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PRINS
JO 1
Proclemösie
1. Ut is un eir uln gevroagd te zein als
Prins van de Pilstrikkels. En ik denk
da ik ut ok nog ger doe.
2.Da ik hoop de ons Marianne en -de
keinder ut ok goe beveld en beleivenis
veind.
3. Prins Leon, minne vurganger, war
den 33e. mer .ok unne hille goeie.
4. In den anloap noar Carnaval moete
ge wel wete, da ut un hil schon list gi
worre.
5. Da wei mi de road. ut bestujer. De
Hosbengels, en de dansmatiekkes. un
hil schon list mugge beleve.
6. Da we tweie Gala-aovinde hebbe di
joar. da mudde ge nie misse.
7. Unne oproup an ·hil Deurze, doe
mee an dun optocht en zeurgt da ge er
bei bent.
8. Da ze ut bei de voetbalclub wel goe
zal bevalle da ik un par daog .dun plats
van d~n burgemister inneem.

9.. Wiste g~llie da mi de carnaval de
winterschilder nog in ons land . ?
JO . Da de. ge m1· d e carnaval allemoal
1s.
~~ne goeie pot bier moet vatte, mer da
ge er wel vur zeurgt da in
.
alles alling en gif blie.
ut teurp
IL. M~nse ut kan nie schille wie da tu
P nns 1s. mer ge m
r
da de .
1
?et er zelf vur zeurge
ge veu -plezier makt.

_,,,,..
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Deurze doen ie ut d'1 JOar
·
m1. de'
amaval allemoal mi De Pilstrikkels.
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IN DEZE KRANT O.A.:
- Gala-avonden
- Kinderpagina
- Afhalen Sleutels
- Programma
- Boerenbruiloft
- Zwemwater: .in Deurne
geneeskrachtig Koolofon
- Optocht
- Zonnige Toekomst
De Berkendonk.
- Woord Voorzitter
- Woord Oud-Prins
- Strikkel van het jaar
- Woord Vorst
.
- Woord. Burgemeester
- En nog 'veel meer.
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Een 11 cijferig banknummer, zult u zich afvragen. Dat is toch helemaal va11 de gekke!
Welnu, de Rabobank staat midden in de gemeenschap. Vandaar dat wij onz~ rekening
' .
11._11.11.11.111 maar eens aangesproken hebben .. Hèt moge· duidelijk zijn dat de
jubilerende Ràbobank van 't jaar een .extra duit in het zakje doet van de jubilerende
carnavá~sstichting. En. omdat wij als bank zo graag tellen, hopen wij dat er dit jaar heel
wat feestneuzen langs èn in d'n op,tocht te zien zijn.
~)
· 4 8
Mocht u dorst hebben en geen centen, kom dan gerust naar onze "flappentap",
:want die kent geen sluitingstijd, óók niet met die dagen!· De Rabobank Deurne èn haar
medewerkers wensen u een "hele schone carnaval" toe.
fllflll""'""J/
'
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labobank
~ ·~
Meer bank voor oew geld.
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·cARNAVALSKRANT
Restauratie Grote Kerk
· Deurne

Deurnese boer weigert
oormerk

Gat in. be.groting
gemeente Deurne

Binnenkort zullen de bezoekers
van de Willibrorduskerk aan de
; Markt in Deurne een warme hap ·
kunnen bestellen bij cateraar van
de K. Deze jonge ondernemer heeft
namelijk een eetstand geînstalleerd
in het historische godshuis.
1 "Tot voor kort was hier enkel maar
hostie te verkrijgen" zo lichtte de
1 ondernemer toe, ik dacht bij
mezelf: Hier zit meer in! De
tl restauratie zal niet tijdens de heilige
, missen open zijn, dit om
concurentie
vervalsing
te
1 voorkomen. Volgens van de K. zal
. met name het "Gezonde voedsel" in
zijn kraam verkocht worden. Een
passende slagzin heeft hij ook al:
Biedt uw- andere wang ook aan,
p.eem een slaatje!

