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20 jaar Hoeka 
sierpleisters en muurverven B.V. 
Geachte Strekels en Strekelinnekes, 

Toen ik laatstelijk het verzoek kreeg om de optocht van Groot Deur
ne te sponsoren heb ik niet lang geaarzeld om JA te zeggen. Waar
om? 
Omdat de Carnavals-optocht voor iedereen is en het Carnavalsfeest 
een gezicht naar buiten geeft. Een feest waar het plezier niet alleen 
maar bestaat uit het nuttigen van veel alcohol maar bedoeld om de 
spanningen en zorgen van alledag even te kunnen vergeten. Een feest 
wat tevens bij kan dragen tot verbroedering, op de eerste plaats voor 
alle ingezetenen van Groot Deurne maar ook tussen de verschillende 
verenigingen. Zo ook mag ik wensen dat De Stichting De Peelstre
kels en de oud-Prinsen vanuit de Prinsengarde elkaar zullen steunen 
om de carnaval tot een echt mooi feest te maken voor iedereen tel
kenjaren weer. 

W.M. Hoebergen, oud Prins Willie 1 

Onze eerste sponsor 
van de 

Carnavalsoptocht oud 
Prins Willie 1 

Om de lezers van De Peelstre
kelskrant eens wat meer te vertel
len over de activiteiten van Hoe
ka Sierpleisters en Muurverven 
b.v. en de zusteronderneming 
Fleurit Nederland b.v., was direc
teur/eigenaar Dhr. W. Hoebergen 
gaarne bereid ons te woord te 
staan . 

Inl969 startte Dhr. Hoebergen met 
de productie van sierlpeisters en 
muurverven. Voor die tijd had Dhr. 
Hoebergen een florerend stucadoors-
bedrijf, het materiaal en de verwer-

. king van het toen nog nieuwe pro-
duet "sierpleister" trok hem erg aan. 
"We zijn begonnen op de Liesselse-
weg achter mijn toenmalige woon-
huis. Zeker de eerste 2 jaar hebben 
we veel moeten experimenteren en 
heeft het veel tijd, energie en nach-
ten werk gekost voor we een product . 
hadden wat wij , maqr vooral de 
bouwmaterialenhandelaren en stuca-
doors tevreden over waren", aldus 
Dhr. Hoebergen. Na 5 jaar werd de 
productie-locatie te klein en kocht 
Hoek'a een fabriek&terrein op het 
industriaterrein de Kranemortel. "In 
1974 opende we een fabriek van 
3000m2 waarin we écht konden gaan 
produceren. In 1976 kwam daar ons 
magazijn van 2000m2 bij". Lange 
tijd kon Hoeka vooruit met deze 
productie-locatie. Vorig jaar is 
wederom 1000m2 bebouwd met een 
nieuwe productiehal en ook in 1989 
zal nog eens het zelfde hoeveelheid 
bebouwing worden toegevoegd aan · 
het totaal. "Voorlopig verwacht ik 
vooruit te kunnen met deze ruimte, 
we hebben echter nog 3500m2 onbe-
bouwd terrein direct naast ons ma-
gazijn. Indien nodig kunnen we dus 
nog uitbreiden. 

Honderd miljoen kilo 
Op dit ogenblik belevert Hoeka 
Sierpleisters en Muurverven b.v. 
haar producten zowel aan de proffe-
sionele als aan de doe het zelf 
markt. Gedurende de 20 jaar van het 
bestaan zijn er goede en vooral 
langdurige contacten opgebouwd in 
de markt. "Ons klantenbestand 
wordt elk jaar nog uitgebreid wat 
ook een steeds groeiende omzet in 
onze producten opleverd. Hoeka 
heeft zo'n 450 afnemers op de 
Nederlandse en voor een klein deel 
op de Duitse en Belgische markt. In 
de afgelopen 20 jaar hebben we zo'n 
100.000.000 kilo sierpleisters. muur-
verf en vloerafwerkingsproducten 
onze fabriek verlaten, goed voor een 
file van 150 km vrachtauto's, ieder 
beladen met 20 ton Hoeka produc-
ten". Reeds vele jaren hebben we in 
de regio Deurne 3 wederverkopers 

·van onze producten te weten: van de 
Heuvel Vlierden, Handy bouwmarkt 
van de Wal en Botim Interieur en 
Keukencentrum beide in Deurne. 

Wood cap 
Sinds 1977 worden op dezelfde 
bedrijfs-locatie Woodcaps geprodu- · 
ceerd; een houtconserveringsmiddel 
opgesloten in een glazen capsule 
voor bestaande en nieuwbouwhout-
constructies. De verkoop geschiedt 
vanuit Hengelo en vindt plaats in 
Nederland en een vijftal exportlan-
den. 

DE PEELSTREKEL 1989 

Dhr. Hoebergen licht de ontwikke-
lingen van de afgelopen jaren als-
volgt toe: "Bij Hoeka hebben we in 
al die jaren veel kwarts ingekleurd 
om een zo mooi en exclusief 
gekleurde wandpleister te kunnen 
produceren. Door een samenloop 
van toevalligheden zijn we begin 
1984 gestart om kwarts chemisch in 
te kleuren op grotere schaal voor de 
afwerking van vloeren . Dit kwarts 
materiaal leveren we nu in vele kleu-
ren en maten samen met een twee 
componeneten bindmiddel aan d·e 
vloerenleggers. Mits goed verwerkt 
verkrijgt men hiermee een· zeer 
duurzame vloer, isolerend en esthe-
tisch gezien een vloer met vele mo-
gelijkheden". Als zusteronderneming 
van Hoeka verkoopt Fleurit Neder-
land b.v. haar producten op de 
Nederlandse markt, echter een groot 
deel van de verkoop gaat naar de 
meeste landen in Europa maar ook 
naar het Midde n Oosten en in 
Japan zijn er grote afnemers die 
daar zorgdragen voor een goede dis-
tributie. "Het is zo goed als zeker te 
veronderstellen dat als u in Tokio 
een siergrindvloer aantreft dat het 
product per saldo uit Deurne afkom-
stig is!" 
Verdere groei 
·om de kwaliteit van de bestaande 
producten steeds op peil te houden 
en te kunnen werken aan de ontwik-
keling van nieuwe producten is on-
langs een compleet nieuw laborato-
rium ingericht. Vanaf januari dit 
jaar is ook de nieuwe hal door Fleu-, 
rit in gebruik genomen met de pro-
ductie van tegels (50x50 en 25x25) 
gemaakt van gekleurd kwarts. "De 
tegel is flexibel, 8 mm dik en zeer 
decoratief. Uiteraard zal dit nieuwe 
product voor de doe het zelver een-
voudig te leggen zijn". Voor dit nieu-
we product bestaat grote interesse in 
binnen- en buitenland en voor een 
grote afname is men bij Fleurit 
reeds verzekerd 
Tot slot 
"We werken het laatste jaar met zo'n 
25 medewerkers, waarin de meesten 
al 10 jaar of langer bij ons in dienst 
zijn. Gezien de groei in ons bedrijf 
hebben we behoefte nieuwe produc-
tie medewerkers in dienst te nemen 
die, samen met onze bestaande 
groep mensen mee kunnen werken 
aan de verdere uitbouw van onze · 
organisatie. Einde dit jaar zullen we 
met zo'n 35 medewerkers moeten 
zijn om al onze klanten naar tevre-
denheid te kunnen blijven beleve-
ren!! "Mogelijk zijn er jonge tech-
nischvakbekwame mensen die dit 
artikel lezen geînteresseerd; laat ze 
zich dan maar aanmelden". De re-
dactie van deze krant wenst Hoeka 
Sierpleisters en Muurverven b.v. en 
Fleurit Nederland b .v. een succesvol-
Ie toekomst en een prettige carnaval 
toe. 
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Carnaval moet? 

Het carnaval is geen 
onderonsje voor kenners 
en fijnproevers dat zich er
gens op een verborgen 
plaats afspeelt. Het is een 
volksfeest voor Braban
ders en Limburgers die een 
traditie hebben op het ge
bied van carnaval. Lief
hebbers van carnaval zeg
gen dat ze het gewoon 'leuk 
vinden' om althans drie 
dagen per jaar zichzelf te 
zijn. Het is een ongrijpbaar 
onderwerp. En zo kan het 
voorkomen dat je uit Bra
bant of Limburg kunt ko
men, en met alle slechte ei
genschappen van "de Zui
derling" belast wil worden, 
zonder nu bepaald een lief 
hebber van carnaval te 
ZIJn. 
Zoals liefhebbers van car
naval hun liefde voor car
naval moeten uitleggen, zo 
moeten degenen die er niet 
van houden of er zelfs een 
hekel aan hebben. met 
degelijke argumenten aan
komen. waarom men met 
de carnavalsdagen met va
cantie gaat. Het echte, 
authentieke carnaval, en 
dan bedoel ik het histori
sche met de roomse wortels 
daarvan is allang uitge
storven. Daarvoor in de 
plaats, drie dagen vol ple
zier voor iedereen die 
daarvoor openstaat. 
De organisatie van dat ge
beuren is evenals in ande
re jaren binnen deze ge
meente in deskundige han-

den. Wars van imitatie 
en would-be zhten bestuur 
en leden van· de raad van 
Elf zich in voor de organi
satie van deze ongedwon
gen feestvreugde. 
Ongedwongen; want deel
name is immers niet ver
plicht. Zij die zich op een 
of andere wijze betrokken 
voelen zetten het masker 
van de ernst van het dage
lijks -leven af. Voor hen: 
'Alaaf!' De vacantieganger 
en overige buitenstaanders 
wens ik dagen van rustiger 
vertier. 

De burgemeester 
drs. AAJ.M. van Genabeek 

Peelstrekels en Peel
strekelinnekes 

Carnaval is een volksfeest, 
dat stevig is verankerd in 
onze cultuur. Zeker in de 
streken beneden de grote 
riolen. Carnaval is een 
feest van lol en jolijt, van 
een kwinkslag en een 
humoristische beschou
wing van alledaagse en 
"normale" gebeurtenissen. 
Carnaval is feesten en op
tochten organiseren, op
tochtwagens bouwen, kle
ding en kostuums maken, 
repeteren met het herme
nieke en nog tal van 
andere aktiviteiten. Carna
val is ook een feest van 
feestgedruis, hossen, dan
sen, muziekmaken en la
chen. Kortom carnaval 
kun je op 101 manieren be
leven. De Gemeentepolitie 
Deurne wenst u een pretti
ge carnaval · met veel leut. 
Beleef er veel plezier aan, 
maar respecteer het plezier 
en de rust van een ander. 

Gemeentepolitie Deurne 

P.S.: Glaasje op laat je rijden 

fjlil· 

Beste Peelstrekels en Peelstrekelinnekes, 

Het was erg fijn om als 
jongste Prins en Prinses de 
scepter te mogen zwaaien 
over het Peelstrekelrijk 
1988. 
Maar ja, aan alles komt 
een eind, dus ook aan ons 
Prinsschap. Ik hoop dat we 
het een beetje naar de zin 
van jullie hebben gedaan. 
Wij hebben in ieder geval 
genoten van alle Peelstre
.kels en Peelstrekelinnekes. 
Verder willen wij de nieu
we Prins (en Prinses) veel 
plezier en geluk toewensen 
in 1989. 
Zoals het hoort danken wij 
iedereen, maar dan ook ie
dereen in-het Peelstrekel
rijk voor· hun medewer-

king aan · het slagen van 
Carnaval 1988 in het bij
zonder ons Pa. 
Toch wil ik als laatste nog 
een ding kwijt. Ik hoop dat 
er nog vele jaren Carnaval 
gevierd wordt in ons Peels
trekelrijk, dit kan echter al
leen als wij met ons allen er 

·· aan mee werken om van de 
Carnaval iets te maken. 
We zullen de handen dus . 
ineen moeten slaan. Hier
in wens ik de C.V. de Peels
trekel heel veel succes, en 
hoop dat ze de steun van 
alle Peelstrekels en Peels
trekelinnekes ·krijgen. 
Bedankt. 

Oud Prins Arjan 1 en 
· Prinses Karin. 

S-amert Carnaval beleven 

Na het vertrek uit onze 
stichting van Hein Smeets 
is aan mij de taak een 
woord tot U te richten. Op 
d~ allereerste plaats wil ik 
Hein bedanken voor zijn 
grote inzet van de afgelo
pen dertig jaar. Mede 
dankzij Hein is Carnaval, 
jaren een sukses geweest 
waarvoor veel werk gedaan 
moest worden. Ook mag ik 
zeker Ria niet vergeten, zij 
hielp waar het nodig was in 
de stichting, en draagt De 
Peelstrekels een warm hart 
toe, waardoor zij ook een 
grote steun en hulp voor 
Hein kon zijn. Onze op
rechte dank. 
Dao.kzij een spontaan 
aanbod van de Firma Hoe
ka o.ni (directeur oud Prins 
Willy 1) ons. grootste even
eme·nt te weten de optocht 
te financieren, staan we er 

· dit jaar f ~ nancieel wat gun
stiger voor, zodat we bijv. 
de prijzen van de deelne
mers van de optocht kun
nen verhogen. of zelfs ver
dubbelen. ·Hopelijk doen 
weer veel mensen jong en 
oud mee, zodat we als 
Prinsdom van Groot 
Deurne representatief 
kunnen zijn. 
Dit jaar Zijn er ook contac
ten gelegd met de horeca 
ondernemers Carnaval 
speelt zich tenslotte voor 
het merendeel af in de 
horeca sector en wij heb
ben hun medewerking ze
ker nodig. We zijn gezame
lijk tot goede overeenkom
sten gekomen. Graag wil ik 
ook door middel van deze 
krant gebruik maken om 
één ding heel duidelijk te 
stellen. De Peelstrekels 
zijn er voor de Deurnese 
Gemeenschap en wij stre
ven geen enkel eigen be
lang na. Al onze leden be
talen zelf hun natje en hun 
droogje en kleding. Echter 
om evenementen als op
tocht, galaavond, bezoe
ken ziekenhuis e.d. te fi
nancieren hebben wij Uw 
steun nodig. Als er mensen 
zijn die dit anders -menen 

te weten, dan staan wij hen 
als bestuur graag te woord. 
Kritiek is prima, als die op-
bouwend is. · 
En zoals een oud spree
kwoord zegt "De beste 
stuurlui staan aan wal" 
dan willen wij graag kon
takt met die stuurlui! 
Nieuw is dit jaar ook een 
kleine loterij waarvoor on-

