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Dees is nou 
krek wa’k wou !!

Prins Joep d’n urste
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Van de redactie

Inhoud

Deadline inleveren kopij
Zaterdag 7 maart

Ben je ook zo iemand die rond de jaarwisseling gaat bedenken wat je goede voornemens voor 
het nieuwe jaar zijn? Volgens het blad Happinez ben je in december te laat. Er is namelijk een 
veel beter moment om te starten met je goede voornemens: augustus of september. En toch… ik 
heb begrepen dat de Babyloniërs vierduizend jaar geleden al, aan het begin van het nieuwe jaar, 
hun beloften deden aan hun goden. We praten hier dus over een eeuwenoude traditie.
 

Uit cijfers blijkt dat acht op de tien Nederlanders zichzelf in januari beloven om de goede voorne-
mens nu eindelijk eens na te komen. Dus beslist gaan afvallen, meer tijd besteden aan je gezin, 
weer gaan sporten, minder op je mobiele telefoon, vaker zeggen dat je van haar/hem houdt, 
meer huishoudelijke klusjes voor je rekening nemen en minder geld uitgeven aan nieuwe kleren 
en schoenen. Als je het zo bekijkt, is januari inderdaad het meest logische moment om je leven 
te beteren.
 

Maar…
 

Dan komen de kerstborrels met collega’s, de kersdagen met eten bij je schoonfamilie en samen 
met je kinderen en je lief, de kerstpakketten met al dat lekkers, de banketstaven, krentenbrood 
met spijs en Oud en Nieuw met oliebollen, worstenbroodjes, toastjes met brie, gourmetten en een 
glaasje wijn. Of… twee glaasjes… of… Je voornemen om minder gaan te eten en drinken, kan 
dus al meteen in de prullenbak. En dan moet het nog 1 januari worden!
 

Plotseling klinkt ‘augustus of september’ nog niet zo raar. Na je zomervakantie heb je immers 
weer nieuwe energie getankt, start je weer met werken en ziet de wereld er – mede door het zon-
netje – veel mooier uit. Goede voornemens lijken dan ineens veel minder een verplichting. Schat, 
doe nog maar een wijntje!

Alaaf!
Willem-Jan Schampers
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Van 
Striepersgatse
Carnavals-
federatie

De grote ‘begin van het seizoenquiz’! 
Welke vereniging ben ik vergeten?
Herkennen jullie dat gevoel. Het gevoel van dat het allemaal begint. Elk jaar is het weer daar. Die 
kleine kriebel van we mogen weer. Nog onwennig, de eerste keer je pakje aan, de eerste pilsjes 
samen, de eerste zoen voor een nieuwe prins, de eerste klanken van de kapel… Ja hoor we zijn 
begonnen!

En op een van die eerste avonden sprak ik een Strieper of was het een Pintenwipper of een 
Mulkslobber? Maakt niet uit, het was een carnavalsvierder, waarbij de start van de carnaval niet 
zo lekker verliep. Hij vertelde me het volgende: 

Ja, Liesbeth, laatst moesten we naar de Prinsverkiezing maar dat leek niet te gaan zoals ik dat 
wilde. Je snapt dat ik dan moet ingrijpen. Dus toen alles mis dreigde te lopen, zei ik het volgende: 
‘Heren en dames, ik ben de voorzitter dus ik heb besloten… We gaon nie fietsen. Als we gaan 
fietsen dan komen we te laat en da kunnen we de nieuwe prins niet aan doen’. Ja, ik had alles 
goed voorbereid en het is Achteraf makkelijk praten, maar als net om Vijf voor Halluf Elluf je CV 
Ketel kapotgaat, moet er toch echt een Striepersgats Orakel en wat Zware Jongens aan te pas 
komen om alles op tijd gereed te hebben.
Maar we zijn Nie te stoppen, dus in plaats van te gaan fietsen, heb ik besloten dat we met de bus 
zouden gaan! We konden de bus lenen van de Pintenwippers. Het had ook die van de Mulkslob-
bers kunnen zijn, maar die was al ingenomen door de Cörner Clan. Stelletje Ritselaars! Maar 
goed, we zijn met Zun viere en de rest en Goed gemutst en natuurlijk wilden we Geen gedoe, dus 
ik doe een keer goed aan de Veurdeurtrekken en dan pakken we de bus via de Zeelbergeseweg, 
op naar de prinsverkiezing.
Onderweg zien we de zwermen Pimpelmezen met ons meevliegen. En da nie alleen eigenlijk Van 
alles wa. En toen hé… Plotseling trapte de chauffeur van onze bus keihard op de rem. Oei… er 
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stak een aantal Bokkenrijders over. Levensgevaarlijk!We zagen dat zij zeker een paar Hecto’s 
achter de kiezen hadden. Bovendien waren er ook diverse Jägermeisters ingegaan. Da kunde 
gewoon zien! En dat terwijl de meeste van hen Te jong zijn um te gieten.
Maar goed, gelukkig komen we weg met een lichte beschadiging van de linkervoorkant. De 
chauffeur belt efkes naar het Klein Dagelijks Bestuur van de busmaatschappij om door te geven 
dat de gouden wielen nie beschadigd zijn, maar da we wel allemaal erg geschrokken zijn. Wij 
geven aan dat we op zijn mist een Klein Orkestje met flink wat Zwing ter genoegdoening moeten 
krijgen. De busmaatschappij vindt het allemaal heel vervelend, maar zegt dat da kan gebeuren 
en da wij nie zoveel noten op onze zang moeten hebben. Als we al iets krijgen, dan is da een 
Hermenieke van Nix.
Tja, het is niet anders dus vol goede moed vervolgen we onze weg. Link van ons zien we Na-
poleons Hijskapel opdoemen. Een stukje verder zien we de residentie van de Raad van Oud 
Prinsen verscholen liggen tussen de eeuwenoude moutvelden. Er is een apart bijgebouwtje voor 
hun Hofkapel met een mooi rood schoorsteentje. Het was echt een plaatje om te zien. Zo’n ritje 
is toch echt eens iets Anders dan anders. Met al onze Striepersgatse Wijsheid hadden we dit niet 
kunnen bedenken. Het is Halluf Elluf als we aankomen. Dat hadden we toch best snel gedaan, 
maar de bus, dat was een grote chaos. Wat een Brassers! Gelukkig waren daar de Slovevannix 
samen met hun nieuwe Vègers en ouwe Gietersch. De bus is keurig netjes retour gegaan!

Het seizoen is gestart, de prinsen zijn gekozen! Prins Joep, Prins Heerlijk, Prins Rens, adjudan-
ten en jeugdprinsen van harte proficiat! En nu op zoek naar het antwoord op de vraag. Welke 
vereniging staat er niet genoemd? Het gaat natuurlijk alleen om de verenigingen die aangesloten 
zijn bij de federatie.

Mis je je vereniging, mail dan naar federatie@striepersgat.nl. Er ligt een mooie prijs op je te 
wachten. Wat er komend seizoen ook gebeurt … ge ziet dat we samen ervoor zorgen dat alles 
goed komt!

Ik wens alle carnavalsvierders, mede namens de Carnavalsfederatie Striepersgat, een heel mooi 
carnavalsseizoen.

