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In de vorige Pypliano (het lijkt inmiddels wel een eeuwigheid geleden!) sprak ik over het ‘druk 
hebben’. Iedereen heeft het druk met van alles en niets. Geen ramp natuurlijk, maar hierdoor 
moeten we steeds opnieuw keuzes maken. Wat doen we eerst? Wat is het belangrijkste? Waar 
heb ik eigenlijk niet zo’n zin in? En wat kan wel blijven liggen? Jammer genoeg valt het ‘aanleve-
ren van kopij voor de Pypliano’ ook in die laatste categorie…
 

Toen deze Pypliano was gepland, hadden we nog helemaal niks binnen. Klaarblijkelijk zetten 
de meeste mensen na het carnavalsseizoen op woensdag de knop om en zijn dan even klaar 
met Striepersgat, Brouwersgat en Mulkgat. Denk ik… Door toedoen van Rob is er de laatste 
maanden toch nog wat kopij binnengekomen en zijn we in staat geweest een enigszins gevulde 
Pypliano te maken. Jammer genoeg missen we enkele prominente schrijvers, maar zij hadden 
ongetwijfeld een goede reden om deze kans te laten lopen…  
 

Het is nu juli en ik snap dat er dan vrijwel niemand bezig is met car-
naval. Willen we dit blad echter in stand houden, dan moet de bereid-
heid om ‘iets’ te schrijven voor de Pypliano wel beter! Met name voor 
voorzitters, prinsen, jeugdprinsen, presidenten en commissies moet 
het een soort vanzelfsprekendheid zijn om kopij aan te leveren. Of te 
laten aanleveren. De Pypliano is een blad VOOR en DOOR de leden 
van de Federatie. Dus verenigingen, laat je horen! En voor de leden 
van de stichting geldt uiteraard hetzelfde…
 

Hopelijk hebben we in november/december weer een goedgevulde 
Pypliano!
 

Alaaf!
Willem-Jan Schampers
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Van 
Striepersgatse
Carnavals-
federatie
De zomer is inmiddels begonnen, de carnaval is al een tijd-
je voorbij. En als iets voorbij is, kijken we altijd even terug. 
Inmiddels hebben de meeste van ons de evaluaties achter 
de rug. Zo ook de Federatie. Met de verenigingen hebben 
we teruggekeken. Wat ging goed? Hebben we het gezellig gehad? Was het een goed feestje? 
Maar ook: wat kan beter en wat moet beter? We hebben alles genoteerd en nemen dit natuurlijk 
mee in de voorbereiding op een nieuw seizoen.

En een ‘wat kan beter’ hebben we goed op ons netvlies zitten. En dit gaat over de rol van de Fe-
deratie zelf. Wat betekent het nu eigenlijk om lid te zijn van de Federatie? Wat verwachten we van 
onze leden en wat vinden we nu echt van wat de Federatie moet zijn en moet uitdragen? In het 
licht van de toekomst van carnaval zullen we hier met elkaar over in gesprek gaan. Uiteindelijk 
kunnen we alleen samen zorgdragen voor het feestje dat we allemaal omarmen.

Een feestje dat ook dit jaar weer de moeite waard was. Dit feestje van een pop-up museum tot 
een pop-up vereniging. Van mooie samenwerkingen tussen de verschillende verenigingen. Van 

oude en nieuwe feestjes. Van verenigingen 
die hun nek uitsteken en verenigingen die 
de handschoen toewerpen. Laten we daar 
vooral trots op zijn!

De carnavalsdozen staan al weer even op 
zolder. Ik leg mijn blote benen in de zon en 
wens jullie een hele mooie zomer. Ik zie jullie 
graag in het najaar, bij het inzetten van een 
mooi nieuw carnavalsseizoen.

Liesbeth van den Oever
Voorzitter Striepersgatse 
Carnavalsfederatie
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Terugblik 
met Prinses 
Linda

Er is mij gevraagd om nog eens terug te blikken op de afgelopen carnaval, waarin ik als 
Prinses Linda de scepter mocht zwaaien over Brouwersgat. Mijn man zei het al in 2003: 
‘Brouwersgat, een gat om van te houwe!’ En zo is’t! Ook een beetje de leuze van de vorige 
prins.

Dat ik dan Prinses werd, dat wisten wij al even, namelijk op 25 april 2018 – telefoontje Peter van 
de Broek. Of ik Prinses wilde worden?! Jazeker! Een hoop voorbereidingen volgden, om dan 
uiteindelijk daar samen met Geert tevoorschijn te komen op het podium in de Dommelstroom! 
Voor mijzelf een zeer memorabele avond! Een avond waar alle puzzelstukjes op hun plek vielen. 
Bijna iedereen die mij dierbaar is, was erbij. En eindelijk geen geheimzinnigheden meer…

De volgende dag was het meteen weer feest met de prinsenverkiezing in Striepersgat. Ook daar 
een Brouwersgatse prins. Mooi om te zien! Op zondag was het natuurlijk de beurt aan onze 
jeugd! En na een spannende inleiding stond daar prins Dylan! Ik dacht dat 
ik straalde als Prinses tijdens mijn bekendmaking, maar Dylan gaf bijna 
licht!

De week erna met z’n allen naar Mulkgat. Met een spetterende show werd 
daar Prins Peter met adjudant Will gepresenteerd. Voor mij twee totaal on-
bekenden, maar dit is inmiddels met de nodige etentjes wel goed gekomen. 
Zelfs de dames en Nand zijn nog samen weggeweest. En hopelijk binnen-
kort een keer met z’n achten. Oh, ja en nog iets met een bbq en een vatje 
bier. Geloof ik…

Een bijzondere tijd brak aan. Voor mij met heel veel nieuwe dingen. Zoals vergaderingen, met 
daarna vergadering aan de bar. Veel leuke activiteiten met de raad en natuurlijk de Aonhang. Ik 
mocht zelfs mee met hun weekendje weg. Ze hadden liever Nand mee gehad als partner, maar 
die kon helaas geen vrij krijgen. Nou is Nand ook niet zo’n fietser… dus dat scheelt!
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Ik zal niet alles gaan benoemen, maar wil wel een paar dingen terughalen. Zo was daar bijvoor-
beeld het Liedjesfestival! Een geweldig initiatief met heel veel super muzikale mensen. Daar heb 
ik altijd heel veel bewondering voor. Om mezelf als Prinses en de Pintenwippers als Brouwers-
gatse carnavalsvereniging ook te laten zien, wilde ik graag meedoen. Wegens tijdgebrek werd 
het een geleend liedje, met een door mijzelf aangepaste tekst. Een lekker pakkend nummer, dat 
ik met de geweldige backingvocals van mijn adjudant en raad ten gehore mocht brengen. Dat we 
het daarna nog meerdere malen hebben moeten zingen, wist ik toen nog niet. Hopelijk heeft het 
verder bij niemand gehoorschade teweeg gebracht…

Met Oudejaarsdag was het carbidschieten. Een evenement dat die dag werd overgedragen van 
cv.nl naar Corsobuurtschap Dommeldal. Superleuk om daar lekker te mogen knallen en samen 
met alle aanwezigen nog even het afgelopen jaar af te sluiten. Zelfs Harm en Anna hebben lekker 
staan knallen!

Een paar dagen later was mijn prinsessenfeest. Als ik aan Nand vroeg of ik daar nog iets voor 
moest doen, werd mij snel duidelijk gemaakt dat hij het wel regelde met Geert samen. Ook werd 
er door een aantal andere geholpen. Behalve de uitnodigingen maken en versturen, hoefde ik 
echt niks te doen! Die avond werd me ook duidelijk waarom. Na het optreden van Freddy van den 
Elzen en de muziek van onze eigen DJ Joep was daar ineens Dorien van de Dorini’s. Jawel, van 
mijn eigen geleende liedje ‘Los!’. Wat een geweldige verrassing!

