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STICHTING DE PEELSTREKELS 33 JAAR JONG. 1958-1991 

8 februari 1991 

In de Residentie 
"De Vierspan" te Deurne. 

m.m.v. 
De Hosbengels 

en een grote 
Drive-in Discoteek. 

assurantiën 

Asfale1a assuranr1en 
Derpsestraat 43 

5751 KB Deurne 
Tet 04930-10066 

Fax 04930-10875 

Voorverkoop: Vierspan te Deurne · 
op 26 januari en 2 februari 1991 
van 11.00-13.00 uur. Entree fl. 5.00. 

Het aangewezen adres voor: 

- Verzekeringen 

- Pensioenen 

- Hypotheken 

- Financieringen 

Wij geven u geheel vrijblijvend een 
deskundig advies. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • 
: Het adres voor al uw : 
: meubelen o.a. eethoeken, : 
: bankstellen kleinmeubelen,: 
• slaapkamers matrassen • • • • enz. enz. • 
• lndustrieweg 21 • 
: 5753 PB Deurne : 
• Telefoon 04930-20314 • • • • • f9••······································" 

Toen de nu jubilerende carnavals
vereniging "De Peelstrekels" werd 
opgericht was ik dus 9 jaar. Geen 
leeftijd waarop je je intensief bezig
houdt met de culturele gebeurtenis
sen in het dorp, zeker niet als je 
opgroeit op 'n boerderij in wat dan 
nu zo mooi heet "het buitengebied". 
Het historisch belang van deze 
"geboorte" .ontging mij op dat 
moment dan ook volledig. In al 
mijn onschuld had ik toen (geluk-

- kig) nog geen idee van de ravage die 
hierdoor jaarlijks in ons gezin zou 
worden aangericht. 
Carnaval heette vastenaovend en 
de enige muziek die er in zat, kwam 
uit de rommelpot, 'n volks muzie
kinstrument, 'n geluid voortbren
gend dat opvall ~ nd goed harmo
nieerde met de geur van de gedroog
de varkensblaas, 'n onmisbaar on
derdeel. het vasten werd hierdoor 'n 
stuk onantrekkelijker. 
Met 't verstrijken der jaren groeide 
bij mij de belangstelling voor 't 
"echte" carnaval. 'n Dagtocht (op 
ongeveer 13 jarige leeftijd) naar de 
optocht in Venray verschafte ons al 
enig inzicht in 't schoons dat ons te 
wachten stond, mijn eerste vaste
naovenduitje bij "Tummiskes" ver
ruimde die blik nog aanzienlijk. 
Er verschenen verslagen in de krant 
over klets-zwets-zanik- en zever
aovende. In lyrische bewoordingen 
deed de verslaggever kond van al 
het moois dat er op de regionale 
podia over het voetlicht werd ge
bracht, CARRé kon wel sluiten. 

DAAR BIJ TE MOGEN HOREN; 
het werd een obsessie voor mij. 
DAAR BIJ TE HOREN; het werd 
een obsessie voor mijn vrouw en de 
kinderen. 
Thans zit ik met de onvoorziene 
gevolgen van mijn ongebreidelde 
ijdelheid en eerzucht. Als de carna
valsvereniging mij benadert voor 'n 
optreden op de Gala-avond kan ik 
moeilijk "Nee" zeggen. Ook het 
schrijven van dit artikeltje is het ge
volg van zo'n ondoordacht "ja". 
Hopelijk denkt u nu niet dat ik er 'n 
hekel aan heb: applaus is 'n prach
tig pepmiddel, optreden voor 'n vol
le zaal is 'n prettige verslaving en de 
enige mogelijkheid om gratis De 
Vierspan binnen te komen. Het be
zwaar zit 'm voornamelijk in de 
uren dat ik ijsberend door 't huis 
banjer, naarstig speurend naar ge
schikte onderwerpen. Ik zeg u, het 
valt niet mee om, met op de achter
grond de "Pin-up Club", te piekeren 
over het afscheid van "den burger 
en de sik". 
Dat 't elk jaar redelijk gelukt is, ver
wondert onszelf nog wel 't meest. 
Dat 't ook ditjaar weer mag lukken. 
hoop ik natuurlijk voor de jubile
rende Peelstrekels en het publiek, 
maar zeer zeker voor de mensen die 
jaarlijks minimaal 6 weken moeten 
leven met 'n in zichzelf gekeerde 
egoïst. 

Peter Aarts 

Autobedrijf JOS HEINSBERGEN 
INKOOP - VERKOOP - SCHADES - ONDERHOUD - APK-KEURINGEN 

Ampèrestraat 4 - 5753 ST Deurne 
Telefoon (04930) 16563 

Potgrond en compostbedrijf 
Containerverhuur en transport 

THIELEN 
Schutsboom 42 Deurne - Tel . 04930-12929 

NATUURSTEENtiANDEL 
DRIESHEN 

* Grafstenen * Dorpels * Tegels (natuursteen) * Vensterbanken 
Wij repareren tevens uw oude grafstenen. Onze kwaliteit , uw garantie. 
Haspelweg 23. Deurne. tel. 13632 

van BREE PERZEN 
schommerveld 21 DEURNE 

OOSTERSE 
TAPl.ITEN 
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stichting wordt op 15 november 
1976 een feit. In de jaren '70 doen 
ook de diverse bals hun intrede. 
Naast het gebruikelijke Prinsen bal 
en Boerenbal ontstaan het Kerstbal 
en Lentebal. Deze bals dienen me
de de benodigde financiën binnen 
te brengen. Van een enkele kiena
vond wordt overgegaan naar weke
lijkse kienavonden. 
Het huidige vignet van de stichting-

tel, 2e secretaris, Marcel van Nunen 
penningmeester en Ties Verbaar~ 
schot hebben reeds en zullen nog 
veel werk dienen te verzetten om 
C3:rnaval in het ~eelstrekelrijk op 
peil te houden. Dit kan niet zonder 
de inzet en de steun van de vele stil
le medewerksters en mederwerkers 
en natuurlijk alle Peelstrekelinne
kes en Peelstrekels. 

... ____ ._....;;.. ____ _. een ontwerp van Cor van den Broek 
- wordt op 22oktober1974 door het 
stich tings bestuur goedgekeurd. 
Briefpapier en onderscheidingen 
zullen worden aangeschaft. In het 
seizoen 1974-1975 overleed de voor
zitter en Ere-Strekel Willie Geerts. 
Hij werd in augustus 1975 opge
volgd door Gé Markhorst. In 1977 
wordt de 1 e "Strekel van het jaar" 
uitgeroepen. Het 4e lustrum ging 
ongemerkt voorbij en het 22 jarig 
bestaan werd gevierd op 30 septem
ber 1979 met een receptie en gezellig 
samenzijn in de Residentie "De 
Vierspan". 

In 1991 bestaan de Peelstrekels 33 
jaar. De voorbereidingen daartoe 
zijn reeds in gang gezet. Iedereen 
die in welke vorm dan ook aan de 
Peelstrekels in deze 33 jaar hebben 
gewerkt, verdienen een woord van 
dank. Immers zonder die inzet was 
dit niet mogelijk geweest. Hartelijk 
dank en een prettige en vooral goe
de Carnaval 1991. 

Peelstrekels in 33 jaar 
Op 28 september 1991 is het 33 jaar 
geleden dat De Peelstrekels door 
een groep carnavalsvierders werd 
opgericht. Al bladerend in het ar
chief van De Peelstrekels is over de 
oprichting zelf weinig terug te vin
den. Op het gevaar af enkelen te ver
geten, waarvoor bij voorbaat onze 
excuses, is het noodzakelijk enkele 
namen van de werkers van het 1 e 
uur te noemen. Voorzover uit de ar
chieven valt na te gaan, waren dat: 
Willie Geerts, Harrie Goossens. 
Harrie Hermans, Louis Heine
mans, Jan Keijzers, Antoon Fran
sen, Harrie Sauvé en Hein Smeets. 
De 1 e voorzitter werd Willie Geerts. 
de allereerste activiteit was een car
navalsfestijn op 11-11-1958. door de 
nog ongenaamde vereniging werd 
een prijsvraag uitgeschreven. Win
naar werd Nellie Strijbosch die de 
naam "De Peelstrekels" had 
bedacht en daarmee de prijsvraag 
won. De 1 e Prins in 1959 was Jan 
Bruggenwirth die thans in het Lim
burgse Meijel woonachtig is .. 
Het eerste seizoen, zo blijkt u it de fi
nanciele stukken, werd met een 
klein negatief saldo afgesloten. 
Vooral in de beginfase werden 
diverse acties opgezet, zoals autoo
riëntatietochten, loterijen, rik- en 
toepconcoursen, etc. Enkele jaren 
later ontstonden de fancy-fairs. 
Uiteraard werden zittingsavonden 
gehouden en vanaf t:arnaval 1959 
de optocht. Ook reeds in het begin 
werden uitwisselingen gehouden 
met o.a. Fidele Heide uit Lobberich 
en De Geitenbokken uit Boxmeer. 
In 1959 ontstonden de eerste con
tacten .met andere carnavalsvereni-

gingen uit de gemeente Deurne en 
met name De Heikneuters uit de St. 
Jozefparochie. De Peelstrekels 
werd als vereniging opgericht en op 
de ledenlijst 1960/1961 prijkten 138 
namen. De eerste carnavalskrant 
verschijnt in 1960. In 1964 doen de 
dansmarietjes ook bij De Peelstre
kels hun intrede. 
Het 1 e lustrum werd gevierd in het 
weekend van 4/5 januari 1964 in 
zaal van der Putten en een receptie 
in hotel De Zwaan. 
In de beginjaren 60 tradt als hofka
pel - voorzover te achterhalen- op 
de boerenkapel van de K.H.D. Deze 
werd in 1966 omgedoopt als "De 
Hósbengels ". 
Het 2e lustrum werd gevierd in zaal 
van Moorsel met 2 grote Beierse 
avonden met medewerking van 
"Die Egerländer Kaiser Jäger" op 9/ 
10november1969. Op de uitgeknip
te advertentie staat geschreven 
"strop f. 1.100,00". Of het 11-jarig 
bestaan als zodanig is gevierd, is in 
het archief niet te achterhalen. 
Einde 1972 ontstaat de Prinsengar
de. Deze be<>taat uit de oud-prinsen 
\an De P~dstrekcls. In 1972 ~tarten 
enkele Peelstrekels een "Club van 
Honderd" met als doel De Peelstre
kels financiëel te ondersteunen. In 
1973 bestaan De Peelstrekels 15 
jaar. In dit jaar werden Willie 
Geerts, Harrie Goossens, Frans van 
de · Kerkhof en Hein Smeets be
noemd tot Ere-strekel. Rekening 
houdend met de steeds grotefe om
vang van het carnavalsgebeuren 
worden in 1974 de voorbereidingen 
getroffen om de vereniging om te 
vormen tot een stichting. Deze 

Na de Carnaval 1983 draagt Gé 
Markhorst 'de voorzittershamer 
over aan Hein Smeets. In 1983 
wordt het 25-jarig bestaan op 12 no
vember gevierd met een receptie. 
Hein Smeets is dan ook 25 jaar lid 
van De Peelstrekels. De jaren '80 
zijn moeilijk voor de stichting. In 
1984 worde'n Gé Markhorst en Wil
ly Martens benoemd tot Ere-strekel. 
In 1988 draagt Hein Smeets de voor
zittershamer over aan Willy Mar
tens. De diverse financiële bronnen 
(kienen, bals, dansmarietjescon
coursen, e.d.) bieden weinig soelaas. 
Gezocht wordt naar andere bron
nen. Uiteindelijk biedt sponsoring 
een oplossing, terwijl daarnaast een 
grote loterij en horeca-onderne
m ingen een zekere bijdrage lc\cren. 
Daarbij mogen natuurlijk de adver
teerders, begunstigers en Club van 
Honderd niet worden vergeten. Na 
een moeilijke fase kan worden ge
constateerd dat De Peelstrekels uit 
het dal omhoog komen. Dit mag 
worden afgeleid uit de belangstel
ling welke door de inwoners van het 
Peelstrekelrijk aan de dag wordt ge
legd. Het huidige bestuur met o.a. 
Willy Martens, voorzitter, Jan 
Rakels, vice-voorzitter, Gerard 
Geurts, secretaris, Ad van de Mor-

Bron: Archief stichting De Peelstre
kels 

Prins-onthulling 
1991 
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Kuijten 
administratie 

Adminis1ra11e- en 
adv1osbu10 Ku11ton 

Derpses1raa1 43 
5751 KB Deurne 

Tel 04930 - 16028 
Fax 04930 - 10875 

Advisering en begeleiding van 
ondernemingen in het midden· 

en kleinbe.drijf, vrije beroepen 
en instellingen. 

Onze dienstverlening richt zich op: 

- Administratie 

- Jaarrekeningen 

- Belastingadviezen 

- Loon· en salarisadministraties 

- Periodieke financiële overzichten 

Bij alle bovengenoemde werkzaamheden maken wij 
gebruik van moderne computer verwerkingsapparatuur 

inklusief tekstverwerking. 

eethuis 
party-service 

van der weijst 
haageind 1 deurne tel 14043 

• 
• 

• 

• 
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1961 
Prins Hein 1 
Hein Smeets 

Carnaval in het rijk van De Peelstrekels. 
En dat al weer 3xll jaar 
Na 33 jaar zou je vermoeden dat de 
carnaval in Deurne een wel erg in
geburgerd feest zal moeten zijn. Of 
dit zo is, laat ik graag ter beoorde
ling aan anderen over. 

Omzien is kijken naar de toekomst 

Het is in ieder geval een feit, dat er 
steeds weer veel mensen zijn, jong 
en oud, die zich op deze dagen ver
heugen, die er naar uitzien. Voor 
hen hoort het bij de hoogtepunten, 
die je in een jaar zoal kunt meema
ken. Maar er zijn er ook velen, die 
aan het carnavalsgebeuren geen 
boodschap hebben. Zij zoeken hun 
heil elders met een weekje vakantie, 
of ze houden zich afzijdig va~ dit 
hele gebeuren. 

worden; dat we de volheid van het 
leven, het "meer-in-het-leven" 
steeds beter gaan zien en ervaren: 
elkaar nabij zijn in vreugde en ver
driet, in werken en vrij-zijn. Dan zal 
er (ook) ditjaar zegen rusten op het 
carnavalsgebeuren in Deurne. Dat 
moge dan ook mijn wens zijn rond 
dit carnavals-jubileumjaar 3xl 1! 
Van harte wil ik de carnavalsvereni
ging hiermee gelukwensen! Hope
lijk komen er nog vele malen elf 
jaar bij, zoadat jullie nog vele jaren 
de gangmakers kunnen zijn en blij
ven van het carnaval in Deurne. 
Prins , Raad van Elf, Bestuur en alle 
Peelstrekels, maak er een echt ju
bel-jaar van! 

Mij is gevraagd een voorwoord te 
willen schrijven bij gelegenheid van 
het verschijnen van deze jubileum
uitgave van 'de Peelstrekel'. 
U kunt wel begrijpen dat dit voor 
mij als nieuwe burgemeester een 
hele eer is. 
Ik richt dan ook graag een paar 
woorden tot u, lezers, van deze uit
stekend verzorgde carnavalskrant. 
In de 33 jaar dat de Peelstre'kels be
staan is er vanalles gebeurd. Men
sen zijn gekomen, mensen zijn ge
gaan. 
Er is gelachen, maar er werd ook af 
en toe een traantje weggepinkt. De 
echte carnavalsvierder heeft dit al
lemaal meegemaakt en zou het ook 
niet gemist willen hebben. 33 jaar is 
met enthousiasme gewerkt om de 
echte Deurnese carnaval te bren
gen, met de gemeenschap als klank
bord. 

Proficiat Peelstrekels! 
De carnaval is bij uitstek geschikt 
om elkaar te leren kennen en om el
kaar teleren waarderen. Drie dagen 
om over de eigen haag of schutting 
te leren kijken, elkaar te ontmoeten. 
Dagen vol kleur en klank vol vro
lijkheid en goedlachsheid. 33 jaar is 
een hele tijd, zullen veel mensen 
zeggen. Dat is het ook, maar toch 
wil ik beweren dat de Peelstrekels 
pas 33 jaar jong zijn. Deze carna
valsvereniging zit - zo heb ik ge
hoord - vol leven, vol ideeën, en 

, heeft om al haar energie te kunnen 
: botvieren nog zeker 3 maal 33 jaar 
, nodig. Een vereniging die het fol
kloristisch gebeuren wat carnaval 
toch is, weet uit te dragen naar de 
Deurnese gemeenschap. 
Wel vind ik een compliment op zijn 
plaats voor de leden, die de vereni
ging toen deze heel eventjes, maar 
dan ook heel eventjes plat scheen te 
liggen, in heel korte tijd weer op het 
peil hebben gebracht waarop ze 
thuishoort. 
Deze carnavalskrant is een van de 
hoogtepunten van het Deurnese 
carnaval, naast de overhandiging 
van de stadssleutel en natuurlijk de 
grote optocht. 
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes 
met u hopen mijn vrouw en ik dat 
het Peelstrekelrijk een bijzonder fij
ne carnavalstijd gaat beleven. Dat 
de Peelstrekels mogen groeien en 
bloeien. Wat goed is moet goed blij
ven. 