Met een carnavaleske groet,
Liesbeth
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Woordje van 
adjudant Arno
Lieve allemaal,

Hoe leuker kun je een carnavalsseizoen beginnen dan Adjudant te mogen worden van Prins Joep 
d’n Urste van Striepersgat?!

Eigenlijk wist ik bijna een jaar geleden al dat dit zou kunnen gebeuren. Dinsdag met carnaval bij 
de Deutsche Feste van CV de Jӓgermeisters stond ik met Joep & Anja aan de bar bij Du Com-
merce gezellig te keuvelen.Toen zee ie 
al hoe schòn ie het zou vinden om ooit 
Prins te zijn. Meteen keek Anja naar mij 
(waarschijnlijk omdat ik dezelfde hoogte 
heb als Joep!).

Trouwens, om maar meteen geruchten 
uit de wereld te helpen over wie van ons 
twee groter is… Na een nauwkeurige me-
ting, onder toeziend oog van Commissa-
ris Ron en Vorst William, Prins Joep d’n 
Urste is 11 millimeter groter dan ik…

Echter bleef het een tijdlang stil , totdat 
een maand of twee geleden de telefoon 
ging. ‘Met Joep…’ ‘Hallo Joep, hoe ist? ‘Goed’, zee ie. Elf seconden stilte volgde. ‘Ik heb een 
vraag’, zee ie. ‘Ik moet wa glas hebben vur de manege van ons Anja… Oh ja en wilde gij menne 
adjudant worre als ik me kandidaat stel om prins te worre?’ Ik zee: ‘Oef jonge, daar moet ik ff een 
nachtje over na denken’. ‘Oh?’, klonk het aan de andere kant van de telefoon (bietje beduusd, 
haha!). Ik zee: ‘Ik bel jou merge wel efkes terug’.

Ondertussen lag ik natuurlijk helemaal dubbel toen de telefoon was neergelegd, want natuurlijk 
zou ik dat heel graag met hem doen. Ik heb Joep toen na vijf minuten maar teruggebeld en ge-
zegd dat ik zeer vereerd was. En zo geschiede. Op 9 november werd Joep op democratische 
wijze gekozen tot de 67ste Prins van Striepersgat. En we gaon er een gigantisch mooi seizoen 
van maken!

We komme mekaar zeker ergens tegen.

Met carnavaleske groet,
Adjudant Arno van Striepersgat
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Woordje 
van Prins 
Joep
Wie ben ik?

Joep Thomassen, geboren en getogen in Valkenswaard, 
55 lentes jong. Getrouwd met Anja en samen hebben we 
vijf kinderen. Mede-eigenaar van JA! reclame & styling in 
Valkenswaard.

Waarom kandidaat gesteld om prins van Striepersgat te worden? Nou, dat is nou krek wa’k wou! 
Al vele jaren. Raar, maar het kriebelt altijd met de carnaval. Heb het er dan weleens gekscherend 
over met diverse carnavalsmensen van het eerste uur. Het gevoel groeide ineens weer afgelopen 
weken, omdat iemand mij er aan herinnerde dat het veertig jaar geleden was dat ik tot jeugdprins 
werd gekozen.

Ik kreeg een apart gevoel in mijn buik. Het leken wel zenuwen. Oeps, gaat het nu echt gebeuren, 
krijg ik nu de mogelijkheid om mezelf kandidaat te stellen? En ja, het ging al door mijn hoofd dat 
ik prins was. Heel apart gevoel, maar wel een fijn gevoel. Dat dadelijk een oude jeugdprins ook 

grote prins zou mogen zijn!

Mijn of onze eerste gedachte om prins te worden kwam bij het 
sluiten van afgelopen carnaval, toen het nieuwe thema bekend 
werd gemaakt. Thema ‘Krek wa’k wou’. Anja en ik keken elkaar 
aan en zonder te zeggen wisten we wat er zou gaan gebeuren. 
Om dit even toe te lichten: mijn ouders hadden een huis gebouwd 
en zij kregen toen het bord met ‘Krek wak wou’ en het huisnum-
mer er op. Dit hebben wij altijd bewaard.

Nog mooier: thuis hebben wij een boscafé geopend en moesten 
daar een naam voor hebben. Deze naam hadden wij twee weken 
voor de carnaval gekozen, naar een idee van ons mam, om het 
Krek wa’k wou te gaan noemen. Vandaar dat het voor ons al me-
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teen een vertrouwd gevoel gaf en als ik nog ooit prins zou willen worden het dan nu maar moet 
gaan proberen.

In overleg met ons clubke ‘Wij mee z’n viere en de rest’ heb ik me vervolgens kandidaat gesteld 
en na een spannende verkiezing werd ik gekozen tot Prins van Striepersgat. Het feest kon be-
ginnen. Aansluitend een gezellige prinsenzitting gehad met natuurlijk de bekendmaking van mijn 
prinsschap. Ik was vol trots om daar te mogen staan en om het nieuwe carnavalsseizoen te mo-
gen gaan leiden.

Uiteraard kan ik dit niet alleen. Ik doe dit samen met menne adjudant Arno, de Raad van Elf, de 
Hofmariannekes, de Hofkapel en onze partners. Maar zeker ook met al die schòn carnavalsver-
enigingen en kappellekes die Striepersgat rijk is.

Ik sluit af met mijn leuze: 

JA! Striepersgat, da’s nou Krek wa’k wou!

Prins Joep d’n Urste van Striepersgat
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Terugblikken
met oud 
Prins Erik
Dan is het weer voorbij…
En dan is het weer bijna zover: 9 november. De ver-
kiezing van Prins van Striepersgat voor het seizoen 
2019-2020 gaat van start! Ik weet hoe kandidaat 
Prinsen zich voelen, een jaar geleden alweer dat ik 
er helemaal voor ging! Spannend om het geheim te 
houden, spannend om voor een volle zaal een pre-
sentatie te geven, live te zingen dus ja… ‘t is nie niks en doe het maar eens!

Een jaar is voorbij gevlogen. Ik heb de eer gehad om, samen met Adjudant Arnoud, Prins van 
Striepersgat te mogen zijn in een jubileumjaar. 66 jaar Striepersgat! Een seizoen vol met activi-
teiten rondom dit mooie carnavaleske jubileum. Wat hebben we veel mooie dingen mogen doen! 
Een paar kleine terugblikken: zingen op het Groot Striepersgats Liedjesfestival, voor het eerst 
georganiseerd door CV Ketel. Complimenten, wat was het een mooie avond! Sorry als ik vals 
zong, maar ik vond het leuk!

Het Jubileumfeest! Een hoogtepunt was 
toch wel het pop-up museum, hoeveel his-
torie is er door verschillende commissies 
verzameld, en vele handen hebben daar 
een prachtig museum mee ingericht. Sund 
dat het niet kan blijven! Een grote dank aan 
alle vrijwilligers die daar aan meegewerkt 
hebben! En de carnaval zelf natuurlijk. De 
Carnavalsmis is er een voor in het boekske. 
Het verleden, heden en de toekomst. Ik zal 
eerlijk zijn, ik heb het niet helemaal droog 
gehouden toen Arnoud en ik samen de kerk 
in liepen en we de prachtige doedelzakmu-
ziek hoorden. M’n receptie, het bezoek aan 
de Brouwerij, de Optocht. Ik kan alles wel 
opnoemen, het was fantastisch!
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Waar ik het meeste van genoten heb, was het samen zijn. Daar heb ik ook over gezongen. Dat 
vind ik het mooiste van alles. Samen met de Raad op pad, de Hofkapel erbij, de Hofmarjannekes, 
altijd bereid om mij binnen te blazen, te dansen, plezier te maken. Samen met onze partners, 
samen met alle Striepers, Strieperinnen. Op pad naar Brouwersgat, Mulkgat, Keien, Tienen, mee 
zun allen plezier maken.