. ze leden.ditjaar·bij U langs 
komen. Dit is om de kosten 
te drukken van de Çarna
valskrant die we in een op
lage van 5500 stuks ieder 
jaar in Deurne versprei
den. Onze dank aan adver
teerders en begunstigers 
zonder hen zou deze krant 
niet tot stand kunnen ko
men. 
Ook nog een woord van · 
dank aan de club van hon
derd, die toch ieder jaar 
een flink deel bijdraagt 
aan het financiele gedeelte 
van de stichting. 
Voorts gaat onze dank uit 
naar een nieuw opgerichte 
comissie in het leven ge
roepen door oud prinsen 
en oud bestuursleden, die 
los van onze vereniging 
hun financiele steun gaan 
geven door hun gevoel van 
verbondenheid met De 
Peelstrekels willen zij zich 
voor 100% inzetten. 
Zeker vergeet ik niet de 
Hósbengels, -waarmee wij 
al jaren een prima ver
standhouding hebben, en 
door hun enthousiaste 
medewerking en hun goe
de kwaliteit muziek de 
Deurnese bevolking veel 
plezier en leut brengen. 
Ook trainster Annie Ber
kers die al 15 jaar onze 
dansmarietjes opleidde wil · 
ik hartelijk danken. Zij · 
heeft dit op een voortreff e
lijke manier gedaan, en 
draagt nu haar taak over 
aan Rita Maas. Annie be
dankt en Rita sukses! 
Ook Sien Verbaarschot wil 
ik niet vergeten zij zorgt er
voor dat onze dansmariet
jes er altijd onberispelijk 
uitzien, dat ze aanwezig 
zijn .en na afloop op een 
verantwoorde manier wor
den thuisgebracht. 
Raad van E~1 , Dansmariet
jes, Prins Arjan, Prinses 

' Karin en zeker niet te ver
geten de vader van Arjan 
hartelijk dank voor jullie 
spontane en geweldige 
inzet, carnaval 1988 was 
mede daardoor een sukses. 
Ook nog een dankwoord 
aan Burgemeester en 
Wethouders, medewerkers 
van de Gemeente Deurne, 
Politie, Brandw~er en zeer 
zeker last but not least on
ze Stille Medewerkers, Be
dankt!!! 
Als laatste wil ik mijn dank 
uitspreken aan het bestuur. 

Deze mensen zijn het hele 
jaar bezig om carnaval als 
volksfeest in goede banen 

·· te leiden en te organiseren. 
En -dat het niet altijd mee
valt weet een ieder die zelf 
in het verenigingsleven zit 
of gezeten heeft. 
Nu rest me nog de hoop uit 
te spreken dat carnaval 
1989 een groot sukses zal 
worden waarbij ik onze 
nieuwe Prins en Prinses 
veel _geluk toe wens en 
hoop dat zij er evenzoveel 
van zullen genieten als de 
30 voorgaande Prinsen. 
In de overtuiging dat U al
len als echte Deurnenaren 
achter onze vereniging .... 
Uw vereniging en Prins en 
Prinses zult staan kan er 
geen twijfel over bestaan 
dat carnaval 1989 zal sla
gen. 
Het beste advïes dat ik kan 
geven, 
is "samen" carnaval bele
ven. 
Blijf niet toekijken aan de 
kant, 
Rijk als Peelstrekel elkaar 
de hand. 

Voorzitter, 
Willie · Martens. 

Colofon 
De Peelstrekel 
Een uitgave van Stichting De 
Peelstrekels. 
30e jaargang 
Verschijnt éénmáal per jaar. 
Oplage: 5.500 
Lay-out: Cor Brüggewirtp 

Johan Keijzers 
Fotografie: Peter van Ooster

hout 
Verspreiding: Raad van Elf 
Eindredactie: Comm. Carna

valskrant 

Informatie: 04930-13276 

Ook dit jaar willen wij de CLUB VAN HONDERD bedanken 
Voor hun financiële ondersteuning van carnaval 1989. 

Stichting "DE PEELSTREKELS" 
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Strekelinnekes en strekels 
S'of1etcle. Clüf't u.w etuto 

\loo:~~~OC[ftl 

Het is December 1988 en 
de Kerst en de J aarwisse
ling naderen_ Het is nau
welijks voor te stellen dat 
er weer een jaar voorbij is. 
Nog moeilijker is het om je 
in te stellen op het Carna
val 1989. Of mischien toch! 
We zijn immers toch al 
weer _bijna een jaar bezig, 
maar daar hebt U vast en 
zeker elders in deze Carna
valskrant al iets van gele-
zen. , 
Carnaval 1988 was een fijn 
feest. Een feest van de 
jeugd want we hadden een 
vrifjong Prinsepaar. Prins 
ARJAN 1 en prinses 
KARIN. Met jeugdig elan 
en op eigen wijze hebben 
zij Carnaval 1988 gedragen 
en in het feestgedruis voor
gegaan. Prins ARJAN 1 
heeft zijn muzikale kwali
teiten in de Residentie ten 
gehore gebracht. Prins 
ARJAN 1 en Prinses 
KARIN en natuurlijk alle 

~ 

~ · 

(A t/m Z) houtjes bedankt. 
Wat ons Carnaval 1989 
biedt, is niet te voorspellen. 
Maar zeker ben ik er van 
dat alle aktiviteiten die 
worden georganiseerd, zul
len slagen. Zeker als U er 
uw medewerking aan geeft. 
Carnaval is geen indivi
dueel feest, maar een feest 
voor ons allen samen. De 
Raad van Elf, de Dansma
rietjes, de Hósbengels en 
het bestuur hebben maar 
één wens en dat is: U het 
naar uw zin te maken. Als 
we dat samen doen en ook 
overal waar we komen of 
dat nu langs de optoch
troute is, in een of ander 
café of in onze residentie 
dan ben ik er van overtuigd 
dat Prins MARCEL 1 en 
Prinses MIEKE ook een 
geweldige Carnaval bele
-ven. Dat wens ik U allen 
toe. 

V ASTELOA VUND SAME! 
Vorst Gerard. 

CARNAVAL 1989 

Ieder jaar weer opnieuw 
kijken mensen uit naar die 
drie dolle dagen. Voor 
sommigen is dit de aan: 
kondiging om een weekje 
op wintersport te kunnen 
of elders een weekje op ver
haal te komen. Voor 
anderen betekent dat je 
storten in de hossende en 
zingende menigte. En weer 
anderen zouden maar het 
liefst hebben dat deze da
gen maar voorbij waren, 
want die zien het carna
valsgebeuren helemaal 
niet zitten. Toch spreek ik 

: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de wens uit, dat het uitbun
dige volksfeest van carna
val de gemeenschapszin in 
Deurne mag vergroten en 
versterken. Dat kan alleen 
maar zo zijn, als we oog 
willen hebben voor elkaar, 
als we de ander in zijn an
ders zijn kunnen en willen · 
respekteren. Je vrij-voelen 
met deze dagen is prima, 
maar wil je ook aan de vrij
heid van een ander den
ken. Carnaval is een feest 
voor iedereen: standen en 
rangen bestaan niet met 
deze dagen: iedereen mag 
meedoen. Houdt je kring 
dan ook open, zodat ieder
een kan aansluiten, kan 
inschuiven. Laat iedereen 
delen in de feestvreugde! 
Het is tevens een unieke 
kans om je medemens met 
andere ogen te bekijken, 
om vriendschapsbanden 
te smeden of te versterken. 
Maak plezier maar wees 
een ander niet tot last. De 
Peelstrekels nemen het 

. voortouw in dit gebeuren. 
Ik wens de prins en zijn 
raad van elf en her-bestuur · 
van de Peelstrekels toe, dat 
zij goede voorgangers mo
gen zijn in de feestende 
menigte; dat zij veel te 
midden van de Deurnese 
Gemeenschap te vindep -
mogen zijn en mede zorg 
dragen voor een goede 
sf eer. Dan kunnen we op 
Aswoensdag tegen elkaar 
zeggen: Carnaval 1989 een 
geslaagd feest voor ieder
een hier in de Peel. 

ALAAF! Geniet ervan! 

Pastor A. Hasselman 

De Alleenvierder 

Ieder jaar is hij er weer: een 
goede veertiger. Dezelfde 
vreemde pet, rode zakdoek 
en dezelfde . gestreepte 
blauwgrijze kiel van 
vreemde snit. Zo'n soort 
voormannenkiel. Daaraan 
kun je merken dat hij van 
ver komt en ook aan zijn 
accent als hij praat. Maar 
hij praat niet veel. Hij heeft 
het veel te druk met dan
sen. Hij danst of er spring
veren in zijn benen zitten. 
Als een oiltploff ende 
zevenklapper schiet hij 
heen en weer, onvermoei
baar als een robot. 

Ieder viert vastenavond op 
zijn eigen manier. Dit is 
zijn carnaval. Ais zijn kiel 
te klam wordt, moet hij 
even bijtanken. Van biert
jes stiekem weggieten heeft 
hij nooit gehoord. Hij 
snapt niet waar die ander-

. en het allemaal laten. Bij 
hem komen ze er door zijn 
huid weer uit. Gauw, gauw 
want de volgende carna
valshit dreunt alweer door 
de luidsprekers. Hij mocht 

na de carnaval werken wij ook weer / 

L.J . Costerstraat 
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er eens eentje missen! Zijn 
treingeld moet renderen. 
Bij hem thuis springt men 
kennelijk niet. Hij kropt 
zijn danslust een heel jaar 
op. Boordevol energie en 
met de kriebels in zijn 
voetzolen reist hij dan met 
carnaval naar het Zuiden. 
Steeds naar dezelfde 
plaats. Steeds naar dezelf
de dansvloer. Helemaal al
leen. De dansende massa 

. is de lont die zijn vuurwerk 
steeds opnieuw aansteekt; 
dagen lang. 
Op dinsdag avond spoort 
hij met zijn laatste trein te
rug; kaartje ~ enkel. Want 

·een retourtje geldt nier tot 
de volgende Carnaval. 

HOTEL·CAFÉ 
,,STATIONSZICHT'' 

~ 

J. HENDRIKS 
tel. t2955 . 

c:> 

zondag: 
opstellen en vertrek van de optocht 

maandag: 
boemeldag 

dinsdag: 
vanaf 11 uur 's morgens GRATIS 

krentenmik met zult 

woensdag: 
Haringschillen vanaf 14.00 uur 

Wij serveren U ook 
carnavalseten 
, tegen 

carnavalsprijzen 

WIJ WENSEN IEDEREEN 
PRETTIGE DAGEN TOE! 

Gon en Jozef. 

~ 
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Magazijnsystemen 
- verdiepingenmagazijn 
- verrijdbare magazijn 
- palletstellingen 
- drive-in stellingen 
- verrijdbare palletstellingen 
- stafmaterialenstellingen 

Kantoorinrichting 
- buro 's 
- archiefsystemen 
- hangmappenkasten 

Werkplaatsinrichtingen 
- werkbanken 
- gereedschapskasten 
- schuifladenkasten 
- kledingkasten 
- garderobekasten 

Teken kamerinrichtingen 
- tekeningenhangkasten 
- tekeningenlegkasten 
- tekeningen klemsystemen 

"DE PEEL" 

52 VAN KESSEL 
UJ 
~ 
~ 
::) 
~ 

0 -. 

• 

llc:IEC J 
• 

c 1IE;:IL -_- --
-

Uw partner voor drukwerk 
Helmondseweg 109 
5751 PH Deurne 
Telefoon (04930) 1 64 78* 

Lopen twee nullen door de woestijn. Komen ze plotseling een acht 
tegen. Zeggen de nullen tegen elkaar: 'Waar die met die hitte al geen 
zin in hebben!' 

LoooGJE=TERSSEOR!lF 
MUlS\iOUDEL!J)(E ART\KELEN 

J. W. OTTEN 
DOQPS'TRAA.T Gtó 

A.ARLE-Rl~TEL 

I 

·1··1mrnmm-ma11i1!lüJtall -•ICllllillmlrn-•IDDUl]l!llil 1•1-llll~ J!l~ll!WDll?IWllllllla~ -· -Emll.lll l~lllll!J l•I -::!Jlill!Wl!Illll•I -.:JD, . 

1 GOTAX·DEURNE 1 
TAXI: AUTORIJSCHOOL: 1 
Ziekenvervoer Schakel 1-
Rolstoelvervoer Automaat , 

Busjes Motor J 
Dag en Nacht 

UD! ~EL.;!" 04;1~0 -:1"14~.~o --:.} 5!,!l~I n ~: ~11 -~: êW~: 

CAFÉ - RÈST AURANT 

'' BRABANT '' 
H. VAN DE KERKHOF 

Voor feesten, bruiloften 
r- •• 

en partuen. \ 

Liesselseweg 20 - Deurne - tel. 12162 

Voor het kopen van een nieuwe of het huren van een 
hele oude auto, naar: 

· SUZUKI Dealer VAN HAM 
Helmondseweg 18 - DEURNE 

L"W ,\IJIU:S \"OOR ' 

ASSVRANTIEN - HYPOTHEKEN 
FINANCIERINGEN A DVIEZE!\ 

PERSOONLUKE LENINGEN 

"NOVA VITA" 
ASSURANTIEN B.V. 

Kommerstraat 21 , 5712 XT Someren Tel 04937-2824 

Auto-Wasserette Auto-Poets-Centrale Tankstation 
Smeenriiddelen-Afhaal-Depöt Oliehandel 

Radio - Televisie - Video 

ELECTRO WIJNEN 
Voor alle elektrische apparaten - wasautomaten · diepvrièzers -
koelkasten enz. enz. 

Uitgebreide SQrtering moderne en exclusieve verlichting. 