De burgemeester van Deurne, 
drs. J.W. Smeets 

Hoe het ook zij: carnaval 1991 
brengt voor zeer velen weer een pe
riode van vrij-zijn in alle rust of op
genomen in de feestvierende ge
meenschap van het Peelstrekel-rijk. 
In ieder geval hoop ik, dat iedereen 
die ruimte mag krijgen, maar die 
ook mag geven aan anderen om 
volop te genieten, om even afstand 
te kunnen nemen van de ernst van 
het leven en te laten zien, dat het le
ven meer is en meer kan zijn, dan 
werken alleen; dat het leven meer is 
dan alleen maar kiezen voor jezelf; 
dat het leven meer is, dan de sleur 
van het leven van alle dag. 
Zo'n carnavalstijd biedt ons daar
toe de mogelijkheden. Want carna
val vieren wil toch zeggen; mensen, 
doe niet zo ernstig; het leven kent 
toch ook een blije kant? Het is een 
unieke gelegenheid om broeder
schap en zusterschap te vieren, om 
te onderstrepen, dat leven (en zeker 
feestvieren in het leven) een 
gemeenschapsgebeuren is. Een 
gemeenschapsgebeuren moet het 
carnavalsfeest zijn en blijven, d.w.z. 
dat we elkaars gelijken willen zijn; 
dat we elkaar met respect benade
ren; dat we elkaar de ruimte geven 
om opgenomen te worden in de 
kring van de feestvierende menigte. 
Ik hoop in ieder geval, dat deze car
navalstijd bijdraagt aan de opbouw 
van onze Deurnese gemeenschap, 
dat we er rijkere mensen van mogen 

Alaaf... ........ . 

Pastor A. Hasselman 

Loterij 

Sinds twee jaar organiseert Stich
ting De Peelstrekels een grote lote
rij. Dank zij uw steun was dit een 
succes en kon de Stichting de reke
ning sluitend maken. In 1991 is er . 
natuurlijk weer een loterij en wij 
hopen dat deze met uw steun weer 
een succes wordt. De loten kosten f. 
1,00 per stuk. In totaal zijn er 6000 
loten en we hopen - en daar gaan 
wij eigenlijk van uit - dat deze ook 
worden verkocht. Voor uw steun 
danken wij u reeds bij voorbaat. 
De 1 e prijs is een dames- of heren
fiets t.w.v. f. 750,00. 
De 2e prijs is een draagbare kleuren 
t.v. t.w.v. 550,00. 
De 3e prijs is een draagbare radio 
t.w.v. f. 200,00. 
De trekking is op Carnavalszondag 
direct na de prijsuitreiking van de 
optocht in de Residentie De Viers
pan om ongeveer 17.00 uur. De uit
slag van deze trekking wordt in het 
Helmonds Dagblad en het 
Weekblad voor Deurne/Peelbelang 
gepubliceerd. 

Steun Stichting De Peelstrekels. 

HOTEL·CAFÉ 
,,STATIONSZICHT'' 

J. HENDRIKS 
tel. t2955 

zondag: 
opstellen en vertrek van de optocht 

maandag: 
Kindermiddag, wederom met clown FLAPPIE 

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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Radio - Televisie - Video 

ELECTRO WIJNEN 

1962 
Prins Jan II 

Jan Verhaegh 

. Voor alle elektrische apparaten - wasautomaten . diepvriezers. 

koelkasten enz. enz. 

Uitgebreide sortering moderne en exclusieve verlichting. 

~ !lasiusstraat 1 

'elefoon 17064 

'•· 

r 

'<ende in de wegenbouw 
• 

-

~-~"·'·~"'''''""'''''''''•'-X'''''''"'''"~'...:1 
~ St. Jozejstr. 

i hoek ~erd. Bolsstr. 

C.v.Beurden & Zonen 

tel. 13680 

ELECTRO-TECHNISCH-
1 NSTALLATI EBEDRIJ F 

Zelfbediening-tankstation ·liJ ;~k;;;k•;;u~;i·~e 
superdiesel 
l.p.g. 
EURO benzine 

loodvrij 
24 uur per dag open 

geen contant 
geld nodig 

(Verrekening via bank- of giromachtiging} 
Reeds honderden tevreden klanten! 

Vraag inlichtingen bij kantoor Boerenbond. 

Wie goed rekent, , 
tankt bij Boerenbond Deurne. 

De laagste prijs in de regio. 

Kettler Benelux - Deurne Holland 

STAO 
KETTLE 

DANZIT'Q~ 

GOED. 

• • 

STRAKE 
dr. Huub van Doorneweg 26 
5753 PM Deurne 
Nederland 

MART MUNSTERS B.V. 
Loon- & Grondverzetbedrijf 

Griendtsveenseweg 35 
5754 AA Deurne 'SI' 04930-15286 

• 

• 

• 
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1987 
Prins Jan VI 
Jan Hoeben 

Naast de uitingen van plezier, wordt er 
achter de schermen door vele vrijwilli
gers hard gewerkt om tijdens de optocht 
met een perfecte wagen deel te nemen. 
Elk jaar wordt rondom een bepaald 
thema gewerkt. Dit jaar is dat een voor
de-hand liggend onderwerp: EEN 
TON VOOR DE WlK. 
In oktober 1990 startte deze aktie, 
bedoeld om de keuken uit te breiden en 
opnieuw in te richten. zodat die veiliger 
en doelmatiger zou worden én om in -------------.1 het gebouw een lift naar de bovenver

collectes en bijdragen van partikulie
ren worden verworven. Elk jaar een he.
Ie klus om de eindjes aan elkaar te kno
pen. 

Carnaval met een doel 
dieping te realiseren, waardoor het hele 
gebouw voor iedereen toegankelijker 
wordt. Een huis-aan-huis brief is in de
cember in heel Deurne en Bakel be
zorgd. Daaraan voorafgaand was al 
een aktie gehouden onder de bedrijven, 
fabrieken en winkeliers: paginagrote 
advertenties in het Weekblad van 
Deurne ondersteunden de campagne 
en bovendien kwamen er vele giften in 
geld en natura binnen. Dit alles had 
een uitstekend resultaat! De opbrengst 
tot nu toe heeft u kunnen lezen in de 
pers. Nu is het al jaren een traditie, dat 
voorafgaand aan de optocht een collec
te gehouden wordt ten bate van de zor
genkinderen uit Deurne en Bakel. De 
opbrengst is altijd hard nodig, omdat 

En als je dan ook nog aanpassingen 
aan het gebouw wilt waarmaken, kan 
het niet anders of je vraagt de burgers 
van Deurne en Bakel om hun mede
werking! Zo ook tijdens de carnaval 
1991 .... 
Wij vertrouwen erop, dat velen weer 
blijk geven, de zwaksten in onze 
samenleving een warm hart toe te dra
gen en dit te willen onderstrepen met 
een gul gebaar in de collectebus. Met 
uw steun, kunnen wij onze plannen 
waarmaken! Desnoods beschouwt u 
uw bijdrage als een soort 'entree' om de 
ongetwijfeld schitterende optoc ht te 
mogen bekijken." 

Zorgenkinderen weten als de bes
ten hoe zij Carnaval moeten vieren! 
In de Wik, het clubgebouw voor 
Zorgenkinderen uit Deurne en 
Bakel heerst al maanden grote be
drijvigheid, als voorbereiding op 
carnaval 1991. Er is een eigen Prins 
en Prinses met raad van Elf. 
Op diverse middagen en avonden 
staat de grote zaal van de Wik bol 
van de Carnavalsleut. Diverse car
navalsverenigingen stellen het op 
prijs om op bezoek te komen met 
hun hele club: De Peelstrekels en de 
Hosbengels hèbben er een traditie 
van gemaakt, terwijl ook anderen er 

Prettige carnavalsdagen 
met ekstra kwaliteit 

vlees- en vleeswaren van 

Slagerij Firma van Goch 

tekens weer in slagen om een heuse 
carnavalssfeer in de Wik te bren
gen. Tijdens de drie dolle dagen is 
de Wik voor iedereen open. Op zon
dag na de optocht is er Snert, op 
maandag komt Hotch Potch de 
stemming verhogen en ook op dins
dag gaan de beentjes van de vloer. 
En dat alles in een ongedwongen, 
hartelijk en vooral spontane sf eer! 

AKTIE "EEN TON VOOR DE WIK" 
slechts 10% van de totale exploitatie 
door de gemeenten Deurne en Bakel 
samen gesubsidieerd wordt. Alle overi
ge financiën moeten uit akties, kienen, 

TELEFOON 12360 

goei spulle 

Het bestuur van de stichting Gejejong 
wil carnavalsvereniging De Peelstre
kels van harte gelukwensen met het 33-
jarigjubileum, prins carnaval 1991. een 
onvergetelijke carnaval toewensen en 
alle Strekels en Strekelinnekes heel 
hartelijk danken voor de vele blijken 
van waardering voor de inzet die tien
tallen vrijwillegers/ sters wekelijks be
steden aan de aktiviteiten voor zorgen
kinderen uit Deurne en Bakel. 

COMBI 
FOTO•VIDEO 

dom meiskens 
box meer venray de urne 

vur aaw cente 

HEMA 

• 
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1988 
Prins Arjan 1 
Arjan Ahout 

Goeie Raod ! ! ! 
As ge drukwèrk wilt 

beste/Ie, 
dan moeite ge SMITS 

event1es belle. 

Of ut naw um rekeninge, 
stickers of trauwkartjes gi, 
wai zilte nerges mi. 

Gin gelul, goei spul !!! 

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

• \ Leembaan 51 

AKKU'S 
BANDEN 
UITLATEN 

schilders-afwerkingsbedrijf 

deutnebv 
5753 CW Deurne Telefoon : 04930-12425 

SUPER+ 
LPG 
SUPER 
DIESEL 
EURO 95 

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

Autobedrijf J.H. Manders & Zn. 0 
Voltatraát l - Boek Liesselseweg 

5753 RL Deurne, tel. 04930-12626, b.g.g. 15600 R.ENAULT 

Tel. 12475 
Energiestraat 3 
Tel. 04930-13957 

Gebr. Daniëls 

Voor alle grondwerken 
Zand & grindhandel 

1k heb een vlieg ingeslikt,' roept het 
jonge vrouwtje uit. 
'Fijn,' roept haar man, 'hoe minder 
van die beesten hoe beter. ' 

'Maar dat is ons kindje niet, Wim' 
'Ssst. Het is in ieder geval een betere 
kinderwagen.' 

• 

lng Büro ELBO 

Techn. Adviesbureau Eltink 

Wij staan klaar voor al uw 
werktuigbouwkundig tekenwerk van de eerste 
bout tot en met komplete projekten. 

Ook tijdens de karnaval blazen wij ons partijtje 
mee!! 

Chemiestr. 4 

Info: Tel. 09-49216251004 
Fax 09-49216241345 

4060 Viersen 11 
Tel. (02162) 51004 
Fax (0 21 62) 41 3 45 

• 

KETEL & APP. FABRIEK bY. 
~ Wattstraat 1 ·tel. 15300 /' 

<><>A.. DEURNE ~:t; 
T+, ~" 

~.,.ELs & aNe"f~ 

internationaal transportbedrijf 

heftruckverhuur op- & overslag 

jan verhaegh b.v. 

voltstraat 22 postbus 77 
5750 ab deurne - holland 

tel. 04930-13331telex51523 

DOUWCHEMIE 'DE BIKKELS' D.V. 

Vottstroot l lB 
lnd. teil. de Kranenmortel 
5753 Rl DEURNE 
To~loon , 04930-11266 
Tololait 04930-11343 

VOOR EEN DESKUND IG ADVIES 

• 
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1985 
Prins Wim 111 

Wim van de Mortel 
al ettelijke maanden afvragen welke 
belangen zij moeten dienen, met 
hun jonge leven als onderpand? 

Golf is er meer dan ooit reden om 
dankbaar te zijn. Dan vieren wij 
ons feest voorlopig met een wank~l 
vertrouwen in de grote mannen dte 
zonder feestneus door het leven 
moeten. 

Voor de Peelstrekels heb ik a1 vele 
malen mogen schrijven over de zin 
van Carnaval, over levensvreugde 

._ ___________ ....,.en verbroedering tussen rangen en 
standen. Maar nog nimmer werd dit 

P. Vink 

Carnaval 1991 
Dan wordt ik gebeld door iemand krijgt. Vieren ze in Irak en de Ver
van De Peelstrekels met het verzoek enigde staten nog ::an ganse h~.~te 
om iets te schrijven voor de carna- carnaval? Ik kan mIJ dat nauwehJKs 
valskrant en ik wordt besprongen voorstellen en ik kom terug op de 
door een vloed van tegenstrijdige rode neuzen van de Peelpoort. 
gedachten. Daar is allereerst mijn 
sprong naar het verleden; naar het Want ik vraag mij af, hoe de grote 
jaar toen wij ons in de Peelpoort al der aarde tegenover elkaar zouden 
echte carnavalsvierders waanden staan als ieder was uitgedost met 
door een grote, rode neus op te zet- een lachwekkende feestneus. Op de 
ten. Ik had mijn herinneringen aan televisie gaat geen dag voorbij of wij 
Venlo, de stad van "Joeks en ple- zien hele reeksen van belangrijke 
zier", waar carnaval al in grote op- lieden die ernstig praten over het lot 
maak gevierd werd toen in de Peel van Europa en misschien wel over 
alleen gesproken werd over de veer- dat van de gehele aarde. Zouden zij 
tig daagse vasten. Evenzovele da- opeens het betrekkelijke inzien van 
gen van onthouding, met eens per hun zwaa1wichtige vergaderingen? 
dag een volle maaltijd en in de kerk Nee, dat zouden zij niet want al te 
de wekelijkse toespraak over de zeer zijn zij doordrongen van hun 
betrekkelijkheid van alle aardse gewichtige taken. Deze regels 
goederen. Want als wij het woord schrijf ik op de derde Kerstdag en 
carnaval gaan vertalen naar de ~or- hoe wij het wenden of keren,. ook ii: 
sprong, dan betekent carnaval mets dit Deurne van ons staat 15 Januan 
anders dan "afscheid van het vlees". geboekt als een dag die zal beschik
U zult vragen: "van welk vlees?" ken over vrede of oorlog, over het 
"Van de lichamelijke geneugten masker of het gasmasker. Het is een 
tussen man en vrouw?" Dit wordt harde waarheid, maar het is wel de 
een zeer kuis verhaal en met vlees waarheid. En wat rest ons nog an
bedoel ik dus puur en uitsluitend ders dan van de ene dag in de 
het vlees van onze deurnese slagers. andere te leven en er op te vertrou
Maar geldt dat nog voor 1991? Ont- wen dat op het laatste moment het 
zeggen wij ons nog iets van de sla- verstand wint van het gevoel. 
ger, bakker en de cafetaria? Nee, wij 
doen dat al lang niet meer en eigen- In februari is het carn'aval. Dan 
lijk zouden wij voor carnaval een trekt de optocht door onze straten 
andere term moeten bedenken. Iets en ik vraag mij af, welke gedaanten 
als "Lentefeest" of "dans op de vul- wij zullen zien. Trekken wij ons te
kaan" want wij dansen al vele rug binnen de omheining van de 
maanden op de vulkaan die "Golf' Peel? Of richten wij de schandpalen 
heet en het is best mogelijk dat de op voor de leiders die kunnen be
vuurspuwende berg al is uitgebar- schikken over het leven van vele 

volksfeest zo zeer overschaduwd 
door een dreiging die afmetingen-------------
kan aannemen tot over de gehele 
aardbol. 

Wij kunnen alle boze voorspellin
gen verdrijven met drank of de kus 
voor een geliefde vrouw. Maar deze 
verdoving duurt slechts kort en nog 
immer zit ik met het onheilspellen
de tussen Kerst en 15 januari. Tus
sen vrede of oorlog. Tussen de waar
de van mensenlevens en de macht 
over Oost en West. Wij dansen op 
een vulkaan en wij trachten drie da
gen alle onheil te vergeten. Afscheid 
van het vlees, afscheid van een tijd
perk waarin de atoombom nog niet 
was uitgevonden. Als wij carnaval 
kunnen vieren zonder oorlog in de 

) 

Uitslag van een 
enquête: hoeveel 
mannen slapen 
Jekker in na de 
geslachts
gemeenschap: 
Dertien procent. 
De andere zeve
nentachtig pro
cent moeten eerst 
nog naar huis. 

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 

~n~Ud~ere~so~cro~n ~~n&njon~m~ne~d~z~h~---------------------------• 

JOHN HINDAll'áS AUTO'S 
Lançistraat 130 5754 PB Deurne Tel. 04930-19944 

Verkoop en reparatie van diverse merken. 
Tevens caravanstalling · binnen en buiten-

• 

• 
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1986 
Prins Ties 1 

Ties Verbaarschot 
"Echo" verrast door De Peelstrekels 

Tijdens de carnavalstijd in 1990 
kreeg het bestuur van "Echo" (de 
eerste collectieve hart en vaatpa
tiênten organisatie) Deurne, een 
uitnodiging van het bestuur van de 
Peelstrekels om met het voltallige 
bestuur aanwezig te zijn bij de 

.._ ___________ _. Prinsverkiezing ....... 1990. Bij de 

besteed. Voor dit jaar hebben wij 
gemeend om dit geld te bestemmen 
voor een Vereniging die zich inzet 
voor hart en vaatpatiënten en zich 
dienstbaar maakt voor de mede
mens door het geven van Reanima
tie-cursussen, mag ik daarom ver
zoeken twee leden van het bestuur 
van de Echo naar het podium te ko
men om een cheque van f. 500,- in 
ontvangst te nemen. Ja mensen dit 
was net zo'n grote verrassing als dat 
er een van ons Prins was geworden. 
Peelstrekels nogmaals, hartelijk be
dankt voor deze vorstelijke gaven 
voor onze hartclub. Overigens, wij 
vonden Prins Ad ook nen hille 
goeie. 