En datzelfde gun ik Prins Joep d’n Urste , Adjudant Arno en het hele gevolg. Maak er een fantas-
tisch seizoen van! Maak samen plezier! Ben er voor elkaar! Vat er ene (of meer) samen en geniet! 
Want dat heb ik ook gedaan. Van elk moment. En ik wil iedereen bedanken die daar zijn – of haar 
steentje aan bijgedragen heeft!

Prins Joep d’n Urste, ik proost op jou!

Erik Verdonk,
Prins Erik d’n Urste van Striepersgat
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Woordje 
van Prins 
Rens
Een prins buiten de raad, wie had dat gedacht? 
Niet helemaal onbekend voor de raad maar 
goed. Ik zal mezelf eerst even voorstellen, voor 
degene die me nog niet kennen.

Mijn naam is Rens Pijnenburg en ik ben 19 jaar. 
Jong prinske eigenlijk he? Ik studeer aan het Sum-
ma College op de opleiding ‘Facilitair Leidingge-
vende’. In mijn vrije tijd kun je mij tegenkomen bij verschillende Borkelse verenigingen, zoals 
fanfare EMOS, de KPJ en de Bloemencorso. Verder help ik mee bij de trekkerbehendigheid en 
de kermis. Ook zit ik in de projectgroep verenigingen van het Dorpsinitiatief.

En om t schònste clubke niet te vergeten, ben ik penningmeester/secretaris bij CV De Boerkes. 
Ons gezellig clubke viert dit  jaar haar 11 jarig jubileum. Dit moest gevierd worden natuurlijk en 
hoe anders dan een prins bij de Mulkslobbers, die ook lid is van CV De Boerkes?! Wél zal ik als 
prins altijd een overhemd aanhebben met ‘t logo van CV De Boerkes, zodat ik er toch nog altijd 
bij hoor!

Als adjudant heb ik Eric Hoeks gekozen, de oudste uit de raad. Dit krikt de gemiddelde leeftijd 
toch wel iets op hè. Als er iemand iets weet over de carnaval dan is het Eric wel, dus dat moet 
deze carnaval helemaal goed komen!

Ik wens Prins Heerlijk en Adjudant Lekker, Prins Joep den Urste en Adjudant Arno en verder ie-
dereen uit ‘Groot Mulkgat’ een fijne en gezellige carnaval toe. We zullen elkaar ongetwijfeld nog 
eens tegenkomen  onder het genot van een heerlijk glas gerstenat. Proost en alaaf onder menne 
leus:

Mee de jeugd veurop, wordt carnaval top!

Met carnavaleske groeten,
Prins Rens
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Striepers en 
Strieperinnekes,

Het was voor mij een 
hele eer om dit jaar als 
40e Prins van Mulkgat 
de scepter over Mulkgat 
te mogen zwaaien. Met 
mijn adjudant Will, onze 
dames Mariette & Ange-
la, de Raad van Elf, de 
dames van de Raad, de 
Bierdragers, Politie Mar-
tien, de B & S Bloasers, 
de Mulkmarietjes en Ze-
veroniemeester Twan 
hebben wij er een heel 
mooi fistje van gemaakt.

In het bijzonder wil ik vermelden dat ik zeer vereerd ben dat ik als eerste persoon buiten Strie-
persgat de Federatie-onderscheiding in ontvangst mocht nemen. Daar ben ik heel erg trots op! 
Samen met Prins Eric en zijn adjudant Arnoud hebben we een leuke carnaval gehad! Ik kijk er 
met veel plezier op terug!

Nu is de eer aan Prins Joep en adjudant Arno! Ik wens hen alle succes en een hele mooie tijd 
toe! Alaaf!

Met 2 neven aan het bewind,
Drinken we met carnaval een extra pint!

Prins Peter d’n Urste van Mulkgat

Een bedankje van 
Prins Peter d’n Urste 
van Mulkgat
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Nieuwe Jeugdprins 
in Striepersgat

Op zondagmiddag 10 november 2019 hebben wij Jeugdprins Dylan d’n Urste benoemd tot 
Jeugdprins van Striepersgat! Een hele spannende benoeming, want voor het eerst heb-
ben wij geen verkiezing georganiseerd. Wij hebben een Jeugdprins benoemd!

Wij hebben, als commissie, namelijk een hele grote wens en dat is zoveel mogelijk kinderen de 
kans geven om Jeugdprins te worden en zo min mogelijk kinderen teleur te stellen als zij na een 
spannende voorbereiding en presentatie geen Jeugdprins worden, of Vorst, of President. Een 
spannend gebeuren dus en in het geheim hebben wij ouders en kinderen bezocht….

En wist Jeugdprins Dylan dus allang dat hij het komende seizoen over Jong Striepersgat gaat 
heersen. En hoe goed heeft Dylan alles geheim gehouden! Zijn presentatie voorbereid, nage-
dacht over zijn leuze, wie zijn adjudant zou gaan worden… En hoe trots zijn wij! Trots op onze 
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Jeugdprins Dylan, trots op zijn ouders die ook in het 
‘complot’ zaten en trots op alle kinderen en ouders 
die ons plan ondersteunen!

Wij hebben 10 november een ontzettend leuke en 
positieve middag gehad. Gefeest, gelachen en veel 
plezier gemaakt! Krek wa’k wou!! Namens Jeug-
dprins Dylan d’n Urste, adjudant Mika, Vorst Ties, 
President Ties en Commissaris Thijn en hun gevolg 
bedanken wij iedereen die er was en gaan we er 
samen met onze ‘grote’ Prins Joep d’n Urste en ad-
judant Arno een superseizoen van maken!

Tot ziens in Striepersgat!

En mocht je denken: wat leuk die club! Wij zoeken 
nog begeleiders voor tijdens de carnaval!

Jeugdcommissie
(Patricia, Heidy, Claudia, Diana, Renate, Ingrid, Sandra, Nathalie. Demi en 
Rosan)
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Terugblik Jeugdprins 
Mika d’n Urste

De 11e van de 11e 2018!
Dit was het begin van de allerleukste carnaval van mijn 
leven. Het thema van de carnaval was ‘Goed Gemutst’ 
en dit kwam goed uit, want dat ben ik al mijn hele le-
ven! We hadden een powerpoint gemaakt met alle-
maal foto’s van mij mee wa geks op munne kop, om te 
laten zien hoe goed gemutst ik wel nie was. Nou, dees 
jaar heb ik alleen maar foto’s met een steek op munne 
kop!! Da’s pas goed gemutst!

