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Van de redactie
‘Best druk, in je eentje’… Wie kent de reclame van Tempo Team nog, waarin 
een uitzendkracht helemaal alleen een grote bouwmarkt runt? Zo voel ik me 
de laatste weken ook! Haha! Niet alleen heb ik, met op de achtergrond de 
nodige hulp van Rob van Gorkum (advertenties) en Martien van de Molen-
graft (vormgeving), een zeer goed gevulde Pypliano in elkaar gedraaid, maar 
ook de productie van een nieuwe Strieper is bijna gereed. Met bijdragen van 
enkele mensen uit de Stichting, de Federatie en van diverse verenigingen. 
Op zaterdag 2 februari wordt het eindresultaat gepresenteerd. Met dank ook 
aan vormgever Iwan van de Burg, ‘leukschrijver’ Stefan van Wychen en de sponsorcommissie.

Het aantal uren dat we met een relatief kleine groep de afgelopen maanden in de carnaval heb-
ben gestoken, is echter bizar hoog. Het dagelijks bestuur van de SCS, de jubileumcommissie 
6x11 (op het allerlaatste moment ‘ingevlogen’), de werkgroep Strieper (idem dito), het bestuur 
van de Federatie, leden van de Raad van Elf, de jeugdcommissie, de werkgroep Striepersgats 
Erfgoed (pop-up carnavalsmuseum), de sponsorcommissie, de commissie Bals & Zittingen, de 
technische commissie et cetera. Veel commissies met veelal dezelfde enthousiaste en fanatieke 
vrijwilligers. Behept met het carnavalsvirus en al uitkijkend naar het jubileumweekend…

En ook in Brouwersgat en Mulkgat wordt uiteraard hard gewerkt om het carnavalsseizoen zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. Op zaterdag 26 januari is iedereen van harte uitgenodigd om 
in Striepersgat feest te komen vieren. We zien er naar uit!
 

Hopelijk zien we jullie allemaal op de komende carnavalsactiviteiten!

Alaaf!
Willem-Jan Schampers
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Woordje van de 
vice-president SCS

Beste Striepers en Strieperinnekes,

Het carnavalsseizoen is weer van start gegaan. We 
hebben op 10 november 2018, in het bijzijn van een 
groot aantal carnavalsverenigingen, een nieuwe 
Prins van Striepersgat gekozen. Prins Erik d’n Urste 
zwaait tijdens ons jubileumjaar de scepter over Strie-
persgat. Op 11 november 2019 hebben de Jeugd-
raad en de Hopmarjannekes een nieuwe Jeugdprins 
gekozen. Jeugdprins Mika d’n Urste regeert over alle 
kleine Striepers en Strieperinnekes.

Ik kan wel zeggen dat we met dit duo en het tota-
le gevolg klaar zijn voor het groots vieren van ons 
66-jarig jubileum. Het belooft een speciaal jaar te 
worden, waarin een groot aantal nieuwe evenemen-
ten gepresenteerd gaat worden. In de loop van het 
carnavalsseizoen wordt iedereen hierover geïnfor-
meerd. Uiteraard ook alle carnavalsverenigingen en 
kapellen, want zonder jullie geen carnaval!

Om het jubileumjaar in goede organisatorische banen te kunnen leiden, hebben we een speci-
ale commissie in het leven geroepen. Deze staat onder leiding van oud-President Peter Kalb. 
Hiermee is succes verzekerd. Ook een groot aantal Striepers en Strieperinnekes, met een echt 
Striepersgats hart, maakt deel uit van deze commissie. Het is dan ook tijdens iedere vergadering 
een feest van historische herkenning. Ook vanuit de verenigingen wordt de gevraagde inbreng 
geleverd. We beschikken dus over een ruim draagvlak. Dit is zeker nodig om het jubileumjaar een 
succes te laten zijn.

We zijn inmiddels alweer in Tienen geweest en hebben het Liedjesfestival achter de rug. Twee 
enorm gezellige bijeenkomsten en met het winnend lied van Onno en Theo hebben we een lek-
kere meezinger in handen. Ik hoop dat dit nummer, maar ook de andere bijdragen, vaak te horen 
zijn in de Valkenswaardse horecagelegenheden! Ik heb er erg veel zin in. Qua organisatie staat er 
veel op de planning. Wij vragen dan ook dat iedereen zijn of haar bijdrage levert. Dit om het een 
onuitwisbaar feest te laten zijn.



Tegelijkertijd zijn we ook bezig met de toekomst. Waar staan we met de Striepersgatse carnaval? 
Waar kunnen en moeten we verbeteren? Op wie kunnen we een beroep doen? Koesteren wat 
we hebben. Niet omkijken in wrok, maar met een positieve blik vooruit. Terugkijken doen we met 
veel pijn in ons hart. Piet van Lieshout en Jan van Keulen zijn ons recent ontvallen. Maar ook 
Frans de Groot en Jan Frencken. Jammer dat vier echte Striepers het 66-jarig jubileum niet kun-
nen meemaken.

Toekomst, ja de Striepersgatse carnaval heeft wel degelijk toekomst. Kijk naar de vele jeugdige 
vierders waarop we een beroep kunnen doen. Dit geeft vertrouwen, daar gaan we nog meer ge-
bruik van maken! Want één ding is zeker: de Striepersgatse carnaval gaat nooit verloren!

Ik wens iedereen de komende periode heel veel plezier toe. Laten we er met z’n allen een mooi 
jubileumjaar van maken.
Ik hoop jullie bij een antal activiteiten te mogen begroeten!

IAlaaf!

Mark Scheepers,
Vice-voorzitter Stichting Carnavalsviering Striepersgat
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Van 
Striepersgatse
Carnavals-
federatie
Ooit schreef ik een liedje voor het Striepersgats liedjesfes-
tival. De eerste zinnen waren: 

‘Ik ben je niet vergeten, het gevoel ben ik niet kwijt,
en als de bladeren vallen, dan komt het echt geheid 
met de kracht van de najaarsstorm, ontwaakt in mij de juiste vorm…’

Prinsen en adjudanten, Brouwersgat, Mulkgat en Striepersgat, oude en nieuwe verenigingen, 
oud-prinsen en carnavalsjeugd, iedereen is aan het ontwaken. We zetten samen de eerste schre-
den het nieuwe carnavalsseizoen in.

En zo ontwaken ook de leden van de Federatie. Verenigingen druk in de weer met de organisa-
tie van allerlei veelbelovende, mooie evenementen. Onze secretaris Johan mailt zich een slag 
in de rondte om de juiste en laatste versie van de evenementenkalender in de juiste mailboxen 
te krijgen. Rob W. jaagt zijn oude Macintosh aan om de nieuwe begroting sluitend te krijgen en 
Rob v. G. en Patrick zijn één geworden met de Pypliano. En dromen de mooiste dromen over het 
prachtige verenigingsblad dat je niet mag missen!

En onze Hans de Kinderen? Het boegbeeld van de Federatie? Tja… onze Hans heeft de onge-
looflijk lastige taak op zich genomen om, na vijf jaar, de voorzittershamer over te dragen aan mij. 
In die vijf jaar van voorzitterschap heeft Hans met veel betrokkenheid de Federatie geleid. En die 
betrokkenheid voel ik steeds weer bij elke overdracht. Ik zie een echte verenigingsman, met het 
carnavalshart op de goede plek. Hij was de voorzitter die zijn stempel drukte op de ontwikkeling 
van de federatie.

Onder zijn voorzitterschap sloten vele nieuwe vereniging zich aan bij de Federatie. Ook de car-
navalsjeugd wist zijn weg naar de Federatie te vinden. Hij wist de Federatie uit te breiden over 
de grenzen van Striepersgat heen en vergulde het lidmaatschap van Brouwersgat en Mulkgat. 
Zijn streven was de verenigingen samen te brengen, af te stemmen over ‘het op elkaars feestjes 
komen‘ en samen het carnaval te omarmen en te behouden voor de toekomst. Een voorzitter die 
‘ge kred, zoals ge ut maokt’. ☺
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Ondanks het feit dat hij nog even aanblijft binnen het bestuur van de Federatie, wil ik hem graag 
zeer bedanken voor al zijn inspanningen en betrokkenheid van de afgelopen jaren als voorzitter 
van de Federatie. Chapeau!

En daarmee kan ik, onze nieuwe voorzitter ontwaken. En dat doe ik graag. Een nieuw seizoen is 
aangebroken. Een seizoen waarin we weer samen met alle carnavalsvierders gaan genieten van 
een mooie gezellige carnaval: van de elfde van de elfde tot de donderdag vur de vrijdag… En van 
Nooit te Vruug tot Aswoensdag. Van 66 jaar geleden tot in de eeuwigheid.

Ik wens jullie allen, mede namens het bestuur van de federatie, een heel mooi gezellig carnavals-
seizoen. We ontmoeten jullie graag op een van de vele feestjes!

        Liesbeth van den Oever
        D’n vurzitter van  
        Striepersgatse Carnavalsfederatie
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Woordje 
Prins 
Striepersgat

Lieve Striepers en Strieperinnen, Pintenwippers en Pintenwipperinnekes en Mulkslobbers 
en Mulkslobberinnekes,

We schrijven 10 november 2018 en ik maak me klaar voor een spetterende, spannende Prins-
verkiezing. Jullie kunnen je bijna niet voorstellen hoe spannend het is om maanden, weken niets 
te kunnen vertellen over je plannen, je dromen en over hoe leuk het dan toch zal worden en over 
hoe ik er mee bezig ben in mijn gedachten.

En dan in een keer is het zover. Er wordt omgeroepen: De 66e prins van Striepersgat: is Erik 
Verdonk! Een grote ontlading volgt : wat een blijdschap en wat heb ik er zin in!! 

Het Prinsenbal wat volgde was ook een groot feest! Een spannende film en als grande finale werd 
ik door Captain Kurk en zijn bemanning naar het podium geleid. Commissie Bals en Zittingen: 
bedankt!! Wat gaaf om de hoofdrol te mogen spelen in Star Trek!

En eindelijk mocht ik me dan aan iedereen in Striepersgat voorstellen: Prins Erik d’n Urste, de 
66e prins van Striepersgat! Natuurlijk was er geen twijfel over mijn adjudant: Arnoud Joosten, who 
else!

Samen Carnavallen en samen feesten is mijn thema. En dat past denk ik heel goed bij een jubi-
lerend Striepersgat! Al 66 jaar vieren we in Striepersgat Carnaval en daar mogen we heel trots 
op zijn! We hebben nog meer te vieren. CV De Bokkenrijders, zij hebben een  5 x 11 jubileum. Zij 
zijn ‘on-tour’ en ik wil ze daarbij heel veel plezier wensen! Proficiat Bokken!

En last but not least: Cafe Zaal Lavrijssen, al 66 jaar lang onze residentie! Peer en Rita: proficiat!

Lieve mensen, we hebben veel te vieren en dat gaan we samen ook doen!

Daarom eindig ik met mijn leuze:

‘Striepersgat, ik proost op jou!’

Z.D.H. Erik d’n Urste
Prins van Striepersgat
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Woordje 
jeugdprins 
Striepersgat

Ik ben jeugdprins Mika van Herk van Striepersgat, 11 jaar oud 
en ik zit in groep 8 van de Grasspriet. Dit wordt mijn vijfde jaar 
bij de jeugdraad. Elke week ben ik te vinden bij Scouting St. 

Stefanus en ik boks bij Out of the Boks.

Mijn hobby’s zijn vissen, gamen en met mijn grote vriend opa Jan oorlogspullen zoeken met de 
metaaldetector. Elk jaar gaan we naar Griekenland, want daar woont mijn andere opa en die zet 
ik graag af met een potje kaarten. 

Ik hoorde dat het thema van deze carnaval ‘goed gemutst’ is. Dit komt mooi 
uit, want dat ben ik al heel mijn leven! Al van jongs af aan zet ik al van alles om 
munne kop. Hoeden, petten, pruiken, steken, ge kent het zo gek nie bedenken. 
Helmen, sombrero’s, bandana’s, koksmutsen, ijsmutsen. Soms een theemuts, 
en als d’r echt niks anders in de buurt is een wasmand. Ik zet wa geks op m’n 
hoofd en het is feest!

Ik ben erg trots dat de jeugdleden mij gekozen hebben tot jeugdprins van Striepersgat en samen 
gaan we er een goed gemutste carnaval 
van maken. En dit onder mijn leuze:

‘Zet oe gekste muts maar op, dan wordt 
de carnaval helemaal top!’

Jeugdprins Mika d’n Urste
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Woordje 
oud-voorzitter 
Federatie
Dees jaor un andere muts
Goed gemutst schrijf ik dit stukske, in de wetenschap dat in 
de voorjaarsvergadering alle verenigingen Liesbeth van den 
Oever kozen als vurzitter. Uitstekende keuze voor een Val-
kenswirdse vrouw met een carnavalshart en met passie en 
gedrevenheid. Lid van het Striepersgats Orakel, dus eentje met profetische gaven, met een goe-
de boodschap en veel wijsheid. Ze doet niet aan kaartje leggen, hekserij of iets dergelijks, maar 
geeft keigoeie adviezen.

Na vijf jaar was het de hoogste tijd voor een ander gezicht en een ander geluid. Door te rouleren 
in het DB, voorkomen we vaste patronen en bereiken we een federatie door en voor alle vereni-
gingen.