Telefoon 17064 
~lasiusstraat 1 

..____ __ J 
De grootste keus 
De scherpste prijs 
De beste service 

Union 
Batavus 
Fongers 

· ~~ 
Tweewielerbedrijf 

* Wijnen • 
St. Jozefstraat 27 · tel. 12494 

Voor gezond brood 
en vers-gebak !f 

LIE$$ELSEWEC, 16 - S1S! KL DE URNE 

TELEFOON 049 30 -1~18 

fLOAEFFE STR AAT 1 - 5711 AA SOME RES 

T[L[FQO N O.C9:l7- IS90 

• -(MEUBELEN) 

UW Ml::UBHFABKIKANT -
Ml::UBHWJNKHll::R 

ME U BEL\\' I N~EL: St . Jozefs1raa1 47a. Deurne 
\1EUBELFABRIEK : Hoogdonkse"-cg 4. L ic, ~ el 
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PEELSTREKEL NIEUWS 
Bes te carnavals vrienden 

-
en de Boerenb ruiloft geko-
men. Jammer wàs het dat 
ik noodgedwongen na de 
regeringsperiode van Prins 
Theo (van Baars) het 
raadslid zijn moest opge
ven, doch was weer blij 
daar enkele jaren later 
weer opnieuw mee te be
ginnen. Helaas moet ik nu 
na 15 jaar actieve dienst als 
raadslid voor goed stoppen 
en het aan de jongeren 
overgeven. . 

Na 30 jaar verbonden te zijn geweest met C.V. De Peelstrekels kreeg de heer H. Smeets de 
legpenning van de gemeente Deurne uitgereikt door de heer van Laarhoven. 

Carnaval is een heerlijk 
feest. Een feest waarbij 
geen rangen en standen 
zijn, een feest waarin ieder 
gelijk is. Wat ondervond ik 
toen in 1963 mijn eerste 
carnavalsjaar begon als 
nieuwe inwoner van Deur
ne, en ik door .vele spon
taan werd opgenomen. 
Het was voor mij een ware 
happening. Toen mij enke
le jaren daarna gevraagd 
werd lid te worden van de 
Raad van Elf heb ik dit met 
beide handen aangeno
men, en mocht ik onder 
Prins Pierre Keeren voor 
de eerste keer als Raadslid 
aan het werk. Dat was 
heerlijk, want samen met 
die massa mensen maakte 
je weken lang plezier, met 
als slot de eigenlijke carna
valsdagen. Jammer is het 
dat die vooravonden en het 
boerenbal niet meer be
staan. Daarvoor in de 
plaats is nu de Prin.s
onthulling (Prins bekend
making) op zodagmiddag 

Graag had ik de twintig 
jaar vol gemaakt maar om
standigheden dwongen 
:mij er een punt achter te 
zetten. Ik heb -beslist geen 
spijt van mijn raadslid zijn 
gehad. Samen met het pu
bliek de hossende en sprin
gende massa was de carna
val een ware happening. 
Alleen- als Prins, Raad en 
Dansmarietjes samen met _ 
de feestvierende een geheel 
vormen dan- pas is carna
val in Peelstrekelrijk ge
slaagd. 

Bedankt voor alles 
Na een dertigtal jaren veel 
meegemaakt te hebben bij 
Stichting De Peelstrekels, 
heb ik in begin van het 
Carnavalgebeuren in 1987-
1988, het bestuur laten we
ten dat ik er in 1988-1989 
mee zal stoppen. Het werd 
even stil ........ toen ging 
men verder en voor mij 
bleef er als taak liggen om 
nog als voorzitter het Car
navals gebeuren 1987-1988 
af te sluiten. 
Waar we al lang bang voor 
waren is jammer genoeg 
uitgekomen, het kienen 
liep erg terug en tenslotte 
hielden we er rp.ee op. Dit _ 
was voor de Stichting De 
Peelstrekels een geweldige 
strop en men zoekt nog 
steeds naar wegen om dit 
op te vangen. Wanneer U 
een idee heeft, laat het ons 
weten, wij zijn er U erg 
dankbaar voor. De andere 
evenementen, waren als zo . 
vaak (hoe kan het anders 
met zulke medewerksters 
en medewerkers) zeer goed 
verzorgd. Iedereen was 
hierover zeer tevreden. 
Daarom wil ik dan ook 
langs deze weg iedereen 
bedanken voor hun gewel
dige inzet. Prins Arjan 1 en 
Karin kunnen terugzien 
op een fijne Carnaval en ik 
denk dat ook de familie 
van Arjan en Karin mee 
hebben genoten. 
Vorst Gerard, met achter 
zich een goed bestuur en 
een geweldige raad van elf, 
slaagde er weer in om alles 
te laten lopen. Zoals ieder
een het wenst. Ook de 
dansmarietjes onder lei
ding van Sien Verbaar
schot vormden steeds weer 
een mooi geheel. - mensen . 
nogmaals bedankt-. 
Ook onze dank aan het 
College van Burgemeester 
en Wethouders, Gemeen
te- en Reserve Politie, 
Brandweer, medewerkers 
van de gemeente en vele 
stille andere medewerkers. 

Daarriaast onze dank aan 
onze adverteerders, begun
stigers en de club van 100. 
Ook dank aan prins Arjan 
1 en Karin voor de fijne 
Carnaval, die wij samen 
met jullie gehad hebben. 
Hosbengels bedankt voor 
de goede begeleiding en de 
fijne muziek. Tenslotte alle 
Strekelinnekes en Strekels 
bedankt voor alles. 

Prins ........ Strekelinnekes 
en Strekels een fijne Car
naval 1989. 

Hein Smeets 
ex voorzitter. 

Dan wil ik graag _als Hein 
Smeets langs deze weg alle 
mensen bedanken, die mij 
dertigjaar lang hebben ge
holpen met het doen sla
gen van de Carnaval in 
Deurne. 

Strekelinnekes en Strekels 
bedankt. 

Hein Smeets. 

Loterij ! ! ! ! 
Omdat De Peelstrekels 
geen inkomsten meer heb
ben uit het kienen, wordt er 
een loterij georganisserd. 
De loten kosten f.1 ,00 per 
stuk. In totaal worden 
5.000 loten: gemaakt en we 
hopen dat deze ook wor
den verkocht. 
De Ie prijs is ee.n dames- of 
herenfiets t.w.v. f. 750,-
De 2e prijs is een draagba
re kleuren t.v. t.w.v. f. 550,
en De 3e prijs is een draag
bare radio t.w.v. f. 200,
De trekking is op Carna
valszondag direct na . de 
prijsuitreiking van de op
tocht in de Residentie De 
Vierspan om ongeveer 
17.00 uur. 
Steun Stichting De Peels
trekels. 

Ik neem nu als lid afscheid 
en wens de raad, bestuur 
en zeker mijn opvolger 
sukses toe. De mensen die 
mij hebben gesteund, har
telijk dank voor de fijne ja
ren, · Carnaval vierders; 
blijf de Raad steunen, want 
zonder jullie .zijn zij ner
gens en omgekeerd. Mij, 
ziet U zeker terug in het 
feestgedruis, want een ech
te strekel blijft een s.trekel. . 

Alaaf, 

Ed v. Dongen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

NIEUWE RAADSLEDEN 
.. . ~ -

111 

v.l.n.r. Erik Hooglugt, Arno Maas en Twan Tielen 
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goei spulle 
vur auw cente 
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bij opname-apparatuur 
boven f 200,

geven wij 
2 jaar garantie 

en 
2 jaar verzekering 

i bukkems 
1 
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SCHOENEN 
TëL".12523 
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SLAGERIJ C. VAN GOCH 
Martinetstraat 22 - Deurne - Tel. 12385 
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P. v. DUREN 
delicatessen 

-U KO.MT-TOCH OOK NAAR D.E OPTOCHT ! ! 

- --
~· 

Haageind 29 · DEURNE 
Tel. ,2141 

OOK DIT JAAR WEER UW ·ADRES .. 
In onze carnavalesk versierde zaal Zelf-keuze Warm 

Buffet met o.a. 
Soepen, go_ulash, saté, zuurkool met worst enz. 

Onbeperkt eten zoveel u wilt 
voor 

J 20,00 per .persoon 

(kindeten f 10,-) 

Buffet geopend zondag, maandag en dinsqag_ tijdens . 
Carnaval.van 17.00 tot 21.00 uur. 

::-· . ~. " -- ,.. ........ " - - - - .· - . . -

• 

- • - " ._ • " • • " - - ~ ... " "' " 1< .... • 11' " ' " .: • -
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HET BESTUUR 
zittend v.l.n.r.: Gerard Geurts en Willy Martens. 
staand v.l.n.r.: Huub van Kessel, Ties Verbaarschot en Jan 
Rakels . 

Hoi, wij zijn Linda en Mariëlle. 

!'/' ~ . 

Hallo allemaal, wij zijn Rebecca en Shurella. 

Hoi, wij zijn Ilse en Anita. 

Hoi allemaal, wij zijn Cindy en Patricia. 
We zitten voor het tweede jaar bij de dansmarietjes. 

,,DE PEELSTREKELS'' 

PRINS MARCEL 1 PROCLAMEERT: 

Ten elfde ( a): 
Tenelfde(b): 
Tenelfde(c): 
Tenelfde(d): 

Ten elfde (é): 

Ten elfde (f): 

Ten elfde (g): · 

Ten elfde (h): 

Ten elfde (i): 
TenelfdeU): 

Ten elfd~ (k): 

Da ik blei ben di ja or Prins te mugge zijn. 
Da ik "t un veurdil vein dam ·n vrouw de ok goe veind. 
De ze me op de soos di ja or zalle moe te misse. 
Da 'ter te veul mense mi de carnaval op wintersport• 
vakansie goan. 
Da iederein z'n gemak moet hou we mi de carnaval want 
den Deurnese plissie kumt alwir mi minder man te zitte. 
Da ik al min collegas in de geminte Deurze veul plezier 
en Jeu t toewens. 
Denk ok es an ander men se en zurg d'r veur da degene 
die langs Uw sti altijd wa te drinken he. 

· Da ik 't mi iederein 't beste veur heb. mar 't mist 
mimeneige. 
Da ik minne veurganger bedank vur z'n goei dienste(?). 
Da ik iederein unne te Knotsgekkeontiegelijkgoeielach
wekkendezorgeloze carnaval toewens. 
MI VEUL LEUT EN LOL HO UWE WIJT MI DE 
CARNAVAL WEL VOL. 

DE RAAD VAN ELF (inclusief reserve leden) 

PRINS 
ONTHULLING 

1989. 

zittend v.l.n.r.: Jan Hoeben, Sjef Guffens, Sjef Geerts, Eric Hooglugt, Mark van Bommel en 
Arno Maas. 
staand v.l.n.r.: Willem Jan Martens, Paul van Beeck, Wilfried Geurts, Bart Aarts, Charles 
van Goch, Erik Bijnen en Twan Tielen. 

' '>; 

Gelieve de Deurnese zieken die buiten 
Deurne gelegen zijn, op te geven bij: 

De penningmeester, Helmondseweg 102, telefoon 14202. 
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BLOEMENMAGAZIJN 

De Akelei 
Speciaalzaak in modern en betaalbaar 
bloemenwerk voor elke gelegenheid! 

Stationsstr. 92- Deurne - Tel. 04930-12113 

Keukencentrum M. BERKERS 

~N ~IJ IS OK NOG 

ANNE MER 

As ge ut beste 
wilt, moete ge 

, bei Berken; zijn! 

Mi de carneval 
veul leut en pluzieër 
baai HARRIE en HANN-IE 

r 

Schoenreparatie 
Lederwaren 

Ad v.d. Mortel 
Stationsstraat 15 

Deurne 
Telefoon 04930-15768 

@@@@@@@@ ...__ ________ ___.. 

DE ECHTE 
WARME BAKKER 

in de Spoorstroat. 
Waai hebbe ok 
wa te ête!! 

PROOST!!!! 
Stationsstraat 94 - Deurne 

Telefoon 12507 

Voor al uw 
dameskleding 

Zin in un 
lekker pilske ? 
Dan vlug nor 

DEURNESE EN 
NEERKANTSE 

Carnaval 
Onwijs gaaf 
Na Carnaval 
Boekhandel 
Hub Berkers 
Onwijs gaaf 
voor al uw 

boeken. 

CAFE VAN BAARS 
DEURNE 
Stationsstraat 26 - Tel. 04930-12297 

Stationsstraat 113, tel. 14538 
ASTEN 
Emmastraat 4 - Tel. 04936-5141 

Van mijn 

reis adviseur 

verwacht ik méér 

dan een stapeltje 

zonnige gidsen. 

Ik ben bij de ABN. 

De ABN is een behulpzaam vertrekpunt voor uw 
vakantie. Met complete reisservice. Het boeken van de reis, 
vreemd geld en reischeques, de verzekering. 
Alles regelt u 
op één adres. 

@@@@@@@@@t Wij wensen u knotsgekke 
carnavalsdagen! 

stationsstr. 6 
deume tel. 10180 

kerkstr. 3a 
gemert tel. 64981 

pefüestaucan~ kofheshop 

Wenst u een fijne carnaval! 

Met carnaval zijn wij gesloten! 
Stationsstraat 1 7 Deurne 

telefoon 04930-14758 . 
-------------~'-----'--'---''--'---__;.~ ............ , ~ · ' ,@)@)@@) ®@>@) ®@ ' ' . . . . . . . - . 

