan het worden. Daarom is besloten om het vermaarde 

Striepersgatse Blaaskapellenfestival na 39 keer te laten vervallen.

Er is gezocht naar een andere invulling, maar helaas dit was veel moeilijker dan gedacht. Onder 
de noemer ‘Halfvastenbal’, houden we op zaterdagavond  3 maart een feest in zaal Lavrijssen. 
Het is de bedoeling dat het elk jaar een thema-feest wordt met live optredens. Dit jaar is het ‘voute 
avond’. Noteer deze datum alvast in je agenda! Verdere info volgt rond carnaval. Je wilt de bezoe-
kers toch iets kunnen bieden en laten genieten!

Verder… onze carnavalswagen! ALTIJD waren we met een ZELFGEMAAKTE wagen van de par-
tij. Een wagen elders kopen was nooit ons streven. Ook voor nu was dit in de planning. Alleen een 
beroemde hagelbui gooide roet in het 
eten. Alle licht doorlatende platen waren 
zeer erg beschadigd. Onder deze ver-
giet kon niet gebouwd worden. Ondanks 
dat de vereniging hiervoor goed verze-
kerd is, kwam er steeds ‘geen garen op 
de klos’. D.w.z. over de brug komen, 
waardoor werken in de nishut onmoge-
lijk is. Jammer!

Volgend jaar hopen we tóch weer van 
de partij te zijn. Het is wél de bedoeling dat we ons met de jeugdoptocht laten zien. Letterlijk én 
figuurlijk. We zijn namelijk het komende carnaval te zien in onze NIEUWE OUTFIT! Prachtige 
nieuwe jassen zijn er gemaakt! Dus CV De Brassers is, zoals iedereen kan zien, nog steeds goed 
aanwezig!

Wij wensen daarom IEDEREEN een FANTASTISCHE CARNAVAL toe! ALAAF!

En natúúrlijk tot ziens op 3 maart!
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Alive and kicking
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In Memoriam 
Peter van Gerven

Eerste Kerstdag 2017
Deze dag zal niet snel uit onze gedachten gaan:

toen overleed ons erelid Peter van Gerven.

Wij herinneren Peter als een fantastisch clubmens. Honderd 
procent verenigingsman! Héél, héél veel heeft hij voor CV De 
Brassers betekend. Jarenlang een functie in het bestuur als 
penningmeester, met de hand op de knip; was het zorgen voor 
later! Een goede eigenschap! Jarenlang nam Peter het voor-
touw als stimulator om een carnavalswagen te bouwen. Dit 
vanaf zijn start als lid (bijna 40 jaar, samen met zijn vrouw An-
nie) bij deze carnavalsvereniging.

Vele bruikbare onderdelen werden gespaard (allereerst bij 
Peter op zolder!), om eventueel later nog eens van dienst te 
kunnen zijn. De bouw van het bekende treintje had al zijn aan-
dacht! Zijn beroep als stoffeerder kwam altijd goed van pas, 
alle wagens en het treintje werden voorzien van vloerbedek-
king, wat als heel prettig werd ervaren! Jarenlang zorgde Pe-
ter voor de inzameling van oud papier. Enorm veel werk heeft 
hij hiervoor verzet en dit allemaal om de kas te spekken.

Wij mogen hier zeker de Nishut niet vergeten. Bijna zijn twee-
de thuis, hoeveel tijd Peter daar doorbracht! Hij zorgde voor 
alles wat nodig was en ontving daarvoor de eretitel ‘Beheerder 

van de Nishut’. Naast de grote waardering voor het vele werk voor de vereniging, kreeg Peter de 
titel ERELID van de Brassers, maar ook niet te vergeten de ‘Parel van Valkeswird’. Ook was hij 
drager van ALLE Striepersgatse onderscheidingen. WELVERDIEND!

Op vakanties en andere uitstapjes van de vereniging zorgde Peter altijd voor een vrolijke noot, 
altijd plaats voor humor, ondanks dat hij toch niet de boventoon voerde. Peter was meestal be-
scheiden. Om op alles dieper in te gaan zou teveel vergen, ieder van ons weet wie en wat Peter 
voor een man was: eentje om van te houden. Met altijd, met alles wat hij voorhad, de grote steun 
van Annie in zijn rug.

Dankzij haar was zijn inzet voor de vereniging te pas en onpas te verwezenlijken. Hij juichte het 
dan ook erg toe dat Annie een van de Marketentsters van de Hébrasskapel werd. En waardeerde 
hoog haar inzet bij het Blaaskapellenfestival. Zijn grote liefde: Annie, die samen met hun kinderen 
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Het Bestuur en leden van c.v. De Brassers .