Tijdens de laatste weken van het voorgaande carnavalsseizoen hebben we genoten van gezel-
lige en ludieke feestjes. De prinsreceptie’s waren alle drie zeer gezellig, we namen elkaar regel-
matig op de hak en soms werd nog eens een ‘Nienoppen-streek’ uitgehaald. Complimenten aan 
alle drie de prinsen en hun adjudanten als aanstichters van veel leut. We kwamen op elkaars 
fisjes en als drie carnavalsdorpen reisden we maar al te graag naar elkaars uitspatting.

Mooie herinneringen aan de ontvangst op de brouwerij met veel ambiance op carnavalsmaan-
dag, waarna ik me mocht opmaken voor een zinderend optreden tijdens de Ouderenmiddag in 
een uitverkochte Hofnar. Het dak ging eraf, menig kunstgebit klapte harder dan de handen en 
rollators kregen spontaan een lekke band van de ontlading.

De tutuutjes, maillots en schmink zijn weer opgeborgen: ADA-sisters are history. Met z’n allen, 
verenigingen – groepen – commissies – muziekskes – ongeorganiseerde carnavalsvierders, heb-
ben we vier dagen gedanst. Het was keischòn! Inmiddels is er nieuw seizoen gestart. Een sei-
zoen waarin Striepersgat haar 66-jubileum viert, de heersers zijn bekend en de agenda staat vol 
uitnodigingen voor een carnavalstreffen.

De afgelopen maanden stond m’n muts er ook wel eens droevig bij, omdat we dierbare carna-
valsvrienden verloren, onder wie Piet van Lieshout, Jan van Keulen en Frans de Groot. Ook was 
ik wel eens minder goed gemutst, omdat we van alles vinden van elkaar. Kleine zaken worden 
uitvergroot, terwijl het leven echt een stuk aangenamer is als we elkaar wat gunnen. De pop-
penkast verwoordde het treffend tijdens de Vorstenzittingen met de woorden: ‘we hebben teveel 
zeikers in Valkenswaard’.
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Wat groots is, moet groot blijven, zoals onze jaarlijkse carnavalsviering!! Daarom is de term ‘Groot 
Striepersgat’ zo treffend en verbindend. Tijdens de federatievergadering van 11 oktober 1982, 
met alle verenigingen, werd ‘klein’ Valkenswaard omgedoopt tot Striepersgat, Borkel en Schaft 
tot Mulkgat en Dommelen tot Brouwersgat. Met ‘Groot Striepersgat’ bedoelen we de gemeente 
Valkenswaard, dus samen!

In de komende periode wordt duidelijk op welke wijze de adviezen en aanbevelingen uit de dia-
loogsessie over de continuïteit van carnaval geëffectueerd gaan worden. We hebben de afgelo-
pen maanden genoten van de mediterrannee of een andere bestemming, doch nu is het hoog 
tijd om onze carnavalsmuts weer af te stoffen voor een jubileumseizoen in Striepersgat. ‘Goed 
gemutst!’. Een prachtig positief thema. Dus zoek een muts die jou past het komend seizoen, om 
samen in het nieuwe seizoen carnaval te vieren. Benieuwd welke muts het wordt…

Menne muts staot krek goed gesteld, um mee neie energie naor een fisje te gaon.

Want zoals ge ut maokt – zo kredde ut!

Hans de Kinderen,
lid DB Striepersgatse Carnavalsfederatie
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Prins Erik d’n Urste: 
‘Nu was de tijd rijp’
Menigeen had hij op het verkeerde been gezet, door 
te beweren dat hij dit carnavalsseizoen geen Prins 
van Striepersgat wilde worden. Zijn vriendin Patricia 
en hij willen immers in 2019 gaan trouwen en dan 

was het Prinsschap toch te veel van het goede. Des te mooier is het dus dat Erik Verdonk 
(53) op zaterdag 10 november bekend werd gemaakt als de jubileumprins van Striepers-
gat. Als Prins Erik  d’n Urste: “De tijd was er nu rijp voor.”

De goedlachse Dommelnaar grinnikt: “Vorig jaar met carnaval is het gaan kriebelen. Het leek me 
toch wel heel leuk om een keer Prins van Striepersgat te zijn. Zeker ook vanwege het 66-jarig 
jubileum, maar vooral omdat ik eerder ook Prins van Brouwersgat ben geweest. Het is in de his-
torie van de georganiseerde carnaval in Valkenswaard en Dommelen nog nooit voorgekomen dat 
iemand in beide dorpen Prins is geweest. Ik wilde graag verantwoordelijk zijn voor die bijzondere 
situatie. In 2007-2008 was ik als lid van de Raad van Elf en CV De Pintenwippers Prins in Brou-
wersgat en nu hier.”
Prins Enrico stopte vervolgens in 2009 en begon samen met zijn maten Arnoud Joosten en Rinus 
van Aken CV De Doppers. “Het was enigszins een parodie op Opper Jack Thijssen”, blikt Erik 
terug. “De Dommelsche Oppers. We waren actief in de Brouwersgatse carnaval, maar lieten ook 
ons gezicht zien in Striepersgat en Mulkgat. Een heel gezellige tijd en toen is ook langzaam bij 
Arnoud en mij de wens ontstaan om nog eens bij de Raad van Elf in Valkenswaard lid te worden. 
We hebben samen een gesprek gehad met twee mensen van de raad en toen was het zo ge-
regeld. Dat was in 2014. In Dommelen werd wel een beetje raar gekeken in het begin, maar we 
voelden ons hier meteen welkom.”

Proost
Tja, en als je in een Raad van Elf belandt, is er vaak ook de wens om een keer Prins te worden. 
Erik: “Bij mij was dit in ieder geval zo. Patricia is een echte carnavalsvierder en ook mijn dochter 
Femke vindt het hartstikke leuk. Met Patricia heb ik de tekst van mijn liedje bedacht, zoals ook de 
leuze en het ontwerp van mijn onderscheiding. Ik sta voor samen carnaval vieren. Dit komt ook 
terug in mijn liedje en in mijn leuze: ‘Striepersgat, ik proost op jou!’ Laten we er met z’n allen een 
mooi feestje van maken. En een prachtig jubileum van 6x11.”
Erik komt uit een gezin van drie kinderen. Hij heeft nog twee oudere zussen. “Ik ging naar de 
Sint-Jansschool en daarna naar het Hertog-Jan College. “Stappen deden we bij de Pyramid 
en de Columbus. En toen ben ik ook pas echt carnaval gaan vieren. Uiteindelijk ben ik via mijn 
zwager Johan Follon bij De Pintenwippers terecht gekomen. En in 1995 bij de Raad van Elf. Ik 
woonde in Valkenswaard, maar was bouwer bij corsobuurtschap Oud Dommelen en speelde 
badminton in Dommelen. Arnoud is lid geworden nadat ik Prins was geweest. Het jaar daarvoor 
had hij namens de buurtvereniging onze woning versierd. Het klikte meteen tussen ons. Hij is 
mijn carnavalsmaat.”
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Woordje 
oud-jeugdprins 
Striepersgat

Beste Striepers en Strieperinnekes,

Ik vind het leuk dat ik via de Pypliano 
nog een keer van mezelf mag laten horen. Samen met mijn 
adjudant Luuk, maar zeker ook met mijn vorst Matt, commissa-
ris Sten en president Jasper heb ik een heel tof carnavalsjaar 
gehad. 

Het was geen lang seizoen, maar we hebben wel alles gedaan 
wat ik graag wilde doen. Voetballen met prins Stef en zijn ge-
volg. Maar ook voor het eerst naar de jeugdprins van Domme-
len en van Waalre. En dit gaan we erin houden!

En ik begon met een lied als jeugdprins. En zie, jeugdprins 
Mika en Prins Erik nemen dat zo van mij over! Ik wil mijn gevolg 
en Hopmarjannekes bedanken voor een leuke carnaval. Maar 
zeker ook de leiding van de jeugdcommissie voor wat ze voor 

ons doen. Ook mijn vader en moeder, die me overal hebben heengebracht. Mede dankzij jullie 
heb ik een supermooie herinnering voor de rest van mijn leven. Bedankt!

Ik ben ook blij dat ik opa Herman heb kunnen laten zien dat ik carnavalsbloed heb.

Ik wens prins Mika en adjudant Dylan een net 
zo mooi seizoen als ik heb gehad!

Vooruit nog een keer zodat jullie het niet ver-
geten, mijn leuze:

‘Voor muziek dans en gein moet je in Strie-
persgat zijn’

Alaaf!
Jeugdprins Jesper d’n Urste
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‘Onno en Theo’ 
winnaars Groot Striepersgats Liedjesfestival

De 42ste editie van het Groot Striepersgats Liedjesfestival is gewonnen door het duo ‘Onno en 
Theo’. Het tweetal won de wedstrijd om het beste carnavalslied met het nummer ‘Dat doet een 
Strieper nie.’ Het was voor Onno de Jong en Theo Lexmond de tweede keer dat ze wonnen.
De organisatie van het GSLF was voor het eerst in handen van CV Ketel en vond plaats in café- 
zaal Du Commerce op de De Statie. Naast Onno en Theo, vielen ook De Ploeg (tweede met ‘Gin 
gejaog’) en CV De Hecto’s (derde) in de prijzen. De laatste, debutant op het GSLF, kreeg vocale 
hulp van routinier Coen van Och en won met hun aanstekelijke ‘Houwe van...’ ook de Publieks-
prijs. 
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’t Zit ‘r wir op. Carnaval 2018. Zu-as ieder jaor in Striepersgat wir schòn verlôôpe, durrum; wor 
moette nouw wir over ziivere! Och denk ik krèk: Ou-w mense krèk as ik, magge toch ok ’n bietje 
zannikke….Meej de beste bedoelinge hur! As dè nie zôô is, lot’t mèèn dan wete!
Ieder jaor krèèg ik ’n ùtnoddiging van de geminte um in ’t gemintehuis bij de offisieele opening van 
Carneval d’r bij magge zèn. Vur de goeije controle moet ik m’nne ùtnodiging wél meej brenge, d’r 
kwam té veul volluk daor binne bij-in. Wà denkte: ’n dil aander zonder zun pepierke warre tóch 
binne. Ik gèèf daor eigeluk niks um, mèr sund; van wà dètter gezeed wier dur de belangrijkste in 
de wirreld van Striepersgat,  war ’t metoeres slèècht te verstòn, umdè t’r veul hun eigeste  ver-
haal tege mekaor moesse vertelle. Gelukkig zat ik meej m’n snot veurop en kreeg toch alles te 
hurre. Och zo bij-in meej Grôôt Valkeswird dè het wel iet, saome iin !! Mulkgat, Brouwersgat en 

Striepersgat. Dè saome IIN,  wier ’n por 
wèèke van te vurre nie goe-d begrepe 
as ik de reaksies mag gelèuve over 
’n stuk over Börkel in “De Strieper”De 
moet flèuwe kul zèn en daor hau-we we 
‘t dan mer op. De Mulkslobbers liete z’n 
eige van de beste kant zien, dur d’r nie 
op te reagere! 

En wor kan ik nog meer over ziivere? 
Och ja, dès waor, IK haj unne SUPER 
schònne “Góuwe Middag” in de Hofnar 
op Carnavalsmondag! De organizasie 
haj wir ’t beste ut de kast getrokke um 
’r iet van te maoke. Nou dè han ze. ie-
deriin war dik te vreeje en content van 
wà we op ’t podium kosse zien; o.a. de 
drie beste Tonpraoters! Kregt zu iet mer 
is klaor, krèk meej de Carneval!! Alliin 
sund dè d’r mense zèn die kartjes haole 
en dan nie komme umwa vur reeje dan 
ok. Los zu-iet mer is op. Durrum wens 
ik de mense die dees organizere goeie 
moe-d um zunne schònne middeg dur 
te kenne laote gòn. Dees is toch spisi-
aal vur mense meej ’t Striepersgatse 
carnavalshart op de goei plats, ok al 

Opoe´s reactie krek nao de carneval van vurrig jaor, iet wa we ullie nie wille 
onthaauwe en durrum nou asnog, nog efkes platse.

Opoe hèt wirris wà
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zen ze vort ou-wd. Meej ’n goei geveul kozze we nao nog wa gedronke te hebbe, wir op huis an. 
De miste zeeje: tot volgend jaor mer wir!! Dè zì genog.
Ok al kos ik nie overal zèn meej die daog, wor ik war heb ik genote en dè veul meej mèèn! ’t War 
wir unne goeie carneval! Meej as topper ons Pastoorke Felie Spooren: 

HALLO ALLEMAAL !!
Ik vèen: DIE HOUWE WE D’R IN

Hallo allemol,
wa schòn dè ge d’r bent.
Bende vur ’t urst hier,
of bende al bekend.
Stamp mee-j oe voe-te
zet oe haand in de zij. 
Dees ben ik,

 en wie bende gij ??

Enne… Z.D.H Prins Stef d’n Urste en Adjudant Ron, dè gullie bedankt bent dè witte, ’n 
schòn, goei, sosjaal, écht Striepersgats, stel warde gullie.

Zo ik ben ùt geziiverd of gezannikt,

Hou doe hè Opoe
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Woordje 
(nieuwe) Pliessie 
Striepersgat

Op zaterdag 10 november was het dan zover, ik mocht in 
de voetsporen treden van een reeks ordehandhavers. Geen 
geringe opgave, maar zeker een grote wens van mij. Vorig 
jaar tot de Raad van Elf toegetreden als Pieleke en tijdens 
de Vorstenzittingen heb ik mezelf eens flink laten horen als 
de Sjonnie, met een weergaloos optreden, waarbij de oor-
dopjes niet aan te slepen waren!