Bezoek Tienen
Μijn eerste uittreden was naar Tienen, want van kleins 
af aan werd ik door ons mam meegesjouwd naar de 
Striepersgatse Bruiloft en daar kwam ik de mensen uit 
Tienen elk jaar tegen. Keigezellig vond ik da! En vol-
gens mij heb ik nog van elk jaar een aandenken aan 
m’n pekske hangen. Ik weet nog wel toen ik net bij de 
raad zat; toen kreeg ik zún plakkaat om munne nek ge-
hesen! Nu was het mijn beurt om ze wat op te spelden.
Maar helaas was munne eigenste onderscheiding nog 

niet klaar dieje dag, maar die hebben ze later alsnog gekregen. Supergaaf was dat ik samen met 
onze jeugdpresident Ties van Gerven de nieuwe Prins van Tienen mocht helpen met het aandoen 
van zijn Prinsencape en alles wat erbij hoort.

IJsfietsen
In samenwerking met Valkenswaard on Ice mocht ik samen met mijn adjudant Dylan het eerst NK 
ijsfietsen openen. Ik voelde me zeer vereerd om dit te mogen doen! Toen mocht ik ook nog mijn 
eigen liedje ‘Met de muts op’. Zingen op het ijs... Koud maar zeer toepasselijk... voor de gekste 
muts hadden we nog een leuke prijs( een heuse Mika d’n Urste ijsmuts in blauwgeel)

Jubileum 66 jaar Striepersgat
Wat was ik freet dat ik dit mooie jubileum mocht vieren: 66 jaar Striepersgatse carnaval, da’s nie 
niks! Nou was het die eerste jaren nog wel een bietje aanrommelen, zo zonder jeugdprins... Maar 
gelukkig hadden ze al gauw door da ’t met de jeugd erbij pas echt gezellig wordt!! Het schònste 



vond ik wel dat we mee heel het gevolg – groot en klein – op een verlichte Prinsenwagen naar 
Lavrijssen zijn gereden.

Opening Pop-Up museum
Samen met Prins Erik d’n Urste mocht ik dit mooiste 
museum van de wereld openen. Alles wa ge maar 
kent bedenken over de Striepersgatse Carnaval 
was hier bij mekaar gebracht! Ik denk nie da ik ooit 
nog bij een ander museum naar binnen hoef! ‘t Was 
supergaaf om te zien wa d’r allemaal veranderd is 
in al die tijd, en welke Prinsen er allemaal zen langs 
gekomen. Zelfs m’n eigeste onderscheiding hing er 
al tussen, daar ben ik stiekem wel trots op.

Prinsenfeest
Ik dacht: die grote prins een feest… Dan ik ok! En 
ik had toevallig een kei schònne residentie bij Du 
Commerce, dus ik kon mooi flink wa vrienden uitnodigen! Jong én oud, want da vin ik ut schonst: 
als we samen feesten! Superleuk dat Prinses Linda en de jeugd uit Brouwersgat ook meededen 
aan deze gezellige middag. Samen met een paar hopmarjannekes en leden van de jeugdraad 
hadden we een kei leuke quiz in mekaar gezet, die we met z’n allen zijn gaan spelen. Het uit-
gereikte festivalbandje was een hot item ! Zelfs nu nog zijn er Striepers en Strieperinnen die de 
bandjes om hebben!

We zen voor het urst met z’n allen naar de scholen en verzorgingshuizen geweest. Munne re-
ceptie: nie normaal, ze hingen mee de been buiten! Zelfs Mulkgat was aanwezig, bedankt! ADA 
bedankt ! En dan die tros ballonnen in de kerk… zwaar man! Maar verrekkes gaaf! Munne adju-
dant steeg bekant op!

Het Prinsenlijk Ontbijt
De grote Prins un ontbijt dan wij ok! Naast alle bergen cadeaus en snoepgoed die we gekregen 
hadden op mijn receptie, kregen we van CV De ZBW een prinselijk ontbijt aangeboden voor de 
gehele jeugdraad, hopmarjannekes en commissieleden.
Super gezellig bij ons thuis, het leek wel een restaurant. Diverse ouders, verenigingsleden en de 
buurt hebben geholpen en genoten van de vele lekkernijen.

De optochten
Het hoogtepunt van alles ! Bovenop de wagen staan en ontzettend veel mensen langs de weg 
zien staan. Het was één grote confetti parade, zoveel hadden we de afgelopen maanden verza-
meld. Het snoepgoed geschonken door Prins Erik en diverse verenigingen was zoveel, dat had 
ik nog nooit bij elkaar gezien.

Kortom ik wil iedereen bedanken voor de allerleukste carnaval van mijn leven ! Mijn adjudant 
Dylan en hil mijn gevolg, ons pap en mam, de jeugdcommissie en alle ouders die hebben gehol-
pen. Het was geweldig!

15



Ik hoop dat Jeugdprins Dylan net zoveel gaat genieten van de prachtige prinsensteek als ik ge-
daan heb. Maar dat gaat wel lukken met mij als adjudant. Ik ga er in ieder geval mijn uiterste best 
voor doen.

Dan eindig ik nu, voor de allerleste keer, mee menne leuze:

Zet oew gekste muts mar op,
Dan wordt de carnaval helemaal top, ALAAF!!

Jeugdprins Mika d’n Urste

16



17

CV De Vègers
Hoi, mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn Judith, Nicole, Ni-
cole, Sandra en Esther van De Vègers, die jongste telg van de 
Carnavalsfederatie. Waarbij ‘jongste’ dan vooral verwijst naar de 
leeftijd van onze vereniging. Niet dat wij zelf nu zo oud zijn, maar je kunt ons wel ‘ervaren’ noe-
men. Zeker als het gaat om carnaval vieren. Want dat doen we al heel wat jaartjes samen. Zo’n 
35 om precies te zijn. Hoogste tijd om het officieel te maken, vonden we.
‘Hoe komen jullie bij de naam De Vègers?’ Die vraag krijgen we vaak. Tja, dat houden we liever 
geheim. Vanwege de privacy van de betrokkenen, zullen we maar zeggen. Maar toen het idee 
voor die naam eenmaal geboren was, vonden we het wel bij ons passen. Want ze moeten ons 
geregeld als laatste naar buiten vegen in het café of op andere plaatsen waar het gezellig is. En 
wie niet oppast, kan zomaar een veeg uit de pan van ons krijgen. En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. De Vègers dus.
Kom je ons komend jaar met carnaval tegen, dan herken je ons aan onze schoorsteenveger out-
fit. En dit brengt geluk, zo geloven ze in sommige landen. In andere culturen zijn ze er weer van 
overtuigd dat het geluk brengt als je een schoorsteenveger een hand geeft. Of als een bruid een 
schoorsteenveger een kushandje toewuift. Waar of niet, je kunt maar beter het zekere voor het 
onzekere nemen. Misschien is het ’t beste om tijdens de carnaval gezellig te proosten met elke 
schoorsteenveger die je tegenkomt. Op een gelukkige carnaval!