Het grootste, en beter ver· 
zorgd assortiment rookar· · 

. tikelen vindt U natuurlijk 
in: 

EMILE BERKERS 
Stationsstraat 38, Deurne 

Grote kollektie él 

KARNAVALS· 
ARTIKELEN 

zoals elk jaar weer bij: 

GOOSSENS' TEXTIEL 

Stations_str. 44 - Deurne 
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Gala-avon·d 

residentie de vierspan 

Peter Aarts 
De Bretelboys 

Zemac 
Tonproaters: 

Tjeerd van de .Kimmenade 
Frans Brug mans (Braba nts Kampioen 1989) 

Leo van de Hurk 
Muziekale omlijsting: 

De Hösbenge_ls 

LOOP~ 

Een van de vaste program
mapunten van Stichtirig 
"De Peelstrekels" is na
tuurlijk de Gala avond. De 
Gala avond 1988 mag een 
succes worden genoemd. 
Er waren nogal wat Streke
linnekes en Strekels die het 
achteraf betreurden dat ze 
er niet bij waren geweest. 
De commissie gala avond 
is er in 1989 wederom in ge
slaagd voor u een keur van 
artiesten te kunnen laten 
optreden. Er is een geva
neerd programma. 
Voor U zullen op zaterdag 
28 januari a.s. optreden. 
De Dansmarietjes. Zij zijn 
aan · hun tweede seizoen 
toe en hebben natuurlijk 
een nieuw dansje ingestu
deerd. 
De Hosbengels zijn en het 
kan niet anders uiteraard 
ook van de partij . Naast de 
muziekale begeleiding zul
len zij één of meerdere 
nummers ten gehore bren
gen. Nà afloop zijn zij 
eveneens present. 
Nieuw is de groep hulpstuk. 
Zij brengen u ·ammuse
ment van hoog niveau, het
geen blijkt uit het feit dat 
zij reeds tweemaal in de fi
nale. van de Keijebijters 
hebben gestaan. Onlangs 
hebben zij de publieksprijs 
op de regionale kampioen
schappen te Mierlo be
haald. 
Frans Brugmans zal als 
tonproater de.spits afbijten 
als De Zieke broeder. 
Frans komt met deze buut 
in de finale van de Bra
bantse kampioen'schap
pen 1989 te Valkenswaard. 
In Mierlo behaalde h-ij dit 
jaar hiermede het regio
naal kampioenschap. 
Ook nieuw is · de groep 
zemac. Deze grote groep 
zal u laten genieten van 
hun muziek en schetsjes. 
Deze groep treed reeds 18 
jaar op bij de Keijebijters 
en behaalde 12x de finale. 

~~~~~rn J ~f Jlrn~ ~rn~~f 
Liesselseweg 25 - 5751 KJ Deurne - Telefoon 04930-12381 

Leo van den Hurk treed 
thans op als de chirurg. 
Leo beet in 1988 de spits af 
als De Spaanse Gastarbei
der. Met deze buut heeft hij 
voorheen de tweede prijs 
behaalt op de Brabantse 
kampioenschappen te Val
kenswaard en tevens de 
publieksprijs. 
De Bretelboys hebben vo
rig jaar een goede indruk 
achtergelaten en zijn er 
dus weer bij. Deze groep 
heeft zelfs in 1988 Qp uitno
diging van de Carnavals
veremging Curacao 5 
optredens aldaar verzorgt. 
Tjeerd van de Kimmenade 
treed op als de goochelaar. 
Voor de insiders hoeft 
Tjeerd geen verdere inlich
tingen. Met deze buut heeft 
Tjeerd in· 1988 de Zilveren 
Naarenkap in Helmond 
gewonnen. 
Peter Aarts zal tenslotte als 
laatste artiest optreden. 
Nadere introduktie is voor 
de Deurnese troubadour 
niet nodig. · 
Ook in 1989 zal weer de 
strekel van het jaar worden 
bekend gemaakt. Wie zal 
zich Strekel van het jaar 
1989 mogen noemen. 
U ziet dat de commissie 
Gala avond niet stil heeft · 
gezeten. Zij heeft getracht 
voor u een goed program-

. ma te kunnen brengen met 
artiesten die. hun sporen in 
Deurne maar ook elders 
reeds hebben verdiend. U 
wordt in staat gesteld deze 
artiesten op de Gala avond 
1989 te horen en te zien. 
Zorg dat u er bij bent!. De 
voorverkoop is op de onder
staande adressen vanaf he
den: 
Slagerij van Goch, Marti
netstraat, 
Kledingmagazijn Lichte-
veld, Molenstraat 
Residèntie De Vierspan. 
Wij wensen u een prettige 
en genoeglijke avond toe. 

Commissie Gala avond. 

Folders 
Kalenders 

Rekeningen 
Formulieren 

Catalogussen 
Familiedrukwerk 

Briefhoofden 
Prijskranten 
Enveloppen 

Posters 

n 
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ZAAL VAN MOORSEL MOLENSTRAAT - 1 
Zaterdag Hellevegersbal i ~ 1 

met orkest 7/
111

' ~ 1 
· , , , Met bezoek van 

,,Casual Balance Prins Marcel I _ § 
van de 1 _ __ '-;;' ~ -- . : : . ,_-. 1 

~~-~!~ 

Viert Carnaval ·met orkest 

é] 
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De optocht ook dit jaar weer 
door de meulepéép (molenstraat) 
Vrijdag t/m Dinsdag Groot Carnaval 
- Met de beste super CD muziek, volgens bekend recept 
- Geopend vanaf 14.00 uur 
- Woensdag Poets- rustdag 
- Donderdag Haring schellen 

Red Lion gentle place 

f or gentle people 

HERBERG 
DE ROODE LEEUW 

Molenstraat 31 · 5751 LA Deurne Telefoon 04930 -15192 

tijdens de 
Camavalsdagen 

'' 

Café bar 

BIG BEN'' 

open vanaf 
14.00 uur 

Molenstraat 17 
Deurne 

Tijdens 
De Carnaval 
elke dag 
geopend vanaf 
14.00 uur. 

SHOARMA 

Let op de speciale aanbiedingén! 

Tijdens de Camavalsdagen geQpend 
v.a.: 12.00 uur 

·Woensdag 20.00 uur haringhappen 

Tot ziens bij een Pintje in 't pantje 

Molenstraat 15 - Deurne -Tel. 10743 
Henk en Gerda Sleegers 

Tijdens de Carnaval 
zijn . wij alleen 
geopend op: 
Zaterd~g middag.en 
Zondag middag tij 
dens de optocht . 

Op woensdag avond 
weer normaal 
geopend 
Wij wensen u veel 
plezier 
(P :~·) aangepaste· 
pnJzen 

De horeca ondernemers van de Molenstraat 
. wensen U veel kijk genot en prettige 

. .... Carnaw.alsdagen .. en .. tot..ziens."".".""" .. " .. 
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Attentie deelnemers optocht 
De optocht 1988 had drie 
kenmerken en dat waren: 
1. De kinderoptocht deed-

samen met de grote op
tocht; 

2. Het weer was voortreff e
lijk 

3. Het beschikbare prij
z~ngeld haald~ ni~t het 
mveau van vonge Jaren. 

Toch Ipag g~steld worden 
dat de optocht in zijn tota
liteit er zijn mocht. Zowel 
de . kleinen als de groten 
hebben zich van de goede 

. en carnavaleske kant laten 
zien. Iedereen heeft ervan 
genoten, daar is· de Com
missie Optocht van over
tuigd. 
Voor de optocht 1989 wil 
de commissie ten aanzien 
van de genoemde kenmer
ken het volgende onder uw 
aandacht brengen. 
1. het deelnemen van de 

kinderen aan de grote 
optocht is dachten wij 
goed geslaagd. Zij heb
ben volop de aandacht 
gekregen die zij verdie
nen en wij hopen dat 
daardoor dit jaar nog 
meer kinderen hieraan 
zullen deelnemen. Wel
licht dat aan de _ wijze 
van opstellen in de 
optcht enige wijzigin-

. gen moeten worden 
aangebracht.--" Dit zal 
mede afhankelijk zijn 
van de deelname. 

2. Wij kunnen alleen maar 
hopen dat de weergoden 
ons weer gunstig gezind 
zijn. 1988 was in ieder 
geval een geweldige uit
schieter. Misschien een 
iets kleinere uitschieter? 

3. Zoals u reeds elders in 
deze krant hebt kunnen 
lezen, heeft de Stichting 
de Peelstrekels in finan
ciële zin geen erg gun
stig jaar gehad. De 
beslissing om het prij
zengeld in 1988 te ver
minderen deed ons echt 
zeer. Wij hopen evenwel 

dat u Qegrijpt, dat ook 
voor ons geldt, dat we 
niet méér kunnen uitge
ven dan we binnen krij
gen. Door een sponsor, 
steun van• de horecaon
dernemingen langs de 
optochtroute en steun 
van de vele Strekelinne
kes en Strekels kunnen 
wij in ieder geval aankon
digen, dat het totale prij
zengeld flink omhoog 
kan worden getrokken. 

De commissie optocht 
hoopt dan ook dat velen er 
weer de schouders · onder 
zullen zetten om er een fij
ne optocht van te maken. 
Voor een goede organisatie 
is het noodzakelijk tevoren 
in- te schrijven. Dit geldt 
zowel voor de kinderop
tocht als de grote optocht. 
De inschrijfformulieren zijn 
te verkrijgen bij Elektro 
Kuijpers in de Molenstraat 
en Slagerij van Goch in de 
Martinetstraat. 
Voor diegenen die zich op 
het laatste moment nog be
denken, bestaat nog een 
mogelijkheid om zich in te 
schrijven van 13.00 tot 
13.30 uur in Hotel Stations
zicht. 
Voor de kinderoptcht en 
grote optocht geldt voorts 
dat de nummers dienen te 
worden afgehaald vrijdags 
vóór carnaval tussen 18.00 
en 19.00 uur bij Slagerij 
van Goch. 
De prijsuitreiking is om 
17 .00 uur in de Residentie 
De Vierspan, waarna de 
trekking van de loterij 
wordt gehouden. Elders op 
deze bladzijde vindt u de 
route. Deze is hetzelfde als 
in 1988. 
De Commissie optocht 
~enst u veel succes en ple
zier. 

Levensgevaarlijk 

Reglement Carnavalsoptocht 
1. Iedereen kan -al dan niet met een voertuig
aan de optocht deelnemen. mits men zich aan de 
volgende voorschriften houdt. 

2. Andere motorvoertuigen dan vierwielige 
(bromfietsen daaronder begrepen) worden in de 
optocht toegelaten. Deze dienen te voldoen aan 
de daarvoor gestelde wettelijke eisen, alsmede 
verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijk
heid. Vóór het vertrek van de optocht zullen deze 
aan een keuring worden onderworpen. 

3. De hoogte van enige uitbeeldingen mag niet 
hoger zijn dan 4.5 m .. terwijl de breedte maxi
maal 3.50 m. mag bedragen. Om de optochtroute 
ir zijn geheel te kunnen volgen, dient men te zor
gen voor noodzakelijke vrije ruimte. Deze ruimte 
bedraagt bij een afstand tussen de assen onder
ling 6 m - 30 cm; 5 m - 30 cm; 4 m - 27 cm ; 3m - 25 
cm en 2 m - 20 cm. Bij een wielbasis van 21/2 m 
dient de vrije ruimte 20 cm te zijn. Dit laatste 
voor de vóór-· en achterkant van de wagens en 
voor de ashoogte . 
4. De bij en krachtens de wegènverkeerswet ge
geven voorschriften dienen in acht te worden ge
nomen .. 

5. Het is aan de deelnemers van de optocht 
(muziekkorpsen en/of showgroepen inbegrepen) 
niet toegestaan, terug te lopen of te _rijden.Bij 
bestuurders van voertuigen is het gebruik van alco
holhoudende dranken verboden. 
6. Het voeren van rekláme in de optocht danwel 
langs de optochtroute is slechts toegestaan met uit
drukkelijke schriftelijke toestemming van het be
stuur van Stichting De Peelstrekels. 

7. Voor ongevallen tijdens de optocht is de Stich
ting "De Peelstrekels" op geen enkele wijze aan-
sprakelijk te stellen. · 

8. In alle gevallen dienen de deelnemers aanwij
zingen van de politie, optochtcommissie en orde
commisarissen gegeven in het belang van de 

openbare orde en de verkeersveiligheid, onmid
delijk op te volgen. 

9. De plaatsen in de optocht worden door de 
optochtcommissie bepaald. 

10. Deelnemers van buiten de gemeente Deurne, 
alsmede uitbeeldingen met duidelijke reclame
doeleinden dingen neit mee naar de prijzen. De 
beoordeling geschiedt door een neutrale jury en 
is bindend. Beroep is niet mogelijk. 

11. De deelnemers dienen uiterlijk 13.30 uur de 
voor hen vastgestelde en ook aangewezen plaats 
in de optocht te hebben ingenomen. Het te laat 
aankomen kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

AANWIJZING: de optcht wordt opgesteld in de 
tramstraat en Derpsestraat. Dringend wordt ver
zocht als aanrijroute te gebruiken de Derpses
traat tot aan de spoorlijn (Dus niet via de 
Romeinstraat). · 

12. Tijdens de optocht mag niet worden gecol
lecteerd, tenzij daarvoor schriftelijke toestem
ming is verleend door het bestuur van Sticl}ting 
De Peelstrekels. Uitsluiting eventueel vooraf 

13. In ·alle gevallen waarin dit regelement niet 
voorziet, beslist · het bestuur van Stichting De 
Peelstrakels. 

DRINGEND VERZOEK: 
Vanaf de Prinsenwagens (eh ook vanaf andere 
wagens) wordt dikwijls gestrooid met versnape
ringen. Doorgaans lopen mel deze wagens veel 
(meestal kleinere) kinderen mee om deze te ver
zamelen. Om ongelukken te voorkomen, wordt 
aangedrongen om het strooien tot 1 of2 personen 
te beperken (Bijv. Prins en Prinses) en dat ook 
goed buiten de wagens te doen. dus niet vlak er
langs. Daarnaast wordt in overleg met de 
gemeentepolitie geëist, dat deze wagens aan de 
zijkanten als de achterkant tot ongeveer 30 cm 
boven de grond dicht zijn. 

~ 

ROUTE GROTE OPTOCHT 

OPSTELLEN: Tramstraat en Derpsestraat. 

ROUTE: Stationspleiri, Spoorlaan, Stationsstraat, 
Markt, Visser, Kruisstraat, Haageind, Veldstraat, Eu
ropastraat, Molenstraat, Markt, Visser. 

. ONTBINDING: De ontbinding vindt plaats op de 
Visser. Op deze wijze kan men zowel via de Zandbos~ 
weg als de Kruisstraat richting 'huiswaarts' gaan. 
Wagens mogen niet de Martinetstraat in!!!!! 

ATTENTIE: aan de 
optocht mogen geen 
tweewielige motorvoer- . 
tuigen deelnemen o.a. 
brommers, motor met 
zijspan enz. 

De prinsen vinden het fijn om vanaf hun Prinsenwagen de kinderen te trakteren in de vorm (zoals gebruikelijk tijdens de optocht) 
van strooien. Het is wel leuk en aardig om deze kinderen te zien hollen en tollen om die snoepjes te bemachtigen maar wij vinden 
dit levensgevaarlijk . 

\: 

. Wij doen "'n beroep op de ouders dat zij zorg dragen voor deze kinderen gedurende de optocht dat ze toch in ieder geva 1 aan de kant 
blijven staan. Want noch de Prins of bestuur van welke carnavalsvereniging dan ook kan deze verantwoording dragen. 

Tijdens de optocht -

Dringend verzoek: 
Vanaf de Prinsenwagens (en ook vanaf andere wagens) wordt dikwijls gestrooid met versnaperingen. Doorgaans lopen met deze 
wagens veel (meestal kleinere) kinderen mee. om deze versnaperingen te veriamelen. 
Om ongelukken te voorkomen wordt aangedrongen om het strooien tot 1 of twee personen te beperken (b.v. Prins en Prinses) en het 
strooien goed buiten de wagens te doen. dus niet vlak er langs. Daarnaast eist de Stichting "De Peelstrekels" in overleg met de 
gemeentepolitie, dat deie wagens zowel aan de zijkanten als de achterkant tot ongeveer 20 cm boven de grond dicht zijn. 

- · -7'.{.; 
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mag in 

die straten -

waar de optocht 

doortrekt 

niet geparkeerd 

, worden!!!!! 



Donderdag 19 januari: 
20.00 uur: Deelname ayond- -
vierdaagse in het Gerardushuis 
(y.T als berg). 

Zondag 22 januari: 
13.00 uur: Prinsenade in De 
Vierspan. 

Zaterdag 28 januari: 
20.00 uur: Gala-avond in De 
Vierspan. 

Zondag 29 januari: 
Bezoek receptie Pottenbakkers. 
15.00 uur: Bezoek aan de W.I.K. 

(zorgenkind) 

Woensd~g 1 februari: 
20.00 uur: Bejaardenavond in 
Bejaardentehuis St. Jozeph. 

Vrijdag 3 februari: 
Bezoek receptie Dè Dors(t)vle
gels. 

Zaterdag 4 februari: 
Bezoek Kleuterbal Walsberg. 
15.30 uur: Sleutel atbalen. 
Bezoek receptie Heikneuters. 
21.00 - 21.45 uur: Cafébezoek. 
22.00 - 23.00 uur: Bezoek Helle
vegersbál in Zaal van Moorsel. 
vanaf 23.00 uur: Bezoek Har" 
moniebal in De Vierspan 
m.m.v. De Hösbengels. 

Zondag 5 februari: 
14.00 uur: Grote optocht en kin
deroptoc'ht. 
17.00 uur: Prijsuitreiking en 