Wat een groot plezier en grote eer is het dan, om nu als 
Pliessie van Striepersgat verder te gaan. Deze taak heb 
ik zeer eervol overgenomen van Toon Stoffels, ik ben hem 
dankbaar voor de fijne overdracht. Inmiddels heb ik al een 
aantal uittredens in mijn nieuwe functie meegemaakt en ik 
ben van plan om dit nog vele jaren door te zetten.

Mijn wens is om deze rol op authentieke en originele wijze 
neer te zetten. Om zo te proberen mijn voorgangers te eve-
naren, hoewel dit zeker niet mee zal vallen. Met een hoop 

gezelligheid en pret, met op zijn tijd een serieuze ondertoon, ga ik voorop bij onze prachtige Raad 
van Elf en haar gevolg.

Pliessie John
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Woordje Prinses 
Brouwersgat
Beste Striepers en Strieperinnekes, Mulkslobbers 
en Mulkslobberinnekes en natuurlijk Pintenwippers 
en Pintenwipperinnekes,

Als nieuwbakken Prinses van Brouwersgat werd me 
gevraagd een stukje voor de Pypliano te schrijven. 
En dat doe ik natuurlijk graag!

Allereerst wil ik Prins Erik van Striepersgat en Prins 
Peter van Mulkgat feliciteren! En ook adjudant Ar-
noud en adjudant Wil van harte. We hebben een 
hele gezellige avond gehad bij jullie onthullingen. 
Samen gaan we er een mooi feestje van maken.

Op 9 november was het eindelijk zover: de avond 
van mijn bekendmaking. Wat was dit geweldig! De 
tijd vooraf was spannend en druk. Van alles rege-
len en vooral mijn mond houden. En laat dit laatste 
nou niet mijn sterkste eigenschap zijn. Wanneer je 
bedenkt dat ik op 27 april al wist wat me te wachten 
stond, is dat nog best een prestatie…!

Maar nu mag iedereen weten dat ik als Prinses Linda 
van Brouwersgat 
voorop zal staan 
bij de Brouwers-
gatse carnaval! 
Samen met mijn 
adjudant Geert gaan we er een superleuke tijd van maken.

Graag zien we jullie voor en tijdens de carnaval bij diverse ge-
legenheden. Bij voorbaat kan ik al zeggen dat het dan gezellig 
zal worden met z’n allen!!

En dan eindig ik met mijn leus:

Carnaval in Brouwersgat, een fist vur iedereen!!!

Santaotum
Prinses Linda van Brouwersgat
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Concubinaat 
CV De Pintenwippers
De ingrediënten zijn geoogst en de 
brouwketels gepoetst. Het is tijd om 
het nieuwe Zondagskind te brouw-
en. Het is tijd voor het Concubinaat 
van Hop & Mout!

Tijdens Oogst op 9 november jl. zijn 
Wies en Carel van Bommel gepre-
senteerd als nieuwe Hop & Mout 
van Brouwersgat. Zij worden tijdens 
dit Concubinaat in de onecht met 
elkaar verbonden, om samen te 
brouwen tot een fantastisch nieuw 
carnavalsbier. Dit wordt twee wek-
en later, tijdens Zondagskind (16 
februari), gepresenteerd.

Deze officiële ceremonie, die 
plaatsvindt in het Brouwhuis van 
onze brouwerij, is slechts voor een 
select gezelschap. Tevens wordt ti-
jdens deze middag, in de Dommel-
schzaal van de brouwerij en onder 
het oog van vele carnavalsvereni-
gingen, de Brouwersgatse Glozzie 
gepresenteerd. Het blad wordt door 
jeugdprins Dylan en Prinses Linda 
uitgereikt aan Opperpintenwipper 
Joost van Rens.

Tijdens de ceremonie worden de 
overige aanwezigen alvast naar de 
feestzaal geleid, waar de bruiloft van Hop & Mout wordt gevierd. Iedereen heeft dan de mogeli-
jkheid om het paar te feliciteren. Dit knalfeest vindt plaats vanaf 17.30 uur in Partycentrum de 
Bommel in Dommelen.
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Woordje voorzitter 
CV De Pintenwippers

Carnaval in Brouwersgat

Zoals de laatste jaren de traditie is, start carnaval in 
Brouwersgat met ons Oogst-feest. Tijdens dit feest, 
gehouden in de zaal van de Dommelstroom, wor-
den de nieuwe Hop en Mout bekend gemaakt en is 
er als hoogtepunt natuurlijk de lancering van onze 
nieuwe prins. Het blijft natuurlijk altijd een verassing 
wie voor deze functies zijn gevraagd en de commis-
sie weet dit geheim zeer goed te bewaren.

Aan het einde van deze avond hadden we een nieu-
we Hop en Mout, in de personen van Wies en Carel 
van Bommel. Carnavalsvierders in hart en nieren. 
Hierna kwam de grote verrassing, want Brouwer-
gat heeft dit jaar een Prinses, die regeert tijdens de 
carnaval. Prinses Linda die er, samen met haar ad-
judant Geert, heel veel zin in heeft! Op zondag 11 
november werd de zaak helemaal compleet, met de 
nieuwe jeugdprins Dylan en zijn adjudant Thomas.

Brouwersgat is er helemaal klaar voor om sa-
men met jullie, onder leiding van deze heers-
ers, er een geweldige carnaval van te maken. 
Wij zien jullie graag terug op de diverse feesten 
in Brouwersgat, maar we zullen ons ook op de 
andere feesten in Groot Striepersgat laten zien!

Met carnavaleske groet,

Peter van den Broek
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Woordje jeugdprins 
Brouwersgat

Ergens eind november op sportpark den Dries in het clubhuis van Rugby club The Vets:

Dylan: Hé Thomas, ze hebben gevraagd of wij een stukje kunnen schrijven voor in de Pypliano
Thomas: Oh leuk, da’s toch het ‘clubblad’ van de Federatie?

Dylan: Ja. Kunnen we een leuk verhaal over carnaval schrijven.
Thomas: Cool! Dan kunnen we beginnen met dat spannende verkiezingsweekend 

Dylan: Een nieuwe Prins en adjudant in Striepersgat en natuurlijk in ons eigen Brouwersgat. Wie 
zouden het worden?
Thomas: Op vrijdag was ons eerste raadsoptreden dit seizoen, bij de verkiezing van Prinses 
Linda en adjudant Geert.

Dylan: Dat was een mooie aftrap van het seizoen, wij zijn er in ieder geval klaar voor, Linda!
Thomas: Op zaterdag zijn in Striepersgat de nieuwe prins en adjudant gekozen. Prins Erik d’n 
Urste en adjudant Arnoud.

Dylan: Ik heb gehoord dat ze een buitenaards goede presentatie hadden.
Thomas: Zondag waren wij (de jeugd) aan de beurt.
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Dylan: Jeugdprins Mika en adjudant Dylan zijn in Striepersgat gekozen, die waren vast zeer ‘goed 
gemutst’.
Thomas: Ik weet zeker dat wij er samen met die twee een superfeest van kunnen maken met de 
jeugd in Strieper- en Brouwersgat.

Dylan: In Mulkgat hebben ze helaas geen jeugdraad. Daar zullen Prins Peter d’n Urste en adju-
dant Will het alleen moeten doen. Dat zal niet meevallen.
Thomas: Ik heb echt zo veel zin in carnaval.

Dylan: Het duurt nu niet meer lang, gelukkig zijn er van te voren genoeg feestjes om goed in de 
stemming te komen.
Thomas: We gaan er zeker bij zijn. En er iets moois van maken. En nog maar even tijd om te 
oefenen.

Dylan: Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes, Striepers en Strieperinnekes. Mulkslobbers 
en Mulkslobberinnekes…

Beide barsten in lachen uit.

Het blijkt uit alles dat deze twee, met jeugdraad en dansgardes, enorm 
uitkijken naar een fantastisch seizoen 2018-2019. Jeugdprins Dylan en 
adjudant Thomas van Brouwersgat gaan er hun uiterste best voor doen 
er een onvergetelijke carnaval van te maken!

P.S. Dylan: dan wil ik toch graag afsluiten met mijn leus:

Als je je hart vol carnaval stopt, weet je zeker dat het 
klopt!  Alaaf...
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Woordje 
Prins 
Mulkgat
Beste lezers van de Pypliano,

Als Prins Peter d’n Urste van Mulkgat ben ik uitge-
nodigd een stukje te schrijven voor deze Pypliano. 
Daar geef ik natuurlijk graag gehoor aan. Mijn naam 
is Peter de Krom en woon samen met Angela. In het 
jaar 2000 ben ik lid geworden van de Raad van Elf in 
Mulkgat. In 2007 mocht ik de scepter al eens vasthou-
den als Prins en nu dus weer. Daarnaast ben ik drie 
keer adjudant geweest en heb gedurende 14 jaren in 
het bestuur van de Mulkslobbers gezeten.

Ik heb niet lang hoeven nadenken wie ik als adjudant graag naast mij wilde hebben. Dit moest 
mijn neef Will de Krom worden. Will is getrouwd met Mariette en samen runnen zij dierenpension 
De Kwispelhoeve en Dieren Opvang Centrum Zuid. Ook Will heeft de nodige ervaring, hij loopt al 
dertig jaar mee bij de Mulkslobbers, is twee keer prins geweest en vier keer mocht hij de Prins ter-
zijde staan als adjudant. Met ons twee gaat het dit carnavalsseizoen dus helemaal goed komen.

In Mulkgat is het goed carnaval vieren. We hebben een hele rijke vereniging, een geweldige zaal 
en een grote aanhang. Daar zijn we enorm trots op! Naast de Mulkslobbers ben ik nog actief 
(geweest) bij diverse verenigingen in Borkel, te weten de KPJ, biljartvereniging De Kromme Keu, 
buurtvereniging De Stroat en Oranjecomité Borkel & Schaft.

Als laatste wil ik Prins Erik d’n Urste & adjudant Arnoud 
en natuurlijk Prinses Linda & adjudant Geert een ge-
weldig carnaval toewensen. Met z’n allen gaan we er 
een mooi feest van maken onder mijn leuze:

Met 2 neven aan het bewind drinken we met carna-
val een extra pint’

Alaaf en de groeten,
Prins Peter d’n Urste



CV Gin Gedoe
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Woordje voorzitter 
CV Mulkslobbers

Aan alle carnavalsvierders,

We zijn alweer begonnen aan een nieuw carnavals-
seizoen. De verkiezingen zijn alweer achter de rug. 
De prinsen en prinses zijn bekend. Dus we gaan er 
weer een mooi jaar van maken. Ik wil graag aller-
eerst onze eigen Prins Peter d’n Urste en zijn adju-
dant Will een geweldige fijne carnaval toewensen. 
Maak er een mooi jaar van!

En natuurlijk wil ik ook Prins Erik en adjudant Arnoud 
van Striepersgat en Prinses Linda en adjudant Geert 
van Brouwersgat een hele fijne carnaval toewensen. 
En natuurlijk niet te vergeten: jullie als carnavalsvier-
ders, ook een heel fijn carnavalsjaar. Of het nu in 
Striepersgat of Brouwersgat of in ons eigen Mulkgat 
is, maak er een schòn fistje van.

Alaaf!

Carnavals groeten,
Martien Sprengers
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In Memoriam Piet van Lieshout:
Unne urste klas Strieper

Het is er toch van gekomen. En sneller dan wij allen gewild hadden. Tijdens de laatste Carnavals-
mis waren we nog tezamen en zeiden we onder ons dat er, net als elk jaar overigens, in het over-
zicht van overleden Striepers ook deze editie gelukkig niemand van ons zou worden voorgelezen.

Minder dan een half jaar later, op 19 juni 2018, overleed Piet van Lieshout, onze vaandeldrager, 
letterlijk en figuurlijk. Piet, voor de meesten onder ons ‘Pietje’, zal het vaandel van ’t Hermenieke 
van Nix nooit meer dragen…

Pietje was een carnavalsvierder in hart en nieren. Van jongs af was hij er al bij, altijd met vrienden. 
Onze eerste herinneringen over Piet zijn van begin 1990, toen hij samen met zijn Ine aansloot bij 
de familie Melotte. Piet en Mies waren al een poos dikke vrienden, net als dat zijn Ine en Liesbeth 
dikke vriendinnen waren. Dus dat was een grote gezellige groep die zich elk jaar anders uitdoste. 
Zo maakte Piet onder meer furore door met een enorme zak op zijn rug rond te lopen en steevast 
op een onwillekeurig moment om te vallen, waar dan ook. Op de Markt, op straat of in ’t café. Als 
creatie Trol leurde hij een koffer mee die niet te tillen was. En Piet hield niet van plastic, dus had 
hij altijd zijn eigen glas bij zich.



Piet werd richting ‘georganiseerde carnaval’ geloodst door zijn kinderen. Nicolai was lid van de 
Jeugdraad, Priscilla en Michelle waren Hop- en Hofmarjanneke. Vanuit de jeugdcommissie werd 
regelmatig om zijn vakkundigheid gevraagd. Pietje zorgde onder meer voor de podiumelementen 
tijdens de Jeugdprinsreceptie. Hij hielp mee met het opbouwen van het grote tableau voor bij Old 
Dutch en hij had altijd wel een leuke gadget voor de Jeugdprins en zijn gehele gevolg. Zijn hart 
lag bij de jeugd.