Tegengengehouden door een 
Amsterdammertje 

Tijdens mijn regeer-periode heeft 
zich ook een voorval afgespeeld, nl. 
een onaangename verrassing met 
het gereconstrueerde centrum
plan, weet U het nog, Juist ja, nieuw
bouw en verbouwing van het 
gemeentehuis, aanleg van de markt, 
het plaatsen van bomen en m.b.t. 
het verkeer om dit in juiste banen te 
leiden, het aanbrengen van diverse 
straatornamenten, zoals verlich
ting, zitbanken, parkeerplaatsen en 
amsterdammertjes (dit zijn ijzeren 
paaltjes van circa 80 cm hoog en zij 
staan muurvast in de grond) op de 
meest gunstige plaatsen. 

Een van de aktiviteiten van stich
ting de Peelstrekels is de optocht die 
op carnavalszondag door de straten 
van Deurne trekt. 

De optocht verliep goed, ook over 
de Markt totdat de Prinsenwagen 
van Prins Ties I en Prinses Sien met 
de Raad van Elf arriveerde, wat 
schetst onze verbazing, er was geen 
doorkomen aan, die amsterdam
mertjes stonden in de weg. 

Ondanks verwoede pogingen van 
de technische dienst van de ge
meente Deurne om die amsterdam
mertjes af te slijpen of weg te halen, 
lukte het niet, er was geen doorko
men aan. Dus einde optocht, dit 
was wel een teleurstelling voor ons. 

Sindsdien zijn in overleg met de ge
meente, de nodige voorzieningen 
~etroff en dat dit niet meer mogelijk 
lS. 
Bedankt hiervoor. 

Als Prins is dit ook een prettige Ook de Prinsenwagen is korter en 
belevenis, veel publiek, het weer smaller gemaakt. 
was gunstig, wel koud. maar door 
strooien van snoepgoed en de Prins Ties L 1986 
begroeting van het publiek kreeg je 
het snel warm. 

Interieurbouw W. v.d. Heuvel 

u•111111111111111u1111-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

" QUICKYNETTE ff 
stomerij nieuwe stijl ~ 

"De Martinet " 13 
Deurne 

Telefoon 14774 

1 
r~ 
tt 
fit 

llUUUlllUllllflUlllllll1111tlllllllllllllllllflltlllllllllllllllltllllllllllllllllll 

Leembaan 52 
5753 CV Deurne 
Tel. 04930 - 17815 
H.R. nr.: 42993 

VERLICHT! NGS- EN 
GESCHENKENBOETIEK 

,,Martinet' 
Eksklusieve verlichting 

De Martinet 16 - Deurne 
Telefoon 04930-14 786 

Nee lllaar ... 
bent ó dat? 

Bijna al onze klanten kennen we persoonlijk. Maar tijdens 
carnaval kan het natuurlijk gebeuren dat we u niet meteen herkennen. 

Dat is daarna wel weer over! 

Amro Bank llJ 
xxxxxxxxxxxxx 

De Martinet 21 Deurne xxxxxxxxxxxxx 

echo heerste er gelijk verwarring, 
spanning, verwachting, wat is er te 
doen??? Wat zal het zijn??? Zou er 
een lid van onze Echo Prins van 
Deurne worden??? Mijnheer Willy 
Martens??? Waarom moet het gehe
le bestuur opdraven??? Zeg ik niet!!! 
Zorg nou maar dat jullie aanwezig 
zijn. Ik kan niet vertellen wat er 
staat te gebeuren, dat moet een ver
rassing blijven! Ziege naw wel, d'r 
sti iets te gebeure, kan toch goe zain 
dè ter inne van ons uit de Echo 
Prins wordt?? Er werd met namen 
gesmeten ja, zowat iedereen van de 
Echo zou wel prins kunnen worden, 
maar wat geschiedde? De Zondag 
waarop de Prins der Peelstrekels 
bekend zou worden gemaakt was 
aangebroken. het bestuur zat voltal
lig in spannende afwachting, een 
lid van ons bestuur ontbreekt! ziede 
naw wel! Stil nou en wacht maar af. 
Net voordat de Prins bekend ge
maakt zou worden, nam Willy Mar
tens, voorzitter van de Peelstrekels, 
het woord en sprak tot de aanwezi
gen, Dames en Heren bij de stich
ting De Peelstrekels is een besluit 
gevallen dat als er gelden over blij
ven, dit aan een goed doel wordt 

bukkems 
SCHOENEN 
TëL~l2523 

Namens de "Echo", Henk van de 
Kerkhof, secretaris. 

• 

• 
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1967 
Prins Harrie I 

Harrie Knijpers 
Gala-avond 

Een van de vaste programma onderde
len van Stichting "De Peelstrekels is de 
Gala-avond. De Gala-avond 1990 was 
zoals in de regionale dag- en weekbla
den tot uitdrukking is gebracht van bij
zonder gehalte. De commissie Gala
avond is er voor 1991 in geslaagd om 
voor u weer een keur aan artiesten vast 
te leggen. Voor u zullen in het geva
riëerde programma op zaterdag 2 

Ook voor 1991 is het gelukt om De Sja
wi's uit Valkenswaard in ons program
ma op te nemen. Z ij zijn bekend van 
hun optredens bij radio en t.v. (o.a. bij 
Ted de Braak). Met veel succes zijn zij 
vorig jaar opgetreden in Mierlo (regio
nale kampioenschappen), waarbij het 
publiek hen tot enkele toegiften dwong. 

-------------"februarie 1991, aanvang 20.00 uur pre
In 1990 hebben zes Deurnese dames 
succes geboekt met hun optreden als 
"Zesstuks mè unne bonte aovend". Deze 
groep zal ook in 1991 op een carnava
leske wij ze inhaken op het Deurnese 
gebeuren. 

BIJ 

Optredende artiesten: 

Frans Brugmans - Tjeerd v.d. Kimmenade 
Peter Aarts - Jan Strik 

De Keiegalmers - De Groep Zesstuks 
De sjawi's 

Muziekale omlijsting: 

De Hösbengels 

autorijschool '~ Tjeu Philips 
Stationsstraat 19 
tel. 04930-13831 
voor Deurne en omgeving 

Wat eten kannibalen die op dieet staan'J ? . 

Uitsluitend kaboutertjes 

cies. onder anderen optreden: 

De dansmarietjes van De Peelstrekels 
hebben natuurlijk een nieuwe dans in
gestudeerd. 

De Hösbengels. welke niet meer weg te 
denken zijn, zijn ook van de partij. Zo
wel tijdens als na de Gala-avond geven 
zij acte de presence. 

Frans Brugmans reeds enkele jaren 
garant voor het in werking zetten van 
de lachspieren, is o.a. bekend met zijn 
buut De Ambulance Broeder. Met deze 
buut was hij in 1989 Opperkletsmajoor 
bij de Keijebijters. zowel in 1988 als in 
1989 is hij regionaal Kampioen gewor
den en in 1989 ook nog Brabants kam
pioen tonpraoten. 

Voorts treden als tonproaters voor u op 
Tjeerd van de Kimmenade uit Aarle-Rix
tel als "vaandeldrager". Met deze buut 
behaalde hij in 1990 de Zilveren Nar
renkap te Helmond en is finalist bij de 
Brabantse Kampioenschappen. 

Tenslotte Jan Strik uit Someren als 
Heli's Angel. Met deze buut werd hij 
kampioen van groot Deurne en was 
finalist bij de keienbijters. Onlangs is 
hij daarmee regionaal kampioen 
geworden en is hij finalist bij de Bra
bantse kampioenschappen. 

Voor al Uw 
lingerie en 
nachtmode 

LIVERA 
DEURNE 
Stations
straat 13 

Met Beijers 
groente en fruit · 
bent U altijd 
beter uit! 

Hetgeen reeds enkele jaren is gepro
beerd, is voor 1991 gelukt. De bekende 
groep De Keiengalmers uit Helmond 
treedt in deurne op. Nadere toelichting 
is hierbij niet nodig. 

Na een afwezigheid van een jaar is de 
Deurnese troubadour Peter Aarts met 
zijn groep weer van de partij. Verdere 
introductie is niet nodig. Z ijn optre
dens in het verleden staan hiervoor 
borg. 

DeStrekelvanhetjaar 1991 wordt op de 
Gala-avond bekend gemaakt. In 1991 
zal deze titel voor de 1 Y maal worden 
toegekend. 

snackbar 

~ t § t ~ t 11 IDJ Hi1 ifiH~ IHi ~ 
gebr. van seccelen 
stationsstraat 27 
de urne 
te l. 04930-1 2091 

snacks uit eigen keuken 

• 
• 

• 

• 

" 

• 



STICHTING DE PEELSTREKELS 33 JAAR JONG. 1958-1991 

1968 
Prins Pierre I 
Pierre Keeren 

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

BLOEMENMAGAZIJN 

De Akelei 
Speciaalzaak in modern en betaalbaar 
bloemenwerk voor elke gelegenhe id! 

Stationsstr. 92 - Deurne - Tel. 04930-12113 

-········································· 

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

Wij gooien met onze prijzen 

Iedere week nieuwe aanvoer van: 
Transportschadeartikelen o.a.: 

'XG:J\\ lWDDC!IC!llBCDmlmmmo 
~8iind.IB!r.) 1 =~SA 1 =weni<straat23·25 I ~568 
T-04132·50858 Telefooo 04138·73174 T~etoon 04120·50190 T~etooo 04930-20122 

Het grootste, en beter ver· 
zorgd assortiment rookar· 
tikelen vindt u natuurlijk 
in: 

Koelkasten 
Wasmachines 
Diepvrieskisten 
Diepvrieskasten 
Droogautomaten 
Fornuizen 
Vatwassers 
Magnetrons 

'N TV:'!: g'fo 
~~ -

Fa. Reijnders-Willems 

EMILE BERKERS 
Stationsstraat 38, Deurne 

Wenst u een fijne carnaval! 

Met carnaval zijn wij gesloten! 
Stat ionsstraat 1 7 Deurne 

telefoon 04930-14 758 

Stationsstraat 24 - Deurne 
Telefoon 04930-12691, 

Voor al uw Carnavalsartikelen 

Stationsstraat 45a 
Deurne 
Tel. 04930·11033 

Elzas-Passage 53 
Helmond 
04920·22312 

* damesrokken - blouses * babykleding * handdoeken 
* taf el kleden 

Goossens textiel 
A. van Wetten 

Stationsstraat 44 
Deurne. 

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. 

Vastenaovend vieren is fijn""""" .. "" 
Mèr dan aachteraf die koppijn!! 

en dör moette ge wir vur bij HART JES zijn. 

wij wensen oe sterkte toe! 

HART JENS 
DROGISTERIJ-PARFUMERIE 

Stationsstraat 37 
Deurne 



Snackbar 

STICHTING DE PEELSTREKELS 33 JAAR JONG. 1958-1991 

1969 
Prins Jan IV 

Jan Lichteveld 
33 jaar Carnaval 

Wat betekent 33 jaar Carnaval? 
33 Jaar genieten van feest en mu
ziek, maar ook ontzettend veel aar-
dige mensen ontmoeten; ook veel dagenlang prutsen of frotten voor 
wèl en veel wee achter de schermen; verrassingsoptredens of optocht; 
halve nachten praten over proble- duizenden snoepzakken vullen 

.__------~=-.J men; voor kindertraktaties; 
jarenlang fancy fairs mee organise- avondenlang heerlijk naamloos 
ren; meehossen tussen feestvierders; 
maandanlang dansmarietjes trai- vaten bier en fris drinken; 
nen voor hun optreden; dagenlang achter de muziek aan-

-halve nachten wachten op laatko- sjouwen; 
mers; meegenieten met jong en oud. 

Heeft U in koken geen zin ? ? ? 

Een hapje van ons gaat er altijd in 

RINY VAN VEGHEL sloten koffie schenken bij bespre-
kingen en voor de "durzakkers"; Na 33 jaar kan ik nog steeds van dit 
honderden uitsmijters bakken voor alles genieten! 

Stationsstraat 64 - Deurne - Tel. 17581 onze durzakkers; 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nachtenlangbabysittena~anderen Een Carnava~vierster 

feesten; 
Keukencentrum M. BERKERS 

1:.~ \41J IS OK NOG 

ANNE MER 

As ge ut beste 
wilt, moete ge 
bel Berkers zijn! 

Voor atbalen, snelle 
service. 

Als U van te voren 
telefonisch besteld 

staat Uw maaltijd 
gereed om af te halen 

Openingstijden: 
Elke dag van 11.30 uur 

tot 23.00 uur 

Stationsstraat 62 
Telefoon 04930-19693 

Deurne 

DE ECHTE 
WARME BAKKER 

Stationsstraat 94 - Deurne 
Telefoon 12507 

,__~~~~~~~~~~~ 

Uw GAZELLE 

0 Fietsvakman 

Fa. Manders 
Rijwiel handel 
Stationsstraat 108 
Deurne 

TON HART JENS 
FOTO STUDIO - FOTOGRAAF 

Stationsstraat 35 

Makelaarskantoor o.g. 

Als wij het niet kunnen verkopen 

is het niet te verkopen! 

B & L Makelaarskantoor o.g. BV 

tel 04930-16825 Aan-/Verkoop o.g. Stationsstraat 103 
fax 04930-10555 Huur/Verhuur o.g. 5751 HD Deurne 

Beheer & Taxaties 
Hypotheken & Vezekeringen 

• 
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1970 
Prins Leo I 
Leo Verhees 