Ik verrek het, ik · doe het niet · al
springen ze in Den flaag de pannen
van het dak!
Boer K. is heel duidelijk in zijn
stellingnam:e: 't Zit wel goed~ als ik
m'n kalveren zo'n gele flap door de
oren hengst wordt mijn vlees
stukken minder waard met al die
milieu en dierenfrieks, ik verrek het
gewoonweg, ik doe d'r niet aan
.
mee.
Maar waarom dan, waarom
trotseert u Den Haag, waar haalt u
de euvele moed vandaan?
"Kijk, niemand vreet dat vlees
(ziel.ig voor die beesten), ik kan een
hoop verdienen aan ongeoorrnerkt
vlees, daarom:"
U doet het dus , vanuit een ·
winstoogpunt meneer K?
"Juist ja!'~

Het gat in de gemeente begroting
zal a.s. woensdag tentoongesteld
worden in het plaatselijk museum
"De Wieger", entree bedraagt 10,voor kinderen onder de l,20m is de
entree gratis.
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· Vastste~ling
hondenbelasting

.

0.m de ' gemeentekas wat te
, ·\ .ontlasten
zal • er
voortaan
hondenbelasting geheven gaan
:i worden, dit gebeurd a.d.h.v. het ·
s·c hijtvolume van de kwispellustige
viervoeters. Hondenbezitters wordt
d gevraagd gedurende 1 maand de
" ondenuitWerpselen
te
wegen
(uiteraard die van het eigen
·
huisdier), beschikt men niet over
.,,.. ' e.en deugdelijk weegtoestel dan zal
een speciaal hiervoor vrijgemaakte
btenaar deze taak op zich
tlemen.

~·

STIEF-CD AL BIJ A UITVERKOCHT

OntVangst der .
~islukkelingen ·

Trainer Deurne weigert
aanbod PSV.
Deurne trainer Jan Pijpenseel heeft
het aanbod van PSV om Romario
de Souza Faria over te nenien met
een krachtig nee van de hand
ge_w ezen. ''Op het moment heeft
Deurne al genoeg geblesseerden",
zo lichtte Pijpenseel ons desgevraagd toe.

~ritiek

Bij de algemene beschouwingen op
de gemeente begroting had raadslid
Jack P. uit Helenaveen een
opmerkelijke opmerking. ,
Hij verweet het college goklust,
gezien de optimistische toonzetting ·
van de nota: Deurne weer gezond.

Schennis pleging bestraft
Twee Deurhese boekhandelaren
zijn door de gemeente _politie van
Deurne afgelopen week bekeurd, .
omdat zij aan de openbare weg
potloden aan het venten waren.
Beide
.boekhandelaren
gaan
hiertegen in beroep, zij zeggen
harde argumenten te hebben.

-

Omdat er eens per jaar aandacht
besteed ·w ordt aan .de kampioenen
van Deurne heeft de stichting
Waknouniewau be,sl0ten om een
dag
te
houden
voor
de
mindergeslaagden. '
Al diegenen die het afgelopen jaar
een bok gesçhoten hebben of bot
gevangen··hebben kunnen een gele
flap op halen bij de secretaris van
de stichting: de heer K, bóer te
Deurne.
·

maar niet met een lied: we overspoel.den Deurne met de Lambada.
Het begon er toen ook weer echt
druk te worden op carnavalsmaandag,
dé carnavalsdag van 'T STIEF. Dat
werd in 1991 gevierd met den evergreen (altijdgruun) Nou Ben Ik Aan De
Beurt, om te benadrukken dat ge voort
in de drukte goed voor oezelf 'moet
zorgen, anders komde ge er niet aan te
pas.
En dan nu 1992. Ja krek,' precies. In '92 staan we er weer, en · wel

•••
•

Al bekend wat STIEF betekent? Enke-.
Ie joaren geleden vonden we dat de
carnaval in Deurne aan een bemt toe
was; een growte beurt wel te verstaan.
We zijn toen begonnen met kleur
te bekennen en hebben op carnavalsmaandag alles rooi gemaakt (onder ons
gezegd, tot de ballen van 't Perd op de
Mert toe).
Dat bleek wel iets, maar niet
genoeg. Het joar daarna was onze bijdrage aan carnaval zo muzikaal dat we
spontaan uit de Vierspan zijn, gezet.
Maar dat zal ze nog eens spijten, riepen wij toen al!
~ Het joar daarop was het Eerste
""""
Joar van de Wraak: met
ons Lotje uit de Loterij
gooiden · we niet alleen
een balleke op in de goei
richting, maar wisten we
meteen alle meiskes van
ons dromen uit de Vierspan mee te krijgen. Dus
vroegen ze ons terug. In
1990 kwamen we terug,