Zoals jullie allemaal weten, hebben we naast een prins/prinses met 
adjudant ook elk jaar een Hop en Mout. Vorig jaar waren dat Bart en 
Lindsay. Hun gebrouw heeft niet alleen geresulteerd in een heerlijk 
Dommelsch carnavalsbier, maar ook nog in de geboorte van hun 
dochter Liv! Dit jaar mochten Carel en Wies van Bommel in de ke-
tels. Een mooi paar met een rijke geschiedenis in ons mooie Brou-
wersgat.

Na jarenlang uitbaters te zijn geweest van de Bommel nu wat rusti-
ger aan. En dus ook tijd om voor ons 
een lekker carnavalsbiertje te brou-
wen. En dit deden ze met klasse en 
stijl! Eerst bij het Concubinaat en la-
ter bij het Zondagskind, waar wij dan 
eindelijk te zien kregen wat ze daar 

in die ketels nou eigenlijk hadden uitgespookt… Het bier smaakte 
in ieder geval goed. En wie weet over niet al te lange tijd ook nog 
een kleine spruit?

Voor mij was het allemaal één groot feest. Tot de ochtend dat mijn vader belde dat het niet goed 
ging met mijn broer. Mijn lieve broer Bram, die al zijn hele leven zwaar gehandicapt was, maar 
wel altijd een eigen plek binnen ons gezin had. Een broer anders dan andere broers of zussen. Hij 
was al vaker ziek geweest en er dan gelukkig weer bovenop gekomen, maar moest telkens meer 
inleveren van zijn kunnen. Maar nu was hij wel heel erg ziek. En dit was helaas teveel voor hem.



Diezelfde middag is hij in het bijzijn van ons gezin rustig ingeslapen. Erg verdrietig en erg heftig. 
Maar samen met mijn familie waren we er al heel snel uit dat alles wel gewoon door moest gaan. 
Natuurlijk voor onszelf wel met een dubbel gevoel. Maar Bram hield zijn hele leven al van gezel-
ligheid en drukte. Dus met dat in onze gedachten gingen we verder…

En toen was het alweer het weekend voor de carnaval. Een weekend 
dat bijna net zo druk was als de carnaval zelf. We begonnen stiekem al 
op donderdag met het ophalen van de confettiballen bij ons thuis. Fijn 
om die avond al veel mensen te zien en te spreken. Praat toch fijner als 
tijdens de carnavalsfeestjes. Op vrijdag gingen we met z’n allen naar 
Mulkgat, voor de receptie van prins Peter. Een leuke avond met een 
beetje confetti… Want daar houden ze zo van in Mulkgat!

Zaterdag zwemmen met de gehandicapten. Dat er nog water in het bad zat, toen we weggingen, 
is een wonder na de bommetjes van onder meer mijn adjudant! Wat dan wel weer fijn was, was 
dat zijn steek weer als nieuw was. Misschien een tip voor de rest van de raad? Ook waren we bij 

het gehandicaptenbal bij speeltuin Geenhoven. Want daar moest na-
tuurlijk ook een nieuwe prins en prinses gekozen worden. De dames 
van de Aonhang hadden weer een leuk spel bedacht.
‘s Avonds Hecto feest! Het Dikste Feest van het Jaar. En op zondag 
mijn eigen receptie. Ik moet over zeggen dat dat een bijzondere mid-
dag was. Zoveel mensen! Af en toe duizelde het me wel even. Over-
spoeld met cadeaus en lieve attenties. Het was echt heel speciaal! 

De drank is voorlopig nog niet op, maar ik ben heel erg mijn best aan het doen met de chocolade!

En toen toch écht carnaval! Donderdags al naar RKVV Dommelen, vrijdags eerst naar de Sint-
Martinusschool met prins Dylan en zijn gevolg en daarna op ziekenbezoek. Ook bij mensen die 
gelukkig niet ziek waren, maar het wel leuk vonden als ik langs kwam. Overal werden we warm 
ontvangen!

Vrijdagavond een pitstop bij de Senaat voor een knallend optreden zonder muziek. Gelukkig had-
den we inmiddels vaak genoeg geoefend om gewoon door te zingen. Ach, de mensen kwamen 
toch voor de Snollebollekes, dus die waren mij zo vergeten! In Riethoven ging het er wat rustiger 
aan toe met de Handreiking. Prinses Jacqueline en Adjudant Ellen van Keiengat waren daar om 
het carnaval te openen met hun collega’s uit Riethoven. Aan alles was gedacht, want nadat het 
vet was opgewarmd waren de puntzakken friet en snacks erg lekker!

Zaterdagochtend begon vervolgens al vroeg. De mis in de Sint-Martinuskerk. Helaas zonder 
onze Ger, maar ondanks dat was het een prachtige mis. En gelukkig gaat het met Ger ook weer 
goed, zodat hij volgende mis gewoon als nog zijn 22ste kan noemen!

De rest van de carnaval vloog voorbij. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds was het één groot feest! 
Met voor mij persoonlijk als hoogtepunten de optochten. Niet één, niet twee, maar zelfs drie keer 
mocht ik meedoen met de optochten. Na Striepersgat en Brouwersgat, zelfs nog bij onze vrien-
den van Mulkgat op de wagen mee mogen rijden. Lekker in het zonnetje…
‘Je hebt een lekker lang seizoen’, werd me verteld toen ik Prinses werd. Ja ja… dat was ook zo. 
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Maar het vloog razendsnel voorbij. Ik kijk terug op een geweldige tijd. Waarin ik alles heb meege-
maakt wat kon en wat ik wilde. Een tijd met ook een verdrietige periode. Maar dankzij alle mensen 
om mij heen kan ik met een fijn gevoel hierop terugkijken. 

En als nu iemand vraagt of ik het zou aanraden aan anderen om Prins of Prinses te worden, dan 
zeg ik heel hard ‘JA’! Natuurlijk moet je er ook de persoon voor zijn, maar het is zo gaaf. En echt 
een ‘Once in a lifetime experience’!

Mijn pak hangt nu in de kast. Het is nu echt klaar. Ieder-
een die erbij was, bedankt! Ik zal het nooit, nooit, nooit 
vergeten…

En dan eindig ik met mijn leuze: 

‘Carnaval in Brouwersgat, un fist vur iedereen!’

Prinses Linda van Brouwersgat

Valkenswaardevol
Een oplettende voorbijganger spotte deze vondeling tegen 
het hek van (inmiddels gesloten) Het Goed. Weet u wie het 
is, dan horen wij het graag. Op deze wijze hopen we het 
archief weer meer compleet te maken. Wie, wat en waar dit 
schilderij thuis hoort, dat zijn antwoorden waar de Heem-
kundekring graag een antwoord op heeft. Kunt u daar een 
bijdrage aan leveren? Stuur uw antwoord per mail naar: 
valkenswaardevol@weerderheem-valkenswaard.nl.
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Terugblikken met 
Jeugdprins Dylan
Ondertussen is het alweer even geleden dat ik in vol ornaat door de 
straten van Brouwersgat liep. En wordt mij gevraagd een stukje te 
schrijven over mijn belevingen de afgelopen carnaval. Aan de ene 
kant lijkt het alweer heel ver weg, aan de andere kant heb ik zoveel 
blijvende herinneringen, dat ik me bijna alles waarschijnlijk de rest 
van mijn leven zal herinneren.