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

lJët<n~ool~ 
11~~~n~ód.~ 
~moota 

Grote collectie carnavalskleding 

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

~~~ 
~a.b~moclt2. 

\Jórz~H1~tlrr_g 

De snoephoek 

Voor al uw snoep 
Kade-artikelen 
Tabaksartikelen 

A. Welten 
Lindenlaan l 

5751 AW Deurne 
Tel. 04930-13217 

J. STEEGHS 

bloemen· 
automaat 

HAAGEIND 24 

1' 

bakkerij 

vedder 
Echt ... Je Proeft 'T! 

"de muziekfontein" 
T SMEELEN H&\GELAAR ' 

K('fk'>!f i.11 30 Ho1•i.. ~ole•1l,1an • 

':- ""' ~P I 0 -1930 \J5H 

Off. Dealer: Eterna, Maurice La Croix 
Horloge merken:Certina 

Îd 
kerkhof 
juwelier 

Seiko 
Pulsar 
Du ge na 
Prisma 
Casio 
Swatch 

Kerkstraat 7 • 5751 BG Deurne • Horloger - Juwelier 

1----------~'[i[fl / [J FOTO VIDEO AUDIO 

CARNAVAL-VASTLEG 

,;; 
FOKA, specialist in 
foto, video, en audio 

LIJSTEN 
MAKERIJ 
J.V.DZWAAN 

SPORTSHOP 
DEURNE 

Kerkstraat 2a 
Deurne tel.: (04930) 1 78 63 

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

rm~a~ 
v~ 

®~®®~rnlhl 
Vooreen ®2~ 
uitgebreid (~1 

' 1...... 111' 
assortiment ~' , 
snijbloemen " 
Kamerplanten '· -
Plantenbakken ~I 
Bruidswerk ~· 
Grafwerk -
Aardwerk 
Tuinplanten / · 

v:: 

\JELî)~T1('5 ~ 
IEL. '1 it\Oi 

• 
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1979 
Prins Toon 1 

Toon Hölskens StRIKKE'LkES 
KRENTJE 

Prins Ad II 
Prins van het Peelstrekelrijk 

Je weet toch nog wel, Carnaval 1990 
Prins Ad den Tweede. 

Nou die heb ik dinsdagmiddag 
geintervieuwd. 
Ik ben Willem Manders, 11 jaar en 
toevallig de buurjongen van de Fa
milie van de Mortel. 

Mijn eerste vraag was: 
Wanneer hoorde je dat je als Prins 
werd uit gekozen? 
Antwoord: 24 oktober. 

Mijn tweede vraag luidde: 
Hoe vond je het, en hoe vonden je 
vrouw en kinderen het? 
Antwoord: Wij vonden het een hele 
eer en het leek ons heel leuk om te 
doen. 

Mijn derde vraag was: 
Wat vond je het leukste van de car
naval? 
Antwoord: 
Ten eerste de Prinsonthulling, 
ten tweede de Prinsenade, 
derde het bezoek aan de WIK 
vierde alle andere bezoeken waar
bij het onthaal in De Vierspan iets 
heel aparts was. 

De vierde vraag alweer: 
Hoe was het om 's avonds laat naar 
bed te gaan en iedere dag weer vroeg 
~? . 
Antwoord: Helemaal niet erg, daar 
wen je heel snel aan. 

Vrqag vijf: 
Was het moeilijk om het geheim te 
houden? 
Antwoord: Ja dat is wel moeilijk, 
maar ook heel leuk. Er kwamen 
zaterdags voor de onthulling men
sen in de winkel die vroegen: "Wie 
zou er dit jaar Prins worden"? Ik 
mocht natuurlijk niks zeggen. 

De zesde vraag: 
Hoe vond je de optocht? 
Antwoord: Heel mooi om van zo 
hoog die mensenmassa te zien. 

Vraag zeven: 
Vond je de Prinsenwagen mooi 
waar jullie opstonden? 
Antwoord: Die was splinternieuw 
en heel mooi, het is ook een heel 
werk geweest, en hij was ook heel 
kleurig. 

Mijn voorlaatste vraag: 
Hoe vond je het in De Vierspan? 
Antwoord: Hier kreeg je om 12.00 
uur in de nacht kippenvel, als de 
Hosbengels het lied; "U zij de glo
rie" ~peeld.er_i, el'l: de ~ele Vierspan 
op ZlJn kmeen gmg zitten. 

De laatste vraag aan Prins Ad II: 
Wil je misschien nog iets tegen de 
nieuwe Prins zeggen? 
Antwoord: Dat ik hoop dat hij 
evenveel plezier zal hebben en hem 
de raad meegeven dat hij elk 

moment waar hij mee be:lig is, hij 
moet realiseren dat alles wat hij 
doet eenmalig is. Er is maar 1 
onthulling, 1 Prinsenade, en maar 
vier dagen carnaval. 

Zo dat was het dan, mijn intervieuw 
met Prins Ad d'n twidde. Als ik met 
hem praat dan kun je merken dat 
hij het hartstikke gaaf heeft gevon
den dat hij Prins is geweest. Ook 
zijn vrouw en kinderen hebben wel 
lol gehad zo te horen. Wij vonden 
Prins Ad ook een goeie Prins en de 
Prinses mocht er ook wel zijn. 

Nu moet ik helaas afscheid nemen 
van jullie. 

Van Willem Manders 

P=M 

Oplossing: """""""""."""""""."."" 
............................................................... , 

Maak de slagzin af, na de rebus 
opgelost te hebben, met maxi
maal 15 woorden. 

B=T, 

Naam:" ... ".""."".""." ... "".""."" ...... " 
Adres: .................................................. . 

Woonpl. "".""""""""""."""""""""" 
Leeftijd."""."." .. """""""."" .. """." ... 
Jongen/meisje 
Inleveren bij/opsturen naar: 
Marcel van Nunen 
Kerkstraat 32 a, Deurne. 
Inleveren voor 1 februari 
Uitslag wordt bekend gemaakt 
direkt na de carnaval in alle be
kende week- en dagbladen. 

,.. .... 
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LAMOQOUWt-\ECAANls.«a'IE 

BEOR!.JF 

v.ci.MUNCKHOF 

1980 
Prins Wim 1 

Wim van Midden 

1 

boekhandel 

hub berkers 
stationsstraat 42, deurne 
tel: 04930-15813 

~·~·····································~\ • • • • 

~OBERS~ 
• • • • • •• • • • • • • 
: UW DEALER : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: Deurne Asten Gemert Helmond : 
: 04930-16865 04936-92225 04923-61462 04920-48580 : 

• • 
'········································~ 
'.Ach mevrouw: zegt de bedelaar aan de deur, 'hebbu niet een stukje keek 
voor me?' . · 
'Keek?' zegt de mevrouw. 'Als je bedelt ben je toch wel met brood tevre
den?' 
'Normaal wel. Maar ik ben jarig vandaag.' 

Op het belastingkantoor. 
"Hoeveel verdient U?" 
"Totaal niets." 
"Onzin. Waar werkt u?" 
"Op het kantoor van mijn vader." 
"En wat bent u daar." 
"Een deel van de onkosten. " 

De vrouw van een Engelse legerofflcier komt haar man opzoeken op een 
afgeleg~n garnizoen in ~et oo~ten, waai: hij al jaren gestationeerd is. De 
eerste ochtend maakt z1;n Chme~e be~1ende ~.aar wakker doo . ~ haar op 
haar billen te slaan en te zeggen: O.k. ;uffle, ti;d voor het ontb1;t, en dan 
naar huis. 

1k ben niet cl.ronken, "bulderde hij tegen de barkeeper. 'Die kat met dat ene 
oog die net binnenkomt zie ik nét zo goed als jij.' 
"t Is wel een kat, 'zei de barkeeper, 'hij gaat alleen net weg.' 

aa oc 
niks uit wat 
voor snacks 

je-koopt? 

Als je de snacks van Beckers 
l<ent, weet je wel beter. 

Beckers Nederland BV, Derpsestraat 48, 5751 KC, Deurne, Nederland. Tel.: 04930·168 77 

• 
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D'n dag van ut perdje 

Règene dè ut di, dór ging ginnen 
hond dur, daórum hän de Hosben
gels un perd gehuujerd, urn dè te 
laóte gaon nao d'n nèèje erenhos
bengel. Iedereijn war present urn 
half elluf, aaw- en erehosbengels, 
wa angetrouwd spul, en dan nog un 
par naischierige snoeshaóne die 
nog warre overgeblivve van d'n vur
rigen aovend, hil wakker en de 
uijegskes óp half zeuve ... 
De fotograof war dór ók baaj de 
Vierspan, en dè war goe, want die li 
alles vaast op zin rullekes, en dór 
war ie geknipt vur. 
D'r moes vertrokken worre en ut 
perd wó al d'n andere kant op, want 
die troom kós ie nie lèèje, dór krig ie 
kiepevel van, en dè-j'-is niks vur un 
perd. Mèr alles baaj mekaor warre 
we toch goe-j-op weg en langs ut 
pliesiebro .... daór sliepe ze naw ... 
In de kólbuurt han we heil veul 
pebliek, zeker achter de raóme, en 
gurdijne, wa hebbe we veul naacht
hemde en rokke geziej, en soms wa 
ander schóns, mèr wa doedege dan, 
as ge in de règen lópt. 
De fotograof ha wel geknipt, die 
kan ut nog 's naókiejke, mèr toen 
begós ók baaj humzelluf iets te daó
ge; zeker toen haaj zin aige vrouw 
moes knippe. En ók toen ie zo'n 

bruin kwabbelgeval zag stao, wa 
hum kende, urn dè tie kwispelde mi 

TOT ZIENS 

1977 
Prins Ton I 

Ton Markhorst 

zin startje, wa vindigger leek te g.aó 
urn dè ut zo kort war. Ut bleek zm
nen boxer-hond te zain, wa ók wel 
te ziej war, ze han 'm al dik op zin 
neus gerakt warschijnluk. 
Wa ut perdje al wis, wis de fotograof 
nie. Haaj war zelluf d'n nèèje eren: 
hosbengel en daörum warre waaJ 
nao hun thuis gelaowepe. Ge snapt 
de grap al, haaj ha bitter thuis kan
ne bliejve, mèr ja, dan ha tie ut al te 
gauw gewete. 
We munde allemól binnekomme, 
ut perd nie, ut kwabbelgeval wis zel
luf de weg, en behalve dè ut règende 
dè ut zeek, en d'n nèèje erenhosben
gel wó dus zelluf natuurluk ók bin
ne. 
Dór war ut ók gezellig, ók nie druieg 
trouwes, mèr ut perd gaf daór niks 
urn, dè war toch al d'n hillen dag nat 
geweest. . 
D'n nèèje erenhosbengel moes m1 
zin vrouw nog dur Deurze worre 
gevarre, en dè ging dan zo vindig 
muggeluk nao de Vierspan en ók al 
mèr vindigger, want ut perd rook de 
stal en dan zet ie zin puijt vlotter vur 
de aander. Behalve dè règende n'ut 
en iederain wo nao binne. 
D'r is op d'n terugweg nie geknipt, 
de fotograof war zelluf d'n nèèje 
erenhosbengel en moes dus óp ut 
kaarske zitte. 

Ut perd ha dur zo onderhand genóg 
van, ut staigerde nog inne keijer en 
kèrde Ol;l.S vervolges de start toe, ut 
règende en ut war zinnen dag nie. 

TIJDENS DE CARNAVAL 
HELE DAGEN GEOPEND! 

Janet 

•. . · "" • 1:~;.;:. :i< r 
~Il~ 'f ,,:;",, ~ · î 

. ·..,;~ ~,~~ liefde is hem of haar 
tijdens de Carnaval 

meenemen naar 
"De Potdeksel" 

"DE POTDEKSEL" 
Markt 4 - Deurne - 0493 0-13 260 

Afhalen Sleutels 

Zaterdagmiddag vóór de carnaval 
staat de Markt in Deurne volop in 
de belangstelling. Rondom de 
Markt hebben zich alle 7-carnavals
verenigingen met hun blaaskapellen 
en andere aanhang uit de gemeente 
Deurne rond 15.30 uur in de diverse 
horecaondernemingen verzameld 
om om 16.00 uur de sleutel van hun 

• • 

Prinsdom uit handen van burge
meester Smeets in ontvangst te ko
men nemen. 
Door het overhandigen van de sleu
tels wordt symbolisch de macht in 
de handen gelegd van de 7-prinsen. 
Deze traditionele happening op de 
Markt heeft dan een vervolg in de 
Residentie De Vierspan van De 
Peelstrekels, waarbij natuurlijk ie
dereen welkom is. Door alle prin
sen wordt de burgemeester onder
scheiden en zullen de blaaskapel
len zich van hun beste kant laten 
zien. Uiteraard met een natje en een 
droogje. 
Als u dit evenement nog nooit hebt 
meegemaakt, moet u zich eens de 
moeite getroosten om dit wel te 
doen. de Commissie Sleutelafhalen 
is er zeker van dat u dan voortaan 
van de partij bent. Het meemaken 
en meedoen aan dit evenement is 
beslist de moeite waard . 

Tot ziens op de Markt-
De Pottenbakkers uit Zeilberg 
De Dors(t)vlegels uit Vlierden 
De Peelpluimen uit Helenaveen 
De Ulewappers uit ncerkant 
De Kei uit Liessel 
De Heikneuters uit St. Jozefparo
chie 
De Peelstrekels uit Deurne 

Kwaliteit voor weinig geld 

"De Pee/poort" 
MARKT 5 - DEURNE - TEL. 1 0700 

Zondag direkt na de optocht: 

MATINEE 
's avonds Harmonieke Hendig Zat. 

• 

• 
• 

• 

• 
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\ 

1978 
Prins Bert I 

Bert van de Broek 

Vorigjaar was het echt zover! 
't Ging niet meer met de carnavals- gaan. Een goede operatiezaal werd 
wagen. Te lang, te hoog, te breed en gevonden. Een prima ruimte en lek
bovendien hartstikke versleten. ker warm. Na veel denk- en praat
Onze koppen werden bijeen gesto- werk over het uiterlijk van de prin
ken en al knotsend en botsend kwa- selijke koets begonnen de snij- en . 
men we op een idee. Wij gingen restauratie-werkzaamheden. Een 
naar de automarkt in Utrecht. Mis- hecht team van doktoren en assis
schien was daar goed bruikbaar tenten toog aan het werk, vele avon
materiaal te koop. Viel dat effe te- den en weekenden lang, op tijd 
gen! voorzien van koffie, chocolademelk 
Zelfs de beroemde vogeltjesmarkt en na het werk een welverdiend 
in Antwerpen had ons niets te bie- pilsje van een horecaondernemer. 
den. Na ettelijke omzwervingen in 
carnavals-contreiën kwamen we Uiteindelijk is het toch gelukt. We 
weer bij de Boerenbond, het ge- hebben weer een vorstelijke Prin
bouw waar onze oude trouwe wa- senkoets. Heb je hem vorig jaar niet 
gen stond. Althans het deel dat er gezien dan kijk dit jaar maar extra 
nog van over was. Het karkas, het goed. 
binnenste van de oude wagen en het Want wij zijn er trots op! 
symbool van voorbije glorie, stond En oh ja! We weten nu ook alles 
zielig achtergelaten tussen de oude over de paprikateelt! Bedankt Ties. 
muren. 

Na diverse deskundigen geraad
pleegd te hebben besloten we tot 
"operatie Prinsenwagen" over te 

De Bouwers 

Glas • verf • behang • zonwering 

SIGMA tevens uw adres voor 

COATINGS glasreparatie 

v.d. MORTEL 
OUDE LIESSELSEWEG 18 

Prins Ad II met zijn gezin •.................... ..-------------
• • 
·~. : ~!Lh 1~4ononol : • • • • • • • • • • • • e DAG EN NACHT SERVICE e 
: ZIEKEN- EN ROLSTOELVERVOER : 

• • • • 
: Blasiusstraat 10 : 

5754 AV Deurne 
: Tel.: 04930-12000 : 

····················-' 

Voor gezond brood 
en vers gebak !! 

ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ 

Oude Liesselseweg 16, 5751 WP DEURNE 

L-------------~ 

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

Telefoon: 04930 - 12844 ~~ ~~ 

~~~~~~~~~ïiiiiiïïïiiïiiiiiïïïiiïiiiiiïïïiiïiiiiiïïïii___,~ 

De IAS-bekroning voor de 
beste slagersurodukten. 
gourmetstellen verhuur tot + 140 pers. 
•'!. 1an onze lleeswll'lll 
wordt In ,._. ll•ll11 bereid. 

SLAGERIJ 
FIRMA VAN GOCH 

Martinetstraat 22 - Deurne - Tel. 12385 

Steen 11 kin 
kwllhlh 
..... kllfs· 
en 111'Dnnl11S. 

Elektrotechniek 

J vd Mortel 
Deurne - Telefoon (04930)-12268 

CAFÉ - RESTAURANT 

'' BRA BA N T '' 
H. VAN DE KERKHOF 

en partijen. 

Oude Liesselseweg 20 - Deurne - tel. 12162 

• 

• 

• 
• 

• 
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1975 
~rins Frits I 

Frits Hurkmans 
Sjef neutemans komt terug in de bus van de bedevaart. 
'wat zit er in die fles?' vraagt de douanier. 
'Heilig water uit de grot van Lourdes,' zegt Sjefke vroom. 
De douanier opent de fles: 'Maar dat is Franse cognac, man!' 
'Een wonder!' roept Sjefke en zakt langzaam op zijn knieën. 

Overpeinzingen van een oudgediende 
Bij de mijlpaal van dit jubileum 
gaan mijn gedachten terug naar de 
jaren '60-64. Ik heb toen met veel 
plezier deel mogen uitmaken van 
de Raad van elf en heb "gediend" 
onder de Prinsen, Hein Smeets 2x, 
Jan Verhaegh, Martien Verdon
schot en Ad van de Linden. 
Het carnavalsfeest werd toen mas
saler en we zongen en dansten de 
ene café in en de andere uit, 34 in to
taal. De zalen waren meestal goed 
bezet en de boerenbals waren 
dikwijls dagen voor aanvang al uit
verkocht. Er waren toen nog geen 
dansmarietjes, daarom danste ik als 
zodanig voor, achter en door de 
groep, wat me veel adem en in die 
vier dagen een paar nieuwe schoen
zolen kostte. We zongen de hele 
dag, zodat onze stemmen het op 
den duur begaven. Op een zeker 
moment brachten we een serenade 
aan de hofkapel en zongen het 
prachtige lied van de stomme ko
ning; niemand kon enig geluid uit
brengen, als tegenprestatie kregen 
wij de instrumenten van de muzie-

kanten en brachten wij de kaniba- hete kachel met die lange zwarte 
lenmars ten gehore. Oorverdovend pijpen door de zaal, gaf toch ook 
lawaai natuurlijk en grote hilariteit. een bepaalde sfeer. Op een avond, 
Een andere keer, 't was al wat later donderde door het geweld die hele 
op de avond en er waren al enkele hete pijpenwinkel naar beneden en 
muzikanten van de Hofkapel die stond de kachel zonder pijpen te ro
hun instrument hadden achtergela- ken en waren er enkele feestelingen 
ten. Op een gegeven moment bleef van de ene minuut op de andere, 
de bas staan. Frans van de Kerkhof, Zwarte Piet geworden. Gelukkig 
de kapelmeester, vroeg me of ik die waren er snel enkele brandweerlie
bas wou dragen, want hij wou hem den present om de brandende 
daar niet achterlaten. Ik zeg, als ik kachel naar buiten te werken, waar
hem moet dragen dan blaas ik hem na het feest onverminderd werd 
ook. Omdat ik helemaal geen muzi- voortgezet. 
kant ben vroeg ik, wat moet ik bla- Wij probeerden altijd representatief 
zen dat 't niet vals klinkt. Do en Sol te zijn b.v.: We haddden vergade-
zei Frans dan is het altijd goed. En ring bij Bekkers in de voorkamer en 
ik maar blazen al wat de hemel ge- er stond een prachtige fruitschaal 

zei hij. We legden de man een 
knaak op het buffet, en hou-doe, 't 
was gemaakt. Ik hoop hiermee 
enkele indrukken van vroeger te 
hebben weergegeven. De tijden zijn 
veranderd, de manier van carnaval 
vieren veranderd, maar de inzet van 
de organisatie veranderd niet. Pet af 
voor al die mensen die zich belan
geloos elk jaar weer inzetten om de 
zaak rond te krijgen, 't is niet niks. 
Peelstrekels, proficiat met uw jubi
leum, veel succes met a.s. carnaval 
en nog vele volgende jaren. 