•
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Opvallende

wachten?
hebben dit joar
èen echte CD
opgenomen.
.
· Wat daar op .
staat? . Natuurlijk . , •·.
weer ons Lotje uit
de Loterij. Maar dáH ·
de nieuwe nummers: ·
ia Krek, Precies, Kom
Op Hé, een nummer
~aar Normaal jaloers
·op kan zijn, dus een
meezinger van jewelste.
. Dan ons eigen
STIEF-lijflied, waarin we
de vloer anvegen met
iedereen die geen initiatief
toont (zeker met carnaval): ·En · dan
nog, ja, de Fietsband, een schlager die
eigenlijk een ode aan Leontien van
Moorsel is.
- · ic~ ·

,.

• ~ *~•

En ·dat alles, dat moet gezegd,
dankzij de fantastische soamenwerking
met Wim en Marjo-Van de Potdeksel.
Ge ziet, carnavalsmaandag is
een dag die ge naw maar vast moet
reserveren in oew balboekske: wij trekken dan Deurne d_oor en hoe drukker;
hoe g~zelliger.

We willen
ttöuwens met iedereen die van carnaval houdt wel een. fiètsband aangoan:
koin met de fiets op carnavalsmaandag
·naar het centrum van Deurne; en kontroleer oew licht efkes! Het kan namelijk wel eens loat worden ...
Wablief? 0, ge wilt · die cd
· kopen? Dat kan. De prijs is 12 ep-ene
halve gulden en hij is verkrijgbaar bij:
· , Café de Potdeksel op de mert in
Deurne,
Muziekhandel
Berkers
· Deurne en De Muziekfonteii:t Deurne.
!ot Dan-Dan .. !
"' " ~ "
"

«

>;;.,;'

DE PEELSTREKE

CARNAVALSKRANT

~·~~~::•00"""°"°"0000000000000000000000001

Heeft U in koken geen . zin ? ? ?

Snackbar
RINY··v AN VEGHE!i

Een hapje vari ons gaat er altijd in

Sta~ionsstraat
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64 - Deurne - Tel. 17581
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DE ECHTE
WARME BAKKER

Uw GAZELLE

~

Fietsvakman
Fa. Manders
Rijwielhandel
Stationsstraat 108
Deurne

Stationsstraat 94 - Deurne
Telefoon 12507

Keukencentrum M. BERKERS
E.~ ~IJ IS OK
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As ge ut beste
wilt, moete ge ·
bel Berkers zijn!
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Stationsstraat 19
tel. 04930-13831
voor Deurne en omgeving
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Magazijn "De Molen" Deurne
L.M. van Griensven-Holten ·

•

Stationsstraat 34
,
Tel. 04930-12404 Speciale aanbieding in B.K.
roestvrijstaal en emaille
pannenset

met 10o/o korting

•
•
:
•
•

Voor al uw damesen jonge mode.

•
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©ok voor ·stoffen
.e n fournituren

···································~······

Dtbank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.
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TOCH ZIT
dat ondanks dat Rian en ik een
onvergetelijke tijd gehad hebben
(waarvoor wij iedereen in het
Peelstrekelrijk hartstikke dankbaar
zijn) enkele falikante missers
onbesproken zijn gebleven.
Om te beginnen. alle deelnemers
aan de weergaloze feesten bij het
Rijtven en de WIK; het spijt ons dat
we weer zo snel weg moesten, dat we
niet iedereen persoonlijk hebben ·
kunnen spreken en dat Prins
Robert van het Rijtven maar zo kort
het woord heeft mogen voeren.
Aan de voortreffelijke Dansmarietjes van de Peelstrekels wil ik
mijn oprechte verontschuldigingen
aanbieden vanwege het feit dat het
mij vier dagen lang niet gelukt is in
de maat te klappen.
Alle deelnemers aan de optocht:
graag hadden wij ieder van U de
eerste prijs gegund. Onze bij-·
zondere excuses gaan ook -uit naar
de artiesten die optraden op de
Gala-avond; door het feit dat wij
geen kaartje gekocht hadden
hebben wij U slechts van achteren
kunnen aanschouwen.
tegenover de Gemeentepolitie
Deurne wil ik de navolgende verklaring afleggen: Ik geef toe dat ik
op of omstreeks Carnavalszondag
1991. weliswaar niet bestuurd, maar
me in elk geval ·met losse handen
staande op een fel gekleurd open
voertuig op de openbare weg ·heb
begeven.
Met tranen in de ogen wend ik mij
bij deze ook tot de kasteleins en
kroegbazen wiens biljarts ik
vertrapt, verlichting beschadigd en
glazen vernield heb, wij zijn helaas
niet verzekerd voor dit soort
aangelegenheden.