Caroline en Patrick, haar man en hun vader tot het laatst heb-
ben kunnen verzorgen en gesteund hebben. Daarbij ook weer 
erg gesterkt door de rest van zijn familie. Een fijne schoonva-
der en SUPER OPA.

En dan vind je opeens een rouwbrief op de mat, je opent de 
envelop en een roodborstje kijkt je aan… Dít is heel dubbel: 
KERSTMIS, hét vogeltje van kerst is het roodborstje! En DÍT 
is géén kerstkaart, maar een brief over het afscheid van een 
VRIEND. Dit doet pijn. Peter, je ziet hem voor je en massa’s 
herinneringen komen meteen naar voren. Eentje ervan is zijn 
grote liefde voor de natuur, onder meer ook in zijn geliefde tuin, waarin zijn vriendje het rood-
borstje hem altijd gezelschap hield.

Op 2 januari 2018 namen we met velen (de Brassers waren massaal aanwezig!), tijdens een 
sfeervolle dienst in het crematorium, afscheid van een fantastische man: Peter van Gerven, een 
man met een écht ‘Brassers’ en een groot ‘geelzwart’-hart (VV De Valk). Peter; bedankt voor wat 
je voor ons hebt betekend. Annie, kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte voor nu en vooral 
in de toekomst. Wij zullen Peter nooit vergeten!
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Programma 
carnaval Mulkgat.

Op carnavalszaterdag vindt, na de officiële plichtplegingen die dag 
(zoals de gezamenlijke sleuteloverdracht) ’s avonds de playback-
avond plaats. Diverse Mulkgatse artiesten gaan weer strijden om 
de felbegeerde wisselbeker, die nu nog in handen is van CV De 
Boerkes. Dit vindt plaats in de Teutenzaal vanaf 21.00 uur.

Op zondagmiddag is er in de Teutenzaal familiecarnaval voor jong 
en oud, aanvang 15.00 uur. Er is een optreden van tovenaar Tejo, 
er staat een springkussen en de kinderen krijgen een traktatie aan-
geboden van Prins Mario. De middag gaat langzaam over naar de 
bléravond. De Mulkslobbers en -slobberinnekes gaan die avond 
hun beste keeltje opzetten om gezellig mee te lallen met de mu-
ziek. Gedurende de avond worden de wisselbekers van de optocht 
ingeleverd en de nummers voor de optocht afgehaald.

Ouderen
Op maandagmiddag is er de (tweede)jeugdmiddag. Iedereen, maar speciaal de ouderen, zijn 
vanaf 14.11 uur van harte welkom in de Teutenzaal. De ouderen krijgen koffie met gebak aange-
boden. Er zijn optredens van diverse Mulkgatse artiesten, de Mulkmarietjes en de B&S Bloazers. 
De ouderen kunnen helemaal losgaan met muziek uit hun jeugdjaren, die zij zelf kunnen uitzoe-
ken.
Om ook de laatste dag vol te kunnen houden, beginnen we dinsdag met een stevige carnavals-
brunch. Aanvang is 10.41 uur in de Teutenzaal. Met Duitse schlagers op de achtergrond is het 
genieten van de heerlijke gerechten, zoals diverse broodjes, ham, kaas en natuurlijk niet te ver-
geten de eieren en de worsten. Ook koffie en thee is inbegrepen.

Optocht
Met gevulde magen kunnen we om 14.11 uur de Mulkgatse optocht van start laten gaan. Tus-
sen de Teutenzaal en vertrekpunt optocht (Fa. Roothans) pendelt een bus. Aansluitend aan de 
optocht, gaan Prins Mario en gevolg naar de Teutenzaal, waar omstreeks de klok van 18.00 uur 
de prijsuitreiking van de optocht plaatsvindt. De avond wordt afgesloten met het afsluitingsbal, 
waarbij we ergens tegen middernacht carnaval 2018 officieel afsluiten.
Iedereen is van harte welkom om carnaval in Mulkgat te komen vieren. Ook buitendurpsen kun-
nen deelnemen aan de optocht op dinsdagmiddag en het Frühstücken op dinsdagmorgen. Kijk 
voor meer bijzonderheden en inschrijfformulieren op www.mulkslobbers.nl.

Iedereen een hele fijne carnaval gewenst, onder de leuze van Prins Mario d’n Urste: 

Vur lol en gein, moet je in Mulkgat zijn.