Prins
De carnaval was bij Piet op het lijf geschreven. Daar was ruimte genoeg voor. Dit bracht hem er 
toe in 1993 ‘ja’ te zeggen tegen de vraag of hij Pliessie van Striepersgat wilde worden. ‘Pliessie 
zijn’ was zijn opmaat richting een nog grootser carnavalsleven, met als hoogtepunt in 1999, toen 
hij Prins van Striepersgat werd.
Pietje was er dus altijd bij. Als wij met ’t Hermenieke iets bedachten, dan deed hij vol overgave 
mee. Tijdens de diverse deelnames aan het Groot Liedjesfestival of tijdens de optochten, lopend 
of op een wagen. Ooit eerder hadden we al gedacht dat het de laatste carnaval van Piet zou zijn, 
toen we deelnamen met een reeks olifanten (van matras gemaakt). Die bleken zo zwaar dat aan 
het einde van de optocht Piet bijna bezweek. Gelukkig kwam alles weer goed met hem!
Piet kende iedereen en sprak met iedereen en luisterde naar anderen. Zijn instelling ‘Schijt aan 
het protocol’ bracht vaak menige Strieper tot andere gedachten. Zijn inzet werd er niet minder 
om. Ondanks zijn drukke werkzaamheden, had hij altijd nog wel ergens tijd voor anderen. Zo 
ging Piet ook in de onderscheidingen en wel in de Federatieonderscheiding. Frans Vries stopte 
met het ontwerpen van de onderscheiding, waarop Piet dacht dat hij dat ook wel zou kunnen. Dit 
was echter toch een ‘pilske-te-veul’ voor Piet, al heeft hij wel gezorgd dat de Federatie een aantal 
jaren vooruit kon. Aan carnavalszittingen had hij een broertje-dood, da gezever allemaal vond hij 
maar nix.

Gezelligheid
Piet hield van gezelligheid en ging steevast jaren op de vrijdag voor carnaval met zijn broer naar 
‘Drie Uurkes Vurraf’ in hotel Cocagne in Eindhoven. Toen zijn broer overleed, ging Piet met vrien-
den op carnavalszaterdag naar Eindhoven. Daar en vooral op de Markt vond hij het fantastisch en 
leerde ook daar de georganiseerde carnaval kennen. Noem nog wat van gezelligheid en lekker 
eten en dan kom je bij de Oktoberfesten in München. En bij CV De Hecto’s. Piet wilde mensen 
om zich heen.
De laatste carnaval viel Pietje erg zwaar. Het zat hem niet lekker. Die vreselijke ziekte zat hem 
toen waarschijnlijk al dwars. Hij liet zich ontvallen dat hij wilde minderen, minder dagen weg, min-
der op stap. Onze Piet heeft dat iets te rigoureus opgepakt en is helemaal gestopt. Deze carnaval 
hebben we voor de Carnavalsmis wel iemand in het lijstje van overledenen…

We zullen hem missen, ons Pietje. De gulle lach, de man die stillekes aan de kant kon obser-
veren, altijd in was voor een buurt, bereid ergens mee te helpen of zijn oordeel ergens over te 
geven, maar wel altijd opbouwend. Pietje, wel zullen nog dikwijls aan oe denken, en dan denken 
we ook aan jouw eigen leuze:

‘Viert zolang ge kent, ’t is mar efkes da ge d’r bent’

’t Hermenieke van Nix
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Kalender
Striepersgat, Brouwersgat en Mulkgat

JANUARI
vrijdag 11   52e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
zaterdag 12   52e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
zaterdag 12   Vurdeurfeest CV de Vurdeurtrekkers / Lugano
zondag 13   52e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen
zaterdag 19  44 jaar Brouwersgatse Hofkapel / Bommel Partycentrum

zaterdag 19   Carnavaleske Catwalk CV Nooit te stoppen / Lugano
zaterdag 26   Jubileumfeest 6x11 Striepersgat
zondag 27  Mini Playback CV De Mulkslobbers / Teutenzaal

FEBRUARI
zaterdag 02   Uitreiking Strieper / Du Commerce
zaterdag 02  Concubinaat + Glozzie Brouwersgat / Brouwerij
vrijdag 08  Vorstenzitting / Lavrijssen
zaterdag 09   Vorstenzitting / Lavrijssen
zaterdag 16  Zondagskind / De Belleman
zaterdag 16   5x11 Kruikenstad / Tilburg
zondag 17  Dansgardefestival / De Belleman
woensdag 20  Minizittingen Striepersgatse Verzorgingscentra
vrijdag 22   Receptie Prins Mulkgat / Teutenzaal
zaterdag 23   Receptie Prins ACW de Keien / Het Klooster Waalre
zaterdag 23   Dikste Feest CV De Hecto’s / De Bel
zondag 24   Receptie Prins van Brouwersgat / n.n.b.
maandag 25   Boerenbal / Du Commerce

MAART
Vrijdag 01   Nooit te vruug Stadscafé de Senaat

CARNAVAL
zaterdag 02 maart 2019
zondag 03 maart 2019
maandag 04 maart 2019
dinsdag 05 maart 2019
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Woordje adjudant 
Brouwersgat

Hoi Striepersgat, hoi Mulkgat en natuurlijk hoi Brouwersgat,

Ja het is zover, ik ben adjudant Geert van Prinses Linda uit 
Brouwersgat. We weten nu al dat het een super carnavalssei-
zoen gaat worden, met uit Mulkgat Prins Peter en adjudant Will 
en uit Striepersgat Prins Erik en adjudant Arnoud. Nogmaals 
gefeliciteerd!

Ik ben Geert Brom, getrouwd met Nicolette en samen hebben 
we drie toppers van zonen, Keefer, Jerfy en Skaidi en een ge-
weldige dochter Kimi, twee jaar geleden de allereerste (jeugd)
prinses van Brouwersgat. Ik werk bij de smet uit Dommelen 
(Roothans) en heb het daar nog steeds naar mijn zin.

Het carnaval zit in mijn bloed. Mijn opa Piet Cuijpers speelde 
de bas bij de Striepersgatse Hofkapel en was dirigent bij De 
Schuimkoppen. Mijn vader en moeder hebben jarenlang bij De 
Johanna’s gespeeld. Mijn vader Eef was jaren voorzitter van 
de Jeugdcommissie van Brouwersgat en bestuurslid van onze 
carnavalsvereniging De Pintenwippers.

Ikzelf ben begonnen bij de Jeugdraad van Brouwersgat, jaren later maak-
te ik deel uit van CV Dagschotels en nadien ben ik bestuurslid van CV De 
Flierefluiters geweest. Later liep ik mee als Nar van de Raad van Elf. Zij 
hebben me op een gegeven moment gevraagd om officieel als Raadslid 
toe te  treden tot het Prinselijk Gezelschap van Brouwersgat. Na jaren 
ervaring heeft Jan van Erp mij gevraagd om hem te vervangen tijdens zijn 
Prinsschap. Dit beviel mij zo goed dat ik Veldwachter ben gebleven tot nu.

Toen Linda mij vroeg om haar adjudant te worden, heb ik geen moment 
getwijfeld. Wat ik doe voor, tijdens en na de Brouwersgatse carnaval is 
teveel om hier op te noemen. Het geeft mij veel voldoening, om alles te 
laten slagen.

Ik wens iedereen een hele fijne carnaval en samen met Prinses Linda gaan we er een mooi car-
navalesk jaar van maken!

Santaotum,

Adjudant Geert Brom
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Lieve carnavals-
vrienden uit Groot 
Valkenswaard,

Wie jarig is geeft een fuif!
De Brouwersgatse Hofkapel bestaat in 2019 haar 44e verjaardag. Vandaar dat we jullie van harte 
uitnodigen om dit op zaterdag 19 januari 2019 samen met ons te vieren. We geven immers een 
jubileumfuif! Vanaf 19.41 uur (11 over half 8) zijn jullie welkom bij Partycentrum Bommel in Brou-
wersgat. Er zijn optredens van diverse muziekskes en natuurlijk DJ Coen.
Tevens vindt op deze avond de uitreiking plaats van de ‘Orde van 44’, waarvoor we de komende 
tijd 111 kandidaten gaan nomineren. Ook houden we een reünie voor alle (oud)-Brouwersgatse-
Hofkapel-leden uit de afgelopen 44 jaar. Kortom, een knalfuif die je niet wilt missen!

PS. Mocht je ons willen feliciteren, kei leuk! Dit kan tussen 19.41 en 21.41 uur. Hierna barst de 
fuif los! Om in het thema te blijven: maximaal 44 seconde spreektijd. We hopen jullie allemaal te 
zien op 19 januari!

Alaaf en Santaotum!

De Brouwersgatse Hofkapel
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Woordje oud-Prins 
Striepersgat

Beste Striepers en Strieperinnen,

Het zit er al weer een tijdje op: mijn tijd als Prins van Striepersgat. 
Maar wat heb ik genoten! En wat was het mooi om een keer mee 
te mogen maken. Denk dat Striepersgat wel gedanst heeft het 
afgelopen seizoen!

Van de rustige maanden november en december, hebben we het 
in januari flink ingehaald, met talloze mooie en druk bezochte eve-
nementen, zoals de receptie van ADA, het Dikste feest van De 
Hecto’s en de recepties van onze vrienden uit Brouwersgat, Mulk-
gat en Keiengat.

Ook de diverse activiteiten in de verzorgingshuizen en De Hofnar 
t.b.v. de oudere Striepers en Strieperinnen, waren geweldig om 
aanwezig te mogen zijn. Vooral de inzet van de vele vrijwilligers 

die er voor zorgen dat ook de ouderen een leuke carnavalstijd hebben gehad.

Na het drukke voorseizoen stond half februari de carnaval voor de deur. En wat zijn deze dagen 
snel gegaan zeg! Dat je geleefd word, snap ik, maar de tijd lijkt wel twee keer zo snel te gaan. 
Niet normaal!
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Met een mooie aftrap bij Nooit te Vruug in de Senaat hebben we de carnaval écht afgetrapt, niet 
officieel maar voor het gevoel. De echte carnaval begon op zaterdagmorgen met het keren van 
de Carnavalk en de mis in de Sint-Nicolaaskerk. Afgelopen seizoen al weer voor de 22ste keer.

En toen de officiële plichtplegingen in het gemeentehuis waren geweest, kon het echt beginnen. 
Het mooiste dat ik persoonlijk heb mogen mee maken, was toch wel de drukbezochte receptie 
en de optocht op zondag. Dit zijn dingen waar ik echt van kan genieten en dit heb ik dan ook met 
volle teugen gedaan.

Verder zeker niet te vergeten het bezoek aan de Brouwerij, de vogeltjesdans bij CV De Pimpel-
mezen, het zingontbijt van CV Ketel, de blaaskapellenpolonaise van CG Achteraf en het Duitse 
feest van de Jagermeisters. Zo kan ik nog wel even doorgaan maar wil ook niemand te kort doen.

Wat mij verder opviel, is dat de kroegentocht op maandag op de Markt en Statie goed bezocht 
werd. Vele verenigingen, vriendengroepen en families hebben een mooie dag gehad. Ik hoop dat 
dit zich de komende jaren gaat doorzetten.

Een korte samenvatting van een mooi carnavalsseizoen dat we met 
z’n alle hebben mogen meemaken en ik denk dat het allemaal zeer 
geslaagd is geweest, gezien alle positieve reacties die ik heb mo-
gen ontvangen.

Iedereen bedankt voor de tips en steun. Ik heb er echt van genoten!

Daarom nog een keer mij leuze:

‘Striepersgat danst, echt wel!’

Prins Stef d’n Urste
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Woordje van oud-
Prins Brouwersgat

Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,

Inmiddels draag ik al een paar maanden de titel ‘Prins’ niet meer, 
maar wat heb ik een BRILJANT jaar gehad!

Zo lang dat het duurde voordat ik me eindelijk mocht presenteren 
als Prins Briljant, zo snel is het seizoen voorbij gevlogen.

Wat een prachtige momenten heb ik meegemaakt gedurende dit 
jaar! Wat was de ontlading groot tijdens Oogst, wat was mijn prin-
sreceptie ongelofelijk mooi (en druk bezocht), wat was ons pap 
trots, wat was mijn kapel goed, de dansgarde foutloos, de Raad 
van Elf enthousiast, het bier lekker...

Een speciaal dankwoord is hier dan ook zeker terecht gericht rich-
ting Prins Stef d’n Urste van Striepersgat en Prins Mario d’n Urste 
van Mulkgat, maar zeker ook richting onze Hop Lindsay & Mout 
Bart, wat hebben wij er met z’n allen een TOPseizoen van ge-
maakt, waar ik hele mooie herinneringen aan heb overgehouden.

Ik wil Prinses Linda en haar adjudant Geert nogmaals van harte feliciteren met hun benoeming, 
geniet ervan met volle teugen, want het is écht een eer om de Brouwersgatse carnaval te mogen 
aanvoeren!

Nu is het tijd om weer vooruit te 
kijken, want geen Prins meer zijn, 
zegt natuurlijk absoluut niet dat 
er geen carnaval meer gevierd 
wordt. Integendeel, als voorzitter 
van de Ceremonie Commissie 
ben ik gewoon overal aanwezig, 
om samen met jullie te proosten 
op weer een mooi seizoen!

Want zeg nou zelf:

’t is fist, en zo ist!