Alaaf 
oud raadslid 

Cor Koppens 
ven kon. Wat ging daar een lucht in. op tafel. Toen de vergadering was 
We moesten toen nog van Zaal Bek- afgelopen was die schaal natuurlijk ------------
kers te voet naar Zaal Brabant en ook leeg! We legden samen uit en 's-
via de Stationsstraat naar "De Peel- anderdaags stond er weer een volle 
poort" en de Residentie Hotel de schaal op tafel. We zwaaien en 
Zwaan". Ik was bekaf, kei-kapot!! zwieren met zijn vijven aan tafel, 
In de Residentie was het altijd erg plots is het schemerlampkapje ka
gezellig en druk, één deinende mas- pot. Wat kost dat, vroegen we aan de 
sa, prachtig. In die tijd werd daar kastelijn, ben de gek, 't zit wel goed, 
nog de kachel gestookt. De gloeiend c:::>---•111::=:::=:::~~ 

• 

Cafetaria "De Smulhoek" 
Tuin- en la ndschapsarchitect 
Rien van Mierlo Helmondseweg 65 - Deurne 

telefoon 11085 
1 ndustrieweg 2 
5751 PL Deurne 
Tel.: 04930-14593 

~J.~ELf 
AAN· 
NEMERS 
BEDRIJF 
DEURNE 
timmer· 
werkplaats 

HELM.WEG 91 
tel. 12635 

aannemersbedrijf 

~ 
~ 

1 1 
aldenzee b.v. 

deurne 
HELMONDSEWEG 42 TEL. 04930-12390 

VLIERDENSEWEG 160 b TEL. 04930-14629 

ZEVEN DAGEN OPEN 

Handelsonderneming 

* Dakbedekkingen 
* Dakelementen 
* Isolaties 
* Fabricage PW- spouw en 

vloerplaten 

Helmondseweg 30 - Paul Gabriëlstraat 6a 
Tel. 04930-13868 - Deurne B.G.G. 06-52960668 

• 

• 

• 



• 
• 
• 

Zondag 20 januari 
13.00 uur: Prinsenade in Residentie De Vierspan 
met aansluitend ondertrouw Boerenbruidspaar. 
m.m.v. De Hósbengels en Pink Panther Revival. 

Zaterdag 2 februari 
20.00 uur: Gala-avond in Residentie De Vierspan 
m.m.v. De Hósbengels. 

Zondag 3 februari 
Bezoek receptie De Pottenbakkers. 
15.00 uur: Bezoek aan de W.I.K. 
m.m.v. De Hósbengels. 

Woensdag 6 februari 
20.00 uur: Bejaardenavond in 
Bejaardentehuis St. Joseph. 
m.m.v. De Hósbengels. 
Bezoek E.C.H.O. in Soos Asteffekan. 

Vrijdag 8 februari 
Bezoek receptie De Dors(t)vlegels. 
Scholierenbal in Residentie De Vierspan 
m.m.v. Drive-in Discotheek en De Hósbengel s. 

Zaterdag 9 februari 
Bezoek Kleuterbal Walsberg. 
15.30 uur: Sleutel afhalen m.m.v. De Hósbengels. 
Bezoek receptie De Heikneuters. 
21.00-22.00 uur: Stationszicht. 
22.00-23.00 uur: Cafébezoek. 
vanaf 23.00 uur: Bezoek Harmoniebal in 
De Vierspan m.m.v. De Hósbengels. 

• 

Zondag 10 februari 
14.00 uur: Grote optocht en kinderoptocht. 
17.00 uur: Prijsuitreiking en trekking loterij in 
De Vierspan m.m.v. De Hósbengels. 
20.00-21.30 uur: Cafébezoek. 
Vanaf 22.00 uur: Residentie De Vierspan 
m.m.v. De Hósbengels 

Maandag 11 februari 
14.00-16.00 uur: Bezoek Bejaardenmiddag m.m.v. 
De Hósbengels. 
16.00-17.00 uur: De Peelpoort m.m.v. De Hósbengels. 
17.00-18.00 uur: De Potdeksel m.m.v. De Hósbengels. 
20.00-21.30 uur: Cafébezoek. 
vanaf 22.00 uur: Residentie De Vierspan 
m.m.v. De Hosbengels 

Dinsdag 12 februari 
10.30 uur: Bezoek Ukkepukkebal De Vierspan. 
11.45 uur: Bezoek Zultkoppen in Hotel Stationszicht. 
13.15-14.15 uur: De Peelpoortm.m.v. De Hösbengels. 
Boerenbruiloft Markt. 
19.30-21.00 uur: Café van Hoof. 
vanaf 21.30 uur: Residentie De Vierspan 
m.m.v. De Hósbengels. 
00.00 uur: Sluitingsceremonie en 
Peelstrekel verbranden. 

Zaterdag 14 en zondag 15 september 
25-Jarig bestaan De Hósbengels. 

Zaterdag 28 en zondag 29 september 
33-Jarig bestaan De Peelstrekels. 
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1976 
Prins Charles 1 

Charles van Goch 

Voorzitter Gé Mar 

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

De penningmeester, Kerkstraat 32a Deurne, Tel. 04930-11158 

Heuvelstraat 13, 

5751 HM Deurne 
Tel. 04930-12909 

Maak met de CAR AVAL veel 
~.-IW'-f.~ GEIN en PLEZIER. En daarna doen 

wij uw HAAR weer, met PLEZIER.DAMES_ HEREN 

Kapsalon Swart 
de visser 13 
Tel. 04930-12838 

Tegen inlevering 
van deze bon 

een PEELSTREKEL 

met f 1,11 voordeel!!! 

omdat smaak een naam heeft 

Uw modecentrum bij uitstek 

Markt 10 - 04930-12506 - Deurne 

Auto-Wasserette Auto-Poets-Centrale 

~ 
NVM 

Smeermiddelen-Afhaal-Depot 

+iO\ZE 
~OUWP.f.. 

E.N HU~ë 

Tankstation 
Oliehandel 
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Regelement Carnavalsoptocht Deurne 1991 
1. Iedereen kan -al dan niet met een voer
tuig- aan de optocht deelnemen, mits men 
zich aan de volgende voorschriften houdt. 

2. Andere motorvoertuigen dan vierwieli
ge (bromfietsen daaronder begrepen) wor
den in de optocht toegelaten. Deze dienen 
te voldoen aan de daarvoor gestelde wette
lijke eisen, alsmede verzekerd te zijn tegen 
wettelijke aansprakelijkheid. Vóór het ver
trek van de optocht zullen deze aan een 
keuring worden onderworpen. 

3. De hoogte van enige uitbeeldingen mag 
niet hoger zijn dan 4 m., terwijl de breed
te maximaal 3.50 m. mag bedragen. Om de 
optochtroute in zijn geheel te kunnen vol
gen, dient men te zorgen voor noodzakelij
ke vrije ruimte. Deze ruimte bedraagt bij 
een afstand tussen de assen onderling 6 m -
30 cm; 5 m - 30 cm; 4 m - 27 cm; 3m - 25 cm 
en 2 m - 20 cm. Bij een wielbasis van 2\/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 wegenverkeers
wet gegeven voorschriften dienen in acht te 
worden genomen. 

5. Het is aan de deelnemers van de optocht 
(muziekkorpsen en/of showgroepen inbe
grepen) niet toegestaan, tijdens het trekken 
van de op-tocht, terug te lopen of te rijden. 
Bij bestuurders van voertuigen is het gebruik 
rnn alcoholhoudende dranken verboden. 

6. Het gebruik van verf en dergelijke mate
rialen tijdens de optocht om iets uit te beel
den mag alleen met uitdrukkelijke schriftelij
ke toestemming van Stichting De Peelstre
kels. Aan deze toestemming kunnen voor
waarden worden verbonden. 

7. Het voeren van reklame in de optocht 
danwel langs de optochtroute is slechts toe
gestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toes
temming van het bestuur van Stichting De 
Peelstrekels. 

8. Voor ongevallen tijdens de optocht is de 
Stichting "De Peelstrekels" op geen enkele 
wijze aansprakelijk te stellen. 

9. In alle gevallen dienen de deelnemers 
aanwijzingen van de politie, optochtcom
missie en ordecommisarissen gegeven in 
het belang van de openbare orde en de ver
keersveiligheid, onmiddelijk op te volgen. 

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

Levensgevaarlijk 
De Pt1nsen Vinden h 

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

11. Deelnemers van buiten de gemeente 
Deurne, alsmede uitbeeldingen met duide
lijke reclamedoeleinden dingen neit mee 
naar de prijzen. De beoordeling geschiedt 
door een neutrale jury en is bindend. Be
roep is niet mogelijk. 

12. De deelnemers dienen uiterlijk 13.30 
uur de voor hen vastgestelde en ook aange
wezen plaats in de optocht te hebben inge
nomen. Het te laat aankomen kan uitslui
ting tot gevolg hebben. 

AANWIJZING: de optocht wordt opge
steld in de tramstraat en Derpsestraat. 
Dringend wordt verzocht als aanrijroute te 
gebruiken de Derpsestraat tot aan de 
spoorlijn (Dus niet via de Romeinstraat). 

13. Tijdens de optocht mag niet worden 
gecollecteerd, tenzij daarvoor schriftelijke 
toestemming is verleend door het bestuur 
van Stichting De Peelstrekels. Uitsluiting 
eventueel vooraf. 

14.De deelnemers dienen de gehele optoch
troute te volgen. Indien dit niet is geschied 
volgt uitsluiting van de eindklassering. 

13. In alle gevallen waarin dit regelement 
niet voorziet. beslist het bestuur van Stich
ting De Peelstrekels. 

DRINGEND VERZOEK: 
Vanaf de Prinsenwagens (en ook vanaf 
andere wagens) wordt dikwijls gestrooid 
met versnaperingen. Doorgaans lopen met 
dez<:> wagens veel (meestal kleinere) kinde
ren mee om deze te verzamelen. Om onge
lukken te \'OOrkomen, wordt aangedron
gen om het strooien tot 1 of 2 personen te 
beperken (Bijv. Prins en Prinses) en dat 
ook goed buiten de wagens te doen. dus 
niet vlak erlangs. Daarnaast wordt in over
leg met de gemeentep9litie geëist. dat deze 
wagens aan de zijkanten als de achterkant 
tot ongeveer 30 cm boven de grond dicht 
zijn. 

Tijdens de-optocht 

mag in 

die straten 

waar de optocht 

doortrekt 

niet geparkeerd 

worden!!!!! 

- ' 
van strooien Het is ~efrin om vanaf hun Pnnsenwa 
~t ~evensgevaar/11k / leuk en aardig om deze km!eer: d'~ kinderen te tra kieren m de , 

'I oen een beroe n e Zien hol/en ent IJ vorm lzoa/s gebruik 1 
bliJVen staan Wanf nop ~e ouders dat ZIJ zorg drag o en om die snoep1es te bema e ~!k fl1dens de optocht) 

oc de Prins of bestuur v en voor deze kmderen ged c igen maar WIJ vinden 

J - an Welke carnava/sveren1g1~;e~:~ ~~~P:;~h~edat ze toch tn ieder geval aan d k 
ze verantwoordmg dragen e ant 

Dringend verzoek: 
vanaf de Pnnsenwagens (en ook vanaf andere wagens) wordt d1kw1ils geslrootd met versaaperingen. Doorgaans lopen met deze 
wagens veel (meestal kleinere) kinderen mee. om deze versnaperingen te verzamelen 
Om ongelukken te voorkomen wordt aangedrongen om het slrcoien tot 1 of twee personen te beperken (b.v. Prins en Prmses) en het 
strooien goed buiten de wagens te doen. dus niet vlak er l:mgs Daarnaast eist de Sticht :E ·· oe Peelstrekels" m overleg met de 
gemeentepoht1e. dat deze wagens zowel aan de z11kanten als de achterkant tot ongevtt'f 20 cm boven de grond dicht zijn. 

Tijdens de Carnaval 
zijn wij alleen 
geopend op: 
Zondag middag tij
dens de optocht. 

Wij wensen u veel 
plezier. 
(P :~·) aangepaste 
pnJzen. 

Tijdens de carnavalsdagen geopend 
v.a.: 14.00 uur 
Woensdag 20.00 uur haringhappen 

1973 
Prins Theo 1 

Theo van Baars 

Tot ziens bij een pintje in het pandje. 

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

SHOARMA 

AMON 
04930-10900 

Deurne: 
Molenstraat 6 

• 

• • • 

• 

• 
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1974 
Prins Willy 1 

Willy Hoebergen 
Een vrouw vraagt haar man die 's nachts heel erg laat en nogal bezopen is 
thuisgekomen: 'Wat heb je vannacht in vredesnaam uitgespookt? Het hele 
huis was een troep, en de kanarie is spoorloos verdwenen. ' 
1k weet niet waar je het over hebt, liefje. Toen ik thuiskwam, had ik een 
beetje dorst. Ik heb alleen maar gezocht of er nog wat te drinken was. Op 
het laatst heb ik maar een citroen uitgeperst.' 

Frank vertelt een kennis over zijn vakantie-ervaring in Zwitserland. 
"Maar ik dacht dat Anja en jij naar Denemarken zouden gaan," zegt deze. 
"O, dat kwam zo," zegt Frank. "We hadden bij nader inzien onze plannen 
gewijzigd." "Waarom vertel je Gert niet de waarheid?" onderbreekt Anja 

~~~~~~~~~~~~~hem. Hij doet er het zwijgen toe en daarom vervolgt zij: "Het is gewoon een 
giller. Frank vertikt het nou eenmaal iemand de weg te vrnPP.n ." 

BLOEMEN & PLANTEN 

~ 
J. PRIJS 
He lmondseweg 118 
Telefoon 13105 

. . .. ~ ,..rJ..i.fe ~-

• • • ••• •••• •• • • • • • ••••• • • • • • • • •• • •• • • • • •••• • 
: EEN TE GEKKE : 
• • 
i carnaval i • • 
: DES : 

iwAKWOUWt· ( ~.· 
• Trudy & Rein van Es ! 

- 1 

Reisburo VONK B.V . 

Bai ons kaande ge 
komme vur alle 

reize noa ut 
boiteland. 

: Helmondseweg 2 '- \ : . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... '----------------------------------
Voor het kopen van een nieuwe of het huren van een 
hele oude auto, naar: 

SUZUKI .Dealer VAN HAM 
Helmondseweg 18 - DEURNE 

Eijen van de mist lollige 
dinge van de karneval 
is ut zelluf maoke van 
aaw pekske 

terbeek 
HELMONDSEWEG 6 
sprèèknummer: 13827 

SIERPLEISTERS·MUURVERVEN·LAKKEN 
DE SIERPLEISTERSPECIALIST 

Helmondseweg 9 
Deurne 
Telefoon 04930-16435 

• 



STICHTING DE PEELSTREKELS 33 JAAR JONG. 1958-1991 

1971 
Prins Nee) I 
Cor Keeren "._ 

PEE 
.,,.. 

• 
Iedereen die in welke vorm dan ook aan De Pee/strekels in 

deze 33 jaar hebben gewerkt, verdienen een woord van 
dank. Immers zonder die inzet was dit niet mogelijk 

geweest. Hartelijk dank en een prettige en vooral goede 
Carnaval 1991. . 

-cl,,,_ 
"H.tt.Us-
ADMINISTRATIEKANTOoR 

Molenstraat 48 
5751 LE Deurne 
Telefoon 04930-17566 

Slagerij $~l 
· ~ "Van Engeland" · ",, 

Molenstraat 11 - DEURNE 
T eletoon 04930-12669 · VAN . 

ENGELAND 

SHOARMA - GRILLROOM 

''BOD RUN'' 

Molenstraat 17, Deurne 
. Telefoon 04930-20523 ._._", . . ; 1 • 

:i!,k.' , ·· .,'.;.ijdens de Carnavalsdagen 
, ~ ~- (! \ . · geopend vanaf 14.00 uur. 

Ook thuisbezorgen (Gratis). 

"Een bloemetje kan zoveel doen!" 

1:-.;TERIEl:R 

ZEILBERGSESTRAAT 90 - TEL 13712 
MOLENSTRAAT 19 · - TEL 17545 
FABRIEKSTRAAT 31 - TEL.13972 
MARKTSTRAAT 5 ASTEN 

GROENTEN EN FRUIT 

Vur un schön tepaijt of 
gurdaine moet-te-ge 
natuurluk ·nao: 

'\)!}(7 Sti1n Streuvelslaan 48 5751 XZ Deurne 

~ 
SCHIKS 

TAPIJTTGORDIJNEN \\AAR BORG Telefoon 04930 - 12586 Telefax 04930-16920 

DE HOOGSTE SCORE 
HAALT U BIJ 

NOUD VAN DEN EIJNDE 

Op het terrein van kantoormeubelen 
kantoormachines, kantoorbenodigdheden, schrijf. 

·_reken- en kopieërmachines, boeken en 
tijdschriften, is Noud van den Eijnde in Deurne 

de onbetwiste kampioen! 

NOUD VAN DEN EIJNDE 
Molenstraat 1 (Markt), 5751 LA Deurne 

Tel efoon 04930-12561/17631, Telefax 04930-12813 

• • • • 
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1972 
Prins Gijs I · 

Gijs van den Broek 

MULTIFOTO:KODAK KWALITEIT IN 1 UUR VOOR 89 CENT 

Molenstraat 3 5751 LA Deurne. Telefoon 04930-12583. 

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 schillen 

Red Lion gentle place 
f or gen tie people 

HERBERG 
DE ROODE LEEUW 

Molenstraat 31 · 5751 LA Deurne Telefoon 04930 -15192 

Attentie deelnemers optocht 

De inschrijfformulieren zijn te ver
krijgen bij Elektro Knijpers in de 
Molenstraat en Slagerij van Goch in 
de Martinetstraat. 
Voor diegenen die zich op het 
laatste moment nog bedenken, be
staat nog een mogelijkheid om 
zich in te schrijven van 13.00 tot 
13.30 uur in Hotel Stationszicht. 
Voor de kinderoptcht en grote op
tocht geldt voorts dat de nummers 
dienen te worden afgehaald vrij
dags 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. 
De Commissie optocht wenst u 
veel succes en plezier. 

• • 

ROUTE GROTE OPTOCHT 
OPSTELLEN: Tramstraat en Derpsestraat. 

ROUTE: Stationsplein, 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!!!!! 

• 
• 

• 

De deelnemers dienen de gehele 
optochtroute uit te lopen indien dit · 
niet is geschied volgt uitsluiting van de 

~~~~~~~~~~~~~~~ eindklassering. 