1987: Pink Panters

19nogwa...Dalmatiërs

1996: Three Degrees
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Striepersgats 
Orakel 11 jaar
Het is 9 november 2019. Prinsenbal in Striepersgat. Had het 
Striepersgats Orakel een beter podium kunnen bedenken om 
hun elfjarig jubileum in te luiden? Waarschijnlijk niet. De keuze 
voor het prinsenbal was zeker niet toevallig, want in het kader 
van het elfjarig bestaan heeft het Striepersgats Orakel besloten 
ook binnen de eigen gelederen een Prinses te verkiezen, wiens 
taak het is om het Orakel op een gepaste wijze door het jubile-
umjaar te loodsen.
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Dat de introductie van deze nieuwe prinses, com-
pleet met cape, raad en scepter, een oogverblin-
dende vertoning was, zal niemand verwonderen. 
Elf jaar Striepersgats Orakel?, zullen velen denken. 
Jazeker, elf jaar. En wat hebben we in die tijd van ze 
genoten. Want we waren erbij toen ze in het prille 
begin als Muzen hun primeur maakten en we vroe-
gen ons af wat voor magische krachten deze groep 
zich had kunnen toebedelen. Hoe in godsnaam was 
het mogelijk dat deze Muzen zo wonderbaarlijk door 
de optocht paradeerden met een natuurlijke gratie 
waar heel Striepersgat jaloers op werd? Toen al 
werd duidelijk wat voor een bijzondere beweging in 
gang was gezet.
We keken toe hoe ze als vorsten de show stalen, 

als valken de vlucht namen, el dia de los 
muertos een nieuw elan gaven, bewezen 
dat je zelfs uitgedost in boodschappen-
tasjes kunt shinen en jaar in jaar uit het 
Striepersgatse Carnaval tot grotere hoog-

ten brachten. Ja, we waren erbij, in verwondering aan de zijlijn, meegenietend van Markt tot 
Statie, vanaf het eerste krieken van het Carnavalsontbijt tot, in de late uurtjes, het licht aan ging. 
Het is altijd een waar genot geweest te zien hoe het Orakel het Striepersgatse Carnaval de shine 
geeft die het nodig heeft. Daar jaar in jaar uit, al elf jaar lang, ons deelgenoot van te laten zijn, laat 
bij ons allemaal de warmte opborrelen.
En dan nu dit bijzondere jaar. Met eigen Orakelprinses en nieuwe, frisse ideeën, zoals we die van 
het Orakel zo goed kennen. Een van energie bruisend geheel dat ook dit jaar het Striepersgatse 
Carnaval de nodige luister zal geven. Over wat het zal worden, tasten we, zoals het het Orakel 
betaamd, nog volledig in het duister. 
Dat het zal sprankelen, zal bruisen, 
zal dansen en swingen, dat we ons 
zullen verwonderen en verbazen 
met een glimlach op het gezicht, dat 
het wederom een weergaloos jaar 
zal worden, daar zijn we in ieder ge-
val zeker van!

Op naar de 111!
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Concubinaat - 
CV de Pintenwippers
Zaterdag 25 januari 2020, 17.00 uur - Dommelsche Bierbrouwerij

De ingrediënten zijn geoogst en de brouwketels gepoetst, het is tijd om het nieuwe Zon-
dagskind te brouwen, het is tijd voor het Concubinaat van Hop & Mout!

Tijdens Oogst op 8 november jl. zijn Ankie en Dirk Jansen 
gepresenteerd als nieuwe Hop & Mout van Brouwersgat. Zij 
worden gedurende dit Concubinaat in het onecht met elkaar 
verbonden, om samen te brouwen tot een fantastisch nieuw 
carnavalsbier, dat twee weken later tijdens Zondagskind (8 fe-
bruari) wordt gepresenteerd.
Deze officiële ceremonie, die plaatsvindt in het Brouwhuis van 
onze brouwerij, is voor een select gezelschap. Tevens wordt 
deze middag/avond in de Dommelschzaal van de brouwerij, 

onder het toeziend oog van diverse carnavalsverenigingen, ook de Brouwersgatse Glozzie door 
jeugdprins Thomas d’n Urste en door Prins Heerlijk uitgereikt aan Opperpintenwipper Joost van 
Rens.
Tijdens de ceremonie worden de overige aanwezigen alvast naar de feestzaal geleid, waar de 
bruiloft van Hop & Mout gevierd gaat worden en iedereen de mogelijkheid krijgt het paar te felici-
teren. Dit knalfeest vindt plaats vanaf 20.30 uur in Partycentrum De Bommel in Dommelen.
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Zondagskind - 
CV de Pintenwippers
Zaterdag 8 februari, 19.00 uur - De Belleman

Op zaterdag 8 februari 2020 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 Opperpintenwip-
per het keurt. Wij van de Ceremonie Commissie twijfelen er niet aan, het wordt een opperbest 
Zondagskind, maar spannend blijft het natuurlijk wel. Als het oordeel positief is, kan het dak van 
onze grootste kroeg 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 Salsa 
Diversion een op-
treden, brengt onze 
eigen Coen van Och 
de zaal in extase 
en hebben we een 
knallende act met 
liveband the DoMu 
Brothers. Alle in-
grediënten voor een 
fantastisch feest zijn dus aanwezig, onder aanvo-
ering van onze Hop Ankie en Mout Dirk, maar ook 
zeker onze Prins Heerlijk en zijn adjudant Lekker!

De deuren van onze kroeg gaan open om 19.00 uur en het programma start om 20.11 uur. 
Entreekaarten kosten € 5,00 per stuk in de voorverkoop, aan de deur op de avond zelf € 6,00. 
Kaarten zijn te koop via onze website www.cvdepintenwippers.nl of bij sporthal de Belleman, 
Bruninckxdal 2 in Dommelen.

Graag tot ziens bij Zondagskind 2020!

Uw Ceremonie Commissie
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Anders dan Anders en het 
53ste Brabants 
kampioenschap tonpraoten

Een nieuw carnavalsseizoen is daar. Een nieuwe Prins… Joepie! Vele activiteiten/feestjes 
staan weer op het programma, zoals zittingsavonden, bonte-avonden, herenzittingen enz. 
Die avonden worden veelal opgeluisterd met tonpraters. Vaak zijn dit tonpraoters die be-
kendheid hebben verworven bij het Brabantse kampioenschap.

Het kampioenschap dat wordt gehouden door de Valkswaardse 
Stichting Tonpraotersconcours, ontstaan uit EVCV Anders dan An-
ders. Het evenement vindt dit jaar al weer voor de 53ste keer plaats 
en spijtig genoeg voor de laatste keer in de zaal van Peter en Rita 
Lavrijssen. Maar, zoals inmiddels bekend, is een nieuwe locatie ge-
vonden waar in 2021 de finale gaat plaatsvinden: namelijk De Hof-
nar.
Echter, voordat het zover is, staat natuurlijk eerst nog het kampioen-
schap van 2020 voor de deur. De voorronden zijn achter de rug en 

er wordt uitgekeken naar het finaleweekend van 10, 11 en 12 januari. Op dit moment wordt door 
de organisatie nog hard gewerkt om op vrijdagavond de 10e alles weer in kannen en kruiken te 
hebben voor die grote finale. Van tonpraoter tot Zilveren ton en wat er volgens het draaiboek nog 
meer bij hoort.