trekking loterij in De Vierspan. 
19.30 - 20.30 uur: Cafébezoek. 
20.30 - 21.30 uur: Bezoek De 
Peel poort. 
vanaf 21.30 uur: Residentie De 
Vierspan m.m.v. De Hós
bengels. 

Maandag 6 februari: 
· 14.00 - 16.00 uur: Cafébezoek en 

-· bezoek Rose Montag. 
16.00 - 18.00 uur: Bezoek De 
Potdeksel m.m.v. De Hósben-
gels. . 
20.00 - 22.00 uur: Bezoek Hof 
van Deurne m.m.v. Brabants 
Bont. 
vanaf 22.00 uur: Residentie De 
Vierspan m.m.v. De Hósben 
gel~. 

Dinsdag 7 februari: 
10.30 uur: Bezoek Ukkepukke
bal De Vierspan. 
11.45 uur: Bezoek Zultkoppen 
in Hotel Stationszicht. · 
13.15-14.15 uur: Bezoek bejaar
den Walsberg (Gerardushuis) 
m.m.v. De Hósbengels. 
Boerenbruiloft Markt · 
16.30 - 18.00 uur: Cafébezoek 
m.m.v. De Hósbengels. 
,19.30 - 20.30 uur: Cafébezoek. 
20.30 - 21.30 uur: Bezoek De 
Peel poort. 
vanaf 21.30 uur: Residentie De 
Vierspan m.m.v. De Hösben
gels. 
23.59 uur: Sluitingsceremonie 
en Peelstrekel verbranden. 
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Heeft U in koken ~een zin ? ? ? 

Snackbar Een hapje van ons ~aal er altijd in 

RINY VAN VEGHEL 
Stationsstraat 64 - Deurne - Tel. 17581 

TON HART JENS 
\ ..... 

FOTO STUDIO - FOTOGRAAF 

0 

Stationsstraat 35 

Stationsstraat 16 
·Deurne 

Specialist in haarkleuren en permanenten voor hem en haar 
Stationsstraat 63-5751 HB Deurne-Telefoon: 04930-12353 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Magazijn "De Molen" Deurne : 
• L.M. van Griensven-Holten • • • 
• Stationsstraat 34 . • . . • 
• T 1 04930-12404 Speciale aanbieding in B.K. • 
: e · roestvrijstaal en emaille : · 
• pannenset • • • : met 10o/o korting : 
• • 
·································~·· 

BIJ 

autorijschool 
Tjeu Ph 

~ . 

'~ . :: , l ';o 
ips ~ 

autorijlessen voor 
37.,50 Per Uur. S1a"o"""aa1t9 

te i 04930 · 13831 
voo1 Deurne · omgeving 

Slijterij· Wijnhand·el B.J. VAN HOUTS 
Stationsstraat 14 Deurne - Telefoon 04930-13705 

Tijdens de carnaval open tussen 1 O en -12 uur. 

snackbar 

't St~thu1nEkf 
· gebr. van seccelen 

. stationsstraat 27 
deurne 
tel. 04930·12091 

snacks uit eigen keuken 

SCHILDERSBEDRIJF 

COOL EN 
A. Reçldingiusstraat 22 
Deurne- - Tel. 12426 

* 
* 

KLEUREN HARMONIE 
MET KLEUR
COPPERÀi\IT 
EN · 
HISTORLAKKEN 

Voor afhalen, snelle 
service. 

Als U van te voren 
telefonisch besteld 

staat Uw maaltijd 
gereed om af te halen 

Grote parkeergelegen-
heid aanwezig 

achter het restaurant 

Openingstijden: 
Elke dag van 11.30 uur 

tot 23.00 uur 

Stationsstraat 62 
Telefoon 04930-19693 

Deurne 

MIJN HAAR ZIT GOED 
ALS DE KAPPER HET DOET ! 

Kapsalon "Liesbeth" 
Burg. v. Beekstr. 11 Deurne 

!: 
§§ : . " • 

1 

• • 

Met Beijers 
groente en fruit 
bent U altijd 
beter uit! 

Groente en Fruit 
Stationsstraa t 11 - 5151 HA Deurne 

Telefoon. 04930· 1 7628 

Tel. 04930-19810-

Stationsstraat 50 - Deurne 
Tel 04930 - 17 400 

TELEFOON 12360 

~111111 ••-11111111 •. lllllt~ 
li . ~ 
• LAAT UW WONING GEHEEL • 
• STOFFEREN DOOR DE • 

· •• VAKMAN I · met o.a. Il tapijt - vinyl - gordijnen en vitrage 1 

~ ~ 
~· ·~ li ~ 

: SCHIKS = 
• --DECORATIE CREATIEVE GARENS • 

••••• ;;·ili~i~iï•···· 
ö v.~'fu~" o FLEURIT 
~ f ~ Nederland B.V. 

/f,,-~ fç,Q:- Geyserstraat 7, 5753 RP Deurne 
NED. Postbus 51 , 5750 AB Deurne Telefoon 04930-13647 

Fleurit Nederland b.v. is een jong en dynamisch bedrijf dat zich be
zig houdt met het chemisch inkleuren van siergrindtapijt. Een 
groot deel van de productie van siergrindtapijt is bestemd voor ex
port naar een groot aantal landen. Voor de versterking van ons pro
ductieteam vragen wij: 

Productiemedewerkers( sters) 
Functie eisen: Wij bieden: 
- leeftijd vanaf 20 jaar - een goed salaris 
- practische installing - goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
- all-round inzetbaar - een prettige werksfeer 
Geinteresseerde worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie te 

richten aan: 
Bovengenoemd adres t.a.v. Dhr. G.L. Jansen 

, FERRY"/ 
· mAnnEnmooE 

) , Stationsstraat 5 
,• Deurre 
.,,; tel _: 04930-10454 

Uw GAZELLE 
~ . 
~ 

Fietsvakman 

~J~ 

Fa. Manders 
Rijwiel handel 
Stationsstraat 108 
Deurne 
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SLEUTEL AFHALEN 
Zaterdagmiddag vóór de 
Carnaval staat de markt in 
Deurne wederom volop in 
de belangstelling. Rondom 
de Markt hebben zich alle 
7-Carnavalsverenigingen 
uit de gemeente Deurne 
rond 15.00 uur verzameld 
om om 16.00 uur de sleutel 
van hun Prinsdom in ont
vangst te komen nemen. 
Uiteraard wordt deze sleu
tel in handen gesteld van 
de 7 Prinsen. Deze traditio
nele happening op de 
Markt heeft dan een ver
volg in de Residentie De 
Vierspan van De Peelstre
kels. Door de diverse Prin
sen wordt de Burgemeester 
onderscheiden en zullen 
de blaaskapellen zich van 
hun beste kant laten zien. 
Als u dit evenement nog 
nooit hebt meegemaakt, 
moet u zich eens de moeite 
getroosten orri dit wel te 
doen. De Commissie Sleu
telafhalen is er zeker van 
dat u dan andere jaren ook 
van de partij bent. Het vol
gen van dit evenement is 
beslist de moeite waard. 

Tot ziens op de Markt. 

De Peelstrekels 
uit Deurne. 
De Pottenbakkers 
uit de Zeilberg. 
De Dors(t)vlegels 
uit Vlierden. 
De Peelpluimen 
uit Helenaveen. 
De Ulewappers 
uit Neerkant. 
De Kei 
uit Liessel. 
De Heikneuters 
uit de St. Jozefp.arochie. 

"De Pee/poort" 
MARKT 5 - DEURNE - TEL. 10700 

Zondag direkt na de optocht: 

MATINEE 

.<t •'·.l'·>· 

·oE POTDEKSEL" ,, . 

Markt 4 - Deurne - 0493 (}.13 260 
Liefde is hem 

tijdens de Cam_aval 
meenenemen naar 

"De Potdeksel" 

4 avonden live-muziek 

·Minnen toeter achternoa 
Vur dè ik begin. zeg alvast dè g·m 
nie kriel minnen toeter. Iets wor ge 
al bekant twintig joar mi saome 
lópt. gifde ge nie zoue mer af, vur 
gin geld van de wirreld. en nog 
mèjer. In niggenenzestig trok ie vur 
het uurst mee. snuw lag ur en Jan 
Kestuum war Prins, Corneel min
ne maot, "il skón stel. wai viere .... .Ti 
alt goe gegaon trouwes, en as het 
toevallig mis ging, wis minnen toe
ter van toete nog bloaze ..... unnen 
echte maot dus hè! 
Bestao ik uit ein stuk, hai hi t'r vèf, 
ein bove en onder, en dreij in het 
midde. Het miste spuit zich af in 
het·midde, en hai wil ók gèr hebbe 
dè g"m doar vast houwt Net as bai 
unnen auto moete ge nog al us de 
kleppe stelle, en ge moet ur toch ók 
mistal mi uitkieke, want hai hi alt 
un plank vur zinne kop. Hi tie dè 
nie, dan hurdem ók nie ........ Min-
nen toeter en ikke hebbe er al hil 
wa carnavals opzitte, as ge mèr goei 
afsproake makt, zie de". Hai spuit 
wa op un papierke sti, en ik hoef 
allein mun vengers op en nir te 
doewe en wa te bloaze. 
Sóterdigs wille wai al goe vur d"e 
dag komme, en durum oefene wai 
van te vurre al wa. Fraidigs dervur 
doen wai traaijout en de Peelland
school is pebliek. Hier hebbe we alt 
heul veul succes"" die jong kenne 
ók nie luistere."Um twèlef ure zi 
minne maot, dé we bitter in kenne 
pakke, want d"n echte cárnaval 
kumt eran en as d'n burger d'r is, 
moete wai der goe bai stón, d'n toe
ter veurop". "Speule", heurde dan. 
mer wai nie, wai Juistere bitter nór 
d'e dresseTd, veural urn te wete 
wannèjer we die sluttel moete 
terugbrenge .... unnen dag of driej 
Jatter .. ... We komme dan ók al vur 
den uurste keier in de Tesedentie, 
wór iederein zonne graote pot pils 
in z'n twèje hand hi. " Speule ~, zeg
ge ze dan." ... Minnen toeter en ikke 
wete wel bitter.. Soaves moete wai 
trouwes op un bal zin, tis vilr de 
hermenie, skón fist en goei volk, 
wai moake ur ons extra goe VUT op. 
d'n toeter zelfs skón gepoetst, veu
ral achter de plank .. " doar ziede ge 
mistal d.n hillen vurrigen dag zit
te ... Wai vuujlen ur ons wel bai 
thuis, bai die club toetere ze ók, en 
wai kriege veul vroage urn te speu
le, ók vroage urn veul te speu
Ie .. :Onze uurste echte Carnaval
saovend eindigt sondigssmerges in 
unne kelder, woT d'r nog wa zwarte 
koffie sti mi ne frikendel urbai. 
Minnen toeter hi doar gin behoefte 
an en duikt snel in zeen koffer. dè 
duutie urn oit te blaoze .... Ik doew 
daornao utzelfde, un ujer ofvèflat
ter vatte we ulkoar wir an, doar sti 
unne grauten optocht VUT de deur 
en dè wil zegge blaoze .. dè de stikt. 
Minne maot moet de uuT..ste ure 

"Snackbar" ~ 
~~ 

de Markt~,;. 
Deurne } . 

Peter en Ann.ie . 

Voor snacks, slaatjes groot of klein, 
moet U op Markt 6a in Deurne zijn. 
Komt U maar eens proeven, 
want op de markt is 't goed toeven . 
Proef ook eens onze koude schotels 
op bestelling. 

t · " ~ " r " *' ,.. ~ -;. • ~ • • " • !I • • . , , , r r _ 3 : _ ~ ~ " 
-- ~ , 

'Zeg schat, ik lees hier dat de 
grootste idioten altijd met de 
mooiste vrouwen trouwen.' 
'Onnozelaar!' 

'Heeft u onzichtbare panty's?' 
'Zeker mevrouw.' 
'Mag ik ze effe zien? ' 

'Ober, die soep ruikt naar jene
ver! ' 
De ober doet een paar passen 
achteruit en vraagt dan: 
'Nu nog, meneer?' 

pagma 17 

Een echtpaar heeft een zomerhuisje met maar één kamer. Menig 
weekeinde brengen ze daar samen met hun boren door. Een 
nieuwsgierige kennis vraagt hoe ze dat 's avonds doen als ze naar 
bed gaan. 
'Vroeger zetten we er altijd een scherm tussen,' zegt een van de 
dames, 'maar nu we een dagje ouder zijn, hoeven onze mannen al
leen maar even hun bril af te zetten!' 

flink werke. Dè kumt umdè ikzèluf 
mun pepierke nog nie al te goe ziej. 
wel vrimd, ik zag "t zaoterdig nog 
zo goe. En het volk mèr zegge 
""Bloaze"."", ge doet uw best, ik volg 
minnen toeter ... en dan kriede ge 
un loag snippers over aw hin. 
""Bloaze .. " heej .. speult es wa.:·. 
Verdorie, ge waart net kloar! Min- · 
nen toeter ha 't behoorlijk kauw an 
z'n kleppe, bai mai de druppels an 
de neus, waoges trekke en wai ver
ekke .. ""Speule ·-, zin ze en dan dur 
dè volk.. ""Bende muug .. " Wa ware 
wai soame blèj. dè we an 't eind 
warre. en achter un raom konne 
gón · zitte mi unne groate pils in 
meen hand (dè wel). Nog gauw un 
par kloons weggejagge die zwaaide 
en zeen: "Blaost is wa .. blaost is 
wa .. " Ze stake dun draok mi ons en 
ik zee:_ "An uw neus. flaphanne
se . .''. Ut war unne skonne optocht, 
zeker. mèr as minnen toeter nie 
veurop ha gelaope. dan liep ik naw 
nog weg te duike vu al die gereeehte 
snuupkes ... blaoze ... zeen ze .. 
We han zeker unne prijs verdient. 
mèr dè ging skon nie dur, wai ware 
allein zeen ze, en ik ha nog gezèet 
dè waai soame din ... Ut hi ni laang 
gedujerd vur dè wai in ons koffer 
lage ... Blaoze. Smondigs is ut alle
maol wa hendiger vur ons. Un ujer 
of elluf gaon wai pas op stap. We 

· sprèke af dè we ginne pils zalle 
drinke, en zèker nie vur tweluf ure 
smiddags, ge kaant toch nie d"n hil
Ien dag ..... Minnen toeter ha alvast 
last van zever, en dè blie un tijdje. 
en hai ha nog meier. hai ha "t nie 
hillemaoL dien optocht hé, hai ha 
zeen tunneke bai un kefé laote lig
ge, en dè was ie naw kwijt. Tot over: 
moat van groate ramp, sprong ur 
ók nog un vèr en toen was ie hille
maol de kluts kwijt. Mèr goe dè ik 
ur steeds aachter heb gelaope. we 
hebbe nog wa kenne redde ... un 
aander tunneke gezocht en mi 
illestiek zin kleppe verboonde. Ut 
is dien dag nog heil goe gegón. zo 
goe zelfs dè we op het lèst nog op de 
stoewel munde goan staon. zodè 

TOT ZIENS 

wai nog harder klonke saome. We 
han saome afgesproke dè ik dizze 
kèjer nie zó achterover valle, zodè 
we dun volgenden dag an de lèste 
carnavalsdag zón beginne. Ik ha 
smerges mar ein probleem mar wel 
een graot, ik war hum kwait, en wór 
lótte ge uwwe maot naw hè .. Goe dè 
ik nie achterover gevalle war, ik 
wist ut inins. Onder het pudijum ... 
daor moest ie zin .. en doar was ie. 
tusse het glas, de snippers, de druij, 
de nattigheidmer wel in zin koffer .. 
hai wis vort zelluf de weg ... Dins
digs komme wai altijd unnen haop 
boere tege en moete we saome han
nebille ète. Minne moat hè ger vet. 
dan draait ut bai hum allmaol bit
ter. en dè was dus nie erg .. Ik kós de 
pótjes dan ók hendig mi meen 
speulhand anvatte. "Speule". hur
de wai wir inins. en wai din ut. 
umdè ut toch nog mer vur ifkes 
war.. Deensdig haawe wai mistal 
op mi veulspeule. Minnen toeter en 
ikke hebben ur dan hil wa op" ... zil-
te.. · 
Skón woorde heure wai nog. Hoe 
goe wai oons bèst hebbe gedaon. en 
dè ut dè ut geweldig war en dè ai zo 
goe bai elkaor heure en dè ... ""Nog 
inne kejer blaoze"". zegge ze dan ... 
en veuruit dan .. nog inne kejer. 
Mer wai zin muujg en wón ut lief
ste ons koffer in. Draome dè ut 
allemaol zo skón war en is. Dun 
Drosserd kumt zinne sleutel ók wir 
trughaole. kan ie wir binne .. Min
nen toeter en ikke doen ut nauw 
onderhand zón jaor of twintig. en 
elke kèjer wirwar ut skón en mou
wie. War ut mèr wir carnaval. of. 
nèje. waacht nog efkes .. uurst in 
bad .• minnen toeter en ikke. de ser
puntinus uraf. het geplek weg. de 
plank óp dun haop .. " de pepierkes 
gedreugd op de verwarming .. " nog 
uurst wa naogeniete .. munnen toe
ter en ikke ... 
nèje ge kriet urn nie .... W!li han gin
ne prijs saome. mèr wai blieve 
ulkaor wel vört volge .. hai veurop.:: 
urn te speule .. 

T ~ nPt 

TIJDENS DE CARNAVAL 
HELE DAGEN GEOPEND! 

Siggi en Hans 
11 

voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie 

t 
~~ 

Beverdonk 2 

_ ~ ~ . - Tel. 04930-10753 . 

~~ ..._ 

. ._.. 

--

-
._, 
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Uw huis is de schilder waard. 

GLAS- en SCHILDERWERKEN 

Verheijen 
Milhezerweg 31 - Tel. 12337 

'-----------4[il_ij / {/ I FOTO VIDEO AUDIO 

. CARNAVAL·VASTLE 

~ 

FOKA, specialist in 
foto; video, en audio e 

T Smeel en H agelaar 
Kl'tk:./tit.1/ 30 ho1·Jc M n/,•111.1:111 

OC'ut11P T<'I 04930 JJ5J7 

COMPACT DISCS VAN TOPKWALITEIT 

@ 

. '5Eiuze lJit m~E)r _ da _ri 5000 CD's. 

FÖKA FOTO VIDEO AUDIO 
Kerkstraat 8, Deurne, tel. 04930-12687 

voor een groot 
assortiment 

snoep, koekjes en 
tabaksartikelen 

De snoephoek 

A.Welten 
Lindelaan 1 
Tel: 04930-P217 

.... t- ...... . """" ... ~ <'4- -... " .. 4"~~&" •. 

voor al uw 
BR UJLOFTEN . 

en 
PARTIJEN 

Zaal v.d. Putten 
Milhezerweg 2 
telefoon 12558 

*** 
llBBB* 

BLOEMEN & PLANTEN 

J' 
J. PRIJS 
Helmondseweg 118 
Telefoon 13105 

• • • • 
0~00 ~ 0 0 000000000000000000 

Kruisstr. 6 ·St. Jozefstr. 6 · Liesselseweg 12 

n~<n~ool<i, 
fi'2~~ttmo~ 

ci.e.t'mocta 