Het is allemaal te veel om op te noemen. Toch wil ik er een aantal 
hoogtepunten uitpikken en nogmaals de revue laten passeren. Op 
11 november begon het allemaal in de Dommelstroom, met een 

spannende jeugdprinsenverkiezing. Wat was ik trots en blij die avond als Jeugdprins Dylan van 
Brouwersgat naar huis te gaan. Klaar voor alles wat er zou komen.

In de aanloop naar de carnaval waren er vele speciale middagen en avonden: Carbidschieten, de 
Oogst, Concubinaat, Dansgarde toernooi, om er maar een paar te noemen. De carnavalsdagen 
zelf vlogen voorbij. Eén groot feest in Brouwers-, Mulk- en Striepersgat. We voelden ons overal 
welkom, de recepties van Prinses Linda, Prins Peter en jeugdprins Mika. Het gemeentehuis, alle 
kroegen en natuurlijk de Brouwerij.

Mijn eigen receptie was ook erg druk bezocht en we werden overladen met cadeaus. Mijn Bra-
bantse ‘Hecto-klompen’ bijvoorbeeld. Deze zal ik nog lang koesteren. Nogmaals bedankt ieder-
een! Een speciaal bedankje aan Linda, Geert en de raad, de CC, de Johanna’s, de Zwarte Hand, 
de Hofkapel, maar in het bijzonder mijn eigen raad , 
dansgarde, onze ouders en de jeugdcommissie.

Ik ben jullie zeer dankbaar voor een onvergetelijke 
ervaring!

Ik heb mijn hart vol met carnaval kunnen stoppen.
Voor Striepers-, Mulk- en Brouwersgat zal het voot-
taan altijd wat harder kloppen!

Jeugdprins Dylan
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Carnaval in 
Mulkgat 2019
Op vrijdag 22 februari was de receptie voor Prins Peter 
d’n Urste. Het was een komen en gaan van de raden van 
elf van Striepersgat, Brouwersgat en Keiengat, vereni-
gingen uit Groot Valkenswaard, vrienden en kennissen.

Deze avond werden ook nog enkele onderscheidingen uit-
gereikt. Eric Hoeks ontving uit handen van burgemeester 
Ederveen de gemeentelijke vrijwilligerspenning, Tonnie Ver-
smissen ontving van de carnavalsvereniging een zilveren speld, omdat hij elf jaar buschauffeur 
is en Fred de Krom ontving een zilveren speld omdat hij elf jaar ‘hof’ fotograaf is. Na het officiële 
gedeelte was er een gezellig bal.

Carnaval begon op vrijdagmorgen met een bezoek aan de carnavalsochtend op de basisschool. 
Een actieve morgen met spellen en een heuse uitdaging voor de Raad van Elf. Met z’n allen in 
een doos. Helaas bleven twee benen buiten boord steken. ‘s Avonds brachten we een bezoek 
aan de carnavalsavond van Jong Nederland.
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Zaterdagmiddag was er de gezamenlijke sleutel-
overdracht in het gemeentehuis van Valkenswaard. 
Inmiddels een mooie traditie, met afsluitend de bor-
desscene van de prinsen. ‘s avonds was er de car-
navalsmis met muziek van de B & S Bloazers in de 
Sint Servatiuskerk en aansluitend in polonaise naar 
de Teutenzaal voor de playbackshow. Een vol pro-

gramma met maar liefst negen acts. De zaaljury koos uiteindelijk de bejaardenboogie van de 
Proud te be Borkel-band als winnaar.

Zondagmiddag volgde de kindermiddag. De zaal was goed gevuld. Er was een animatieteam 
aanwezig en iedereen kon deelnemen aan het bléren. Het springkussen was goed gevuld en de 
gratis ranja liep voortreffelijk. Kortom: een gezellige middag.

De maandag begon met een bezoek aan de Dommelsche brouwerij voor de carnavalsochtend 
van Groot Valkenswaard. Bijzonder was de onderscheiding voor Maria Sprengers. Zij ontving uit 
handen van burgemeester Anton Ederveen en opperpintenwipper Joost van Rens de Miep Snie-
derspenning, voor haar verdiensten voor het carnaval in Mulkgat. Na een snelle lunch begon de 
tweede jeugdmiddag voor de ouderen uit Mulkgat. Met optredens van de Mulkmarietjes, playbac-
kers en een tonprater kijken we terug op een geslaagde middag.

De laatste dag begonnen we met een goed ontbijt tijdens het Frühstucken. De Teutenzaal was 
goed gevuld met bijna tweehonderd eters. De Zwaan had gezorgd voor een zeer goed ontbijtbuf-
fet. Hierna trok de optocht door Mulkgat, eindigend in de Teutenzaal met de prijsuitreiking en het 
afsluitingsbal.

Moe maar voldaan sloten we carnaval af bij Prins Peter d’n Urste, met een borrel en een hapje.
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Op 23 april j.l. werd er een nieuwe stichting opgericht met de naam Hiep Hiep Hoera. De be-
stuursleden van deze nieuwe stichting komen uit het carnavalsleven en dragen de carnaval, 
maar zeker ook de gemeenschap in Groot Valkenswaard, een warm hart toe. Eén van hun 
motto’s is: ‘Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen’.

Op 1 oktober 2019 vindt de eerste activiteit plaats. Wat dit gaat worden, is nog een verrassing, 
maar het gaat iets heel bijzonders worden. In de komende tijd gaan wij ons via social media aan 
u voorstellen en gaan we jullie op de hoogte stellen van de doelstellingen en activiteiten die door 
deze stichting in Valkenswaard georganiseerd gaan worden.

Je kunt ons vinden op Facebook: Stichting Hiep Hiep Hoera. Oh en nog even ter informatie: deze 
stichting heeft geen winstoogmerk en heeft als doelstelling dat eventuele financiële opbrengsten 
terugvloeien in de Valkenswaardse gemeenschap!

Met carnavaleske groet,
Stichting Hiep Hiep Hoera



De oplettende carnavals-
vierder is het het afgelo-
pen seizoen misschien 
zijn opgevallen dat er een 
nieuwe carnavalsvereni-
ging is opgericht. Deze 
CV is ontstaan door de 
samenwerking van de car-
navalsverenigingen ADA 
en Halluf Elluf, zij hebben 
de koppen bij elkaar ge-
stoken om in het 66ste jubileumjaar van Striepersgat iets extra’s 
tijdens de optocht te gaan doen.

De doelstelling was om minimaal met 66 meter tijdens de optocht ter tonele te verschijnen. Dit is 
enigszins uit de hand gelopen en het werd uiteindelijk net geen 100 meter optocht. Deze samen-
werking is zo goed bevallen dat beide verenigingen hebben besloten CV Goed gemutst voort te 
laten bestaan.
Niet alleen voor ADA en Halluf Elluf, maar het idee is om met meerdere personen/verenigingen 
die hun creativiteit kwijt willen een toegang te bieden tot deelname aan de optocht van Striepers-
gat. Dit kan zijn het meebouwen aan een carnavalswagen, maar ook het meemaken van loop-
groepen of bijvoorbeeld schminken.

 - Heeft jouw vereniging niet de ruimte en/ of moge-          
   lijkheid tot het bouwen van een wagen?
 - Of wil jij zelf graag actief meebouwen en meelopen                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         met de optocht, maar je vereniging niet. 
 - Of zit je niet bij een vereniging, maar wil je wel                                                                                                                                              
                                                                                                                                                         graag meedoen met de optocht?