De selectie
Dit jaar op twee voorronde-avonden. Dinsdag 12 en woensdag 13 november traden tijdens de 
voorronden twintig tonpraters (achttien mannen en twee vrouwen) uit verschillende delen van 
Brabant aan, allen uiteraard met maar één doel: een plek in de finale. De goed bezochte voor-
ronden werden geopend door Rob van Daal, de Valkenswaardse topper die op uitstekende wijze 
het publiek voor de deelnemers’ ‘opwarmde’. Hierna 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.
Tien deelnemers per avond en dus een strakke regie en tijdschema om de avonden niet te lang 
te laten duren. Aan het eind van eerste avond waren er volgens kenners een man of drie die wel 
eens kans zouden kunnen maken op plaatsing voor de finale. Achteraf bleek dit wederom een 
realistische voorspelling, aangezien van de zeven finalisten, er drie van de eerste avond en vier 
van de tweede avond zich plaatsten. Met regerend kampioen Andy Marcelissen, die zijn titel komt 
verdedigen, gaan zij strijden om het kampioenschap.
Ander leuk detail is dat dit jaar maar liefst vier deelnemers voor het eerst in de finale staan en 
twee van hen pure debutanten zijn. Op de slotavond werd na de zeven acts het juryberaad over-
brugd door Rien Bekkers uit Olland. Hierna was het de beurt aan voorzitter Pieter Mikkers om 
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Andy Marcelissen zijn kampioenstrofee van 2019 te overhandigen. Aansluitend kwam het mo-
ment waar de gehele zaal op wachtte: de namen van de geplaatste deelnemers voor de finale 
van het 53e kampioenschap in januari 2020.

Respect
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 ach-
teraf getrokken kan worden: twee prachtige avonden, met tonpraters die zich met recht ‘talenten 
van Brabant’ mogen noemen en waarbij het publiek met volle teugen heeft kunnen genieten van 
Brabantse humor en zelfspot.
Aansluitend is op zondag 24 november met de deelnemers geloot om de volgorde van optreden 
in de wedstrijd en de drie galavoorstellingen die in het weekend van de tweede 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.

Finalisten

1. Andy Marcelissen 
uit Raamsdonksveer, als 
De Wielrenner
Staat voor de 14e maal in 
de finale. Kampioen in 
1996-1999-2003-2004-2010
2015-2019

2. Berry Knapen uit Heeze, 
als Rinus d’n Dakdekker
Staat voor de 14e maal in de 
finale. Kampioen in 2007-
2008-2009-2011-2012-
2013- 2016- 2017

3.Tom van Osch uit Bu-
del, als Boer zoekt vrouw 
Staat voor de 1e maal in 
de finale.

4. Dirk Kouwenberg uit Nuland, 
als Roodkapje
Staat voor de 6e maal in de finale.



CV Gin Gedoe
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Muzikaal
Naast bovenstaan toppers ma-
ken in de het finaleweekend ook 
nog andere artiesten hun op-
wachting. Het openen van de 
voorstellingen wordt verzorgd 
door  amusementsgroep Striepke 
Veur uit Helmond. Muzikale on-
dersteuning bij dit fantastische 

Striepersgatse evenement is dit jaar afwisselend in handen 
van de Striepersgatse Hofkapel en Blaaskapel Valkenswaard.
Presentatoren tijdens de voorstellingen zijn Pieter Mikkers 
en Jan Slenders. Een andere belangrijke taak: de prijsuitrei-
king op de wedstrijdavond wordt mede uitgevoerd door Z.D.H. 
Joep d’n Urste van Striepersgat.

5. Rob Bouwman uit Hel-
mond, als Den Crimineel
Staat voor de 1e maal in 
de finale

6. Joep de Wildt uit Ou-
denbosch, als De Klein-
zoon
Staat voor de 1e maal in 
de finale.

7.Hans Verbaarschot uit 
De Rips, als Hansje staat 
er weer alleen voor
Staat voor de 1e maal in 
de finale.

8.Freddy van den Elzen, 
als De Skoolmister
Staat voor de 6e maal in de 
finale.
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Het Dikste Feest - 
CV de Hecto’s
De vooravond van ons Dikste Feest 4.0

Spontaan ontstaan op Carnavals maandagmorgen op de Dommelsch Bierbrouwerij, een elftal 
dikke mannen, met grote voorkeur voor lekker eten en biertje drinken als gemeenschappelijke 
deler. We lusten er wel 100 en zo kwamen de Hecto’s aan hun geboortelicht.

Lekker eten en veul drinken waren onze hoofdactiviteiten de 
eerste jaren, met de frequentie van eens per kwartaal. Even 
later kwamen er al heuse activiteiten vooraf op het program-
ma, tja en deze kunnen we zeker niet met een lege maag aan-
vliegen, dus een frikandel speciaal als ‘hapje vooraf’ werd al 
snel een traditie en zo bleek later ons handelsmerk.

Ook werden er steeds meer Carnavaleske activiteiten bezocht 
en ontpopten we ons meer en meer in het Groot Valkenswaard 
Carnavalswereldje, waar de aan heuse kledij kwamen en zelf 
ons CV de Hecto’s gingen noemen.

Van de Bergse Kiel jumpen we naar ons Hecto-buisje, zoals 

we die heden ten dagen 
dragen in onze Carna-
valsuitjes. Een CV zon-
der iets te doen, het zou 
ons eigenlijk best pas-
sen, maar bij het einde 
van de Striepersgatse 
Bruiloft bleef het maar 
stil. We zagen onze 
kans schoon. Een foute 
party moest er komen, 
die we omtoverde naar 
het Dikste Feest.

Dat het Dik was, zouden 
we uiteraard allemaal 
graag zien, maar dat het 
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direct zo Dik was, daar hadden we echt alleen maar van kunnen dromen. Vanaf versie 1.0 staat 
onze feestlocatie de Bel helemaal Bol, geen wonder met alle dikke mannen zul je denken, maar 
aan bezoekers hebben we absoluut geen klagen.

Met ons Hecto comitétje, waar we 
zelf elke vergadering steevast af-
trappen met een Frikandel Speci-
aal, hebben we dan ook een leuk 
Dikste Feest de zaterdag voor de 
Carnaval, iedereen kan alvast zijn 
of haar generale repetitie doen, 
outfit even testen en op naar het 
Boerenbal en Carnaval.

Het leuke van ons Dikste Feest 
dat je niet Dik hoeft te zijn, Dik ver-
kleed is natuurlijk uit de kunst, ver-
kleed is wel een absoluut ding ge-
worden de laatste twee jaar, met 
de expansie met de tentjes aan de 

voorzijde houdt het ook op, vol is vol dus dik verkleed is het thema.

Aan het feestthema werken we ieder jaar met ons comitétje zelf, en brengen we ook dit jaar 
weer een Dikste Feest met een andere draai een andere 
invulling, en voor de vaste Dikste gasten, dit jaar 4.0 met 
een heel vet optreden van de bovenste plank zoals wij dit 
intern noemen, en een heuse Hecto-attractie om binnen 
te komen.

Kom op tijd, zaal open vanaf 20.00 uur en voor de eerste 
111 verklede en heus origineel gadget pinneke van het 
Dikste Feest 4.0. We gaan door tot in de late uurtjes, want 
echt parttimers zijn we niet, dus noteer allemaal of geef 
het door aan moeders: ‘Zaterdag 15 februari 2020, laat 
thuis, Dikste Feest 4.0 Café de Bel’.

Namens comitétje Dikste Feest CV de Hecto’s,
Henk Kremers.
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De muzikale voorbereidingen voor het Striepersgatse carnavalsseizoen zijn in volle gang. We zijn 
springlevend en barsten van energie. We maken een uitdagend stukje muziek, maar zijn bovenal 
een keigezellig clubke. Waar we nog niet zo lang geleden erg zoekende waren naar nieuwe le-
den, zijn we nu al goed op weg met een mooie bezetting van onze club.
Gaat jouw carnavalshart ook sneller slaan bij het lezen van dit artikel en het horen van onze mu-
ziek? Wil je eens komen kijken bij onze repetities? We zoeken nog nieuwe leden die onze gezel-
lige club komen versterken. Stuur snel een mailtje naar: info@striepersgatsehofkapel.nl.