Prins Briljant



Beste Carnavalsvierders,

Ik wil even terug gaan naar de 11/11 van vorig jaar. Gespannen, 
maar met een geweldige opkomst, begonnen we aan een nieuw 
carnavalsjaar. Samen met mijn adjudant Peter zouden we er een 
schòn jaar van maken. Maar dat het zo’n schòn jaar zou zijn, had 
ik niet verwacht. Samen met mijn eigen Raad van Elf, de dames 
van de raad, de Mulkmarietjes, de leidsters, onze bierdroagers, de 
B&S Bloazers en alle carnavalvierders.

En om ze zeker niet te vergeten, door mijn collega’s Prins Stef van 
Striepersgat en Prins Brillant van Brouwersgat. Jongens wat heb-
ben we veel lol en plezier gehad. En dit gaan we blijven hebben! 
Het was in één woord TOP!

Als eerste wil ik 
onze eigen Prins Peter d’n Urste en zijn adjudant 
Will een hele fijne en geweldig jaar toewensen. Ik 
ook wil graag Prins Erik en adjudant Arnoud van 
Striepersgat en Prinses Linda en adjudant Geert 
van Brouwersgat een geweldig mooi Carnavalsjaar 
toewensen. 

Dit alles nog één keer onder mijn leuze:

‘Vur lol en gein, moet je in Mulkgat zijn’

Carnavalsgroet,
Prins Mario d’n Urste
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Woordje oud-Prins 
Mulkgat



36

Kascontrole 
commissie
Datum: 11 oktober, 20.15 uur
Locatie: Haagstraat 42, Valkenswaard
Aanwezig: Els (CV Halluf Elluf), Bert (CV De Bokkenrijders), Rob (CV De Striepersgatse Hofka-
pel), Frans (CV Gin Gedoe).

Els en ik komen op hetzelfde moment binnen bij Rob en Mieke en treffen de jeugd aan die ijverig 
aan het studeren en discussiëren zijn. Sacha, Coby en Kees hebben het over zelfstandige naam-
woorden en multiple choice. De kids zijn ervan overtuigd dat ze de goede antwoorden geven, 
maar hun programma zegt dat het fout is. Ze pikken dit niet en besluiten om een notitie aan hun 
IT-manager te sturen. Ze weten het zeker: het systeem is fout.

Rob komt binnen en zorgt dat ze verdwijnen, zodat hij, samen met Mieke, hun onlangs gewonnen 
Jos Leurs aan de muur kan laten zien. Vervolgens biedt hij ons koffie met appeltaart aan (made 
by Mieke) (DE VROUW ACHTER DE MAN)
Vervolgens hebben we het over de vakantie in Italië. Rob vertrekt binnenkort weer 
naar Puglia, om daar de Primitivo van het huis te gaan proeven. Deze wijn wordt door 
Huize Baken aangeprezen en Coby is ook gaan proeven. Hij doet dit samen met nog 
vijf andere mannen.

Roy komt nu ook binnen vanuit 
Haagstraat 36. Nog een jonge vent 
met een mooi huis. Verleden jaar 
was hij er ook bij. Vermoedelijk een 
stille steun voor Rob. Het verjongt en 
vernieuwt aan de Haagstraat, want 
ook Mart en Tilly zijn weer een nieu-
we keuken aan het plaatsen.

Vervolgens vertelt Els hoe ze met CV Halluf Elluf 
een compleet oktoberfeest hebben neergezet. 
‘Doe het ze maar na’, denkt eenieder in stilte. 
Bert grijpt nu zijn kans en zegt dat de Bokken, 
die op 5/12/63 zijn opgericht, een complete ver-
rassing aan het verzorgen zijn. Details worden 
niet verstrekt.
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Dan worden de actualiteiten besproken:
- Nieuw: Pliessie  Het pak is dat in ieder geval...
- Nieuw: Pieleke Ricardo Hoogmoet.
- Hofkapel: er is nog hoop.
- Federatie: Strategie en visie Er is nog hoop.
- Stichting: Strategie en visie Er is nog hoop.
- CV Ketel: fijn dat ze tot de Federatie zijn toegetreden.
- Prinsenkeus: van binnenuit of van buiten?

De tijd verstrijkt en er gebeuren twee dingen. Bert krijgt bier en het jaaroverzicht wordt gepresen-
teerd.

De volgende dingen vallen op.
- De spaarrekening is opgeheven.
- Er is meer contributie ontvangen.
- Er zijn vier verenigingen toegetreden Totaal nu 34.
- Er zijn twee Pypliano’s verschenen, in plaats van vier.
- Hoe is dit met de sponsoren  en adverteerders af  
  gewikkeld?
- Wat is er met de ingezonden kopij gebeurd?

Zoals je al ziet, zit Rob er mee, maar kan hier geen antwoord 
op geven, omdat dit buiten zijn invloedsfeer ligt.

Wel worden de stukken getekend en akkoord bevonden.

Het was een buitengewone vergadering.

Frans
CV Gin Gedoe
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( Opoe hèt wirris wà extra’s)
 ‘n Gevalle vrouw in de St. Nicolaaskerk….

Dees schrèèf ik meej hallefvaaste. Gistere aovend trof ik iemes die wa 
ongelukkig te biin war, ja dè ken gebeure. Mer ik vraog heur toch mer 
efkes, mer vrouwke wa hedde toch gedòn? Ge lopt zu onhèndig. Nur de 
Carnevalsmis gewist en t’r nao gevalle zeej ze. Ooo? Han ze in de Mis 
dan ok al snèèvel of ’n pilske? Vraog ik. Bende gij nou gèk, zeej ze nog-
al nij-ig. Ik gaoi ieder jaor urst nur dieje schònne Mis. Dan t’r nao vèèn 
ik dè’t’r gepoetst moet worre,  wà ‘k gèèr doei. Ik vèèn, zeej ze, urst ge-
niete van zuveul schòns, dan t’r nao an ’t stofzùige, dan zie’t’r alles wir 
fesoenlijk ut. Toen ik meej dieje stofzùiger bezig war en m’n gedaachte 
nog bij de dansmeriekes, d’n Prins, en ’t Pestorke en de rèèst warre,  haj 
ik ’n hil klèèn dörpelke nie in de gaote, iet wa d’r altij al war en ik klèts 
me daor over dè dörpelke toch nir! M’nne biin lillek gekneust, wor ik nou 
nog liid van heb. Wocht mer is efkes. ’t Vrouwke vat hurre vèèg-tillefôôn 
en lot ’n foto zien van dieje biin. Ik verschoot m’n eige kepot: dieje biin 
bekant roe-t zwart, zunne blèuwe plèk hè’k van m’n lèèves daoge geleuf 
ik nog nie gezien. Sund, dè dees gebeurde, ik haj meej heur te doen. Ik 
denk nog steeds: ze mènde ’t zu goe-d meej dè poetse, dè deej ze nie 
um ’n wit voetje te haole…!

Zoo ziede mèr, metoeres is ‘r liid wor dè  ge ginne weet van hèt. Dees moes ik durrum toch ok 
efkes kwèèt in de “Pypliano” En vur ’t vrouwke: vur heur stèèke we ’n karske op um heur te be-
danke vur ’t goei wèèruk!! Enne bèèterschap hurre!

Houdoe hè, Opoe
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Woordje 
oud-jeugdprins 
Brouwersgat

Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,

Wat een mooi seizoen heb ik met jullie mogen beleven als prins Teun 
d’n Urste van Brouwersgat. Het hoogtepunt was voor mij de carnaval 
zelf. Lekker hossen, feesten en zingen, springen en plezier maken.

Samen met Prins Jesper gingen we bij elkaar op bezoek en maakten 
we er één groot feest van! Daar kunnen al die grote mensen nog wat 
van leren…

Carnaval vier je samen en samen met mijn gevolg en iedereen uit 
Dommelen en verre omstreken (opa en oma uit Limburg waren er 
immers ook) 
hebben we er 
een prachtig 
feest van ge-

maakt, waar we nog lang van kunnen na-
genieten.

En wat een opvolger, mijn rugbymaat Prins 
Dylan d’n Urste. Dat moet wel een fantas-
tisch jaar worden.

Natuurlijk ook Prins Mika en zijn gevolg een 
fantastisch jaar toegewenst!

En hoewel ik geen lid meer ben van de jeugdraad, ga ik zeker nog mee carnavallen. Dit zou ik 
voor geen goud willen missen!

Bedankt allemaal en tot met de carnaval. Dan eindig ik voor de laatste keer met mijn leuze:

‘Als je voet slaapt, kun je geen herrie schoppen!’

Groetjes,
Jeugdprins Teun d’n Urste
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Van de 
jeugdcommissie
Op zondag de 11e van de 11e november hebben we in Striepersgat afscheid genomen van 
Jeugdprins Jesper d’n Urste en hebben we een nieuwe Jeugdprins gekozen.

Wat is het toch knap om te zien hoe alle kandidaatjes zich voorbereiden en presenteren die mid-
dag! Niet op een geheime locatie, maar gewoon in onze Jeugdresidentie Du Commerce. Voor 
een volle zaal en in het openbaar. Dit moet je maar durven en dat hebben ze met verve gedaan. 
Wat zijn wij, als jeugdcommissie, trots op onze jeugd.

De hele middag stond in het teken van deze verkiezing en na de zinderende presentaties ging de 
jeugd stemmen. En ook dat is spannend! Aan tafel stemmen bij meneer André, die het protocol 
nauwlettend in de gaten hield. En  Prins Erik d’n Urste zat ook aan tafel en, of dit nog niet genoeg 
was, ook nog Vorst William. Officiëler kan het niet toch? Onze jeugd ging stemmen op de nieuwe 
Jeugdprins van Striepersgat. Deze taak nemen ze heel serieus en na wat denkwerk zetten ze 
resoluut hun stem op papier neer.

En dan is het zo ver…Op 11-11-2018 werd Mika van Herk gekozen tot Jeugdprins van Strie-
persgat! Onder de naam Jeugdprins Mika d’n Urste gaat hij heersen over Jong Striepersgat. Zijn 
adjudant is Dylan van Aerle. De leuze van Jeugdprins Mika d’n Urste is:

‘Zet oe gekste muts maar op, dan wordt de carnaval helemaal top!’

Dit gaat helemaal goed komen, denken wij! Die middag werd de ‘Big 5’ compleet gemaakt met 
Vorst Kai, President Ties en Commissaris Deacon. Een prachtig stel! Het feest is afgesloten met 
een spetterend optreden van beide Prinsen, die samen hun liedjes hebben laten horen en we 
denken dat we deze liedjes nog veel zullen horen in Striepersgat!

Wij vonden het een zeer geslaagd feestje en gaan ons nu verder 
voorbereiden op ons jeugdprogramma. Mochten er nu mensen zijn 
die dit lezen en denken: ‘wat leuk die jeugdcommissie’. Neem dan 
gerust contact met ons op, nieuwe leden zijn altijd welkom. Met 
name extra begeleiding tijdens de carnaval kunnen we heel goed 
gebruiken.

Onze Jeugdprins en adjudant en de leden van de Big 5 gaan zich 
ook nog aan jullie voorstellen en we hopen jullie snel weer te zien!

Alaaf!

Ingrid, Sandra, Diana, Demi, Renate, Claudia, Nathalie, Heidy en 
Patricia, Jeugdcommissie Striepersgat



Onze Big 5:
Jeugdprins Mika d’n Urste:
Ik ben Jeugdprins Mika d’n Urste. Ik ben 11 jaar en 
zit in groep 8 van basisschool de Grasspriet. Dit wordt 
mijn 5e jaar bij de Jeugdraad. Elke week ben ik te vin-
den bij scouting St. Stefanus en boks ik bij Out of the 
Boks. Mijn hobby’s zijn vissen, gamen en met mijn gro-
te vriend opa Jan oorlogspullen zoeken met de metaal-
detector. Elk jaar gaan we naar Griekenland, want daar 
woont mijn andere opa en die zet ik graag af met een 
potje kaarten.
Ik hoorde dat het thema ‘Goed Gemutst’ is. Dit komt 
mooi uit, want dat ben ik al heel mijn leven. Al van jongs 
af aan zet ik al van alles om munne kop. Hoeden, pet-
ten, pruiken, steken, ge kent het zo gek nie bedenken. 
Helmen, sombrero’s, bandanas, koksmutsen, ijsmut-

sen. Soms een theemuts en, als er echt niks anders in de buurt is, een wasmand. Ik zet wa geks 
op m’n hoofd en het is feest!
Ik ben erg trots dat de jeugdleden mij gekozen hebben tot Jeugdprins van Striepersgat en samen 
gaan we er een goed gemutste carnaval van maken. Alaaf!

Adjudant Dylan:
Ik ben Dylan van Aarle, 11 jaar en zit in groep 8 van Basisschool De Windroos in Valkenswaard. 
Mijn hobby’s zijn karpervissen, keepen en timmeren. Later wil ik graag timmerman worden. In de 
weekenden ga ik regelmatig met ons pap nachtvissen. Ik ben dit jaar adjudant van Prins Mika d’n 
Urste. Samen gaan we er een feestje van maken!

Vorst Kai:
Mijn naam is Kai Jacobs, ik ben 9 jaar en woon samen met mijn ouders, zus Evy en zusje Isa in 
Valkenswaard. Ik zit in groep zes van OBS ’t Smelleken. Ik hou van Lego bouwen, buiten spelen, 
maar een spelletje op de PlayStation vind ik ook leuk. Ik ben voor het derde jaar lid van de jeugd-
raad en ben heel trots dat ik dit jaar de Vorst mag zijn! Ik heb nu al zin in de carnaval en voorspel 
voor dit seizoen geen strenge vorst!