Meld je dan aan bij Pieter Mikkers (CV ADA): pieter.
mikkers@x-ict.nl of Patrick Crijns (CV Halluf Elluf): 

info@zwemland.nl. Dan kunnen we samen zorgen dat er tijdens de optocht in Striepersgat lokale 
wagens en groepen blijven meedoen.

Groetjes
CV Goed Gemutst
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De federatieonder-
scheiding wordt jaar-
lijks uitgereikt aan een 
persoon die zich op 
een bijzondere wijze 
verdienstelijk heeft ge-
maakt voor de carna-
val. Ieder jaar zijn we 
op zoeken naar men-
sen van grote waarde 
voor de carnaval, de 
stille kracht in een ver-
eniging of in de stich-
ting, die bergen werk 
verzet. Vaak beschei-
den met een klein ego.

En dit jaar stonden er tijdens de vorstenzitting twee tonnen op het podium. De reden hiervoor 
was de goed gemutstheid van de Federatie en het mooie gegeven dat carnaval in Striepersgat 
haar 66-jarig bestaan vierde. Voor de Federatie reden voor een feestje en aanleiding om twee 

onderscheidingen uit te reiken. 
Al snel was duidelijk aan welke twee personen de Federatieonderscheiding 
uitgereikt ging worden. Twee dragers van klompen, twee mannen met een 
hart voor Carnaval, die het allebei meer dan verdienen: Peter de Krom en 
Camiel Bots!

Bij de oratie van onderstaande tekst werd Peter zich tijdens een gezellige Vorstenzitting bewust 
van het feit dat ook hij de degene was die dit jaar door de verenigingen was verkozen voor de 
felbegeerde federatieonderscheiding.

Peter de Krom, de eerste indruk is wat ingetogen. maar hij heeft zeker het ritme van iemand die 
met carnaval een goed feestje kan bouwen. Zijn naam staat symbool voor vastheid en betrouw-
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maar twee Federatie-
onderscheidingen



baarheid. En deze naam past mijn genomineerde. Zeer trouw aan zijn vereniging, zijn familie, 
zijn vriendin en het dorp. Vaak tovert hij een lach op het gezicht van de carnavalsvierder. Hij 
houdt ervan de boel een beetje op te naaien.
En hij heeft iets met Prins Carnaval! Hij is verschrikkelijk nieuwsgierig, hij wil graag alles weten, 
zeker wie de nieuwe prins is, maar dit wordt natuurlijk heul goed geheimgehouden. Een keer 
heeft hij bij Sportprijzen Valkenswaard geïnformeerd of de Prins al was geweest om de onder-
scheidingen te bestellen en wie het was. Ja, dat Prins zijn dat houdt hem wel bezig.

Wat ie doet? Dat begint bij: waar komt ie vandaan? Peter is uniek, want hij komt nou eens toeval-
lig niet uit klein Striepersgat maar uit een van de kerndorpen van groot Striepersgat! Alle dagen 
is hij op reep. Zijn tijd besteedt hij met het kartrekken bij zoveel dingen. Hij is degene die met 
Carnaval voor het warme huis zorgt. Altijd druk bezig met opbouwen, afbouwen en versieren. Als 
dingen geregeld moeten worden, dan is hij daar. Een ritselaar maar wel een heel goeie.
Hij heeft zelfs in zijn huis een vergaderruimte voor de carnaval gemaakt. Dat is toch bijzonder en 
soms was het ook wel een bietje gevaarlijk, wanneer de bezoekers er na een avond vergaderen 
achter kwamen dat het bier twee jaar over de datum was en de poedersuiker op de koeken toch 
geen poedersuiker… De vergaderruimte is inmiddels gesloten … zo’n herrie als die mannen 
maakte, daar kon geen mens meer van slapen. En da kon natuurlijk niet. Vooral niet als zijn 
vriendin er last van ging hebben. Want wa is hij trots op da meiske en op hun twee kinderen die 
de mooiste naam van het dorp dragen!

Het karakter, hij ken verekkes goed mopperen maar meestal is hij goed 
van zin. Een karakter dat een glimlach, een traan, een frons en een bietje 
ondeugendheid kent. Hij heeft een gave om mensen voor de gek te hou-
den. Zo heeft hij jarenlang zijn familie uitgenodigd voor de Prinsverkiezing 
onder het mom van ‘Ik word Prins dit jaar, daar moeten jullie bij zijn! Drie 
of vier jaar lang kwam zijn familie trouw opdagen, zonder dat hij al die 
jaren als Prins werd verkozen.

Het leven is niet altijd makkelijk geweest, maar hij weet maar al te goed 
van elke dag een feest te maken. Zijn vrienden zeggen: ‘Wij kunnen alleen maar trots zijn op zo‘n 
figuur. Hij staat altijd voor je klaar en doet zeer veel werk, vaak ook op de achtergrond.’ Peter zit 
helemaal in de veren. Daarnaast heeft hij ook veul andere dingen gedaan. Bij de KPJ kennen 
ze hem, hij voorziet het dorp van alle nodige informatie, jarenlang heeft hij samen met zijn vader 
het mooie kerkhof verzorgd…

Maar carnaval da is toch wel heul speciaal voor hem. Vanaf 2000 ver-
bonden aan het georganiseerde carnaval, lid van de Raad van Elf, lid 
van het bestuur en voorzitter van het bestuur. Drie keer adjudant en 
twee keer Prins Carnaval! Nie niks wel…? Da ging trouwens nie zonder 
slag of stoot. Soms is ie een beetje vergeetachtig. Waarschijnlijk nog 
nooit ergens voorgevallen: een nieuwe Prins die zijn scepter kwijt is bij 
de Prinswisseling. Maar in Mulkgat kan alles en mijn kandidaat krijgt dit 
voor elkaar! Niet weten waar de scepter ligt, het snoep vergeten voor 
de Prinsenwagen… Maar verder doet hij het prima!
Tenslotte een persoonlijke noot van Liesbeth: als Strieperin heb ik een 
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Mulksgatse mooie mens leren keren en nu weet ik waarom hij de Federatieonderscheiding zo 
verdient en wat hem maakt tot wie hij is. Da menneke op klompen, met gulle lach, grote bril en 
altijd een vriendelijk woord, ook als ge hem niet zo goed kent. Bescheiden en dankbaar met een 
enorm hart voor alles wat om hem heen beweegt. Unne mens die op tafel mag dansen en daar-
mee alle schijnwerpers naar zich toe mag trekken. Vandaag mag hij zijn bescheidenheid even 
loslaten en genieten van de mooie boodschap die ik met behulp van de verhalen van goede 
vrienden, familie en verenigen heb kunnen vertellen. Met mijn linkerhand stuur ik hem onze alaaf!

En dan Camiel:

‘Vaak bescheiden met een klein ego’?

Tja en dan valt toch de keuze op Camiel… Hij is vooral bekend om het uithalen van streken en 
anderen voor de gek houden. ‘Nou Effe NIE Serieus; anderen een poets bakken’ is zijn leus. Ziet 
ie Ruud van Dijk bij de Griek, vraagt hij de ober om bij Ruud een viltje af te geven met de tekst: 
‘Lieve schat ik denk aan jou’. Ruud met schaamrood in het restaurant. Of bijvoorbeeld Willem-Jan 
Schampers. Deze vraagt hem in een interview wat voor werk dat hij doet. ‘Ik handel in tweede-
hands protheses – je weet wel na overlijden, poetsen en repareren en weer op de markt brengen’. 
Het is als beroep van deze staalboer gepubliceerd.
Ook wilde hij eens lid worden van Nienoppen. Dat ging natuurlijk niet zomaar, eerst moest er 
een ludieke actie worden georganiseerd als toelatingstoets. Leden van de Nienoppen werden 
vervolgens plat gebeld als reactie op oproepen in de krant, zoals ‘Naaktmodel biedt zich aan’ of 
‘Complete inventaris af te halen’. Niemand is veilig bij Camiel; als ie maar kan lachen.