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, 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 2018
zondag 11 februari 2018
maandag 12 februari 2018
dinsdag 13 februari 2018

MAART
Zaterdag 03 Halfvastenbal CV De Brassers in zaal Lavrijssen
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Historie van het 
Carnaval in 
Striepergat (31)

Het is weer november, 14.11.09, de maand van de jaarlijkse Prinsverkie-
zing. We nemen afscheid van Prins Ron d’n Urste (Ron Hoogmoet) en 
maken kennis met de zo juist gekozen 57e Prins Carnaval van Striepers-
gat. Het is DaveBouwmans (Prins Dave d’n Urste), met aan zijn zijde 
adjudant Edwin van Gorp. Hij gaat de carnaval in onder zijn leuze ‘Ge wit 
nie wa ge mist, as ge mee carnaval nie fist’.

Carnaval 2009/10 kan beginnen. Dave stamt uit een echte horecafamilie. 
Zijn ouders exploiteerden café D’n Beiaard en zoonlief, enerzijds als lid 
van CV De Vurdeurtrekkers en anderzijds als dj, verzorgde er de muziek. 
Hij houdt dus van sfeer en bovendien is carnaval hem met de paplepel 
ingegoten.

Allereerst enkele mededelingen. Met de Jaarvergadering van de Stichting Carnavalsviering Stri-
epersgat hebben diverse mutaties plaatsgevonden. Bij de Raad van Elf is weggegaan Paul van 
Herk en bij de Stichting Maria Hendriks en Frans Janssen. Nieuwe leden bij de Stichting zijn: Ger 
van Dijk (als Vz. van Bals & Zittingen) en Kees Marchal (als Vz. Van de Commissie Optocht).

Medio 2009 moet Huiskamercafé De Mossel, met eigenaresse Miep 
vande Mosselaar (69), van de Gemeente Valkenswaard sluiten. 
Met als reden: geen gescheiden wc’s en geen voorzieningen i.v.m. 
rookverbod. Café De Mossel werd in 1910 gebouwd; Opa Van de 
Mosselaar was de eerste exploitant, later de ouders van Miep en 
nu zij zelf. De uitbaatster mist vooral de ‘buurt’ met haar klanten: “Ik 
kende ze allemaal en mijn klanten kenden elkaar”. Weer een stukje 

nostalgie in Striepersgat naar de knoppen. Jammer!

Op 19.06 hebben wij afscheid genomen van Ad Hendriks (60jr). Hij was dertig jaar lid van CV De 
Bokkenrijders, daarnaast mede-oprichter en erelidvan Blaaskapel De Notenkrakers.

Eveneens hebben wij afscheid genomen van Sjraar van de Eijnden, een fervent en bevlogen 
carnavalsliefhebber. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Drager van de Cultuurpenning van 



de gemeente Valkenswaard. Hij heeft het Carnaval in Striepersgat 
op een waardige wijze weten uitgedragen. Hij was Prins Carnaval 
in 1958 en 1959. Hij heeft vele Prinselijke recepties gepresenteerd 
en was de Waker over het Gedrag van de 
Raad van Elf, zijn ‘Hoogmogenden’. Vanuit 
de Stichting Carnavalsviering Striepersgat 

benoemd tot Ere-President Sjraar.

Op 22.10 hebben wij eveneens afscheid genomen van Paschalis Geldens, 
een man met het carnavalshart op de juiste plaats. Groot wagenbouwer 
van CV ADA met de optochten, mede-oprichter en organisator van het 
Tonproatersconcours. Kortom, een grote steun en toeverlaat voor zijn 
Carnavalsvereniging ADA. Paschalis was ook de ontwerper van de scep-
ters van Prins Carnaval en de Jeugdprins van Striepersgat. De waarder-
ing ‘Parel van Valkeswird’ en de Federatie-onderscheiding waren dan ook 
dik verdiend.

Na de Prinsverkiezing, 14.11.09, wordt er in de Residentie Lavrijssen een klucht opgevoerd, waa-
rin aan het slot de nieuwe Prins van Striepersgat wordt onthuld, e.e.a onder de regie van Mieke 
Toussaint. Ger van Dijk, de nwe Vz. van Bals & Zittingen, noemt de traditionele opening van het 
carnavalsseizoen zeer herkenbaar en is blij met de inzet van de Striepersgatse artiesten. De 
klucht luidt dan ook: ‘‘t Is allemaal mer unne bonte kermis’.

Op 15.11. is Joep Mikkers tot de 50e Jeugdprins van Striepersgat gekozen als Prins Joep d’n 
Derde. Als adjudant koos hij Teun van Daal. Zijn leuze luidt: ‘Heel de zaal gaat plat, met Prins 
Joep van Striepersgat’. Jeugdvorst werd Loek Jacobs en President Marcal Tils.

Op 12.12 wordt het 33e Striepersgats Liedjesfestival gehouden in Zaal De Hofnar. Roel Snellen 
wint de Jurypijs, de Publieksprijs en de Trofee voor het ‘Meest Striepersgatse Lied’, met het lied 
‘Trammelant’, waarmee de politiek in Valkenswaard op de hak wordt genomen.