~~~ 
_ Sdb)J-mo~ 

\Jó~~Hïr-lchtl~ 

INTERSHOE 
DEURNEKERKSTRAAT1 
HELMOND KERKSTRAAT 41 

KAMSTRAAT 26 

~ 
. Uitgebreide collectie 

De laagste prijzen 

Alleen te.vreden klanten . 

van der weijst 
haageind 1 deurne tel 14043 

~ 
Of( Dealer: Maurice La Croix 
Horloge merken: Certina 

Seiko 
Pulsar 

J. STEEGHS 

~ ,~ ~ ~ ·-'-<f-. ·C î ? 

kerkhof 
juwelier 

· Duqena 
. Prisma 
Casio 
Swatch 

. ' 
1 ' ~ 

t 
vur schon ~ ;!, ____ J · 
blumkes 
dag en nacht 
bai ons uit de 

Kerkstraat 7 5751 BG Deurne • Horloger - Juwelier 
bloemen· 
automaat 

HAAGEIND 24 

~ Sr. Jozefstr. 
~ hvek \erd. Bolssrr . 

C.v.Beurden & Zonen 

~11~80 

ELECTRO-TECHNISCH
INSTALLATIEB_EDRIJF 

"''''"'''"'''''''"'"''''''''''''''''"''~ 

DEURNE 
LIESSEL 
BAKEL 

usalk ffr. fl• 

UNIER 
is het brood van uw Echte Bakker' 

VEDDER 

I' "" ...-t Nouveau ""...-rst van . a 
ffr· Ar ffr. BO VJerin" ..........•.•. " .... - afd. STAAL afd. KUNSTSTOF afd. BEPLATINGEN 

• • ; 

Os..,..jOMERA Vur jauw neij roam in "r huis. vur 
~ hum zin ne ij pui in de winkel. vur 

. 1 stool a luminium kunststo f · beplotingen 1 hur neij deur veur. uur veul roamen 

1 1 j 
in dè kantoar - afijn zo kande wel 

konstruk!ies, romen. deuren. romen. deuren, dakplaten, durgoan. mèr noaw uurst _ eh 
romen, deuren, puien, vliesgevek. puien, rolvr'ken vloerplaten, proost hè !!! Ge koanu dernoa 

r • • ~ -::. ~ ( • J trcpre?-~ \ 2 .r1"".'~ - , J gevelb;ep~ , • 1 mer·s buurte mi iemund van ons . 
• • • .••• • • ••••••••• •• " Oskomera bv lndustneweg 19 . 5753 P8 Deurne Tet 0493[}-14502 wannu !!! 
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SrRIKKELkES ~KRENTJE 
* 't< •• lt-- • * 

~.o" . 
' 

PE(I-. 
TERS 

PRIJSVRAAG 
, 

In deze carnavalskrant staan Deelname staat open voor 
van de Deurnese middenstand · kinderen tot 14 jaar. 
een aantal advertenties. In Oplossingen kunnen voor 13 
sommige_van deze adverten- ~~bruari ca.s. ingeleverd wor
ties staat ·een letter, die met ·den bij: Huub v. Kessel, Hel
de tekst van de advertentie mondseweg 102, Deurne. 
niets te maken heeft. Bij de oplossing dient ver
liet is de bedoeling, dat deze meld te worden: naam, adres 
letters opgespoord worden en en leeftijd. · Onder de goede 
in de goede volgorde ge- inzenders worden 3 prijzen 
plaatst worden. Er zal dan verloot. 
een zin verschijnen, die iets te De bekendmaking hiervan 
maken heeft met carnaval. vindt plaats in Residentie De 
Het aantal letters, dat gevon- Vierspan na de grote optocht. 
den moet worden bedraagt 28 .. 

~ 
NVM .............. 

.... / 

/ 7 
tl(,\ 

<l~VI~~' 
~f' 1 · 1l·im.s~ • ' · .1 

SIE l\ ;f PEPPING ~!Carnavals l V l - maandagmiddag 

M A K E L A A R D IJ 8. v. ~fnsdagmiddag 
Aoltie Reddingiusstroot 4, Deurne. Tel.04930-15633. gesloten . 

• " ~ l- " . ... 

Prijswinnaars 
carnavalskrant 1988 

In de carnavalskrant van 
De Peelstrekels van het af
ge~?pen jaar was weer een 
pnJsvraag opgenomen_ 
Hiervoor werden diverse 
oplossingen ingezonden_ 
Na trekking onder de goe
de oplossers kwamen als 
prijswinnaars uit de bus 

Tijdens de optocht Mariken Kranz en Anouk 
mag in en Jochem Gerits. 
die straten 

waar de optocht 

doortrekt 

v. Loon 
Sanitair 
Liessel 

04934-1431 

niet geparkeerd 

worden!!!!! 

rtt-'I Verlijsdonk 
L/111 Interieurverzorging 

-=::..;:-

---

~ 

-
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KIJK EENS 
WATVAKERIN 

DE SPIEGEL 
~VAN DE KAPPER. 
4 . 

-r-== · Kapsalon Car)a-
k Fitissingel 187-Tel.:17999 

De smaakte 
pakken. 

Een lekker tussendoortje? 
Een lunch die eens een keer anders uitpakt? 
Een komplete maaltijd die bij iedereen in de 
smaak valt? 

Kijk even bij het diepvries-assortiment 
van Beckers! Volop keuze. Volop smaak. 
En handig genoeg om thuis een gevarieerde 
voorraad van aan te leggen! 

Smakelijk eten. Zeker weten! 

BECKERS 
Beckers Nederland B.V. Derpsestraat 48, 5751 KC Deurne. Telefoon: 04930-16877. 

Prettige camavalsdagen 
met ekstra kwaliteit 

vlees- en vleeswaren van 

D '/ CT 
Administratie:. ·-·- · ··. · · 1 

• - ' 

en adviesbureau Kuijten 

Derpsestraat 43 
5751 KB Deurne 

Tel. 04930-16028 

Advisering en begeleiding van ondernemin
gen in het midden- en kieinbedrijf, vrije beroe
pen en instellingen. 