Camiel heeft overvolle werkdagen. Eigenlijk is zijn werk bijzaak. Want onze jongen is ook maat-
schappelijk actief en heeft handige handjes, maar is dan wel een pietje precies. Hij rijdt graag 
auto en is dus chauffeur op de buurtbus en Wensambulance. Hij voelt zich nergens te goed voor 
en is typisch  een sociaal type met teveel pro deo afspraken. 

Als klusser heeft hij ook tips voor de doe-het-zelver:
TIP 1: Ga georganiseerd te werk. Zijn garage is ingericht met een 
dynamo labelwriter en een assortimentskast, die op dwangmatige 
wijze is georganiseerd.
TIP 2: Zorg voor goede muziek tijdens het klussen. Bijvoorbeeld Neil 
Diamond met ‘Sweet Caroline’. Dit voelt voor hem als trappist met 
grenadine.
TIP 3: Zorg dat je niet te veel op voorraad hebt. Want als ge iets mist, 
kunde op pad en stiekem een ijsje gaan eten.

Camiel is als mens betrouwbaar en ijdel. Hij kan geweldig zijn mond 
houden, al heeft hem dat wel eens in de problemen gebracht. Maar daarnaast vindt hij van zich-
zelf dat hij het perfecte figuur moet hebben. Een sixpack is voortaan moeilijk maar ‘strak oplijnen’ 
lukt nog wel. Snoepen doet ie niet, eet wel nootjes, drinkt geen bier, maar wel cassis of Seagram’s 
met 7up. Hij wil gezond leven en is inmiddels zelfs ook spiritueel bezig.
Z’n ijdelheid zorgt er voor dat deze zogenaamde broer van Rens van Mierlo een hekel heeft aan 
ijskristallen in z’n ijsje, een hekel heeft aan driekwartbroeken, aan lauw eten, naakt rondlopen, 
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door zijn zwarte krullen kroelen, vis met graten en vlees met botten, rotzooi van 
anderen in zijn garage, gouden kettingen bij mannen en gestoord worden bij de 
ochtendkrant. Maar verder is ie best gezellig…

Voor Camiel is na Handel, carnaval het hoogtepunt van het jaar. Hij houdt er-
van om carnaval te vieren zoals het bedoeld is; iedereen gelijk. Hij draagt nog 
steeds een boerenkiel met klompen, geen goei schoenen want da is sunt. Was 
een lid van de Jeugdraad, lid van de Reepers, lid van de Nienoppen, bestuurde 
jarenlang de Prinsenwagen, toneelmeester van de vorstenzittingen, lid van de 

TC, lid van het Striepersgats Erfgoed 66 jaar, mede organisator Striepersgats Liedjesfestival, 
waarnemend president van de Stichting en adjudant Galant, waarbij hij het tasje met tampons 
van de Prins droeg, en natuurlijk zelf prins in 2001. Ook hier natuurlijk streken uithalen, met Toon 
Hermans als inspiratiebron. Zo liet hij als adjudant zijn Prins onderscheidingen in ut bejaardent-
huis uitreiken aan mevrouw Stip en mevrouw Loofhutjes. Maar die waren er natuurlijk niet!

Camiel heeft de Federatieonderscheiding verdiend, maar het is ook sunt, want dit betekent het 
einde van het vermaak. Geen gezeur meer bij de Federatie, geen appjes meer en de Federatie 
wordt niet langer gestalkt. Het is over met: ‘Hey Hans, hedde ut gezien, ik ben erbij.’ ‘Hey Hans, 
goed hè?!’ ‘Hey Hans, vergitte nie een vinkje te zetten?’ ‘Hey Hans hedde ouw lijstje bijgewerkt?’ 
En er verschijnt geen nepnieuws meer met geleende onderscheidingen.

Hij houdt niet van suiker, maar van vitame-D, voor kattenkwaad is er geen alternatief en dat zal 
er altijd blijven. Dus wees allen gewaarschuwd! Camiel, een dikke proficiat met deze onderschei-
ding, want ‘Zoals ge ut maokt, zo kredde ut’!

Liesbeth en Hans
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De Deutsche Feste:
‘Was für ein Mittag!’
Dinsdag 5 maart was het weer zover: 
Die Deutsche Feste van de Striepers-
gatse Jägermeisters. Voor ons als 
clubje een hoogtepunt tijdens car-
naval in Striepersgat, maar ook een 
leuke, bijna, afsluiter van vier fantas-
tische dagen carnaval.

Gezellig met Striepers en Strieperinnen, 
die er geen genoeg van kunnen krijgen, 
nog een paar uur keihard feest vieren. 
Met een Jägermeister en grote pullen 
bier in de hand komen ze voorbij, de 
meezingers van Duitse bodem. Ze wa-
ren weer geweldig, de optredens van Ad 
van Opstal en Arno Jacobs. ‘Bij zijn is 
meemaken’, alles werd uit de kast ge-
haald en zelfs aan ‘echte’ Dirndl’s was 
gedacht. Onno en Theo en Marton ver-
schenen onverwacht ook nog op de bühne want ‘Dat doet een Strieper wel, dat doet ie wel’.
Feest maak je samen en dat werd wel weer duidelijk op deze middag. Ook voor de inwendige 
mens werd goed gezorgd, buiten op de BBQ werden braadworsten vakkundig van een bruin 

velletje voorzien en iedereen liet het zich goed 
smaken. Had je nog honger, dan was het je eigen 
schuld, er was genoeg voor iedereen. DJ Noud 
zorgde voor de juiste stemming met zijn goed-
gemutste muziek. Kortom een geslaagde Duitse 
middag!

Met dank aan Du Commerce hebben we weer 
enorm genoten van een fantastisch feest en daar-
om zeggen wij met z’n allen: tot volgend jaar!

Proost!
Een Jägermeisterke
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Uit De Oude Doos
Met een grote plof viel de Nieuwjaarsuitgave (jaargang 28, nr. 1) van de Pypliano bij mij op de 
deurmat. Liefst 66 pagina’s dik, dus 6x11: carnavalesk indachtig?! Op pagina 2 de foto van Jac-
ques Huibers, een van de pioniers uit de beginjaren van het Striepersgatse carnaval. Hij was de 
eerste Prins in Striepersgat en schreef, met als ‘schuilnaam’ of ‘pseudoniem’ Pypliano, artikelen 
in de weekbladen in onze regio. Jacques heeft drie keer als Prins Pypliano geregeerd en komt 
nog jaarlijks vanuit zijn woonplaats Hoensbroek naar diverse evenementen in ons/zijn Striepers-
gat.

De deadline van het volgende nummer bleek al 28 januari te zijn (‘beetje’ verlaat dus!) en dus be-
gaf ik me naar zolder en diepte weer het een en ander op. Ook haalde ik enkele carnavalsboeken 
uit de kast… In het jubileumjaar 1997 (44 jaar carnaval) kwamen twee uitgaven uit:
- ’44 jaar Striepersgat’, van Betke Luijbregts. Met, zoals ze in haar voorwoord zegt, ‘enkel een 
herinnering aan 1001 mooie momenten’ (het werden uiteindelijk liefst 85 pagina’s met tekst en 
foto’s). Als ondertitel voerde zij ‘De Striepersgatse carnaval gaat nooit verloren’ (uit een carna-
valsliedje dat nog wel ergens op een plaatje te horen zal zijn!).