• 
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Strik.kei van ut jaor 1990 

Zoas de lèèste jaorre, di jaor ók wir 
nao de Gala-aovend van de Pils
trikkels. Fesoenluk pak angetrokke 
mi ne stropdas, wór ik laang nao 
heb moette zuujkke. Zat rullekes in 
de fototas urn mer genoeg foto's te 
kanne maoke van buutreedners, 
dansmerietjes en aander carnava
leske optredens. 
Het grauwete vurdil, as hoffoto
graof van de Pilstrikkels, is dedde ge 
nie urn zeuven uurre al in de Viers
pan hoeft te zain vur un goei pläts. 
D'r zain vur aw al plàtse gereser
veerd, dus urn vèèf vur aacht binne
komme ia taid zat. 
D'n hillen aovend lekker genote 
van dansmerietjes, de Hosbengels, 
tonproaters en natuurluk de Sja
wi's. 
Roond tiejen uurre sti ut bekèènd
maoke van de Strikkel van ut jaor 
op ut program. Mistal ne mens die 
nog van niks wit, mèr toch achter de 
scherme ut nodigge wèèrrek vur de 
Pilstrikkels of vur carnaval in ut 
algemeijen verzet. 
Ik heb er al veul op ut podium zien 
stao, mense die echt verschoote as 

1981 
Prins Piet 1 

Piet van Bree 

ze hunne naom heuijerde noemme 
en bibberend ut podium op 
kwamme. 
Vorst Girrard begós vurzichtig un 
dil kenmerke op te noemme van de 
strikkel van 1990. Hai vertèèlde dè 
de nije Strikkel iets di mi un raket 
en dettie veul veurop en aachterop 
stond. En in inne keier drong ut tot 
me dur: Ikke? Neije toch! Vur den 
uurste keier kon ik dus gin foto's 
maoke van de strikkel en moes ik 
vinnig mun spulle baai Klaas Vogel 
urn zinne nek hange, die toevallig 
nèève meen zaot. "Knip mèr un 
aind raok", zi ik tiggen urn in de 
hoop dè haai wis hoe mun toestel 
werkte. Dór stódde-ge dan en ik 
daacht baai mun aige: Och neije, 
ikke toch nie, dór vatte ze toch gin
nen Pottenbakker vur. Wór heb ik 
die eijer an te danke? Alleijen mèr 
vur die par foto's die ik maok of is 
ter nog wa meier gewist. Dè zal dus 
wel. Mi knikkend onderstel en 
zwaitdroppels op mi'n breej schei
jding schoefelde ik tusse twaaije 
dansmerietjes nao ut podium wór 
vorst Girrard nog us uitli wórum dè 

Erelijst 
van 

-begunstigers . 
-~.-::::-

A.V.T. handelsonderneming 
Bavaria 
M.J. van de Berkmortel 
Berkers, Muziekpaleis 
Mevr. J.L. van de Broek 
Brood en van Ewijk Acc. 
van Bussel, Schildersbedrijf 
Braks, Bouwmaterialen 
Chique, Mode 
van de Eijnde, Schoenen 
Fransen Diensten Centrum 

Dhr. J.H. van Gulick 
van Goch, Touringcarbedrijf 
Dhr. G. de Groot 
Hoeka, Sierpleisters en Muurverven 
Dhr. M. van Hooff 
Dhr. M.P.I. Hoppenbrouwers 
Keurslagers van Baars en Keuten 

c:::>----==~::::::::~;;~~§:;:::~~!?~Z::::::;::t~~::::·:~: - =- ~ = ;- = - ~ - ~~~~~~~ 
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ik ut war. Ik war zo van mun stukke 
dè ik nie mir weet wattie allemaol zi, 
mèr ut zalle wel wir schön woorde 
geweest zain. 
Van Prins Ad krig ik de schón 
medallie (sunt dè dun achterkant 
van kurton war) en nao un kort zin
nuwèèchtig dankwoordje munde ik 
dan wir terug nao mun aige plàts 
wór ik thuishuier: op de uurste reij 
aachter m'n fototoestel. 
Làtter op dun aovend nog veul 
haand geschud en un lekker pilske 
gevat, vurral op mun aaigeste ge
zondheid. 
Pilstrikkels bedankt vur al die 
schón jaorre dè ik iets vur ellie heb 
kanne doew, ik di ut gèèr. 

Peter van Oosterhawt, 
Strikkel van ut jaor 1990. 

Centrale verwarming - Airconditioning 
Warmte terugwinning 

Fa. Th. Jet ten 
Zeilbergsestraat 21 Deurne tel. 04930 - 13957 

BEST VAN DE 
BOERDERIJ 

M. v. Lierop versspecialiteiten 
Schuifelenberg 5b - Tel. 10021 

• Fijne vleeswaren • Paté 
• Vers gebrande noten 
• Belgische bonbons 

• Noord-Hollandse kaas 
• Div_ buitenlandse kazen 
• Heerlijke salades • VNR reform artikelen 

Ook voor het opmaken van uw huzaren-, vlees- en kaasschotels_ 

Holten, Houthandel 
H. Kuijpers, Electro 
J. v.d. Mortel, Woninginrichting 
Negen B, Jeugdmode 
N.N. 
Dhr. F. van Tilburg 
Bill Martens 
Dhr. J.P.G . Vermeer 
Swinkels, Makelaar 
van de Wal, Bouwmaterialen 
't Wijnhuis 
Fam. A. van Moorsel 
Rabobank Deurne 

- ~ --:::--- ·-

Lichtenveld, Men's Fashion 
Mevr. M. Goossens 
Dhr. M. van Loon 
Dhr. H. van de Kerkhof 
Dhr. Fr. van de Kerkhof 
Dhr. M. van Bommel 
Dhr W. Geurts 
Dhr. G. Geurts 
Dhr. M. van Nunen 
Fam. Bijsterveld 
Schiks Gordijnen 
Keijzers, Drukkerij 
van Oosterhout, Drukkerij 

HORECA 
BEGUNSTIGERS 

Hotel Stationszicht 
Café Bar den Thijss 
Café Bar De Swing 
Café van Hoof 
Café Bar De Potdeksel 
Petit Restaurant De Peelpoort 
Café Bar De Mert 
Zanzi-Bar 
Café 't Pandje 
Herberg De Roode Leeuw 
De Vierspan 

• 
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1982 
Prins Huub 1 

· Huub van Kessel 

Café-biljart "Den Thijss" 
ZUS en BERT 

Spoorlaan 17 - DEURNE - Tel. 04930-13862 

Een jonge doktersassistente schrijft: 
"Lieve pa en moe, ik kom aanstaand weekend niet naar huis. 
Gastritis en nefritis dwingen mij in bed te blijven." 
Schrijft pa terng. 
'Doe niet zo mal meid. Kom naar huis en breng die twee Grieken 
maar mee." 

"DE PEEL" 

Orkest: Cartouche 
's Maandags: MATINEE 
Dinsdags: MINIKLETS 

Vrijdags receptie Dors(t)vlegels 

VLIERDEN 

Zaterdags: FANFAREBAL 
••arm:u IU!DH!"ài i 1 i i:.i.ii!!Clii FHD!ill'.llHll l OilIJ"DZlllll C:lill:f_ IJ ""'!iIC:J ·~: . 

,~_~utohulpdienst 
/> 
I~ ~-

••• TAXI bedrijf • Tankservicestation de Wit ~ -- l elf 

Langstraat 140 - 5754 PB Deurne 
Tel 04930 - 12939 

Carnaval 1982 
Door de Redaktie van de Carna
valskrant gevraagd hen in kennis te 
willen stellen van een leuk voorval 
tijdens mijn "Regeerperiode" als 
Prins Carnaval 1982 (wat lang gele
den alweer) zou ik niet een leuk 
voorval willen memoreren, maar 
eerder een minder leuke gebeurte
nis, namelijk het feit, dat Carnaval 
1982 het 2 dagen zonder de aanwe
zigheid van Prins Carnaval heeft 
moeten stellen. 
Ten gevolge van een ongelukje in 
Residentie De Vierspan belandde 
Prins Carnaval in de ongevallen
wet. Een dame verwondde mij met 
haar bolhoedje dusdanig aan mijn 
oog, dat op maandag en dinsdag 
meerdere behandelingen noodza-

kelijk waren in het ziekenhuis. Bo
vendien moest mijn oog dichtgep
lakt worden, zodat vanaf dat 
moment het Peelstrekelrijk gere
geerd werd door "Eenoog". Met 
behulp van pijnstillende druppels 
kon nog wel deelgenomen worden 
aan de kinderoptocht op maandag, 
de Boerenbruiloft op dinsdag en de 
Sluitingsceremonie. 
Ondanks deze tegenslag was mijn 
regeerperiode · als Prins Carnaval 
1982 voor mij en mijn gezin een 
onvergetelijke gebeurtenis. 

Ex Prins Huub I 

-

Ik ga naar Edah. 

• 
• 

• 

• 

• 



Toen ons gevraagd werd of wij Boe
renbruidspaar wilden zijn, moesten 
we er wel even over nadenken. 
Maar achteraf was dat niet nodig 
geweest, 't was een belevenis om 
nooit te vergeten. 
't Begon al op 't ondertroiuwbal 10 
februarie. Rond 22.00 uur werd de 
onechte familie en het bruidspaar 
bekend gemaakt. Ook de echte fa
milie was ondertussen gearriveerd. 
Samen maakten wij er een gezellig 
feest van tot in de kleine uurtjes. 
Door buurt, onechte familie,Prins 
en Raad van elf en velen van de 
KVO zijn we naar huis begeleid en 
zorgde Theo Lokin dat de stem
ming er tijdens 't soep en broodjes 

STICHTING DE PEELSTREKELS 33 JAAR JONG. 1958-1991 

de partij waren. 

1983 
Prins Wim II 
Wim Kivits 

Na gezellig samen wat gezongen te 
hebben ging een optocht van auto's 
richting Vierspan, er was besloten 
daar de trouwerij te laten plaatsvin
den.'t Was er bomvol toen wij kwa
men er was een gezellige sfeer en 
Hans Keeren kletste het geheel weer 
goed aan elkaar. Ook de bruids
meisjes en familie hadden hun ver
sjes en meningen zodat de sfeer niet 
minder gezellig was als andere ja
ren op de markt. 
Onder leiding van Theo Lo kin werd 
besloten met het bruiloftslied. Toen 
begon de receptie, 't was druk gezel
lig en sfeervol. Er werd getrakteerd 
op krentemik met zult. Tijdens en 

.".~// 

, . H ·0 Smeets Voorzitter ei 

Programma Boerenbruiloft 1991 

Onthulling Boerenbruidspaar Zondag 20 januari in De 
Vierspan. 

Na de receptie van de Prins zal het Boerenbruidspaar 
bekend wor fen gemaakt om ± 15.00 uur. 

Dus Peelstrekels en Peelstrekelinnekes komt allen 
naar de receptie en blijf dan nog even plakken om de 

onthulling bij te wonen. 
We hopen velen van u te ontmoeten op deze middag. 
WIE ZAL HET BOERENBRUIDSPAAR VAN 1991 

ZIJN??? 
Iedereen is van harte welkom. 

Boerenbruiloft Carnavalsdinsdag 12 februari. 
Om 13.30 uur opstellen van de stoet bruilofsgasten bij 

het Gerardushuis in de Walsberg. 
We hopen weer op "unne sch6nne hoop volluk" die 

het bruidspaar zal vergezellen naar De Mert, waar dan 
om ± 14.30 uur d'n trouw plaatsvindt. 

Daarna vertrekken we naar de Vierspan, waar dan ge
legenheid is om het Boerenbruidspaar te feliciteren. 

Onder de receptie is er gezellige muziek. 

Namens de KVO wensen wij alle Peelstrekels en 
Peelstrekelinnekes een ezellige carnaval 1991 toe. 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
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eten goed in bleef. De volgende dag 
begon de buurt en de onechte fami
lie aan de boog wat de moeite waard 
was en waar we ondanks enkele 
stormen toch ruim twee weken van 
konden genieten. 
Op 27 februari was de dag dat er ge
trouwd werd. 's Morgens vroeg kre
gen we van suiker-oom en suiker
tante al ontbijt op bed bezorgd daar 
lag 't niet aan, wel 't weer dat werkte 
tegen. Er werd besloten om vanwe
ge de storm en regen en harde wind 
geen paarden met koets te laten ko
men, dat was te gevaarlijk. 
De onechte familie was toch al 
vroeg present en na 't nuttigen van 
wat soep en een borreltje gingen we 
met de auto's naar het Gerardus
huis waar de blaaskapellen al van 

na de receptie zorgden de blaaska
pellen voor goede muziek, en onze 
volksdansgroep was ook van de 
partij met enkele dansen. 
Rond 19.00 uur aten we boerenkool 
met worst en zo eindigde het Boe
renbruiloftsfeest 1990. 
Terugkijkend op het feest willen wij 
iedereen bedanken die heeft meege
werkt aan het slagen van deze dag. 
de buurt en onechte familie voor 
hun geweldige inzet die ze hebben 
getoond, de echte familie, het be
stuur van de KVO, de muziekmen- 1 

sen, de Prins en Raad van Elf en 1 

verder iedereen die aanwezig was. 1 

Het was geweldig, 1 

Rinus en Graad. 

TRUUJENDAAG of: 1 

80ÉREB1lOËLOF AANGEKLEID DOOR: 
-e1t,gePJ he/J nik;! ? 

um aan te doon ." 

BOÉREBllOÉLOFJl<LEIER 
VL!EGENKAMPSTRAOT 50 
5923 AT VENLO-BLIËRICI< 

w 
077-9 71750 

(PRIVÉ.)9 23701./ 
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Prins jan V 

Verborgen onder een groot masker 
kwam ik de Vierspan binnen. Tij
dens de onthulling viel er een pak 
sneeuw, die ons niet tegenhield na 
af1oop een rondje "centrum" te ma
ken samen met de te gekke Joekska
pel uit Meijel. Er zijn daarna veel 
festiviteiten geweest voordat de ech
te Carnaval van start ging. Zo herin
ner ik me de "Dansmarietjesgroep" 
bij de Prinsenade. De gemiddeld 45 
jarige marietjes dansten alsof het 
voortbestaan van het Peelstrekel
rijk er van afhing. Vorst Bert coördi
neerde de activiteiten als een meer 
dan ervaren Peelstrckel soepel, 

l ' W . \()RE~ VOOR: 

1984 
Prins Jan V 

Jan van Driel 

gedegen en vriendelijk. Op de 
Galaavond (een van de hoogtepun
ten) werd Mien Valkenburg de 
"Strekel van het jaar". D'n optocht 
was toen net als het weer: prachtig! 
In de Harmoniezaal werd iedere 
avond onder groot enthousiasme 
"The Pink Panther show" opge
voerd onder de carnavaleske lei
ding van Theo Lo kin jr. Het was een 
groots carnavalsjaar. De inbreng 
van alle Peelstrekels en Peelstreke
linnekes en speciaal de inbreng van 
de verantwoordelijke mensen was 
enorm. Iets om nooit te vergeten. 

St. Barbarastraat 35, 
5766 PC Griendtsveen 
Telefoon 04932-9251 

Dè oase in de Peel 

waar U kunt genieten van: 

.ç. koffie met gebak 

.ç. speciale bieren 

.ç. gezellige gourmet of barbecue 

.ç. verzorgde koffietafel 

.ç. verwarmd terras 

ASSlJRANTIEN · HYPOTHEKEN 
FINANCIE'RINGEN AOVIEZE!\ 

PERSOONLUKE LENINGEN 

"NOVA VITA" 
' .. 

ASSURANTIEN B.V. 
Kommerstraat 21, 5712 XT Someren Tel 04937-2824 

(!/ 
op toestanden waarmede wij wor
den beziggehouden en daarover op 
een wat luchtige en humoristische 
wijze onze mening uiten. Het feest 
van carnaval is daarom voor onze 
samenleving onmisbaar. Het is niet 
verwonderlijk, dat "De Peelstre
kels" dit jubileum niet ongemerkt 
voorbij willen ~a~e~ gaan. en enkele 
bijzondere aktiviteiten willen orga
niseren. Karnaval 1991 belooft wel 
zeer bijzonder te worden. De "Club 
van 100" wil graag meewerken aan 
het welslagen daarvan. Zij h~eft 
zich jaarlijks ingezet om de stich

Bij gelegenheid van het 33-jarig b~- ting "J?e Pe~lstrekels" enigeri:riate 
staan van karnaval in Deurne wil financieel biJ te staan. Het is al 
de "Club van 100" het bestuur van sedert 1972 gelukt om daarvoor, 
de stichting "De Peelstrekels" van dankzij de trouwe le~en, ~1:1 andere 
harte feliciteren met dit karnava- belangstellenden dit bijzondere 
leskjubileum. Karnaval is e~n ge_le- karnayalsjaar financieel ~~tra zou
genheid bij uitstek om het Jachtige den willen ondersteunen. ~e Club 
en zakelijke bestaan een wat gezel- van 100" wenst tenslotte iedereen 
liger tintje te geven en om 'ns uit de een gezellige Karnaval 1991. 
sleur van alle dag te geraken. Met 
karnaval kunnen we relativerend 
terugkijken op de voorbije tijd en 

Leo van N eerven, 
Penningmeester 

Gymnastiekles aan boord van een Engels marineschip. "Iedereen gaat op 
zijn rug liggen': commandeert de officier. "En nu benen omhoog. We gaan 
fietsen." Algauw houdt een van de manschappen op met de inspannende 
trapbewegingen. 
Hé waarom fiets jij niet? schreeuwt de officier. 