Onze dienstverlening richt zich op : 

*Administraties 
*Loon- en salarisadministraties 
*Jaarrekeningen 
*Periodieke financiële overzichten 
*Belastingadviezen 

Bij alle bovengenoemde werkzaamheden ma
ken wij gebruik van moderne computerver
werkingsapparatuur inclusief tekstverwer
king. 
Vraag eens vrijblijVynd naar onze aantrekke
lijke tarieven. 

internationaal transportbedrijf 
kolen- en oliehandel 

heftruckverhuur op- & ove[slag _ 

jan verhaegh b.v. 

voltstraat 22 postbus 77 
5750 ab deurne - holland 

tel. 04930-13331telex51523 
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Strikkel van 1988 

Tja, dan sta je op het 
podium in de Vierspan 
toch wel - (even) met je 
mond vol tanden, ook al 
mis je er dan enkele. 
Uit handen van de Prins 
heb j~ zojuist de onder
scheidin~ "Strikkel van het 
jaar 1988 'omgehangen ge
kregen. Lekker ontspan
nen zat je op de zeer gezel
lige galaavond te genieten 
van onzinnige verhalen 
van verschillende kletsers, 
humoristische acts, carna
valeske dansen; gezellige 
muziek van de hoshengels 
en fijnzinnige humor van 
de Deurnese troubadour 
Peter Aarts op het plaatse
lijke reilen en zeilen. 
Vorst Gerard begon uit de 
doeken te doen wat de te 
onderscheiden strikkel(in) 
zoal aan voortreffelijks ge
presteerd heeft. In de woor
den " Hij schrijft,. praat en· 
loopt met name voor de 
jeugd (ook met carnaval) 
heel wat af' bespeurde je 
iets herkenbaars en dan 
loop je naar voren ·······:·" 
Ik had het kunnen weten! · 
In mi~n vroegere jeugd, 
enkele jaren geleden dus, 
zei "ons" moeder regelma
tig tegen me "wa bènde ge 
toch unne strikkel" er zo 
mi en dan aan toevoegend 
_"as 'r van jou mèr iets te
recht kumt!". 
Beide ·uitspraken zijn nu 
uitgekomen. Op één van 
miJn lijstjes stond een aan
tal strikkelcandidaten. Zelf 
stond ik daar ook op de 
11 le plaats (van onderen). 
Bedankt Stichting De 
Peelstrekels voor de onder
scheiding. Naar mijn idee 

heb ik weinig extra's ge
daan. Wel heb ik veel ge
woon - goed proberen · te 
doen, samen met. zoveel 
anderen, die ik daarom bij 
dit huldeblijk betrek. _ 
Al lijkt het énthousiasme 
voor het Carnaval om al
lerlei duistere en minder 
duistere redenen tanende, 
hopelijk kan ook komende 
Carnaval weer gezongen 
worden 
"'t is goe dé g'r bent" 

ALAAF 
Sjaak Obers. 

··········~············ ~ 

1 
, '_ .. --. ~.___ ,_,_ -:. ., 

' 

HEiN. Gi .NiE M'i 
.; E 

. Dansmarietjes
Tournooi 

Jaarlijks orgamseert Stich
ting "De Peelstrekels" 
rondom het Carnavalsge
beuren een dansmarietjes
tournooi. Dit is een even
ement dat in de voormid
dag een aanvang neemt en 
afbankelijk van het aantal 
optredens vaak tot in de 
avonduren uitloopt. Het 
concours wordt georgani
seerd onder de vlag van het 
F.N.D. (Federatie Neder
landse Danssport). Dit is 
een overkoepelend orgaan, 
dat o.a. zorg draagt voor de 
planning van de tour
nooien van de stichtingen 
of verenigingen, die bij hen 
aangesloten zijn. Tevens 
wijzen zij de diverse juries 
aan op de tournooien om 
alles zo correct mogelijk te 
laten verlopen. 
Zij, die op een F.N.D. tour
nooi een eerste prijs beha
len kwalificeren zich 
tevens· voor de finale van 
het Europacup tournooi. 
Dit is .een tournooi, dat 
jaarlijks georganiseerd 
wordt door de F.N.D. in 
Nederland, België of Duit
sland. Hierop treden dans
marietjes op uit eerder 
genoemde landen. Om een 
startbewijs voor dit tour
nooi te verkrijgen wordt 
vooraf veel geoefend en 
~ard gestreden. Vele dans
înari.etjes zijn maanden 
bezig om hun dans in te 
sfuderen en om wekelijks 
hun beste beentjes voor te 
kunnen zetten. Een bezoek 
aan dit evenement is meer 
dan de moeite waard.Voor 
de bestrijding van de on
kosten wordt een klein 
entreebedrag gevraagd. 

Comm. Dansmarietjes 

Wij danken al onze adverteerders en begunstigers 

van harte voor hun bijdrage. 

Zonder hun steun is het niet mogelijk om deze 

carnavalskrant te laten verschijnen! 

1. 

Erelijst 
van 

-begunstigers __ ~~ 
- ------ - - - -==-==::....-=.-- -:- - - - ~ 

-- - .:::::::=.....:::... -:-
J AMRO bank 

A.V.T, han_delsonderneming 
Bavaria Lieshout 
Architekt M.J. van de Berkmortel 
Boerenbond Deurne 

- Pastoor van de Bergh 
W. Berkers, Muziekpaleis 
Botim, timmerfabriek . 
Brood en Ewijk, accountants 
van Bussel, schildersbedrijf 
fam. Bijsterveld 
Chiqeu mode, modezaak 
G. van Dijk, groenten en fruit 

~ - ~ ~ - --

Fransen, dienstencentrum 
- J.H. van Gulick, dierenarts 

van Goch, touringcarbedrijf 
G. de Groot, dierenarts 
W. Hoeben, schoenmakerij 
fa. Hoeka deume, Sponsor 
M. van Hoof, juwelier 
M.P.I. Hoppenbrouwers, notaris 
Keijzers, drukkerij 
Keurslager van Baars 
Keurslager Keuten 
H. J<_uipers, ~lectrq _ 
Lichteveld, kledingmagazijn 

-=: -::-:--=- - . - ---=---- - -
Bill Martens 
Negen B, jeugd mode 
N.N. 
Fwn~mn . 
_Peter van Oosterhout, drukkerij ~ 

Rabo bank ~ 

Schiks gordijnen centrum 3 
Swinkels, assurantiën en makelaar o.g. --
Tappaz snacks -
F. van Tilburg, dierenarts 
J.P.G. Vermeer, dierenarts 
v.d. Wal, bouwmaterialen 
:t Wijnhuis 

----=- ----=-- --

-======'-- ~-- . ..,?-,;. =::::- - :;;:;:;;;;:;:;;=~~ 

HORECA 
BEGUNSTIGERS 

Hotel stationszicht, Spoorlaan 
Café van Baars, Spoorlaan 
Café de Swing, Stationsstraat 
Café van Hoof, Stationsstraat 
De Potdeksel, Markt 

De Peelpoort, Markt 

· -.:::o;.-

De Mèrt, Markt . 
Hof van Deurne, Haageind 
De Rode Leeuw, Molenstraat 
Café 't Pandje, Molenstraat 
Zanzibar, Molenstraat . 
Zaal van Moorsel, Molenstraat 
De Vierspan, Hogeweg 

- - ~ 

j~ 

- " ' . ' :" 

----= · -- ~ 

' " J 
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"Een bloemetje kan zoveel doen!" 

c.Bloe1t1 boetiek o41Htemarie 

Molenstraat 21 , 5751 LA Deurne 

Tel. 04930-17748 

Verkoper: H. V.D. STEUN 
lillïilM illililïilil verkoper: c. v.o. St EIJN 

GROENTEN EN FRUIT 

Tegen inlevering 
van deze bon 

een PEELSTREKEL 

met f 1,11 voordeel!!! 

l.IPEE ·~ •••• 
KANTOORBENODIGDHEDEN 

ADMINISTRATIEKANTOOR 

KANTOOR MEUBELEN KANTOORMACHINES 
TEKENTAFELS KASREGISTER$ 
SCHRIJF· EN REKENMACHINES 

KOPIEERMACHINES -
~.----" ... ~ ... 

Uw modeèèntrum bij uitstek 

Markt 10 - 04930-ll506 - Deurne 

~ kleurenfoto's ldag klaar ~ 

Administratie en belas
tingzaken m.b.v. Compu

ter 

Molenstraat 48 

5751 LE Deurne 

Telefoon 04930-17566 

~ ): 1 : ,, • N ••: ~~~~ ··: ~ 
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Programma BOERENBRUILOFT 1989 1 ~ 

Boerenbruidspaar 1988 
Teun en Drieka van de Weijer 

Ons werd gevraagd om een 
verslag te maken over onze 
ervaringen als Boeren
bruidspaar 1988. 

Wat is het fijn om boeren
bruidspaar te zijn. 

Met ons gezin hebben we 
er echt van genoten. Op de 
eerste plaats willen wij ook 
iedereen bedanken, die 
m.eegewerkt hebben om er 
een mooi feest van te ma
ken. Zeker de KVO, Prins 
Arjan en De Peelstrekels. 
Het '":'as voor ons een fijne 
ervarmg. 
Het ondertrouwbal in de 
Vierspan was voor ons een 
gezellig feest. Het was één 
grote familie. De Prins en 
zijn gevolg, iedereen deed 
gezellig mee. Het was een 
feest dat doorging tot in de 
kleine uurtjes en toch nog 
te vroeg was afgelopen. 
Op carnavalsdinsdag wer-

den we thuis met de huif
kar afgehaald . .De stem
ming zat er meteen in. Bij 
het Gerardushuis in de 
Walsberg werden we afge
haàlçl door Blaaskapellen. 
Daarna vertrok de hele 
stoet met rijtuigen, mooi 
uitgedoste paarden en veel 
voetvolk naar de markt. Op 
de markt waren veel Peels- . 
trekels om de onechte 
plechtigheid bij te wonen. 
De Operzaniker Hans 
Keeren wist het goed aan 
elkaar te kletsen. 
Ook de familie was er om 
hun meningen over het hu
welijk uit te spreken. 
Bruidsmeisjes en Bruids
jonkers waren er met 
mooie wensen. Na de 
plechtigheid ging het naar 
de Vierspan, waar een ge
zellige drukke receptie 
volgde. Er was een goede 
sfeer, gezellige muziek, 
maar zeker allemaal fijne 
mensen met goede wensen. 
We willen dan ook ieder
een nogmaals bedanken, 
zeker onze carnavalsfami-

lie. Wat fijn zo'n familie te 
hebben. Ook tle buren die 
alles mooi versierd hadden 
bij ons aan huis, de 
muziekkorpsen, de men
sen met de paarden en 
wagens, ja iedereen die er
bij betrokken was. 

Dank je wel.... .... Boeren
bruidspaar 1988 
Teun en Drieka van de 
Weijer 
Ook wij vonden het een 
fijn feest... .. Mariëtte, Han
ny, Helmi, Theo en Marie
ke. 

GEBR. 
ALDENZEE 

Op alle velden en 
wegen, 
Kom je Aldenzee 
tegen. 

Aldenzee, grond en 
loon werken, 
Kwadestaartweg 9+9a 

Carnavalsdinsdag 7. januari .. 
Om 13.30 uur opstellen van de stoet voor de 
bruiloftgangers bij het Gerardushuis in de 

Walsberg. . 
Wij hopen weer op "unne séhónne hoop · 

volk" die het bruidspaar zal vergezellen naar 
de mert, waar dan om 14.30 uur d'n TROUW 
is. Daarna vertrekken we naar de Vierspan, 
waar het Boerenbruidspaar receptie houdt. 
Onder de receptie is er gezellige muziek 

Namens de KVO wensen wij alle Peelstreke
linnekes en .Peelstrekels een gezellige carna

val 1989 toe. 

Carnaval 1989 wordt oat fijn? Zeker wel en dit zal ons nieu
we bruidspaar zijn. Carnavalsdinsdag gaan we allemaal 
naar de markt, want daar gaan ze trouwen. We hopen dat 
ze het niet gaan berouwen. Peelstrekels eh Strekelinnekes 
maakt dan allemaal plezier én veel. Carnaval vieren doen 
we samen in Deurne, ons dorp in de Peel. 

TRVVJENDAAG of 
BOÉREBflOËLOF AANGEKLEID DOOR: 9 
Thigefij hel? nikt 

umaanudoon?.., 

BOÉREBllOÉLOFJKLEIER 

Karel v. Brimeustraot 14 
Vliegenkampstraat 50 
5923 CA Venlo-Blierick 
Tillefoon 077- 871750 (privé 823704) 

~- -
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· Timmerbedrijf J. Joosten 
Eekstraat 10 - Deurne-Tel. 04930-17213 

Werkplaats: Tel. 04930-16153 
Voor al uw machinaal timmerwerk en -materialen 

Gespecialiseérd .in klein-timmerwerk etc. 

f:111u1i11 · 
llUIKE 

H. Martens 
Paul Gabriëlstraat 5-9 

Tel. 04930-16282 · 

VOOR AL UW DIEPVRIES PRODUCTEN 

W@@• lf"®ICil~Ï®~®@©illl®ll'llilc®ll'll • 

Eendracht 7, 5751 SB Deurne ·~ 
Tel.: 04930-15314 

Met een kleureffect op je BOL 
heb je heel de carnaval LOL 

kapsalon P. Swart 
de visser 13, Deurne 
tel. 04930-12838 

Cafetaria , , De Smul hoek'' 

Helmondseweg 65 - Deurne 
telefoon 11 085 

ZEVEN DAGEN OPEN 

Glas verf behang autolakken 
tevens uw adres voor 

glasreparatie· 
Cl~ 

V·.d. MORTEL 
Telefoon: 04930-12844 LIESSELSEWEG 18 

F. J. van Nonen N aannemersbedri~ b.v. t~'\ 
. ~~ 

* NIEUWBOUW * ONDERHOUDS-* RENOVATIE WERKZAAMHEDEN * UTILITEITSBOUW * MACHINALE TIMMERWERKEN 
G. Bilderstraat 4, Deurne, TELEFOON 04930-13120/15462. 