Tevens zullen we trachten met U tot
een betalingsregeling te komen teneinde nog voor de komende_Carnaval alle nog lopende rekeningen
te voldoen. Een immens gevoel van
verdriet doorstroomt mij als ik
terugdenk aan de Hosbengels en
andere muzikànten die zich te laat
realiseerden dat. ik van toeten nog
blazen wist.
Tevens zou ik de voeten willen
kussen van mijn collega Prinsen
voor het onbe·schrijfelijke Kruis dat
zij hebben moeten dragen door
naast mij te móeten staan in de
wetenschap dat ik degene was die
het mooiste pak _droeg.
Met deemoedig gebogen hoofd en
het schaamrood op het · gehele
gelaat, buigen wij ons nederig in het
stof, oh burgemeester; het door U in
mij gestelde vertrouwen hebben wij
mateloos beschaamd.
Na eeri bestuursperiode van amper
vier dagen lieten wij Uw fraaie
Deurne als een ravage en puinhoop
achter.
Het lijkt ons dan ook bijz_o nder
zinvol dit vervelende voorval onder
het genot van een "Elske" in der
minne te schikken.
Met bloedend hart willen wij ons
ook we_n den tot de organisatie van
en de deelnemers aan de Boerenbruiloft; wij waren er ons helaas te
laat van bewust dat wij de enigen
waren die tijdens Uw evenement
geen klompen droegen en geen
boerenkool in de oren hadden.
Ter Uwer zieleheil hebben wij drie
missen op làten dragen in Ommel.

Mijzelf kastijdend met de zweep
onderwijl tweestemmig het Wilhelmus zingend wend ik mij tot U,
Peelstrekel.
Mijn tekortkomingen tegenover U
en de Uwen waren ontelbaar; een
kleine greep hiei;uit:

Trillend van weemoed, schuimbekkend en inmiddels de wanhoop
nabij, in de wetenschap onherstelbare schade-toegebracht te hebben
aan de tere zieltjes van de leden van
de raad van elf en het bestuur
realiseer ik mede dat het me, in
tegenstelling .tot u allen, niet gëlukt
is met mes en vork te eten.

Vaak verwaardigde. ik het slechts
met één hand naar U te zwaaien.

Heren van het bestuur, raad van elf,
leiding van de dansmarietjes: graag
had ik U allen via deze weg uitgebreid willen bedanken maar
helaas,

Door, ernstige tekortkomingen mijnerzijds is het mij niét gelukt ieder
van U een onderscheiding te doen ·
toekomen.
Door mijn grove
sneeuwde het op
maandag.

nalatigheid
Carnavals-

DE KRANT WAS AL GEDRUKT.
Oud Prins Leon 1 en Prinses Rian.

Bovenal beweren boze tongen dat
er momenten waren dat Rian en/of
ik niet lachten, dit doet mij pijn.

CARNAVAL IN
''HOTEL-CAFÉ-STATIONSZICHT''