- ‘Carnaval moet je (leren) vieren’: een elf-
tal lesbrieven, bedoeld om de schooljeugd 
van Valkenswaard te leren hoe het carna-
val (ook hier) is ontstaan en hoe je carnaval 
moet vieren. De brieven waren samenge-
steld door ondergetekende.

In de doos lag helemaal bovenop een artikel 
uit het Eindhovens Dagblad. Geschreven 
door correspondent Geert van den Eijnden. 
Hij schreef onder meer: ‘De geschiedenis 
van Striepersgat kent vele hoogtepunten. 
Het 6x11 jubileum moet vooral de basis leg-
gen voor de toekomst’.

Zo werden er nog meer interessante din-
gen genoemd in dit artikel. Dit allemaal overdenkend besloot ik diverse ‘spullen’ deze keer in de 
oude doos terug te leggen en die te bewaren voor de volgende keren. De reden is dat heel veel 
dingen dit jubileumjaar aan de orde zullen komen! Dus…

Je hoort de laatste jaren steeds vaker opmerkingen als ‘de carnaval is niet meer zoals het vroeger 
is geweest…’ Vroeger… Volle bak bij de zittingen, soms vijf of zes avonden. En nu met moeite 
één of twee avonden. Anno 2019 zijn op dinsdagavond al enkele cafés gesloten… Nog niet zo 
lang geleden ondenkbaar!

Carnavalsliedje uit 1961 uitgegeven op plaat door de 
Raad van Elf in 1965 met zang van de Hofkwèkers en 
muziek van de Hofkapel
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De viering 6x11, dus 66 jaar, was zeer zeker bedoeld voor Striepers en Strieperinnen  van alle 
leeftijden. Zo vond ook een groep ‘oud-bestuurders’(oud-Prinsen, oud-Vorst en oud-President), 
die zich heeft ingezet om dit jubileum mede te organiseren. In dit clubje zaten Jan Zwarthoed, 
Gerton Heesakkers, Ton van Loon, Michel Huibers en Peter Kalb.

Deze club kreeg enkele jeugdige 
carnavalsverenigingen (CV Vijf 
voor Halluf Elluf en CV Ketel) en-
thousiast om zich in te zetten voor 
deze viering en hopelijk voor de 
toekomt. En… er was een prach-
tige tentoonstelling/expositie, be-
doeld voor jong en oud! In 1997 
werd een dergelijke expositie ook 
gehouden en wel in De Hofnar. 
Beide tijdelijke carnavalsmusea 
werden zeer druk bezocht.

Om dit te verwezenlijken was de 
werkgroep Striepersgats Erfgoed 

opgericht. Dit clubje, bestaande uit Jan van Dijk (archivaris), Camiel Bots, Peter Kalb en Betke 
Luijbregts, is geruime tijd bezig geweest om het Striepersgats museum aan de Maastrichterweg 
in te richten en te bemannen. Er was te veel om op te noemen! Onder meer kleding van Prins 
en Raad, Pliessie, Hof- en Hopmarjannekes, carnavalskranten, onderscheidingen, foto’s, films et 
cetera…

Ik hoop dat het 6x11 jubileumfeest inderdaad de basis heeft gelegd voor de toekomst en dat de 
Striepersgatse carnaval nooit verloren gaat! Bovendien spreek ik de hoop uit dat er iemand zich 
bereid vindt om de ‘Historie van het Striepersgatse Carnaval’ verder af te maken. Jan van Keulen 
heeft zijn artikelenreeks jammer genoeg niet kunnen verder zetten. Zijn laatste bijdrage was num-
mer 31, over het jaar 2010…

En nog een wens van ondergetekende: is er in Valkenswaard 
geen ruimte te vinden om een permanent museum in te rich-
ten? Misschien dat de gemeente een oplossing kan vinden. In 
De Hofnar? In het museaal gebouw aan de Oranje Nassaus-
traat? In een ruimte achter een van de cafés? In…?  Uiteraard 
zonder (extra) kosten voor de Stichting Carnavalsviering Strie-
persgat.

Alaaf!
Herman Wooning
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Mini Playback Mulkgat 
was weer groots

Op zondag 27 januari 2019 vond 
de Mini Playback-middag plaats 
voor de basisschool jeugd uit 
Mulkgat. Een goed gevulde Teu-
tenzaal, negen optredens, de 
Mulkmarietjes, Prins Peter en 
gevolg, Zeverzoniemister Twan, 
gratis limonade en popcorn voor 
de kinderen (met dank aan CV De 
Boerkes). Ingrediënten voor een 
grootse Mini Playback-middag in 
Mulkgat.
In de leeftijdscategorie groep 1 

t/m 4 ging de wisselbeker naar de vertolking van 
Davina Michelle met ‘Duurt te lang’. In de cate-
gorie groep 5 t/m 8 ging de wisselbeker naar de 
Heksen van Borkel. Kortom een zeer geslaagde 
middag.



CV Gin Gedoe
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In memoriam: 
Gerard (Gerrit) Ras

Op donderdag 11 juli is Gerard Ras op 74-jarige 
leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. Hij 
begon zijn carnavalscarrière als lid van de Raad 
van Elf van CV De Valkenvangers en later was 
hij onder meer secretaris van de Federatie van 
Carnavalsverenigingen en lid van de Stichting 
Carnavalsviering Striepersgat. Bovendien was 
Gerard een van de grondleggers van het dans-
marietjestoernooi om het kampioenschap van 
de Agglomeratie Eindhoven.

Ook was Gerard (maar iedereen noemde hem 
‘Gerrit’) nauw betrokken bij het ontstaan van de Mi-
nizittingen in (toen nog) Huize Carolus. Door de tijd 
heen heeft Gerard allerlei hand- en spandiensten 
verricht en tot op het laatst was hij actief als bier-
drager van de Raad van Elf en als bezorger van 
de carnavalspost. In 1997 werd aan hem de Parel 

van Valkenswirt uitgereikt (33 jaar Carnaval) en in 2018 kreeg hij de Federatieonderscheiding 
omgehangen.
Gerard, geboren op 23 mei 1945, als eerste zoon van Miet Veraa en Tinus Ras (Vivowinkeltje 
op de hoek van de Zeelberg/Zandbergstraat), was een echt verenigingsmens, waar je altijd een 
beroep op kon doen. Tegelijkertijd met het 66-jarig bestaan van de georganiseerde carnaval in 
Striepersgat, vierde hij zijn 5x11 jubileum. Met Gerard verliezen we weer een ‘Rasechte’ Strieper.
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Lieve Lies, beste familie, Striepers en Strieperinnen, 
Als we aan Gerard denken, denken we aan oprechtheid; dienstbaarheid en aan eenvoud. Dit 
maakte van Gerard onmiskenbaar de Strieper zoals wij hem allemaal hebben leren kennen.
 

Gerrit was Gerrit. Sloffend door de zaal met een ietwat te groot zwart pak aan en een dienblad in 
zijn handen. 
- Alles goed Gerrit ?   “Nee, twee fout”  
Gerrit ten voeten uit. 

Meestal kwamen de consumpties goed aan. Soms ook niet, maar dan ging hij gewoon weer ha-
len. Geen blad vol….nee…. service op maat, zullen we maar zeggen. 
Niet iedereen drinkt immers even veel. 
Hij hield iedereen in de gaten. 

Afscheid Gerrit Ras



Bij Gerrit kwam niemand iets te kort.