Op 19.12 heeft de 15e Nacht van de Bokken plaatsgevonden, waarbij tevens 
de Verkiezing van het Paar van het Jaar aan de orde komt. Georganiseerd 
door CV De Bokkenrijders in Zaal Lugano, met optredens van diverse Stri-
epersgatse- en buitendorpse kapellen. Prins Dave 
maakt het winnende Paar bekend, n.l. Marianne Del-
issen (18) en Jan Stals (22), een jong en verliefd stel. 
Beiden zijn lid van CV De Brassers. Ze worden op 6 
februari in de onnecht verbonden.

Op 08.01.10 wordt Andy Marcelissen Brabants kampioen tonproaten. Hij doet dit in de creatie 
van Nieuwslezer. Een buut met een hoog grapgehalte, een voordracht van een aaneengesloten 

reeks lachwekkende nieuwsberichten. De Zil-
veren Ton gaat voor de vijfde keer mee naar 
Raamsdonksveer.

Op 23.01 staat, weer na elf jaar, de cabaret-
groep ‘t Bijzettaofelke op de buhne met de 

Vorstenzittingen. Een groep die in 1979 werd opgericht vanuit de 
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alom bekende Hofliederentafel. Het handelsmerk zijn komische en luchtige teksten en muziek, 
met regelmatig een vleugje plaatselijke politiek.

Tevens wordt op 23.01, bij het uitreiken van het magazine De Strieper 
en het Strieperke, Joost Lemmens (eigenaar/uitbater van Muziekbar Old 
Dutch), tot de 25e ‘Meest Geperste’ uitgeroepen. In 1986 viel Jan van de 
Kerkhof, pr-man van de Dommelsche Bierbrouwerij, deze eer als eerste 
te beurt.

Op 10.02 wordt het plan ontvouwd tot het houden 
van een nieuw evenement in Striepersgat en wel 
op vrijdag vóór Carnaval. ‘Nooit te Vruug’ is een samenwerking tussen een 
groepje enthousiaste carnavalsvierders, Stadscafé De Senaat en Bavaria. 
Een muzikale opwarmer voor het Striepersgatse carnaval. Een dorpsfeest 
met optredens van Striepersgatse kapellen en artiesten en het uitbrengen 

van het in 2009 gekozen carnavalslied door de Valentino’s. De afsluiting is in handen van fees-
tartiest STARKOO. De initiatiefnemers zijn: Harrie Peels, Gerton Heesakkers, Cees Peterse, Jan 
Zwarthoed en Peter Kooiman.

Op za.13.02 wordt de traditionele Carnavalsmis gehouden in de St. Nicolaaskerk m.m.v. het 
Valkenswaards Kamerkoor met orgel en orkest. Organist is Leo Zijleman, de dirigent is Marcel 
Driessen. Daarnaast verleent de schoolband van SG Were Di haar medewerking, evenals een 
combo o.l.v. Jan Dijkstra. De Striepersgatse Hofkapel staat onder leiding van Marc Maas. De 
voorgangers zijn: pastoor Willy Schaar en pater Jacques Mutsaers. De Lokale omroep (VOS) 
verzorgt de uitzending voor de ‘thuisblijvers’. De collecte is voor de Lokale Voedselbank (Bet de 
Kort).

Wijlen pastoor Schaar doet een algemene oproep: “Jullie drinken allemaal wel vijftien biertjes per 
dag met carnaval. Doe er nou eens vijf pilsjes vanaf en schenk die aan de plaatselijke Boodschap-
penmand’. De mis kent jaar een verjonging in de muziek; een mengeling van modern en klassiek, 
met soorten van muziek en zang in wisselende samenstellingen.

Tijdens de ontvangst van Prins Dave d’n Urste met Gevolg op het gemeentehuis wordt Tilly 
Wijnen-Firet benoemd tot lid in de Orde van de Reigerij i.v.m. de bijzondere verdiensten voor het 
carnaval in Striepersgat.

De carnavalsoptocht gaat op zo. 14.02 toch door. Ondanks de zeer ijzige kou en sneeuwval. 
Complimenten voor de wagenbouwers, loopgroepen en kapellen met vaak bevroren instrument-
en. De jeugdoptocht daarentegen kende wel enkele zonnige uurtjes.

Het traditionele carnavalsprogramma wordt afgewerkt, waarbij het protocol wel eens in het ged-
ing kwam. Desondanks toch een geslaagde carnaval 2010, onder de bezielende leiding van Prins 
Dave d’n Urste met zijn Gevolg.

ALAAF!

Jan van Keulen,
Carnavalshistoricus
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