President Ties:
Hallo ik ben Ties van Gerwen Ik ben 10 jaar oud en ik ben de jeugdpresident van Striepersgat. Ik 
zit in groep 7 van basisschool De Grasspriet. Op dezelfde school als de prins. Ik zit bij rugbyclub 
De Vets. En bij het CMD-kinderkoor. Ook hou ik van zwemmen. Af en toe een duik nemen, is toch 
schòn. Mijn vader is ook president geweest van Striepersgat, maar niet bij de jeugd.

Commissaris Deacon:
Ik ben Deacon van Aarle, 9 jaar en zit in groep 5 van Basisschool De Windroos in Valkenswaard. 
Het liefst speel ik buiten met vriendjes en ik vind het ook heel leuk om te boksen. Later wil ik 
stucadoor worden, net als mijn papa Randy. Super gaaf dat ik dit jaar bij de Big 5 hoor! Als Com-
missaris van het stel zal ik opletten dat alles volgens de regels verloopt. We gaan er samen een 
super carnaval van maken!
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Zondagskind 
CV De Pintenwippers
Op zaterdag 16 februari 2019 wordt sporthal de Belleman weer omgebouwd naar de grootste en 
gezelligste kroeg van Dommelen en omstreken.

Het is de avond waarop Hop en Mout hun Zondagskind presenteren en waar de Opperpinten-
wipper het keurt. Wij van de Ceremonie Commissie twijfelen er niet aan dat het een opperbest 

Zondagskind wordt. Maar spannend blijft het natuurlijk wel! Als het 
oordeel positief is, kan het dak van onze grootste kroeg er af!

Zondagskind is staat garant voor een gezellige, carnavaleske avond 
uit, waar u onder het genot van een heerlijk biertje of ander drankje 
kunt genieten van allerlei (muzikale) optredens. Zo verzorgt Dans-
vereniging Mystique een optreden, brengt onze eigen Coen van Och 
de zaal in extase en hebben we een knallende afsluiter met de Co-
verbende. Alle ingrediënten voor een fantastisch feest zijn aanwezig. 
En dit allemaal onder aanvoering van onze Hop Wies en Mout Carel, 
maar ook zeker onze Prinses Linda!

Het Zondagskind wordt gehouden op 16 februari 2019!

De deuren van onze kroeg gaan open om 19.30 uur en de avond start om 20.11 uur. Kaarten 
voor dit evenement zijn te be-
stellen via onze website. Maar 
u kunt uw kaarten ook kopen bij 
de volgende locaties: sporthal 
De Belleman (Bruninckxdal 2 in 
Dommelen) of Partycentrum de 
Bommel (Bergstraat 33 in Dom-
melen).

Entreekaarten kosten 10 euro 
per stuk in de voorverkoop, aan 
de deur op de avond zelf 11 
euro.

Graag tot ziens bij 
ZONDAGSKIND!

Uw Ceremonie Commissie
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De Carnavaleske 
Catwalk
Op 19 januari 2019 houden wij, CV Niet te Stoppen, De Carnavaleske Catwalk bij Lugano. Voor 
diegene die durft: er worden door de avond heen, kostuums en jassen geshowd op de catwalk.

CV Niet te Stoppen is een nieuwe, kleine, vereniging met leden die jarenlang in de georgani-
seerde carnaval actief zijn geweest of nog zijn. Omdat iedereen ons kent en wij het leuk vinden, 
nodigen wij iedereen uit om op ons feestje een drankje te doen en kun je kijken of jou geluk je 
goed gezind is….

Wij zouden het ook leuk vinden als jullie je oude verenigingsjassen of nieuwe verenigingsjassen 
willen komen showen op de catwalk. Het liefst met een eigen verzonnen act. Voor diegene die dit 
aan durven: voor de leukste/origineelste act hebben we een leuke prijs.

Het wordt een feestavond met een twist. ‘Niks moet, 
alles mag!’

De entree is gratis, maar voor diegene die wel eens 
iets anders willen, hebben we VIP-plaatsen. Voor 
11 euro krijg je, naast de beste plaatsen, een hapje, 
drankje en een speciaal ontvangst. Deze 11 euro kun 
je op de avond zelf betalen, maar kan ook van te voren 
worden overgemaakt op rekeningnummer NL25 INGB 
0660061678 t.a.v. HWEC van Baren. Je krijgt hier uit-
eraard dan een bevestiging van. Voor de VIP-plaatsen 
geldt OP=OP.

Iedereen is van harte 
welkom!

Groeten,

Heid Scholte, 
Dave Bouwmans,
Steffie Verberne, 
Erik Aarts, 
Jessica Murk,
Lia de Wit
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Van alles danst naar 
goed gemutst, echt wel!

Het carnavalseizoen 2017-2018 zit er weer op. Een 
geweldig feest onder aanvoering van Prins Stef en 
Adjudant Ron. Alles danste, echt wel!
De voorbereidingen voor het komende jubileumsei-
zoen zijn al weer volop van start gegaan. Sinds 11/11 
draait alles weer om het thema ‘Goed Gemutst’ in 
het kader van 66 jaar ( 6 x11) georganiseerde Car-
naval in Striepersgat. 
Een terugblik in het verleden geeft aan dat er voor-
bije jaren diverse speciale gelegenheden hebben 
plaatsgevonden waarbij actieve carnavallisten in het 
zonnetje gezet zijn.
Het uitreiken van o.a. de gemeentelijke ‘Parel van 
Valkenswirt’ (33 jaar actieve Carnaval) is er een van 
evenals de feestelijke hoge hoed van de Orde van 
de Reigerij van de Baronie van Ginneve tot Zilber-
reg.
Ook de orde van ‘Vrijheid, Blijheid en Broederschap’
(15 jaar Stichtingslid) en zeker de felbegeerde Fe-
deratieonderscheiding voeren hierbij de boventoon 
als blijk van waardering voor de toomloze inzet voor 
de georganiseerde Carnaval in Groot-Striepersgat.
Het lijkt mij daarom geweldig wanneer alle (ook nog 
niet) genoemde gedecoreerden iets leuks bedenken 

(bv. een gezamenlijk optreden/bijdrage) en daardoor actief meedoen aan het carnavalsoverstij-
gend jubileum-festival op zaterdag 26 januari 2019. 
Voorstellen, suggesties en/of andere ludieke acties zijn van harte welkom en komen zeker goed 
gemutst over.
Reactie en/of nadere 
informatie bij: Gerrit 
Ras, gjgm.ras@het-
net.nl  of mobiel 06-
22815260.
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Lichtjesroute 
Borkel en Schaft
Op zondag 23 december verzorgde het Dorpsinitiatief in samenwerking met diverse verenigin-
gen de lichtjesroute. Vertrekpunt was de Teutenzaal. Van hieruit kon men de route volgen welke 
was aangegeven met honderden brandende kaarsjes, waarbij verschillende stoppunten werden 
gepasseerd voor het verwennen van de inwendige mens. Zo kreeg men o.a. erwtensoep, warme 
wafels, marshmallows, koffie, glühwein, chocomel, snoepzakje, worstenboordjes en een warme 
apfelstrude geserveerd.

Ook c.v. de Mulkslobbers was aanwezig. Een klein onderons-
je aan het einde van de zittingsavond met Opperpintenwip-
per Joost van Rens leidde er toe dat Joost als kerstman zou 
optreden samen met een elf (Sanne, één van onze Mulkma-
rietjes). Een heuse arreslee met twee koeien ervoor, kerstbo-
men en bijzondere sfeerverlichting maakte het fotomoment 
voor vele kinderen compleet.

De tocht werd afgesloten in de Teutenzaal met een kerstcon-
cert van fanfare Emos en een gezellig samenzijn na afloop.
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Mission 
Completed…
Ik had werkelijk niet gedacht dat het zo’n fantastisch mooi 
avontuur zou worden. Net als ikzelf hadden ook Uhura, 
Christina en Scotty er aanvankelijk weinig zin in. Zij wilden 
onderhand wel eens naar huis. Maar omdat mr. Spock, die 
als half Vulcan geen echt thuis heeft, bleef aandringen om deze eervolle missie niet te laten 
schieten, zijn we overstag gegaan.

Nu ben ik er trots op dat ik de speciale opdracht heb aanvaard en dat we die succesvol hebben 
afgerond. Het was een hachelijke missie, die vrijwel direct begon nadat Burgemeester Ederveen 
via een geavanceerde verbinding met de aarde zijn opdracht had uitgesproken. ‘Het verleden 
maakt het heden’ schalmde zijn stem door de cockpit.

Er werd een cameraploeg van M-54 toegevoegd aan mijn crew. Dit was even wennen, maar op 
een gegeven moment had niemand het nog in te gaten dat we dag en nacht werden gevolgd. 
Uiteindelijk heeft u de film tijdens het Prinsenbal kunnen zien en bent u getuige geweest van de 
bijzondere wijze waarop wij de nieuwe heerser van Striepersgat hebben afgeleverd. Gezocht en 
uiteindelijk gevonden tijdens onze 6 x 11 jarige reis door de tijd met de USS Enterprise ncc-1701.

Niet alles wat is geweest is altijd leuk, maar dat kun je van Striepersgat nauwelijks zeggen. Wat 
een vrolijke en rijke geschiedenis heeft die club. Met een ferme dreun stopte de reis door de tijd 
in 1952 en zagen we hoe ene Jacques Huibers werd gearresteerd door een overijverige veld-
wachter. Het rebelse verzet tegen het plaatselijk gezag en de geldende wetten, maakte vooral op 
onze Scotty veel indruk. Hij heeft er werkelijk nachten van wakker gelegen, omdat hij dacht dat 
Jacques nu nog steeds vast zat. Pas toen ik vertelde dat de familie van een van deze gezags-
dragers nu zelf een van de grootste losbandige feestende bendes van Striepersgat is en dat Rita 
Lavrijssen er tegenwoordig toch een stuk beter uitziet, was hij gerustgesteld. Scotty, onze boord-
werktuigkundige, kon weer slapen.

Christina, zijn vaste maatje, vond het vooral een gezellig avontuur en zeker toen mr. Spock met 
zijn kadi-trailertje en zijn zelfgemaakte spacecake de cockpit betrad. De sfeer werd steeds vro-
lijker. Christina hoefde geen Mars, Milky-way of rakketje. Dat was kennelijk niet goed voor haar 
hemellichaam, maar ze vroeg mr. Spock nog wel om een Biefie. Wist Spock veel dat ze daarmee 
een draadloos worstje bedoelde. Zo sprak Uhura haar wens uit over een lekkere koele Jupiter in 
plaats van die star-bucks coffee.
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Mr. Spock had het al snel in de gaten dat ze een Jupiler bedoelde, waarop hij vinnig vroeg of ze 
wist wat het verschil was tussen haar en het heelal. Het was helemaal een giller toen ze hem on-
nozel beef aankijken met die grote donkere ogen en hem het antwoord schuldig moest blijven. “In 
het heelal is nog wel kans op intelligent leven”, bitste Spock haar toe. Gierend van het lachen ver-
liet hij de cockpit, behoorlijk in de stemming vanwege het overmatig nuttigen van de spacecake. 
Uhuru riep hem nog na: “Luchtzak!”

Bij het vertrek van mr. Spock uit de cockpit keerde ook de rust weer terug, maar niet voor lang. 
Uhuru raakte met me in gesprek, terwijl we de nieuwe koers aan het bepalen waren. Ik vertelde 
haar dat ik vroeger mijn carrière was begonnen bij de NS. Ik was het besturen van al die hob-
belende vervoersmiddelen meer dan zat. Ik weet nog dat ik dacht: ‘Dikke Nasa, ik heb gewoon 
meer ruimte nodig’. Ik ruilde de trein en mijn Space-Star graag in voor de Enterprise en behaalde 
met gemak mijn ruimtevaartbewijs. Ik werd door het personeel van Cape-carnaval al snel de Max 
Verstappen van de Melkweg genoemd en bereikte snelheden, waarbij onze aardse snelheden 
van zogeheten Spoedniks voorstelt. Ik had geen last meer van blaadjes op het spoor, al moet ik 
zeggen dat die meteorieten ook niet alles zijn.

Wat ik niet wist van Uhura, is dat ze vroeger een bekende wetenschapper was en een verhouding 
heeft gehad met Andre Kuipers. Ze vertelde me dat vooral hij in hun relatie ruimtedenkend was 
en dat hij geruime tijd op zoek was geweest naar het zwarte gat. Toen ik de platte opmerking 
maakte dat het in haar geval niet zo moeilijk heeft kunnen zijn, had ik het niet meer toen ze hierop 
reageerde met: “Nou dat heb ik inderdaad geweten… en mijn uranus ok.” Dat die Kuipers dol was 
op sterretjes was haar door de tijd heen wel duidelijk geworden.

De sfeer werd ineens verstoord door een eend op een stok, omdat een ons bekende man uit 
Tienen met zijn gevleugelde mascotte via de defecte schuifdeuren de cockpit probeerde binnen 
te komen en vervolgens struikelde over het bedieningspaneel. Een steekvlam, gevolgd door een 
dikke rookwolk, was het gevolg. Bij het wisselen van de stoppen bleek mr. Spock dat er slechts 
een dertig centimeterkast in de Enterprise aanwezig was. Kennelijk was er geen ruimte genoeg 
voor een meterkast. Nadien kwam Nadien en onze vrienden uit Tienen waren compleet. Een 
soort staatsbezoek van de Ridders in de ruimte, zullen we maar zeggen.