Carnaval vierde hij graag samen met zijn vrienden van de Raad van 11. Daar kon hij plezier ma-
ken en zich dienstbaar stellen aan anderen door voor hen te zorgen. Iets dat in zijn persoonlijk-
heid was verankerd. 

Maar Gerrit was natuurlijk veel meer dan dat. Gerrit heeft in de carnavalswereld een enorme staat 
van dienst opgebouwd. 
Hij ademde carnaval. Dit tot op het allerlaatste moment. 
Terwijl wij als Stichting vorig jaar uitgebreid ons 6 x 11 jaar jubileum vierde, vierde Gerrit stilletjes 
zijn eigen jubileum. 5 x 11 jaar georganiseerde carnaval. 

Toen Gerrit 19 jaar was, ging hij bij de Raad van 11 van de Valkenvangers. Hiervan was hij 35 jaar 
secretaris en heeft hij zijn Lies leren kennen. 
Hij was de mede-initiator van de vele dansmarietjes toernooi-
en en mede-oprichter van de minizittingen die nu nog steeds 
plaatsvinden in de diverse verpleeghuizen in Striepersgat. 
Gerrit kende daar iedereen. Hij vond het heerlijk om onze oud-
jes zo te zien genieten.

Toen de Federatie van Carnavalsverenigingen een doorstart 
maakte in 1990,  sloot Gerrit zich daarbij aan en verzorgde ook 
hier het secretariaat.
 

In 1998 werd Gerrit lid van de Stichting. 
Gerrit was toen al een bekende Strieper en men was blij dat 
hij met al zijn ervaring de Stichting kwam versterken. Hij deed 
vele klussen achter de schermen want daar voelde hij zich op 
zijn gemak. Bescheiden en dienstbaar. 

Zo bracht hij Jarenlang de verenigingspost rond en zorgde hij 
samen met zijn broer Toon voor de inwendige mens bij diverse 
festiviteiten. Zo hielp Gerrit ook bij het rondbrengen van de fruit-
mandjes voor de zieke striepers en strieperinnen.

De laatste paar jaren was hij de bierdrager van onze Raad van 
11  en lid van de commissie Archief. 
Soms sprong hij uit de band en deed hij mee in het spel van 
de Raad.  Zo zie ik hem nog staan met een zwaailamp op zijn 
gele helm, helemaal vooraan op het podium tijdens de receptie 
in Leende.  
Achteraf onnozel kijkend toen ik vroeg of dit wel helemaal de 
bedoeling was….
Of toen…dat hij tijdens de roffel van het drinklied borreltjes water 
uitdeelde. Of die keer dat hij, zonder erg, het persoonlijk cadeau 
van de Hoogheid had uitgeschonken. Die stond daar ineens met 
lege handen. 

Iets wat hem onlangs nog veel voldoening heeft gegeven, was 
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het meewerken aan het Striepersgats pop-up 
museum vorig jaar. Hij sprak vaak over de 
fijne samenwerking binnen die werkgroep en 
hij  was terecht super trots op het resultaat. 

Ook was Gerrit altijd scherp en kritisch tijdens 
de vergaderingen van het Stichtingsbestuur. 
Gerrit wilde het beste voor Striepersgat. 

Hij sprak wel eens over vroeger, over hoe het 
toen was gesteld met de carnaval.  Hij sprak 
nooit over vrûger en dat toen alles veel beter 
was. Nee… Gerrit genoot van het moment. 
Van hoe het op dat moment was.  “Toen was 
ok nie alles koek en ei…” zei hij dan met een 
glimlach. Met een gezicht alsof hij iets ver-
borg.  Steevast gevolgd door een vette knip-
oog.
Vaak, al een kwartier eerder dan op het pro-
gramma stond aangegeven, was Gerrit in 
vol ornaat aanwezig. Bij binnenkomst zag je 
hem zo’n beetje krom voorovergebogen bij 
de bar staan wachten. Dat was niet zo raar, 
want Gerrit was volgens mij de meest gede-
coreerde man van Striepersgat en droeg zijn 
welverdiende onderscheidingen steeds met trots.
 

Ook was hij vaak als laatste weg. Hij zag en hoorde alles, maar roddelde nooit.  Gerrit dacht het 
er zijne van. 
  

Plotseling werd Gerrit ziek. Het was een grote schok en het viel voor sommige van ons ook niet 
mee om deze bezige bij zo machteloos in bed te zien liggen. Toen de situatie uitzichtloos werd, 
vond Gerrit maar één ding belangrijk. Zo snel mogelijk terug naar Striepersgat om daar afscheid 
te kunnen nemen van alle Striepers die hem zo dierbaar waren. 
Het is goed dat het zo ook is gegaan. 

Gerard..Gerritje of Rasje zoals wij hem noemden, is niet meer. 
Toch blijft hij onmiskenbaar verbonden aan ons mooie Striepersgat.

Bij het ‘zingen voller trots, verheffen wij onze stemmen en heffen wij ons glas’. Denkend aan Ger-
rit en alle andere Striepers en Strieperinnen die ons zijn ontvallen. Proostend op Striepersgat.
 

Het drinklied zal nooit meer hetzelfde klinken, maar wat we koesteren zijn de mooie herinnerin-
gen.
 

Gerrit, Bedankt voor wie je was,  
Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 

Dulce est deci pere in loco. 
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YOUR IMAGE, 
OUR BUSINESS

www.promotid.shop

verkoop@promotid.nlBij ons op de zaak, of bij u aan huis. 
PromotID staat overal voor u klaar.

sportkleding

relatiegeschenken

bedrijfskleding

promotiekleding

buitenreclame

Voor creatieve
en doeltreffende
concepten.

Alaaf!!  Alaaf!!  Alaaf!!

Bent u op zoek naar leuke give-aways voor de carnaval met of 
zonder bedrukking, om uw bedrijf of vereniging op een leuke 
manier te promoten? Hieronder een greep uit ons assortiment:
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STICHTING CARNAVALSVIERING STRIEPERSGAT 
 
              
 

 EVENEMENTEN KALENDER  2019 / 2020   
 
        versie 07-05-2019 
      
 
  
 
NOVEMBER   
zaterdag   9 Verkiezing Prins van Striepersgat  
zaterdag   9 Striepersgats Prinsenbal / Lavrijssen 
zondag  10 Verkiezing Jeugdprins van Striepersgat  
dinsdag  12 Voorronde 53e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen* 
woensdag 13 Voorronde 53e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen* 
dinsdag  19 Voorronde 53e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen* 
 
DECEMBER 
zaterdag 14 Groot Striepersgats Liedjesfestival CV Ketel 
 
JANUARI 
vrijdag  10 53e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen 
zaterdag 11 53e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen* 
zondag  12 53e Tonproatersconcours CV ADA / Lavrijssen* 
vrijdag  31 1e Vorstenzitting / Lavrijssen 
 
FEBRUARI 
zaterdag 01 2e Vorstenzitting / Lavrijssen 
woensdag 12   Minizittingen Striepersgatse Verzorgingscentra 
vrijdag  14 Receptie Prins Mulkgat 
zaterdag 15 Receptie Prins ACW de Keien / Het Klooster Waalre 
zondag  16 Receptie Prins van Brouwersgat / Belleman 
maandag 17 Boerenbal Café Du Commerce 
vrijdag  21 Nooit te vruug Stadscafé de Senaat 
 
CARNAVAL 
zaterdag 22 februari 
zondag  23 februari 
maandag 24 februari 
dinsdag  24 februari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Wordt niet bezocht door Prins en gevolg in vol ornaat. 

* Wordt niet bezocht door Prins in vol ornaat
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’n Verrassing 
vur Opoe meej 
de carneval... 
Haha!