1 "Omdat ik op het ogenblik even aan het freewheelen ben, luitenant," is het 
antwoord 

\ \ 

wmoo 
V <>sse nbeemd 110 

t-t~lmoncL 
"fë\' ölt92ll -= 
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1965 
Prins Frans 1 

Frans van de Kerkhof 

Bestuur 1991 

Staand v.l.n.r.: Jan Rakels, Prins Ad II, Gerard Geurts, 
Marcel van Nunen. 

Zittend v.l.n.r.: Willy Martens, Ties Verbaarschot. 

l 

Dansmarietjes 

"DE 
PEELSTREKELS'' 

Raad van Elf 

Staand v.l.n.r.: Erik Hooglugt, Wilbert Knijnenburg, Eric Bijnen, Paul van Beeck, 
Prins Ad II, Hans van Bommel, Arno Maas, Mark Fransen, Bart 
Aarts. 

Zittend v.l.n.r.: Sjef Geerts, Jan Hoeben, Prinses Jeanne, Klaas Vogel, Wilfried 
Geurts, Willem-Jan Martens. 

Oud Prins Ad II, wenst de nieuwe Prins, Prins Leon l, veel 
succes toe in het komende jaar. 

Irma van de Weijer, Brenda van Gog, Anja de Bruin, Patricia van de Heuvel, Cindy 
van de Heuvel. Ilse van de Heuvel, Linda de Bruin, Lisette van Heugten. 

• 

• 



STATIONSSTRAAT 14 
5751 HE DEURNE 
TEL.: 04930-13705 

TRADITIE EN KWALITEIT 
VAN EEN MERK DAT 

WERELDE BEKENDHEID 
GENIET 

Stationsstraat 3, Deurne 

STICHTING DE PEELSTREKELS 33 JAAR JONG. 1958-1991 

1966 
Prins Jan 111 
Jan Hendriks 

Wij wensen u knotsgekke 
carnavalsdagen! 

stationsstr. 6 
deume tel. 10180 

kerkstr. 3a 
gemert tel. 64981 

Stationsstraat 16 
Deurne 

················ ....... .. ········ ".············ ············ .. " ... " .. ····· ....... " .. ··············:.) 
STATIONSSTRAAT .:· ·· 

" .· · ..... ·... .. 
y·········· ····•········. . ·····•········· ...•. ····..... ······ 

·······································••&! • • • • 
: Schoenreparatie : 
: Lederwaren : 
• • • • • • • • 
: Ad v.d. Mortel : • • 
: Stationsstraat 15 : . ~~ . 
e Telefoon 04930-15768 e 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,' ., / 

~/· 

Voor al uw dames
en jonge mode. 

Ook voor stoffen 
en fournituren 

• 

• 
• 

• 
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Ter herinnering aan Oud
voorzitter e'n Erestrekel Gé 
Markhorst. 

1963 
Prins Ad I 

Ad van de Linden 

Attent op alle grote en kleine zaken, 
oog voor alle bijkomstigheden en 
vooral voor alle mensen die bij car

Midden in de vakantietijd, in het naval betrokken waren. Een hoog
heetst van de zomer, hebben we tepunt hierbij was naturrlijk het 
plotseling afscheid moeten nemen jaar dat zijn zoon Ton prins was 
van onze oud-voorzitter en erestre~ over het Peelstrekelrijk. Toen stond 
kei en ereh6sbengel Gerard Mark- helemaal dag en na€ht voor ieder
horst. een de deur open, voor alles wat met 
Gé, zoals hij altijd door iedereen ge- carnaval te maken had. Veel be
noemd werd, was vanaf het begin langstelling had Gé altijd vqor de 
van de carnaval bij de vereniging ouderen en zieken die carnaval 
betrokken. Altijd belangstellend en vierden, maar zijn speciale interes
geînteresseerd en altijd klaar om se was voor de kinderen; intens kon 
hand- en spandiensten te verrich- hij van en met hen genieten. Ook na 
ten. Hij vond het daarom ook fijn 1983, toen Gé niet meer aktiefbij de 
om in 1975 voorzitter van de vereni- vereniging was, was hij altijd de eer
ging te worden. Met enorm veel toe- ste die klaar zat bij een carnavalsge
wijding en inspanning heeft hij beuren. Wij zullen zijn royale be
zich van deze "zware" taak gekwe- langstelling zeker missen en wen-

1 
1 
1 

ten. sen hem de eeuwige rust. 

'v~ 
: 1-\U \ S~OUCE L.tl K 
1 GEREI Cl'n 

1 be.20~~ 
1 .rul~""~ 
1 biaool je..~. 
1 Tf~l2]93 

De artiest biedt de impresarie een 
immitatienummer aan. 1k imiteer 
. alle vogels die er zijn,' zegt hij. 'Jam
mer,' zegt de artiest. Hij schuift het 
raam open en vliegt weg. 

M eisJ' es van 8-10 jaadr: 
. 'eken ans. 

lnteres 1 ~ekh
1 ~i~~~~r opleiding 

Moge •J .. 
Dansman~tJe· 

Informatie: 
'weet u hoe ze een man noemen die 
niet gelooft in geboortebeperking?' 
'Papa.' 

M F Verbaarscbot 
evr. · 

te\.: 12935 

Nieuwe Raadsleden 

Hans van Bommel 

Klaas Vogel 

Mark Fransen 

Afscheid Jan van Wetten 

Helaas moesten de Hosbengels in 
het voorbije jaar afscheid nemen 
van hun grote vriend Jan van Wet
ten. Tijdens het Pinkster-weekend 
in Roggel kregen zij het trieste be
richt dat Jan was overleden. 
Op een voor ons erg gevoelvolle wij
ze hebben we aan Jan de laatste eer 
mogen bewijzen. 
Jan was met carnaval verbonden als 
geen ander"" ... " ...... "" 
Z:~jn smakelijke grappen en grollen, 
ZlJn aandacht voor het gewone sim
pele vermaak, wie zal het zich niet 
herinneren ................ . 
We zullen Jan tijdens de komende 
feestelijke dagen links op het 
podium beslist missen. Hij zal altijd 
in onze gedachte blijven. We wen
sen dat Çarnaval mag worden, zo
als Jan zich dat had voorgesteld. 

De H6sbengels 
Stg. De Peelstrekels 

LoooGIE=TERsSEDR!lF 
HU\S\fOUOEL!JKE ART\KE.U:N 

J. W. OTTEN 
OOQP~T(Ö(á 

MRLE-Rll..TEL 

Mede door sponsering van 

Oude Liesselseweg 25 - 5751 WN Deurne - Telefoon 04930-12381 

is deze jubileum uitgave tot stand gekomen. 

"Dizze krant verrig maoke hi veul kreum gekààst!" 

Folders 
Kalenders 

Rekeningen 
Formulieren 

Catalogussen 
Familiedrukwerk 

Briefhoofden 
Prijskranten 
Enveloppen 

Posters 

• 



GEBR. 
ALDENZEE 

Op alle velden en 
wegen, 
Kom je Aldenzee 
tegen. 

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

' Ob e 1 ~ ik had toch soep m et balletjes 
besteld? Nou ik heb er niet één ge
zien. ' 
'Dat kan best meneer, ze waren ook 
erg klein.' 

Maandag: 
Matinee met 

orkest Joy Ryders 

Zaal v.d. Putten 
Milhezerweg 2 
telefoon 1 2558 

STICHTING DE PEELSTREKELS 33 JAAR JONG. 1958-1991 

Pr· 1964 
1\,.,.. llJs l\{ . 

i .-1artie11 V. art1e1J l 
erdolJschot 
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voor al uw 

BRUILOFTEN 
en 

PARTIJEN 

Zaterdagavond: 
Carnavalsbal 
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1 Tramweg 6, Liessel 1 
lil Tel. 04934-1883 lil 
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voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie 
Deurne 

..... . ..... Beverdonk 2 

~ ""' ________ Tel. 04930·10753 

~ ~ ~ ~ deurnese bouwmaterialen 

Uw huis is de schilder waard. 

GLAS- en SCHILDERWERKEN 

Verheijen 
Milhezerweg 31 - Tel. 12337 

• 



STICHTING DE PEELSTREKELS 33 JAAR JONG. 1958-1991 

1989 
Prins Marcel I 

Marcel van Nonen 

Als 31 e prins van CV de Peelstrekels Leut en lol van elke carnavalsvier
heb ik in 1989 samen met prinses der die we tegen het lijfliepen, zang 
Mieke het carnavalsrijk mogen re- en drank in elk café wat we binnen 
geren. gingen. Dit is iets wat we ook onze 
Een voor ons onvergetelijke tijd die 33e prins van harte gunnen. 
op ons een diepe indruk heeft ach
tergelaten. Van begin tot eind een 
happening wat dankzij de inzet van 
velen een geslaagd festijn is gewor
den. 

Met Carnavalsgroeten, 
ex prins en prinses 

Marcel en Mieke 

Dierenspeciaalzaak 

,,7~'' 
" 'lóeRAKO" Leembaan 2 - Deurne - Tel. 04930-11544 

___ J.v.d.Weijer -
Aanhangwagens bv 

verkoop - reparatie 

'b O' tel . o~;~~n~ 17938 

Aanhangwagens 
Landbouwwagens 
Koeienwagens Leembaan 10 
Polyester antislipvloeren 5753 SL Deurne 
onderdelen verkoop Tel. 04930-17938-19016 

00000000000000 

~fo~etcle et~t( uw etl.lt6 
cl Cl -rt na e:u" 

1f 00a aIJ~~~lJl1 
na de carnaval werken wij ook weer 

L .J . Costerstraat 

oqoooooooooooo 

( 

. w·11y Martens Voorzitter 1 

van 19 november 1990 
tot en met " 
15 maart 1991 

50 gulden per man per dag voordeel 

· Vraag vrijblijvend advies. 

Masta Carnavals medaillen 

sporttrofeeën en relatiegeschenken 

Leembaan 56 
5753 CV Deurne 
Tel. 04930-16051 

Betrouwbaarheid 

van woonhuis 
Of het nu gaat om uw eigen knusse nestje of om een 
groot gecompliceerd gebouw, van Nunen aanne
mersbedrijf bv is uw perfekte partner voor alle bouw
werkzaamheden. Een kwalitatief zeer hoogstaand 
bedrijf dat al verschillende generaties lang in de regio 
Deurne en daarbuiten aktief is. Een bouwbedrijf dat op 
ideale wijze vertrouwd vakmanschap kombineert met 
moderne bouwtechnieken. Een hechte ploeg uitste
kende vakmensen staat klaar om elke bouwopdracht 
tot in de puntjes uit_ te voeren. 

F. J. van Nunen 

.tot utilite·itsbouw 
De persoonlijke begeleiding van iedere bouwopdracht 
garandeert een nauwgezette bewaking vanJedere fase 
van de opdracht en een stipte oplevering op de afge
sproken tijd. Uiteraard wordt voor de begeleiding van 
het totai·e bouwproces, vanaf de offerte, gebruik 
gemaakt van een computersysteem. Als u prijs stelt op 
betrouwbare kwaliteit, dan is uw bouwopdracht bij van 
Nunen in meer dan vertrouwde handen. 

aannemersbedrijf b.v. 
G. Bilderssttaat 4, 5753 DE Deurne _,tel. 04930-13120, fax 04930-12454 

PERFEKT BOUWEN VOOR 1 TOT1000 PERSONEN 

• 

• 

• 



STICHTING DE PEELSTREKELS 33 JAAR JONG. 1958-1991 

1990 
Prins Ad II 

Ad van de Mortel 
Ik had mijn auto bij het kerkhof ge- N.a de onthulling. kwam ze in de 
parkeerd en liep via een zandweg- w1!1kel en vro~g o~ .1k haar. kende. Ik 
getje .richting Helmondseweg. zei nee. Kei: Je mIJ ook met van de 
Onderweg passeer ik een mevrouw maandagm1~dag ?.P de Helm.o~d
die haar hond uitlaat. Bij de Hel- seweg toen 1k .m1Jn hond mthet. 
mondseweg aangekomen, niemand Toen herkende 1k haar. En vertelc;le 
te zien, dus ik loop richting Hel- haar verhaal dat ze aan ~aar .gezm 
mond en kom daar die mevrouw verteld had dat ze wel wist wie dat 

.._ __________ _. met de hond weer tegen. Ze knikte jaar Prins zou worden. Maar ze ver-
en lachte. klapte niet wie. Er werd mij gevraagd om een leuke Er werd afgesproken met een bes

annekdote te schrijven voor de car- tuurslid om naar een bepaalde win
navalskrant. Dat valt natuurlijk kel te gaan. We spraken af dat hij 
niet mee, omdat je tijdens je Prins mij om 15.00 uur op de Helmondse
zijn zoveel leuke dingen meemaakt. weg op zou pikken. 
Maar eentje kwam toch voor mij 
sterk naar voren. Dat gebeurde zelfs 
nog voor mijn Prins zijn. Ik was be
naderd door een persoon, of ik inte
resse had om in 1990 Prins carnaval 
te worden. Dat was zo beslist. 
En dan val je van het ene in het 
andere. Het regelen van je kostuum, 
medaille's, foto's maken en noem 
maar op. 
En zo ook het uitzoeken van de 
steek, daar dit allemaal in het ge
heim moet gebeuren. 

BENZINESTATION ~ L.P.G. -
TAXIBEDRIJF - WASSERETTE 

v. Loon 
Sanitair 
Liessel 

04934-1431 

F. THIJSSEN 
Vlierdenseweg 232 - Vlierden 
telefoon 11011 

Dagelijks open van 07.30 tot 21.00 uur 

/,7. "": 

l'l~ 
VISPALEIS 

VER DON SCHOT 
Op aswoensdag staan · 

wij weer op de 
16 bekende plaatsen · 

v. Roon-Verdonschot 
Hoofdstraat 74a Liessel 
Tel. 04934-2099 

~STANDUP 

P. Gabriëlstraat 12a 
Postbus 150 
5750 AD Deurne 
Tel.: 04930 • 16970 

04930 . 19528 
Fax: 04930 • 20539 

Auto Daamen B.V. 

Piet Mondriaanstraat 18, 
5753 DJ Deurne 
Tel. 04930-14800 

En ik denk meteen ze zal wel den- En wij alles maar zo onopvallend 
ken, wat moet van de Mortel op dit mogel~jk c;toen. 
uur hier. (normaal staat hij op dat Maar Je ziet maar weer. 
uur in zijn winkel). 
Die mevrouw kwam thuis en vertel- Ad II 
de aan haar dochter dat ze iemand 
had zien lopen en haar eerste ge- ------------
<lachte waren, die persoon wordt dit 
jaar Prins carnaval. Dit was voor 
haar en haar dochter een geheim 
wat ze ook niet verklapt hebben. 

'Ober, dit is geen soep, dit is sloot
water.' 
'Hoe weet u dat meneer?' 

rY~ Verlijsdonk 
L/1111 Interieurverzorging 

Leembaan 15 Deurne 1c1. 04930-17163 

H. Martens 
Paul Gabriëlstraat 5-9 

Tel. 04930-16282 

VOOR AL UW DIEPVRIES PRODUCTEN 

Met carnaval 
mag het 

varken kapot" ts;::,:;~;;,Jfx=-=:::============ 

veel plezier 
ermee! 

NOOYEN ROOSTERS BV 

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

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

• 

l 



STICHTING DE PEELSTREKELS 33 JAAR JONG. 1958-1991 

1959 
Prins Jan I 

Jan BrÜggenwirth 

yan. GC?gh _(zijn oor afsnijdend): 
~s;eblJe(! lJefste, dit is voor jou om 

Je_ te ~eWIJZen dat ik je met hart en 
ziel lJefheb. · 
Zij: 'O dank je, lieveling.· 

.._ __________ .J Van Gogh: 'Wátte?' 