Het schip bleef plotseling hangen rond 1958, bij de eerste sleuteloverdracht op het bordes van 
het gemintehuis. Het was een zeer belangrijke gebeurtenis. Een mijlpaal bevochten door de 
grondleggers van Striepersgat. Carnaval werd erkend en het feest van de Prins was welkom. 
Wat een leuke beelden. De Mert stond hartstikke vol Striepersgats volk en er werd gezellig feest 
gevierd. Wat leek het leven toen toch ongecompliceerd. Geen rapporten over visie en strategie 
en dit soort gedoe. Ergens tussen 1952 en 2018 vonden we de nieuwe heerser en konden we de 
aarde terugkoppelen over het slagen van onze missie.

Het landen blijft overigens nog wel altijd een dingetje. Voor zo’n ruimteschip is en blijft de Karel 
Mollenstraat toch verrekkes smal. Met de heerser in spe, gehuld in de zwarte mantel tussen ons 
in, werden we warm ontvangen door Peer en Rita en ben ik met mijn crew in formatie de feestzaal 
binnengegaan. Hierop kon ik, vergezeld door de dames uit mijn crew, de nieuwe toekomstige 
heerser overgedragen aan de vorst van Striepersgat.
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Op een afstand heb ik naar de onthulling en de inauguratie gekeken. Ik zag de nieuwe Prins vol 
emotie staan. Waarschijnlijk nog een beetje beduusd vanwege de jet-lag en de harde landing en 
alle indrukken die hij bij het hachelijke avontuur had opgedaan. Later volgde een groot bal. Er 
hing een  geweldige atmosfeer, dankzij onze dj astroNoud van Herk.

Ik ben enorm trots. Trots op de nieuwe Prins en zijn adjudant, maar ook trots op mijn bemanning 
en M-54 en op de wijze waarop wij de nieuwe heerser in Striepersgat hebben gelanceerd.

Trots dat wij dit voor Striepersgat hebben mogen doen.

Mission Completed,

James Tiberius Kurk,
Commander of de USS Enterprise ncc-1701
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Striepergats 
Pop-up Museum
Er komt een Striepersgats Pop-up carnavalsmuseum! Dit seizoen bestaat de Striepers-
gatse carnaval 66 jaar en van alles wat er in die periode is gebeurd, is een overzicht te zien 
in dit tijdelijke museum aan de Maastrichterweg 9ain Valkenswaard.

Om dit te verwezenlij-
ken, is de werkgroep 
‘Striepersgats Erfgoed’ 
opgericht. Deze werk-
groep houdt zich bezig 
met het verzamelen van 
dingen die te maken heb-
ben met Striepersgat 
door de jaren heen. Het 
gaat om kleding, onder-
scheidingen en andere 
versierselen, wandbor-
den, decoraties, poppen, 
schilderijen, kranten en 
boekjes, foto’s, films, 
plaatjes en cd’s, kortom 

allerlei artikelen die met de Striepersgatse carnaval te maken hebben of hebben gehad.
Vaak worden op zolders, in koffers of dozen nog spulletjes van vroeger tijden gevonden. Niemand 
weet wat er mee moet gebeuren en in het ergste geval worden die weggegooid. De werkgroep 
wil verhinderen dat alles zomaar bij het grof vuil wordt gezet of anderszins verdwijnt en is daarom 
begonnen met zaken te rubriceren en bewaren. De mooiste spulletjes zijn te zien in het pop-up 
museum. De rest wordt opgeborgen in het groot Striepersgats archief, dat door de werkgroep 
wordt aangelegd.

Ruimen
De werkgroep bestaat uit Jan van Dijk (archivaris van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat), 
Camiel Bots, Peter Kalb en Betke Luijbregts. Wie carnavalsspullen wil opruimen en iets aan te 
bieden heeft, kan contact opnemen met een van de leden van deze werkgroep.
Het tijdelijke museum is voor het publiek geopend op zondag 27 januari, van 12.00 tot 16.00 uur. 
En verder op: zaterdag 2, zondag 3, zaterdag 9, zondag 10, zaterdag 16 en zondag 17 februari. 
Steeds van 12.00 tot 16.00 uur. Voor groepen is het mogelijk een afspraak te maken buiten deze 
openingstijden. Dat kan door contact op te nemen met een van de leden van de werkgroep.
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Prins Peter d’n Urste van Mulkgat: 
‘Tweede keer veel 
relaxter’
‘Met 2 neven aan het bewind, drinken we met carnaval een extra pint’. Met deze welluiden-
de leuze zwaait Peter d’n Urste (Peter de Krom) het komende carnavalsjaar de scepter over 
Mulkgat. Het is voor de tweede keer dat hij aan het hoofd staat van CV De Mulkslobbers. 
Zijn adjudant is neef Will de Krom (55).

“Ik was eerder Prins in het seizoen 2006-2007 en vond dat het 
tijd werd om er nog eens voor te gaan”, lacht Peter. “Mijn vriendin 
Angela was ook meteen enthousiast en vervolgens heb ik me 
gemeld als kandidaat. Toevalligerwijs is Erik Verdonk nu Prins 
in Striepersgat. Hij was namelijk de Prins van Brouwersgat, toen 
ik voor de eerste keer hier Prins was. Over toeval gesproken… 
Het was voor vrijwel iedereen een verrassing. En de rekening 
van mijn onderscheidingen had ik op naam van Martien Spren-
gers laten zetten. Onze penningmeester dacht dus dat de voor-
zitter de nieuwe Prins werd! Haha!”
Om iedereen op het verkeerde been te zetten, liet Peter ook al 
aan zijn collega-raadsleden weten dat hij tijdens eerste zittings-
avond niet aanwezig was, vanwege de verjaardag van zijn moe-
der. “Alleen dit was al mooi om te doen. Niemand had ook maar 
iets in de gaten. En ik merk nu al dat het anders is dan de eerste 
keer. Omdat ik wel enigszins weet wat me te wachten staat, is 
het allemaal een stuk relaxter. Zeker met een ervaringsdeskun-
dige als Will aan mijn zijde. Hij is al drie keer eerder adjudant 

geweest en zit al een leven lang in de Raad van Elf. Bovendien was hij ook al twee maal Prins.”

Hulp
Voor Peter, lid sinds november 2000, was het meteen duidelijk dat Will zijn adjudant zou worden. 
“Ik heb altijd tegen hem gezegd: ‘Als ik het nog een keer word, doen we het samen’. Gelukkig 
zei hij meteen ‘ja’, al moet hij thuis wel het een en ander regelen. Samen met zijn vrouw Mariëtte 
runt hij immers dierenpension De Kwispelhoeve en ze zullen dus tijdens carnaval toch wat hulp 
moeten inschakelen. Will kan immers niet gemist worden. Al weet ik het meeste zelf wel. Haha! Ik 
ben twaalf jaar voorzitter van CV De Mulkslobbers geweest…”
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Prins Peter d’n Urste is een druk baasje. Naast 
mantelzorger voor zijn moeder, is hij op vele vlak-
ken actief. “Een week is eigenlijk te kort voor al mijn 
bezigheden. Ik zit weliswaar niet meer in het bestuur 
van de carnavalsvereniging, maar inmiddels ben ik 
wel lid van het Oranje Comité geworden. Ik ga nu 
met Mariëtte op stap! Haha! Ach, het is inherent aan 
een kleine gemeenschap als Borkel en Schaft. We 
hebben elkaar nodig. En als er wat te doen is, zijn 
de Mulkslobbers van de partij. De carnavalsvereni-
ging is springlevend. We hebben een volwaardige 
raad en maar liefst negentien Mulkmarietjes. Daar 
zijn we keitrots op.”
Als echte Brabanders hebben Peter en Will een 
opvallend detail aan hun kleding toegevoegd: rood-
witte klompen. “En op mijn onderscheiding staat 
een oude ploeg. Ook het logo van Borkel en Schaft. 
We zijn er helemaal klaar voor. Desnoods zingen 
we ons Prinsenlied nog een keer. Live, als iedereen 
naar huis moet…”
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Bijzondere Prinses 
Linda van Brouwergat

Ze had wel eens gezegd dat ze ook wel eens 
voorop wilde staan. Net zoals haar man Nand 
in 2003. En dan niet als Prins, maar als Prinses. 
Linda Verberne-Mulder (42) lacht als ze dit ver-
haal vertelt. “Na Colinda als grote Prins en Kim-
my als jeugdprinses, vond ik het wel eens tijd 
worden dat er in Dommelen opnieuw een vrouw 
zou worden gepresenteerd. Toen ze me vroegen 
of ik nog steeds interesse had, heb ik volmondig 
‘ja’ gezegd.

Prinses Linda van Brouwersgat is iemand die pre-
cies weet wat ze wil. “Ze hadden me al eens eer-
der gepolst, maar toen vond ik onze jongste dochter 
Saar nog wat te jong. Zij was toen pas anderhalf jaar 
oud. Nu was het wel het juiste moment. Tijdens een 
korte vakantie in Valencia hebben Nand en ik samen 
mijn leuze bedacht en het een en ander besproken 
wat we allemaal willen gaan doen. Ik ben een echt 
verenigingsmens, terwijl ik zelf nooit lid ben geweest 
van een clubje. Met Nand kwam ik echter in aanra-
king met CV Dagschotels en CV De Hecto’s. Ik vind 

het gewoon leuk om zo met z’n allen carnaval te vieren.”
Van huis uit is Linda niet echt besmet geraakt met het carnavalsvirus. “Mijn ouders zaten niet bij 
een clubje en waren geen fervent carnavalsvierders. Op de middelbare ging ik wel in Eindhoven 
op stap, maar ik ben pas écht carnaval gaan vieren, toen ik verkering kreeg met Nand. Dit was 
eind 2004. Hij was toen jammer genoeg al geen Prins meer. Ik heb er echter heel veel van ge-
hoord en heel veel foto’s van gezien. CV Dagschotels deed mee aan de optocht, maar was ook 
van de partij bij de receptie en op de gezamenlijke bijeenkomst op de brouwerij. Het georgani-
seerde carnaval vindt ik gewoon het leukste.”

Geschikt
Als haar adjudant koos ze voor Geert Brom. Een fervent carnavalsvierder in Brouwersgat en laat-
stelijk Veldwachter van de Raad van Elf. “Toen ik hem vroeg, heb ik er meteen gezegd: ‘Als gij 
tenminste een vrouw als Prins wilt. Haha!’ Hij zei natuurlijk onmiddellijk ‘ja’. Hij is in mijn ogen de 
meest geschikte persoon om mijn adjudant te zijn. Geert weet immers alles van carnaval en hij 
helpt me bij alles. Natuurlijk moest hij wel even thuis overleg plegen, maar Nicolette, zijn vrouw, 



vind het een hartstikke leuk idee. Mijn onderscheiding heb ik laten ontwerpen door Robert Claas-
sen. En dit allemaal onder mijn leuze: ‘Carnaval in Brouwersgat, een fist voor iedereen!’”
Tot slot moesten er pakken worden gemaakt. Nog geen echte traditie bij CV De Pintenwippers, 
maar vorig jaar voor het eerst toegestaan. Dus geen Prinsenmantel meer en een zwart kostuum, 
maar prachtige blauwe pakken. Met roze en zilver. “We hebben een hartstikke mooie Prinsen-
cape, maar die vind ik niet echt vrouwelijk. Vandaar de keuze om in een atelier in Eindhoven iets 
te laten maken. We staan er nu echt flitsend op en de reacties zijn zeer positief. Zowel op mijn 
benoeming als Prinses, als op de kleding. Ook Nand en onze drie kinderen Harm, Anna en Saar 
zijn hartstikke trots op me.” Linda is in het dagelijks leven fulltime huismoeder en helpt af en toe 
mee in de slagerij van haar man.
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Uit de oude doos
Enkele weken geleden ontmoette ik Betke Luijbregts 
bij het boodschappen doen. Ik sprak haar aan over 
een artikeltje waarin ook haar naam voorkwam. Het 
ging over het opzetten van een soort museum, ter 
gelegenheid van het komende 6x11 jubileum. Zij ver-
telde me dat er ook een doos met lesbrieven (‘Car-
naval moet je – leren – vieren’) tevoorschijn was ge-
komen. We waren het beide eens dat een museum 
en de lesbrieven goede initiatieven zijn geweest…

Thuisgekomen heb ik de oude doos geopend en er weer het een en ander uitgehaald. En doorge-
lezen… De tafel lag dus vol met onder meer de Pypliano, krantenknipsels uit de Kempener Koe-
rier, het Valkenswaards Weekblad, edities van de carnavalsmis, het boek ‘Carnaval in Brouwers-
gat, Mulkgat en Striepersgat’ (van Frans de Groot) en ’44 Jaar Striepergat’ (van Betke Luijbregts).

66 jaar carnaval: 6x11 in Striepersgat… Uiteraard kan niet alles in deze ‘Uit de oude doos’ worden 
genoemd. Voor de geïnteresseerden onder onze lezers, verwijs ik naar de in de Pypliano opge-
nomen stukjes (het zijn er inmiddels 21) en zéér zeker naar de 31 ‘Historie van het carnaval in 
Striepersgat’-artikelen van de helaas onlangs overleden Jan van Keulen!