AKKU'S 
BANDEN 
UITLATEN 

LPG 
SUPER 
NORMAAL 
DIESEL 

Tegen zeer lage prijzen. 
Leembaan 55 ·Deurne· Tel. 04930-19009 

Met carnaval 
maghet 

varken kapot ... 
veel plezier 
ermee! 
~~~~~~~ nnnvon 

·--- - - -=--== 

NOOYEN ROOSTERS BV 

. Fabriekstraat 12- 5753 AH DEURNE 
Tel. (04930> 16860 

NOOYEN: Europa's grootste fabrikant 
van roostervloeren voor varkensstallen. 

Kettler Benelux - Deurne Holland 

STAO 
KETTLER,~ 

DANZITU 
GOED. 

BAVARIA BIER 

--
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ROSE MONTAG" 

Het echte carnavalsgebeuren 
Carnavals-Maandag is de 
dag van Rose montag. De 
dag van Carnaval op 
straat, het zogenaamde 
dweilen. van café naar café 
en dan het liefst met een 
dweilorkest. 
Zo gebeurt dat al jaren in 
Duitsland. Nu zes jaar ge
leden namen de oud Prin
sen Jan Lichtevelden Gijs 
v. d. Broek, het initiatief 
om dit in Deurne ook op te 
zetten. Men nodigden de 
oud Prinsen van De Peels
trekels, bestuur en raadsle
den met hun partners uit, 
(per rose brief) om aan de
ze "Rose Montag" deel te 
nemen. Er was ook een 
echt dweilorkest nu onder 
de naam "Blo ast urn op" 
en zo is het begonnen. En 
het is een vaste traditie 
geworden, men hoeft zelfs 
geen uitnodigingen meer te 
versturen ze komen van
zelf en het gaat alsvolgt. 
LOOPTE EFKES MEE?? 
Allee dor guttie dan ' '. 
Tis Carnavals moandig 
tussen elf en twelluf ure. 
Verzamele baaij zaal van 
Moorsel. Het begint lekker 
vol te louwpe. Kiek dor 
heade -- l)et orkest "Bloast 
urn op" ok al. Jongens 

- roept Gijs v. d. Broek.. Lap
pe! ! ! Ieder betaalt een tient
je en ontvangt een · rose 
roos. Die plant men op 
hoed, pet of horst, zodat de 
obers kunnen zien wie bij 
de club heurt. Muziek zet 
in, bier begint te vloeien, 
zwieren en zingen maar. 
We vertre-kken ... de stroat 
op .. ~ , orkest vuurop ... , een 
paar honderd meter verder 
weer de volgende café/bar 
binnen. Ze zien oew gérre 
komme wonne! Na un half 
uurke orkest wir vuurop 

wir nor boite .... we hebbe 
den hille weg nodig!! En 
mar zinge, de mensen op 
straat kriege er ok lol in! 
We weije den zoveelste bar 
binnen. Gijs roept... Lap
pe! !! Wir un tientje en we 
kriege un aander kleur 
roos. (Toe nau toe wiere die 
meestal gemakt dur Ria 
Smeets en Lies v.d. Broek) 
En het bier wordt · weer 
rondgedeeld. Hè Heintje!!! 
Kende nog ne goeie mop?? 
Natuurlijk kent Heintje 
die en die wordt ver- . 
telt....Jache jongens ... , de 
muziek zet weer in en zin
ge en zwier maar weer en 
zo gaat het maar door. Er 
wordt zelfs iemand gehul
digd met de VETLERRE 
MEDAILLE, meestal die
gene die altijd de grootste 
mond of kweek hi. Het 
wordt een groot en fijn car
navals feest en iemand die 
het een keer heeft geproefd 
kan er niet meer van afblij
ven. Ze gaan voortaan elk 
jaar mee! Sinds vlee-joar 
haken De Peelstrekels zelf 
onderweg ook voort in. En 
zo gaat dat door toteen uur 

- of zeven s'avonds en 
meestal is de laatste aanleg 
·het Hof van Deurne. Kiek 
dan kende ut inwendige 
ook un bietje baaijwerke! 
Het is in ieder geval ne dag 
carnaval die wel vur drie 
daag telt. Dus mensen die 
mar inne dag wille gon, zit
te hier goe:! Gijs en Jan gel
lie bent afgelouwpe joar 
gehuldigd vanwege vijf 
jaar leiden van ,,ROSE 
MONTAG". Bedankt vur 
het innitiatief en da we nog 
veul magge "rose mon
taaaage"!! -Want de is ne 
skonne fistdag! 

·Rosemontag vierder, 
Hv.d.K ..............•........•. " ...... " •....... 

·~~~ ~ ~,"", + ·M,· i 
(•:Jlllil'.'.• - . - -r.. ~ K - -

ESJP~·-~ 
KETEL & APP. FABRIEK bY. 
1:: . Wattstraat 1 · tel. 15300 fl 

<><>+. DEURNE $'~ 
+•.,.eLa & 1Ne'fP.'°' 

Tel. 12475 
Energiestraat 3 
Tel. 04930-13957 

Gebr. Daniëls 

Voor alle grondwerken 
Zand & grindhandel 

LANOBOUWMECHANls.ta"IE 

BEORUF 

TAAH&TAAAT illi~ 
aa G~ · 

Tl!L: 12ft9J' . . . 

v. à. .MtJ'NCKHOF 

" . ~ ~. ~ 
;.;'<\ ~ 

et" 
lf~ 

1 ~. 

Y'(' ~ 

Bent u _'t_an_J?La11 ,een rij~~wijs 
te halen, bel ons eerst -

Voor. 15,- per uur · 
kunt u terecht op ons eigen 
oefenterrein. U kunt al be
ginnen met uw 17,5 jaar 
Door de opleiding te.volgen 
bespaart U 

honderden guldens 
op uw rijbewijs B. Ook in 
automaat. 
Ook voor motor rijles kl'ffit u 
bij ons terecht. 

BENZINE + LPG 
STATION 

)~ ~ : : .:~ ~ i - ~ :~ ~ *):\ ·: ~ - " ~ .:;.~: -: · - ~ -~ ·. : . : 

AUTORIJSCHOOL 
THIJSSEN 
Vlierdenseweg 232, 5756 AD Vlierden 
Telefoon 04930-11011 

::: 

De enigste avond dat ze alle
maal laat ·naar bed· gaan 

Ja, de jaarlijkse gala-avond 
in Huize St. Jozeph mag 
gerust een hoogtepunt wor
den genoemd. 
Ruim vóór de aanvangstijd 
nestelen de bewoners van 
het verzorgingstehuis en 
verpleeghuis zich al in 't 
Trefpunt, dat dan is omge
toverd in een sfeervolle 
camavalszaal. 
Het afgelopen jaar werd de 
eigen boerenbruiloft van 
het verzorgingstehuis tij
dens de gala-avond gehou- _ 
den. 
Carnavalsvereniging "De 
Peelstrekels" was daarmee 
zeer in haar nopjes. Wat is 
mooier dan humor vóór 
ouderen dóór ouderen. 
Ook het personeel van St. 
Jozef laat zich op deze 
avond van zijn beste kant 
zien. Verkleed dansen en 
hossen zij mee met de 
bewoners, de Raad van Elf 
en het Prinselijk paar. 
Traditioneel wordt op çleze 
àvond krentebrood en 
metworst geserveerd om 
hiermede de feestroes nog 
te vergroten. 
Als dan rond elf uur, half 
twaalf iedereen 't Trefpunt 
weer verlaat, zijn niet allen 
"vast ter been". Op deze 
avond dat ze "thuis op rak" 
gaan raken sommigen 'm 
flink. 
Ja, de carnavalsavond mag 
er zijn en het onechte paar 

dat wij er van overhouden 
geeft een extra spanning 
~an dit jaarlijkse gebeuren. 

M.H. Jansen Azn, 
Direkteur · 

(Wijze: Wij zijn van St. Jozef) 

Op de boerenbruiloft 
Van 't Bejaardenhuis 
bent U allen welkom 
U voelt U zeker thuis 
Ook aan de Prins en zijn Prin
ses 
De vorst, de raad en het orkest 
wij strikkelen maar door 
en zingen saam in koor 

Drie dagen feesten 
't is een hele rit 
maar dat zijn de dingen 
waar muziek in-zit 
Ook wij bewoners vieren mee 
En deze zaal is ons café 
kom dus gerust eens hier · 
en maak met ons plezier 

Onze Boerenbruiloft 
is voorwaar niet mis 
bruidegom en bruid 
trouwden zonder hindernis 
Ja, ze zijn nu een "onecht'" 
paar 
dat kregen wij zöwaar nog 
klaar 
hoera met bruilofspaar 
zij zijn het paar van 't jaar 

DAMES- EN HEREN KAPSALON 

Anny v. Nunen en Antoon Berkers -9 

Heuvelstraàt 13 
Deurne - Tel. 12909 

; 'fndustrieweg 2, tel ~ 14593 

~ ~ ;.· 

~ 

..._. 
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-· 

pagina . 26--- - ---'----------- -------------DE PEELSTREKEL 1989 ~ •' 

:io oot··· · ··' · · · .. , ·· • · ·· ·.·.· ·'"" • ·'""•'·· 

. ~;;r~;;;i;pi~~t;~~ 
Bai ons kende ge 
komme vur alle 
reizen noar ut 

boiteland. 

Tel. 04930-16555 

GARANTIEFONDS 
REISGELDEN 

Helmondseweg 4 
· .Deurne 

aannemersbedrijf 

~ aldenzee b.v. -1 1 deurne 
HELMONDSEWEG 42 ~ TEL. 0 4 930-12390 

VLIERDENSEWEG 160 ~ TEL. 04930-14629 

...illtt~ 
wegenbouwmaatschappij j. heijmans b.v. 

Godsweerdersingel 89, Postbus 212, 6040 AE. Roermond, Telefoon 04750-34072 

'n goede bekende in de wegenbouw 

Voor een bijdetijds advies in zake: 

rijnders assurantiën b.v. 

Lage kerk 22, Deurne Tel. 04930-13786 
Nieuwstraat 2, Liessel Tel. 04934-1602 

Verzekeringen 
Persoonlijke leningen 
Financieringen 
Hypotheken 
Sparen 

Katsberg 30 
Meijel 
tel.: 04766=-1975 
b.g.g. 04930-13544 

staat onze staf van 
medewerkers voor u gereed 

~ 
~ 

diepvries gevogelte 

·1 
GOOSSENS 
GOOSSENS bv pluimveeverwerkende industrie van de Cehave nv 
deurneseweg 8 5724 Al Asten-Holland, Postbus 16 5720 AA 
telefoon..(04936) 8133 telex 51275/51281 goki nl 

Centrale verwarming - Airconditioning 
Warmte terugwinning 

Fa. Th. Jet ten 
HOUTHANDEL 
HOLTEN 

Deurne tel. 04930 - 139'5'7·-

j 
• : 

Veldstraat 37, Deurne Î• 
tel. 04930-12346 • 

i - . • • : • • • • 
SNELLE'LEVERING, 1 
LAGE PRIJZEN 1 
Platen - Deurne - Balk
hout~ Triplex - Wandpla
ten. 

VCU1 

~~®®~rnlh1 
Voor een ~::;::-'.\ . 

1 Uitgeb~eid ;cm, 
111 

assortiment '-~ 1

1 , 

snijbloemen _" 
. Kamerplanten \ 

~~~~~e~ken ~ · ~ · 
Grafwerk -
l\ardwerk 
Tuinplanten / · 

v.. 

\JEL"D5î1<'5 ~ 
IEL. -1 i'1oi 

1 • 
1 • 1 • • • " 

Café-biljart "Oen Thijss" 
ZUS en BERT 

Spoorlaan 17 - DEURNE - Tel. 04930-13862 

. ' '"''' . a.oau · · Qoe\e" 
As ge drukwèrk wilt 

beste/Ie, 
dan moeite ge SMITS 

efkes belle. 

Of ut naw um rékeninge, 
stickers of trauwkartjes gi, 
wai zitte nerges mi. 

Gin gelul, goei spul !!! 

Smits ·Drukwerk Service 
Leembaan 19 - 5753 CW DEURNE - Tel. 04930-11041 

- i : • ..... 
• • • • • • • • • : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • • : • • • 
1 • 
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.t'JfJ afdeling van koninklijke ''harmonie deurne" 

Met de beste wensen voor prins MARC~L 1 en veel succes ~ 

~ ' h Wij willen graag onze bijdrage leveren en wij doen er zeker wir 'N BOLLEKE AN! 
.. ·-~ ~ 

' ' , • • - ' • \ 1 \ • • ' \ ~ "\..,..., ...... <> ~
~ , . 
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î 
Timmerbedrijf W. v.d. HEUVEL 

Leembaan 52, Deurne 
Tel. 04930-17815 

· H.R. nr.: 42993 

AUTOBEDRIJF J.H MANDERS EN ZN 

RENAULT 
Voltstraat 1 5753 AL Deurne Tel. 04930-12626 

.1 iiM 
' .:: 

~ 
'"1 _ff ' \. . t 

W 
----· ·-

MART MUNSTERS B.V. 
Loon- & Grondverzetbedrijf 

Griendtsveen8eweg 3.5 
57 54 AA Deurne . g 04930-15286 

Aanhangwagens 
Landbouwwagens 
Koeienwagens 
Polyester antislipvloeren 

Leembaan 10 
5753 SL, Deurne 
Tel. 04930-17938/ 19016 

~r .o l[i[[ 1 jj[!i[l!CI! 1 1 nm 1. 

l!l~Wfilj 

Orkest: Roulette 
's Maandags: MATINEE 
Dinsdags: MINIKLETS 

VLIÈRDEN 

l 
Zaterdags: FANFAREBAL 

bm i1Z [ilJlJl 1 ! ll·i'll!·:E il if:·üir. i Pi!~ llCnIJ[ 

v.d. Akker 

Reinigingsbedrijf 

Tel. 04930-13458 

Jacob Marisstraat 5 · 5753 DC Deurne 

Ramen wassen 

Onderhoud gebouwen 

Gevelconservering 

Riool reinigen 

Riool tv inspektie in kleur 

Dag- en nacht-service 

1968 Sinds 20 jaar een reinigingsbegrip. 1988 

Bogaievsky & van Leeuwen 
MAKELAARDD o.g. 1 . Als wij het niet kunnen verkopen; ..... . 

is het niet te verkopen! 
Someren : Juliana park 8, 5711 AJ Someren, 04937-4045 

.""'?'--_5 

•· 

- ..... 

Eindhoven: Leenderweg 90, 5615 AC Eindhoven,040-110345 ' -
Deurne : Statiol!-sstraat 103, 5751 HD Deurne, 04930-16825 
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drukwinkel peter van qosterhciut - 'molenstraat 60 5751 Ie deurne - telefoon 04930-15828 - telefax 04930-15879 , 
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