Bijna 33 jaar Peelstrekels Carnaval in Deurne 
Carnaval is een begrip in Deurne, 
daarom mogen we het ook als een 
prestatie zien dat een stichting als 
"De Peelstrekels" het bijna 33 jaar 
heeft weten vol te houden. 
Peelstrekelinnekes en Peelstrekels 
carnaval is een volksfeest en moet 
daarom ook bepaald worden door 
het publiek, door het volk, en niet 
alleen door de bestuurders want als 
die laatste de boventoon v~eren dan 
is het mis. De bestuurders dragen 
alle~n zorg om het feest goed te or
gamseren en vlot te laten verlopen. 
Dankzij een goede achterban en 
een goed bestuur is in het Peelstre
kelrijk een perfecte organisatie tot 
stand gekoI?en. Wij als bestuur pro
beren te zien hoe de mensen in 

Zo is er ook in de 3 jaar dat ik voor- carnaval te vieren voor jong en oud. 
zitter ben nogal wat veranderd in Wij als bestuur vinden het dan ook 
overleg met mijn mede-bestuur- g.eweldig fijn dat jij, Ad, tot ons be
ders. zo hebben we 'n ve1jonging stuur toetreedt, ondanks je drukke 
van de Raad van Elf en dat hebben werkzaamheden in je zaak. Ad en 
wij als zeer positief ervaren. ook ons Jeanne met je eigen woorden "Ut gi 
bestuur is weer uitgebreid, wat ook vul tu vlug vurbai" wil ik j~llie be
nodig was, want zij hebben ieder danken voor jullie grootste inzet. 
een drukke taak. We houden elk Zeker wil ik dan nu de sponsor van 
jaar onze eigen loterij, en het scho- het afgelopen jaar hartelijk bedan
lierenbal vrijdags voor de carnaval ken, wij hebben zijn wens gerespec
is een groot sukses gebleken. Ook teerd dat hij anoniem wilde blijven, 
werd het enorm gewaardeerd dat we dus vanaf deze plaats bedankt voor 
onze prijzen voor deelnemers aan je bijdrage waardoor de optocht en 
de optocht flink hebben kunnen de carnaval weer 'n groot sukses 
verhogen, dit dankzij onze geweldi- werden, bedankt. 
ge sponsoren. Verder wil ik om niemand te verge-
Dit jaar hebben wij weer 'n sponsor ten iedereen die zorg draagt voor 
bereid gevonden ons te steunen (dit onze stichting, zijn medewerking 
jaar is ook een extra jaar met meer verleent in kracht en arbeid of door 
evenementen vanwege het 33 jarig financiële giften hartelijk bedan
bestaan). Onze nieuwe sponsor is ken. Dankzij al deze mensen kun
de firma Oskomera met als alge- nen al onze evenementen slagen, en 
meen direkteur Antoon van Osch, zullen ze ook dit jaar weer 'n groot 
ons zeer bekend in Deurne. De fir- sukses worden, mensen bedankt. 
ma Oskomera is dit jaar bereid ons Het laatste woord is voor onze nieu
voor 100% te ondersteunen, en daar we, en let wel, onze 33e prins en zijn 
zijn wij hen zeer erkentelijk en prinses 'n fijne carnaval 1991, veel 
dankbaar voor. plezier en veel sukses! 
Carnaval 1991 staat duidelijk in het 
teken van zijn 33 jarig bestaan. Het Peelstrekels en Peelstrekelinnekes, 
feest wordt gehouden op 28 en 29 i~ ~ens iedereen weer 'n fijne ple
september en er is al een feestcom- zienge carnaval met de woorden: 

Het beste advies dat ik kan geven is 
"samen carnaval beleven, blijf niet 
toekijken aan de kant, rijk als Peels
trekels elkaar de hand. 

Voorzitter, 
Willy Martens 

" V 
'tter· Willie Geerts 

oorz1 · 

Strekelinnekes en Strekels 

Carnaval 1991 nadert. Stichting De 
Peelstrekels staat voor haar 33-jarig 
be~taan . Da~ betekent dat bij de 
pnnsonthullmg de 33e Prins be
kend is en dat van de 32c afscheid 
wordt genomen. 

Voor Prins Ad II en Prinses Jeanne 
~omt een einde aan hun regeerpe
riode .. ~et Peelstrekelrijk heeft in 
hen tijdens de carnavalsperiode 
goede voorgangers gehad. Voorzo
ver ik het kan overzien, hebben bei
~~n en ook hun kinderen een fijne 
tijd ~ehad en zich mogen verheu
gen 1~1 een warme belangstelling 
van met alleen de buurt, maar ook 
van velen binnen en buiten het 

missie druk aan het organiseren, 
zodat we dit jaar een paar extra da
gen carnaval hebben in Dsprne. 
Zoals ik al in het begin schreè(hou
den we vast aan bepaalde tradities. 
Een die niet weg te denken is is het 
sleutel afhalen. Een zeer broeder
lijk carnavalsgebeuren in deze 
regio. En omdat de markt nu een
maal in het centrum van Deurne 
ligt, en omdat ons gemeentehuis in 
h~t c~ntru!!l staat en omdat de orga-

------------- Peelstrekelrijk. 

D 
1 

. msatle btj De Peelstrekels ligt 

0 ~1:[ne car~ava Yieren, en daar zo spreek ik de hoop uit dat onze nieu~ 
g ~ogehjk op m te. spelen. Als er we burgemeester Smeets net zoals 
vraag IS naar e~n Disc~~carnaval, zijn voorganger Dhr van Gena
dan kunnel?-.z.e die van ~IJ ook heb- beek, dit prachtige festijn zal steu
bk, w;arbiJ 1 ~ natuurhj~ ~el aan- nen en zijn steentje zal bijdragen. 
te en at we met al.Ie trad1t1es ove~- Nu wil ik nog graag onze Prins Ad 
bo?rd .i:noeten g;oo1en. Maar het IS en Prinses Jeanne en de kinderen 
e~i1~i~Ihk dat de Jeug.~ anders carna- bedanken, Ad en Jeanne jullie zijn 
. dan dat WIJ dat deden 25 'n geweldig stel voor onze vereni
Ja~r g~leden, en ook daarmee wordt ging geweest en jullie hebben 'n 
re enmg gehouden. prachtig vo~rbeeld gegeven, hoe 

Colofon 

De Peelstrekel 
Een uitgave van 
Stichting De Peelstrekels. 
3le jaargang 
Verschijnt éénmaal per jaar. 
Oplage: 6.000 
Dialect: Martien van den Broek 
Lay-out: Kees van den Broek 

Cor füüggewirth 
Jo_han Keijzers 

Fotografie: Peter van Oosterhout 
Verspreiding: Raad van Elf 
Eindredactie: Comm. Carnavalskrant 

Informatie: 04930-13276 
De onthulling van de naam De 
Peelstrekels links voorzitter Willie 
Geerts rechts de bedenkster van de 
naam Mevr. Strijbosch. 

Een belevenis om nooit meer 
te vergeten 

~ij hebben ~arnaval 1990 op een 
u~tense ma~ier meegemaakt mijn 
kinderen Nicole, Corine en mijn 
vrouw Jeanne. 
Dit zullen wij nooit vergeten. 
Het is te moeilijk om zo iedereen te 
bedanken, zelfs een onmogelijke 
opgaaf. 
Wel wil ik langs deze weg het be
stuur, de raad van elf de 
~ansmarie~jes en de hosbeng~ls en 
iedereen mt het Peelstrekelrijk en 
daar buiten van harte bedanken 
voor hun medewerking. Verder 
wens ik de nieuwe Prins en Prinses 
heel veel plezier toe. Als ik hen ook 
de raad mag meegeven, dat alles wat 
~r gebeurt eenmalig is, dus geniet er 
mtens van. Verder wens ik iedereen 
een heel goede carnaval 1991 en 
niet te vergeten het 33-jarig bestaan 
op 28 en 29 september 1991. 

Alaaf, 
Oud Prins Ad II 

Het i.s goed oi:n in de huidige tijd 
waann spannmgen, ook in onze 
naaste omgeving, aan de orde van 
de dag zijn , eens met elkaar uit de 
band te kunnen springen. Dat is 
carnaval, een Gemeenschapsfeest. 
Ik ben daarom iedereen dankbaar 
die het mogelijk maakt dit feest met 
elkaar te vieren. 

Voor Carnaval 1990 dank ik U allen 
en speciaal Prins Ad II, Prinses 
Jeanne, Raad van Elf, Bestuur 
Dansmarietjes, Hósbengels, d~ 
andere blaaskapellen en natuurlijk 
alle stille medewerksters en mede
werkers. 

Ik hoop dat de trend van met name 
de laatste jaren zich in 1991 doorzet. 
Dan weet ik zeker dat ook in 1991 
een goede en fijne Carnaval kan 
worden gevierd. Dat wens ik u en 
vooral de nieuwe Prins en Prinses. 

~en goede, prettige en vooral gezel
lige Carnaval 1991. 

Vorst Gerard 

M;;_immie, waarom mag ik niet naar 
bwten en sneeuwballen gooien als 
de andere kinderen?' 
'Doe nie~ zo dom. J; weet heel goed 
dat dan ;e haken roesten.· 

• 
• 

• • • 

• 
• 

• 

• 

• 
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STICHTING DE PEELSTREKELS 33 JAAR JONG. 1958-1991 

1960 
Prins Hein J 
Hein Smeets 

Willie, onze Schilddrager 
(vul te vruug in de VUT!!) 

We treffen hem aan het einde van 
de bar in café "de zevende hemel." 
Een beetje treurig ziet hij eruit, iet
wat verlopen en alleen aan zijn nu 
rafelige fluwelen mantel kunnen we 
zien dat hij eens een persoon van 
belang is geweest. -------------1 Wanneer we vertellen dat we uit Hellemut is gao-de-ge wa anders 

zuujke en dan vatte-ge al gauw nao 
de fles. Mee en dan, as ik ut nie mir 
uit kos haawe viejt ik nog wel us de 
bus nao Deurze, urn es te kiejke hoe 
ut er baij lag, mer wà doe-de-ge dan, 
ge wààndelt wa op en nir en dan 
gao-de-ge dur mar wir inne vatte en 
dan kumt wir van het eien 'taander. 
Dur warre daog dan ging ik baij die 
gallepers op dè benkske bij de ker
ruk- min kerruk - zitte urn nun bor
rel te vatte, mer dè war toch ok nie 
min slag volluk. 

G.M. van de WEIJER 
aanhangwagenfabriek 

Leembaan 14 Deurne 
Tel.: 04930-14137 

\V ij l~ven.;n U: 

KW Al~ITEl'I'S 
TIMMF:R- e11 

MI~lJBl:l"' WILR Kl~~N 
f\,Jel ;1/s spcc.:wliteit : 

R• ~ novatic- en restauratiewerken. 

Va-.1 mcuhilair, exclusic\'c trappen en 
bctimmcring<~n. 

BOTJ M: t<waliteit voor een korrekte prijs . 
Garantie. 
Service. 

Zeer g.i::n.:no1n111e<' 'dc referenties van g.role en 
kleinere: prqjckten heschikha:.ir. 

TAXI: 

Ziekenvervoer 
Rolstoelvervoer 
Busjes 
Dag en Nacht 

B.V. i:JOTIM 
TIMMER- en 
MEURELFABUIFK 

l 11d11stdeweg 27 
5753 PB l)t.•urne (N.H.) 
T cl . 049:\0-12877 

GOTAX • 

Deurne komen wordt zijn blik vas
ter en recht hij zijn rug. 
Verrek komde gellie uit Deurze? 
Jaore gewerrekt daor, schónste plats 
van de pil, jao as ik daor an terug 
denk. .. 
'k ha't daor goe wittege, 'k hoefde 
nie vul meier te doew as 't geminte
waope vaast te haawe en dur netjes 
uit te ziej. 'k wier goe betäld en ha 
geld zat urn nei klirre, boeke en ker
ke te kauwepe. En dan: van den in-
nen dag op den andere vlieg-de-ge 
dur .. uit, ze han gin pläts mir vur 
ffialJ. 
Gó mer nao Willekes zin ze, dan 
kriede-ge 'n uitkering. In 't begin 
ging ik er nooi hin, mar wa wilde; 
oew aige geld rakt op en ge wilt toch 
mee en dan wel wa ète en drinke, 
dur kumt nog baij dè ge dur aigelijk 
niks än kant doew dè ge gin wèrruk 
het. Ik war dur wel z'n best op uit 
urn wir än den bak te komme, mer 
op 't arbeidsbro baij 't aaw pliesie
bro zin ze al dè der in min branche 
nie veul plätse vrij zon komme, en 
de war ók zo. Nao un taijdje kos ik 't 
nie mir anziej, dè kaol schildje op 
die envelop van de geminte en ben 
ik uit Deurze weggegao. As ge gin 
werk het kode-ge zowa altijd terecht 
in de Rijpelberg en umdè dè toch 

C::û'.'.J 
jqTHEO 
bJSMITS 
MEUBELEN 

L'W MELIH:LFAllHIKANT 
MEL'llELWINKELIEH 

DE GROOTSTE KOLLEKTIE TEGEN 
DE LAAGSTE PRIJZEN 

MEUBELWINKEL: St. Jozefstraat 47a. Deurne 
MEUBELFABRJEK: Hoogdonkseweg4. Liessel 

Dor kwam nog baij dè ge vanaf dè 
benkse den hillen tijd tege dè kaol 
gemintewapen op ut gemintehuis 
änkiekt en dè blie zir doew. 
Ik vroeg nog wel us än die vent mi 
die grauwete snor van de geminte 
hoe ut ston mi m'n bäntje mer die zi 
ok dè ze menie mir nodig han. Ifkes 
daacht ik nog; dalijk kumt ut willi
brordusjaor en dan haole ze me wir 
mi de hermeniej binne, mer ut 
schaijnt dè ze me wir vergète warre. 
Vur 't nei jaor ivvel heb ik wir goei 
hauwep; we hebben ne neijen bur
ger en we kriejge ne neije sik, 
mischien dè die .... 
Mer wa zitte gellie toch druijeg te 
kiejke, we zallen ut nog eien vatte 
nie? 
Herberrug, doe 't hiejer nog eicn ... 

Aann. en Betonbedrijf 

J.C.vdWesterlo b.v .. 
Voltstr. 20 - Deurne 
Te 1. 04930 - 14635 
Voor: 
Nieuwbouw en Verbouw 
Alle timmermanswerk· 
zaamheden 
Varkens- en 
rundveeroosters 

·-... " 
AANNEMERSBEDRIJF 

BV. 
· · ait-er hoefde 
genie te gacnl 

BERKENSTRAAT 28 DEURNE TEL. 13982-12824 

DEURNE 
AUTORIJSCHOOL: 

TEL.: 04930 - 14000 - 15346 
Schakel 
Automaat 

• 

• 
• 

• 
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J"Jfl afdeling van koninklijke "harmonie deurne" 
Jubileum "Hosbengels-25.jaar" 

In het week-end van 14 en 15 sep
tember 1991 hoopt de blaakapel 
haar 25-jarig jubileum te vieren en 
intussen zijn de voorbereidingen 
reeds in volle gang. 
Het jubileum-comité heeft het vol
gende programma in voorberei
ding: 

Hoewel er al enige jaren een "Har
monie-Kapel'' bestond, die vooral 
de Carnavals-aktiviteiten onder
steunde, is de naam "Hosbengels" 
pas in 1966 terug te vinden in het ar
chief van de Koninklijke Harmo
nie. Frans van de Kerkhof, bestuur
der, trombonist, componist en nog 
steeds erg gewaardeerd oud-hos
bengel, vond het nodig om de blaas
kapel een naam te schenken. 
Tot op dit moment zijn de Ho ben
gels niet meer uit Deurne en verre 
omgeving weg te denken. 

zaterdag 14 september:- feestelijke kindermiddag 
receptie in de Vierspan 

- muzikale voortzetting in de feesttent 
zondag 15 september: - vanaf 12.00 uur grote muzikale happening 

m.m.v. bevriende kapellen 

Noteert u alvast deze data in uw 
agenda, de Hosbengels willen u 
tezijnertijd graag ontmoeten. 

Wij willen graag onze bijdrage leveren en wij doen er zeker wir 'N BOLLEKE AN ! 

RAAMPROGRAMMA 33-JARIG BESTAAN DE PEELSTREKELS 

De Commissie 33-jarig bestaan is druk bezig met de voorbereidin
gen van de festiviteiten rondom het 33-jarig bestaan van De Peels
trekels. de juiste tijdstippen en precieze details hiervan zijn thans 
nog niet te geven en verkeren in de voorbereidende fase. Vast staat 
wel dat alle aktiviteiten in deurne-centrum zullen worden georga
niseerd. Op dit moment wordt gedacht aan de volgende activitei
ten. 

Zaterdag 28 september 1991 

17.00 uur Nostalgische Fancy-Fair. 

20.00 uur Jubilerende vereniging en aanhang trekken rond door 
het dorp. De Bavaria-bierwagen, getrokken door paar
den, wordt getracht hierbij te betrekken. 

Alle deelnemers en bezoekers kunnen deelnemen aan 
een barbecue. 

±01.00 uur Einde festiviteiten. 

Zondag 29 september 1991 

11.00 uur Kerkdienst t.g.v. het 33-jarig bestaan. 

12.00 uur Koffietafel 
Tijdens de koffietafel wordt gedacht aan activiteiten 
zoals een nostalgische modeshow, tonpraoters, optre
den dansmarietjes Gong en oud). 

14.30 uur Aanvang receptie en muziek door diverse kapellen. 

17.30 uur Einde receptie en gezellig samenzijn. 

±18.00 uur Einde. 

~ Op 28 september 1958 werd in 'Deurne 

Carnavalsvereniging 'De Pee!str~fs 

gehoren. 

Op 28 en 29 september 1991 zulfen ter 

(.:) gekgenfteiá van fiet 33-jarig 6estaan 

~ '---' Û &verse activit.ei.ten worden 

&- georganiseerd. 

Jiet carnavalsseizoen 1990-1991 zal 
dan ooi( in fiet tdwi van deze 

viering staan. 

'Veráere 6ijzonáerfzeáen zuilen in áe 

Carnavalsf(rant 1991 worden vermeld. 

~eroeer vast genoemde data in uw 

agenda. 

'Tifdelijf( adres: 

'Diverse fwrecagefegenfîeáen in 'Deurne. 

Pee!strek[rijk,, 28 september 1990. 

• 

• 

• 
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