In het kort hieronder enkele opmerkelijke gebeurtenissen:
-  1951: feestavondje in zaal Hoevenaars (nu zaal Lavrijssen)   
    door een zestal jongeren georganiseerd. De politie beëindigt   
    de avond in verband met het ontbreken van een vergunning.   
    De jongens waren namelijk in carnavalstenue.
-  Op 21 januari 1952 besluit men er een carnavalsvereniging   
    van te maken, om zo ‘sterker’ te staan. De naam werd ‘Anders   
    dan Anders’ (ADA). Deze vereniging, onder leiding van    
    Jacques Huibers wist er voor te zorgen dat het beruchte artikel   
    81 werd gewijzigd.
 -  ADA zette zich vooral in voor het verkleed te mogen gaan,         
    een optocht te mogen houden, een ontvangst voor Prins en de 

Raad van Elf op het gemeentehuis te krijgen, de sleutel overdracht door de burgemeester en 
later de zittingen, het uitgeven van een carnavalsblad, de tonpraotersconcoursen et cetera.



Het is eigenlijk te veel om op te noemen, maar toch maar een greep in de historie:
- De eerste Prins was Jacques Huibers, die al Prins Pypliano in 1952, 1953   
 en 1954 de scepter zwaaide, zoals dit werd genoemd.     
 We hopen dat hij ook dit jaar weer aanwezig zal zijn!      
 Zijn leuze was: ‘Nie muug, mer dorst’.
- Na Jacques kwam Prins Jo d’n Urste (van Leeuwen). Later werd hij Vorst   
 (1958) en in  1983 Grootvorst. Na deze Prinsen zijn er nog vele ge   
 weest. Het zijn er zoveel. U kunt ze allemaal vinden op de website van de   
 Stichting Carnavalsviering Striepersgat.

- 

In de beginjaren had men geen volledige Raad van Elf. Men noemde ze dan maar de  
 Raad van Half Elf. 
 Pas in 1956 kwam ADA met een complete Raad.
- De eerste Prinsenreceptie was in 1956 (zo’n veertig personen).
- De eerste optocht was in 1954 (het was pas toegestaan in 1953, maar deze werd van  
 wege de Waternoodsramp afgelast).
- De eerste jeugdraad kwam er in 1961, met als eerste ‘echte’ jeugdprins Wim Luijbregts.   
 De jeugdraad werd toen de ‘Snotstriepertjes’ genoemd.

Ik realiseer me nu dat dit artikel véél te lang wordt, dus… Méér over de 66 jaar is te vinden in de 
Pypliano, bij de artikelen hierboven genoemd, de website en in de komende uitgaven.

Alaaf!
Herman Wooning
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Nieuwe gezichten bij 
de Striepersgatse 
Hofkapel
Welke Striepers en Strieperinnen hebben het afgelopen carnavalsseizoen goed opgelet? Het kan 
jullie niet zijn ontgaan dat de Striepersgatse Hofkapel dit jaar officieel twee nieuwe leden heeft 
mogen verwelkomen: Bart Maas en Sjors Uitjens. Hun carnavaleske, muzikale achtergrond en 
ambities worden hieronder toegelicht.

Bart Maas 
Een echte Strieper in hart en nieren, met carnavalsbloed dat door de aderen 
stroomt. Dit kan ook niet anders als je vader al een lange tijd mee- loopt in 
het Striepersgatse. Ooit begonnen op een paar blikken en een z e l f -
gemaakt drumstel van wat emmers. Daarna wist hij al snel d a t 
dit het instrument was waar hij meer mee wilde doen. Al-
les wat hij kan, is vooral door zichzelf aangeleerd op een 
zolderkamertje.

Geen carnaval zonder de muziek
Bart, inmiddels 18 jaar, is begonnen bij de jeugdkapel. 
De combinatie van carnaval en muziek maken lag na-
tuurlijk nogal voor de hand. Samen met Jordy Meulen-
dijks zorgde hij voor de ritmiek in de jeugdkapel. Toen 
vorig jaar bleek dat de jeugdkapel geen nieuwe aanwas 
meer kon krijgen, zag het er naar uit dat Bart een carna-
val moest gaan vieren zonder muziek. Toen de Hofkapel d e 
mogelijkheid bood voor een ‘stageplaats’ stond hij natuur- l i j k 
meteen paraat. Van Vincent van Kuik en William Vastré kreeg hij een 
spoedcursus ‘slagwerker bij de hofkapel’. Toen Vincent te kennen gaf dat hij 
in het volgende seizoen geen tijd meer zou hebben voor de kapel, was Bart er natuurlijk 
als de kippen bij. Dit was de kans om een vaste plek in de Hofkapel te bemachtigen! Vanaf dat 
moment wordt er op de zolder alleen nog maar gerepeteerd voor de Hofkapel. De buren weten 
daarover mee te praten…

Verantwoordelijk voor de ritmiek
De stageplek werd dus al snel bestempeld tot proefjaar en sinds de laatste jaarvergadering is 
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Bart lid van de Striepersgatse Hofkapel. Samen met William Vastré is het slagwerk duo weer 
compleet. Met nog eens tien andere muzikanten goed voor een nieuw, gezellig en goed gemutst 
carnavalsseizoen. Klaar om de nieuwe Prins met zijn gevolg op een waardige manier overal bin-
nen te brengen en te begeleiden.

Ambities
Geen onderscheiding is voor hem te groot, op naar het grootkruis! Bart is, naast slagwerker, ook 
lid van de muziekcommissie van de Hofkapel. Kom je Bart tegen tijdens een van de carnavals-
feestjes? Proost dan zeker eens met hem!

Sjors Uitjens
Een enthousiaste jongeman van 22 carnavalsjaren jong die wel van 
een feestje houd. Momenteel woonachtig in Budel én wat ook 
bijzonder is om te vermelden: sinds zaterdag 6 oktober jl. is 
hij Nederlands kampioen voor blazers in de hoogst haal-
bare divisie op amateurniveau. Alhoewel hij van origine 
geen geboren Strieper is, wil het niet zeggen dat hij niet 
verrekes goed in het plaatje past. U leest hier waarom.

Hoe het begonnen is
Saxofonist Sjors is geboren en getogen in Teutengat (Ber-
geijk), alwaar hij op driejarige leeftijd al met een plastic saxo-
foontje de optochten meeliep. Van zijn 14e tot en met zijn 18e 
carnaval was Sjors lid bij Hofkapel ‘Zonder Drank Gìnne Klank’. 
Vervolgens twee jaar actief raadslid bij de Teutengatse Raad van Elf. 
Nou zult u denken: Zo’n jong menneke van 19 bij de Raad? Tijdens carnaval 2016 was zijn vader 
Peter Uitjens (bij ons bekend als oud-lid van de Striepersgatse Hofkapel) Prins van Teutengat en 
een jaar later Vorst (Teutengatse betekenis: aftredend Prins). Zodoende heeft Sjors zich destijds 
voor twee jaar aan willen en mogen sluiten bij de Raad van Elf.

Getransfereerd naar Striepersgat
Na zijn afscheid daar, stond de toen kersverse Striepersgatse Vorst William binnen een mum van 
tijd op de stoep met de vraag of hij alsjeblieft een keer mee zou willen spelen met de Striepers-
gatse Hofkapel. En wat bleek; hij had zijn keus allang gemaakt! Op 9 december 2017, tijdens het 
Striepersgats Liedjesfestival, liep hij al in het rode colbertje mee om inmiddels Oud Prins Stef 
binnen te blazen.

Stapje hogerop
Na vorig seizoen als ‘aspirantepiel’ (stagiair) door het Striepersgatse carnavalsgedruis te zijn 
gegaan, is hij nu volwaardig lid van de Striepersgatse Hofkapel. Dat het geregel, perfectionisme 
en waardering (behoud) voor de mooie carnavalstradities tot zijn sterke eigenschappen behoren, 
komt niet uit vreemde aard. Vorst William is namelijk de trotse oom van deze nieuwe aanwinst.

Goed om te weten…
Sjors heeft een zwak voor blinkende onderscheidingen, maar als nieuwkomer binnen de stichting 
draagt hij nog even de ‘persoonlijke onderscheiding’ onder zijn zwarte strik. Binnen de Hofkapel, 
naast muzikant, actief als lid in de Muziekcommissie en als voorzitter van de commissie Unifor-
mering. Sinds even is hij weer vrijgezel…
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Een nieuw seizoen is aangebroken. We gaan er van vanuit dat iedereen daardoor er weer goed 
gemutst bijloopt. De Prinsen zijn bekend en zittingsavonden en andere carnavaleske bijeenkom-
sten die door tal van verenigingen georganiseerd worden staan weer op stapel. Zo ook de vele 
tonpraotavonden die jaarlijks druk bezocht worden. Tonpraoters komen dan als vanouds hun 
beste beentje voorzetten. Vaak zijn dat tonpraoters die bekendheid hebben verworven bij het 
Brabantse Kampioenschap. Het kampioenschap dat georganiseerd wordt door de Valkswaardse 
Stichting Tonpraotersconcours. Dit jaar al weer voor de 52e keer. Op dit moment wordt door de 
organisatie nog hard gewerkt om op vrijdagavond 11 januari 2019 alles weer gereed te hebben 
staan voor de grote finale. Van tonpraoter tot Zilveren ton en wat er volgens het draaiboek nog 
meer bij hoort.

Wat voor het BKT-2019 al wel klaar is: de selectie van de deelnemers!
Dinsdag 13, woensdag 14 en dinsdag 20 november traden tijdens de voorronden 21 tonpraters 
uit verschillende delen van Brabant aan, allen uiteraard met maar één doel: een plek in de finale. 
Deze goed bezochte voorronden werden geopend door Glenn Foreman (1x) en Ad van Opstal 
(2x), Valkenswaardse toppers die op uitstekende wijze het publiek voor de deelnemers “opwarm-
den”. 

Na deze opwarming was het aan Blaaskapel Valkenswaard om de deelnemers muzikaal naar de 
ton te begeleiden en tussen de optredens door de zaal weer op te laden.
Ook dit jaar waren kenners het aan het eind van eerste avond met elkaar eens dat 2 en mogelijk 
3 deelnemers kans maakten op plaatsing voor de finale. Achteraf bleek dit wederom een realisti-
sche voorspelling aangezien van de eerste avond 3 deelnemers, van de tweede avond 1 en van 
de derde avond ook 3 deelnemers zich voor de finale plaatsten. In totaal werden door de vakjury 
7 deelnemers geselecteerd aangezien regerend kampioen Berry Knapen zich gemeld heeft om 
in de finale zijn titel te komen verdedigen. Bovendien was Berry bereid gevonden op de laatste 
avond, tijdens het juryberaad, het publiek te komen trakteren op de kampioensbuut die hem 
in januari 2018 de titel opleverde. Een geweldig optreden van een tonprater in hart en nieren. 
Daarna was het de beurt aan voorzitter P. Mikkers om Berry zijn kampioenstrofee van 2018 te 
overhandigen. Aansluitend kwam het moment waar de gehele zaal op wachtte. De namen van de 
geplaatste deelnemers voor de finale van het 52e kampioenschap in januari 2019. Spanning was 
voelbaar toen de namen werden voorgelezen. Vreugde en teleurstelling liggen op zo’n moment 
dicht bij elkaar en respect gaat dan ook niet alleen uit naar de geplaatste finalisten maar ook naar 
de “niet verkozen talenten” die er toch heel dichtbij waren. De conclusie die achteraf getrokken 
kan worden: 3 prachtige avonden met tonpraters die zich met recht “talenten van Brabant” mogen 

Anders dan Anders en het 
52e Brabants Kampioenschap 
Tonpraoten.
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Berry Knapen
De Goeroe voor
13de maal in finale

Andy Marcelissen
De Uitvaart voor
13de maal in finale

Eriik Mulder
Opa van Epscheuten voor
5de maal in finale

Hans Eijkemans
Hannus de Pelgrim voor
16de maal in finale

Frans Bevers
Ciske de oud SRV man voor
7de maal in finale

Jasper van Gerwen
Mens erger je niet voor
4 de maal in finale

noemen en waarbij het publiek met volle teugen heeft kunnen genieten van Brabantse humor 
en zelfspot. Aansluitend is op zondag 25 november met de deelnemers geloot  om de volgorde 
van optreden in de wedstrijd en de 3 galavoorstellingen die in het weekend van de 2e zaterdag 
in januari plaatsvinden. Informatie zoals de deelnemerslijst en volgorde van optreden is terug te 
vinden op de website van de stichting. (www.bktonpraten.nl)

Wilt u de finale van BKT-2020 bijwonen?
De kaartverkoop start woensdag 16 januari 10.00 u. via www.bktonpraten.nl  (tabblad kaartver-
koop) 

Deelnemers en wedstrijdvolgorde van vrijdag 11 januari 2019:
 Finalisteninformatie en volgorde van optreden op vrijdag 11-1-2019:



Naast genoemde toppers zullen in 
de het finaleweekend ook nog ande-
re artiesten hun opwachting maken. 
Het openen van de voorstellingen 
wordt verzorgd door  amusements-
groep Huhum uit Delft. Muzikale 
ondersteuning bij dit fantastische 
Striepersgatse evenement is dit 
jaar afwisselend in handen van de 
Striepersgatse Hofkapel en Blaas-
kapel Valkenswaard. Presentatoren 
tijdens de voorstellingen zijn Pieter 
Mikkers / Jan Slenders.  Een ande-
re belangrijke taak: de prijsuitreiking 
op de wedstrijdavond zal mede wor-
den uitgevoerd door Z.D.H. Prins 
Erik d’n Urste.
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Rien van Genugten
Unne Dakloze voor
3de maal in finale

Freddy van den Elzen
Martin Waus voor
5de maal in finale
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