M’n scootmobieleke dè is ’n gemèkske,

meej van aachter ’n hendig zèkske.

Um unne appel of rèègenkliir in te doen,

’t rùimt ôk spulle op, vur goei fesoen!

Durrum stin ie ôk vur aander klaor….

dè wier ik bij thuiskomst gaauw gewaor!

Al ston ik vol verrassing paf,

hun warre van hunne rotzooi af!

Hendig war ’t naomplotje van dè schòn clubke d’r bij, 
dus,

durrum stopte ik ’t spul trug bij hun in de bus.

Opgerùimd stí netjes en von ’t durrum schòn,

Mögelìjk nog te gebrùike, daorvur gèr terug gedòn!



 

 

Valkenswaard 
Jumbo Leenderweg 120 

 Jumbo Willibroduslaan 21 
Jumbo Nieuwe Waalreseweg 93 

 
Openingstijden tijdens de  carnaval: 
zondag van 10:00 uur ‐ 18:00 uur 
maandag van 8:00 uur ‐ 20:00 uur 
dinsdag van 8:00 uur ‐ 20:00 uur 
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Leden 
Carnavalsfederatie Striepersgat

Carnavalsfederatie
U

pdate 2018 januari 
Ledendbestand

N
aam

 lid
C

ontactpersoon
A

dres
Postcode

M
obiel 

N
aam

 lid
Em

ail
C

G
 Achteraf

H. Janssen
boekweitbeem

d 14
5551HN

06-45732559
C

G
 Achteraf

cg_achteraf@
hotm

ail.com

EC
V Anders dan Anders

Inge Ketting
Zeelbergseweg 23

5555LC
06-14155135

C
V Anders dan Anders

info@
cvada.nl

C
V D

e Bokkenrijders
José Verberne

Unastraat 51
5552BM

06-22421885
C

V D
e Bokkenrijders

jose@
truckpartsverberne.nl

C
V D

e Brassers
Johan Lem

m
ens

Postbus 10
5550AA

06-53783016
C

V D
e brassers

secr_brassers@
live.nl

C
V D

e G
ietersch

Ervwin D
ielis

Reisvennestraat 40
5554EV

06-52825258
C

V D
e G

ietersch
ecdielis@

gm
ail.com

 
C

V G
in G

edoe
Frans Janssen

Luikerweg 58
5554ND

06-53805129
C

V G
in G

edoe
fransajanssen@

hetnet.nl
VG

 Herm
enieke van Nix

M
ies M

elotte
Eindhovenseweg 178

5552AG
06-53125773

VG
 Herm

enieke van Nix
m

elotte@
kpnm

ail.nl
C

V Halluf Elluf
M

arleen van O
pstal

Postbus 42
5555AA

06-45370046
C

V Halluf Elluf
cv@

hallufelluf.nl
C

V D
e Hecto's

Pierre Kantelberg
Klaverbeem

d 16
5551HH

06-51494100                            
C

V D
e Hecto's

pierre.kantelberg@
m

td.net
C

V D
e M

ulkslobbers
Eric Hoeks

Sportparkdreef 42
5556VV

06-46596062
C

V D
e M

ulkslobbers
info@

m
ulkslobbers.nl

C
V Niet te stoppen

Heidy Scholte 
Hazestraat 1B

5555 AA 
06-12901807

C
V Niet te stoppen

cvniettestoppen@
gm

ail.com
C

C
 D

e Pim
pelm

ezen
Karin Sleegers

G
agelstraat 6 

5552G
M

 
C

C
 D

e Pim
pelm

ezen
ccdepim

pelm
ezen@

gm
ail.com

C
V D

e Pintenwippers
M

arieke D
ahm

en
Postbus 589

5550 AN
06-20917387

C
V D

e Pintenwippers
cvdp@

cvdepintenwippers.nl
C

V D
e Ritselaars

Arno van der Lans
C

V D
e Ritselaars

arnovanderlans@
hotm

ail.com
C

V D
e Vurdeurtrekkers

D
ave Bouwm

ans
Hazestraat 6E

5555AC
06-55736699

C
V D

e Vurdeurtrekkers
info@

vurdeurtrekkers.nl
C

V D
e Zware Jongens

Rob Verspeek
Hoefsm

idwei 41
5551 PL

06-30440425
C

V D
e Zware Jongens

info@
cvdezwarejongens.nl

C
V KD

B
Peter Kalb

Brakenstraat 14
5555C

L
06-54744433

C
V KD

B
pk@

kalb.nl
C

V Körner Klan 
Q

uinta Körner 
Arnaudinaplein 15

5645 BH
06-19853551 C

V Körner Klan 
quintakorner70@

gm
ail.com

C
V Striepersgatse Jagerm

eisters
Jan van D

ijk 
Zeelbergseweg 8

5555LC
06-18308614

C
V Striepersgatse Jagerm

eisters
 j-vandijk@

chello.nl
C

V Van alles wa
Rob Rietm

eijer
C

V Van alles wa
 rob.rietm

eijer@
quicknet.nl

C
V Vijf vur Halluf Elluf

Joep van G
orp

Irenestraat 6
5554JJ

06-23493346.C
V Vijf vur Halluf Elluf

bajfvangorp@
outlook.com

C
V W

ij gaon nie fietse
Richard van den Baart

Esudohof 37
5551D

C
C

V W
ij gaon nie fietse

richard.vandenbaart@
planet.nl

C
V W

ij m
ee zun viere en de rest

Lizeth Bouchée
Kardinaal de Jongstraat 82

5554RE
06-10489434

C
V W

ij m
ee zun viere en de rest

h.bouchee@
chello.nl

C
V ZBW

Sandra de la Roij
Zeelbergseweg 16

5555 LC
06-23987692

C
V ZBW

sandradelaroij@
live.nl

C
V Zwing

Frie-anne G
eldens

Karel M
ollenstraat Zuid 22D

5554C
H

C
V Zwing

f.geldens1@
chello.nl

C
V.NL

Elly van der Vaart
Hoefijzer 3

5563C
M

06-12523264
C

v.NL
d.e.vdvaart@

gm
ail.com

D
e D

ekbleike's
J. van der Elst

Le Sage ten Broekstraat 25
5554SW

D
e D

ekbleike's
D

e Striepersgatse Hofkapel
Leonne W

ilbers
D

e Kreijenbeek 87
5553 BB 

06-53734476
D

e Striepersgatse Hofkapel
info@

striepersgatsehofkapel.nl
Het Striepersgats O

rakel
Liesbeth van den O

ever
W

arande 9
5555 AN

06-23641216 Het Striepersgats O
rakel

Liesbethvandenoever@
m

e.com
JC

V nog te jong um
 te gieten

Iwan van Vugt
Krom

straat 4
5554 NH

06-44165989
JC

V nog te jong um
 te gieten

iwanvanvugt@
onsbrabantnet.nl

Klein O
rkestje

Rinus Verhees
Nieuwe W

aalreseweg 12
5552EK

06-10342966
Klein O

rkestje
rjcverhees@

onsbrabantnet.nl
Napoleon's Hijskapel HZV

A. D
am

en
p/a Heistraat 37

5554EP
Napoleon's Hijskapel HZV

hageri@
onsbrabantnet.nl

Raad van O
ud Prinsen

W
illiam

 D
am

en
W

aalreseweg 134b
5552HR

 06-52311746 Raad van O
ud Prinsen

e.aarts10@
kpnplanet.nl

Colofon:
Zomereditie
jaargang 28 nummer 2
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www.striepersgat.nl
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