Groeten,
De Striepersgatse Hofkapel

Van ‘aan een rood zijden draadje’ terug naar 

‘Dé Volwaardige Rode Loper’
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Wijsheid komt met 
de jaren…
De nieuwe carnavalsvereniging Striepersgatse Wijs-
heid is in 2019 opgericht door drie wijze heren. Wijs-
heid of levenswijsheid is de kunst om in alle levens-
omstandigheden juist te oordelen en te handelen. 
De betekenis is dus praktisch of moreel.

De heren kenmerken zich door een bepaalde vorm 
van carnavalswijsheid. Wijs in het vieren van carnaval. Wijs in het genieten van carnaval. Wijs in 
het uitvoeren van carnaval. Wijs in het delen van carnaval.

De visie van deze vereniging is dan ook het delen van vele wijsheden met andere Striepersgatse 
wijsheden. De SCVSW is uitgebreid met nog een vierde wijsheid. Een wijsheid die de andere 
drie wijsheden niet bezaten: pragmatische sociale wijsheden.

Alaaf!

Peter-Jan, Dennis, Norman en Wilbert

CEO: Dennis
COO: Wilbert
CFO: Peter Jan
CIO: Norman
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LOVE BOAT - A Royal Adventure
Cruisedirector Judi McCoy 
had het zomaar druk met 
het ontvangen en het in-
schepen van de vele gas-
ten op de loopplank van 
de ‘Love Boat’. De gasten 
lieten hun zware koffers 
achter, nadat de bekende barkeeper Isaac 
Washington hen een heerlijke cocktail had 
aangeboden. ‘Van harte welkom’, galmde 
een enigszins blikkerige stem uit de voor-
oorlogse scheepsmegafoon. Iedereen had 
er zin in. Heerlijk op cruise met de Love-
boat!

De Amerikaanse Douwtse was er als eerste bij, samen met haar man 
Tom Cruise. Zij hadden deze reis aangeboden gekregen van hun lieve 
kinderen. Dat Douwtse nog niet helemaal ingeburgerd was, bleek wel 
toen ze vroeg wanneer de uitvaart plaats zou vinden. Judi vroeg haar 
enigszins geschokt of ze daarmee mogelijk de afvaart bedoelde. Douwt-
se maakte er maar een grapje van; “Ach het is ook zo’n dooie boel hier..”
De nogal teleurgestelde Lidewijde moest alleen op cruise. Via haar mo-
bieltje had ze namelijk kort daarvoor te horen gekregen van haar man 
dat hij een zakelijke afspraak prevaleerde boven de cruise met zijn echt-
genote. Zij kreeg van Judi toch de Double Room – Single bed, zijnde 
een ruime dameshut.
En jawel… daar kwamen ze aan. De Vip’s Peer en Rita Lavrijssen uit 
Valkenswaard. Door de verkoop van hun zaak was er een schip met 

geld binnengekomen en had Rita dit keer een luxe suite kunnen boeken met een heuse jacuzzi. 
Na een vriendelijk welkomstwoordje van Judi, lieten zij hun grote roze koffer achter en dronken 
er samen een stevige borrel op. Uiteraard door Isaac aangeboden namens rederij ‘Het Kapzijsje’.

Smoezelig
Een vreemde gast met een nogal smoezelig t-shirtje, met op zijn 
borst de tekst ‘I Love Rita’, betrad de loopplank. “Is Rita hier... ik 
moet mee…ik wil haar zien”, mompelde hij. Judi gaf hem duidelijk 
te kennen dat er slechts één last minute was en dat dit een plaats 
in een dameshut betrof. Helaas dus voor Sjaakie. Omdat Judi werd 
afgeleid door het arriveren van de imposante Sjeik Haji Hassanal 
Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum en zijn vrouw Raja 
Isteri Pengiran Anak Damit, zag Sjaakie de kans het roze koffer van 
Rita te jatten en Judi stiekem te passeren. De Sjeik trouwens had 
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een nogal vreemd koffertje bij zich. Wat zou daar in godsnaam in zitten?
Aangekomen in de lobby, dook Sjaakie snel de bezemkast in. Deze keer 
moest het hem toch lukken om dicht bij Rita te zijn. Al jarenlang had hij 
de wildste dromen over haar. Nu zou hij haar van dichtbij kunnen zien. 
Op het schip zou de kans klein zijn dat ze echt aan hem kon ontkomen. 
Wat was Sjaakie gek op Rita! In de bezemkast toverde Sjaakie zich met 
de kleding uit het roze koffer om tot een lief Sjanetje. Alleen het kapsel 
zou hem kunnen verraden, maar met de mop uit de bezemkast had hij 
een leuk rastakapsel gecreëerd.
Kennelijk viel het niemand op, want ondanks het gestuntel op de hoge 
pumps, lukte het de dameshut te boeken. De dameshut met de nog 
steeds droevige Lidewijde die in de steek was gelaten door haar man. 

Lidewijde had al een flinke slok op toen Sjanetje haar hut betrad. Met de aankondiging “Hallo ik 
ben Sjanetje… en ik slaap vannacht in jouw bedje”, was het ijs al snel gebroken.

Gloednieuw
Die avond was Rita nogal teleurgesteld dat ze aan het captainsdiner moest zitten zonder haar 
speciaal voor deze gelegenheid aangeschafte avondjurk. Haar koffer was nog steeds spoorloos, 
maar nu ze toch geld genoeg hadden, beloofde Peer haar een gloednieuwe garderobe. Rita, nog 
steeds vol vuur van Peer, werd verleid met een vette knipoog.
Sjanetje zat er wat onwennig bij, omdat Rita al een paar keer argwanend had gekeken. Had ze 
in de gaten dat Sjakie in haar buurt was? Herkende ze misschien de kleding? Later hoorde ik dat 
Sjanetje blij was dat ik de aandacht wat had afgeleid door juist op dat moment een toost op het 
gezelschap uit te brengen en hen een behouden vaart te wensen.
Peer was inmiddels in gesprek geraakt met de decadente Sjeik. Hij vertelde dat Peer er rekening 
mee moest houden dat geld niets betekende op de wereld. Status daar ging het om volgens de 
Sjeik. Peer vond hem maar een zwetser, maar hij beloofde de volgende dag naar de hut van de 
Sjeik te gaan. De Sjeik zei daar het bewijs te hebben dat een Prinsentitel voor hem in het bereik 
lag. Morgen om 11 over 11 zou de Sjeik het bewijs tonen aan Peer.

Scepter
De volgende ochtend na een noodoefening, waarbij Judi zoals gebruikelijk weer eens was bevan-
gen door een paniekaanval, wees de Sjeik ongeduldig op zijn gouden polshorloge en attendeerde 
Peer erop dat het 11 over 11 was. In de hut van de Sjeik sloeg Peer de schrik om het hart. Was 
het werkelijk waar wat hij daar zag? De Sjeik toonde hem het 
vreemde koffertje, met daarin de scepter van Striepersgat. “Het 
is mijn laatste jaar!”, riep Peer. “Ik ben aan de beurt, geef hier 
die scepter!” De Sjeik lachte slechts minachtend en joeg Peer 
zijn hut uit.
Vol ongeloof maakte Peer melding bij me, terwijl ik op de brug 
aan het werk was. In paniek vertelde Peer dat de bommengooi-
er, zoals hij de Sjeik noemde, bezit had genomen van de scep-
ter van Striepersgat. Een wonder geschiedde, nadat ik God om 
hulp had gevraagd. In mijn radarscherm verscheen pastoor Fe-
lie Spooren. Hij beloofde dat de scepter terug zou komen. Hij 
zei geen wonderen te kunnen verrichten en niet over water te 
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kunnen lopen, maar toch stelde het mij gerust. Tot slot gaf hij een codewoord: ‘Boegbeeld’.
De avond verliep verder rustig en zoals gebruikelijk was het weer gezellig in de mess van de crew. 
Uiteraard werd er flink geroddeld over mijn speciale gevoelens voor Sjanetje en het verdwenen 
koffer van Rita. Zij stond trouwens op dat moment op het dek romantisch met Peer te keuvelen 
over hun toekomst en het gemis van Striepersgat, toen ze plots even verderop leunend tegen de 
reling een bekende zag staan.
Waar ze al eerder een vermoeden van had, wist ze nu zeker. Die vrouw daar was haar stalker. 
En het waren haar kleren die hij droeg. Zonder pardon werd Sjakie door Peer vastgepakt en 
overboord gegooid. Niets mocht hun mooie toekomst in de weg staan. Ook die vervelende stalker 
niet. Met het uitgooien van de reddingsboei dacht Doc Sjanetje weer aan boord te krijgen, maar in 
plaats daarvan takelde hij een vreemde gemaskerde persoon uit het water gekleed in een zwarte 
pij.

Reanimatie
Na een korte reanimatie fluisterde die vreemde snuiter mij iets in het oor. Ik hoorde duidelijk 
‘Boegbeeld’. Met de woorden van meneer pastoor nog in mijn hoofd, liet ik de drenkeling alleen. 
Ik wist dat weldra de scepter veilig zou zijn. De drenkeling, waarschijnlijk gestuurd door Striepers-
gat, wist het koffertje met de scepter uit handen van de Sjeik te ontfutselen, waarna hij overboord 
sprong. Met een enorme snelheid wist hij op zijn waterski’s achter een speedboot snel Valkens-
waard te bereiken. Opgehaald door een chauffeur in bolide, bereikte hij al snel samen met mijn 
dochter Vicky en Judi de Karel Mollenstraat.
Alles in stijl uiteraard. De drenkeling had immers de scepter van Striepersgat bemachtigd en was 
dus de nieuwe Heerser van Striepersgat. Trots betrad hij de zaal en overhandigde het koffertje 
met de scepter aan de vorst, waarna hij door Judi en Vicky werd hij ontdaan van zijn masker en 
pij. De redder van de scepter bleek niemand minder dan onze nieuwe Prins van Striepersgat: 
Prins Joep d’n Urste.

Het is me daarom een groot genoegen als Captain van de Love-Boat , Joep d’n Urste te felici-
teren met zijn verkiezing tot Prins van Striepersgat. Namens de gehele crew van de Love Boat 
wens ik hem en zijn adjudant Arno een geweldig mooi carnavalsseizoen toe!

Captain Merrill Stubing
Vorst William
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Uit de oude doos
’15 oktober: kopij Pypliano inleveren’. Dit had ik op de kalender genoteerd. Véél te vroeg, bleek 
later!

Maar goed, is was al naar boven gelopen, waar de oude doos staat. Bijna tot de rand gevuld met 
allerlei knipsels etc. over de Striepersgatse carnaval. Helemaal bovenop: knipsels uit enkele dag- 
en weekbladen en de Strieper 2019. Nu al in de oude doos…
- 66 jaar carnaval Striepersgat (ED), artikel van Geert van den EIjnden
- 66 jaar Striepersgatse historie in een museum (ED), ook van Geert
- De Strieper, editie 2019 (werkgroep Strieper, Stichting Carnavalsviering Striepersgat)

Ik pakte dit ‘oude’ materiaal uit de doos en enkele uren later kwam ik 
er weer achter dat ik eigenlijk een stukje zou moeten schrijven. Pas 
enkele maanden geleden en toch al een brok geschiedenis! En wat 
voor een brok! Het hoogtepunt was voor mij – en ik denk voor heel 
velen – de tentoonstelling. Een tijdlijn van 66 jaar, met foto’s van 
alle Prinsen (zowel de grote als de kleine Prinsen), hun onderschei-
dingen, de zittingsavonden, de Carnavalsmissen, de optochten, de 
kleding van de Prinsen, de steken, de (Hof)kapel, de Jeugdkapel, de 
Jeugdraad, de Grote Raad, de carnavalsverenigingen enzovoorts. 
Te veel om op te noemen!

En daarnaast ook 
nog een prachtige film over 66 jaar Striepersgat. 
Ik ben drie keer naar de tentoonstelling geweest 
en ik besef nu dat dit eigenlijk nog te weinig is 
geweest. Er was zoveel te zien en te beleven!. 
Wat zou het toch mooi zijn als er een perma-
nent museum zou komen… Een ontmoetings-
plek voor jong en oud. Een trekpleister, ook voor 
toeristen. Er staat nu veel leeg in Valkenswaard. 
Zijn er écht geen mogelijkheden te vinden in ons 
Striepersgat?!

Of moeten we het nu doen met onze herinneringen?

Een laatste tip: raadpleeg You Tube voor overzichten, de film!

Alaaf!
Herman Wooning
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Evenementenkalender 
Groot Striepersgat 
2019-2020
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CV Ketel brengt live 
muziek naar 
Striepersgat
CV Ketel is in 2012 ontstaan uit een klein groepje muziekvrienden, met als doel samen carnaval 
vieren. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een heuse carnavalsvereniging van 25 leden. Wij zijn een 
hechte vriendengroep, die samen de liefde voor de carnaval en de liefde voor de muziek delen. 
Zo hebben wij Striepersgat al veel muzikaliteit gebracht. We verzorgen al een aantal jaar het pop-
gedeelte van de carnavalsmis en mochten vanaf 2016 het Kozakkenzingontbijt gaan organiseren.

Toen we vorig jaar gevraagd zijn door CG Achteraf of wij interesse hadden om de organisatie van 
het Groot Striepersgats Liedjesfestival over te nemen, hebben we hier niet erg lang over na hoe-
ven denken. Hoe gaaf zou het zijn om livemuziek weer terug te kunnen brengen naar het Groot 
Striepersgats Liedjesfestival? Hier zijn we dan ook met erg veel enthousiasme ons stinkende best 
voor gaan doen!

Vorig jaar was de eerste keer GSLF, georganiseerd door CV Ketel. Dit 
is een groot succes gebleken. Café-zaal Du Commerce stond goed ge-
vuld met Striepersgatse carnavalsvierders en wel achttien verschillende 
acts hebben een schitterend origineel nummer ten gehore gebracht, waar-
bij gebruik gemaakt van de CV Ketelband. En dit jaar natuurlijk. Als ik dit 
schrijf, is de winnaar Paul Brugel zojuist bekend geworden. Een lekkere 
meezinger.

Maartje Driessen,
namens CV Ketel
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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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