vrijdag

öntmoettingsavond met de Zultkoppen
zaterdag

bezoek De Peelstrekels
zondag

gezelligheid rondom de optocht
vanaf 11.00 uur
maandag

kinderkarnaval met de clowns Scimpie
en Scoompie v.a. B.30 uur.

~~~~lr.';:p"--

F~===~~~~~~~~~~
dinsdag
krentemik met zult met de Zultkoppen
v.a. 11.00 uur.
---woensdag
haringschi~len

v.a.14.00 uur ·

Elke dag Carnavalsmenu's tegen
prijzen v.a. 17.00 uur

Carnaval~ske

WIJ WENSEN IEDEREEN
PRETTIGE DAGEN TOE!

Gon en Jozef Hendriks

·cARNAVALSKRANT
Kampieoenschappen
slootjesspringeit in Deurne

DE PEELSTREKE
Kunstwerk voor "De Wieger"
blijkt vals!!

Omdat het slootjesspringen dit jaar
Demonstratiesport is bij de komende zomerspelen heeft het Nederlands Olympisch comiteé besloten
in allerijl een nationale krachtmeting te organiseren.
Omdat er nog maar weinig tijd rest
is dit kampioenschap verzwaard.
Zo zal er bijvoorbeeld over de
lengte richting van ' de sloot
gesprongen
moeten
worden,
Deurne is hier uitermate geschikt
voor gezien het lage waterpeil in de'
sloten.

v. Loon
Sanitair
Liessel
04934-1431
l ' W ADRES VOOR:

ASSURANTIEN - HYPOTHEKEN
FINA,NCIERINGEN
AOVIEZEI\
PERSOONLUKE LENINGEN

Vur un schön tepaijt of
gurdaine moet-te-ge
natuurl k nao:

"N 0 VA VITA"
ASSURANTIËN B.V.

Tel 04937-2824

Laan ten Roode 7, 5711 èA Someren

~
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\\AARBORG

Sliin Streuvelslaan 48 5751 XZ Dei.me
Telefoon 04930 -12586 Telefax 049311 16920

SCHIKS
TA PIJT 'Y GO RDIJN EN
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lng Büro ELBO
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•• Ll.J:?Jll•llM.\ Techn. Adviesbureau Eltink B.v.:
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Wij staan klaar voor al uw
•••
werktu igbouwku ndig tekenwerk an de eerste
•••
bout tot en met kom plete pro.ie en.
•
••
•
•
Ook tijdens de karnaval blazen 1j ons partijtje
•
•••
mee!!
•e
•
••
e
-Info: Tel.
e
••
Fax 09-492 ""241345
e
•
09-4921 ~2 51004

Bruchweg 27
4060 Viersen
Tel. (02162) 5 04
Fax.(02162) 4 345
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CARNAVALSKRANT
Beste Peelstrekels en Peelstrekelinnekes
Vorig jaar vierden de Peelstrekels
met een optocht en een receptie het
3xll jarig bestaan van hun Carnavalvereniging.
Het feestgedruis is nog maar nauwelijks verstreken of het gonst al
weer van nieuwe bedrijvigheid in
het rijk van de Peelstrekels want
carnaval '92 nadert met rasse schreden. Peelstrekels en Peelstrekelinnekkes maken hun feestkleding
gereed en in schuren en loodsen is
men volop aan het werk om te ·
trachten met een naar eigen idee
ontworpen pronkstuk weer goed
voor de dag te komen. Hoogtepunt,
zo heb ik ervaren in het carnaval in
Groot-Deurne, is de uitreiking van
de "stadssleutels" door de burgemeester van "het normale leven"
aan de residerende Prinsen van de
zeven Prinsdommen die Groot
Deurne rijk is. Carnaval heeft een
lange historie. dat belet niet dat het
een levend volksgebruik is, dat is
blijven leven omdat het met de tijd
meeging in die zin, dat het de mens
van alle tijden de spiegel voorhield.
Zo mo~t 't blijven. veel kan, bijna

DE PEELSTREKE
U wist niet dat

.......

Loterij

niets moet tijdens !'de drie dolle
Er mensen zijn, die zelfs '1etterlijk"
Sinds drie jaar organiseert Stichting
dagen", wanneer "de bonte storm"
de markt opgaan om de carnaval te
De_ Peelstrekels een grote · loteweer raast. maar eens, en dat staat
steunen. Toch is dat zo: de leidster
rij. Dank zij uw steun was dit een
vast, is het weer aswoensdag, dan is
van de dansmarietjes vond ·
succes en kon de Stichting de
alles voorbij. Carnaval is een doodnamelijk, dat de nieuwe meisjes bij
rekening sluitend maken. In 1992 is
serieuze zaak omdat de spiegel die
het 33-jarig bestaan van de
er natuurlijk weer een loterij en wij
de carnavalszotten ons voorhouden
carnaval, na zoveel jaar wel rtieuwe
hopen dat deze met uw steun weer
hard nodig is in onze steeds meer
pakjes nodig hadden.
een succys wordt. De loten kosten
door rationele technologie gereEr was echter geen geld, dus wat
f. 1,00 per stuk. In tótaal zijn er 6000
geerde maatschappij. Zo is en blijft
deed Sien..... zij zocht wat oud
loten en we hopen - en daar gaan
Carnaval een feest dat gedragen
speelgoed bij elkaar, en verkocht dit
wij eigenlijk van uit - dat deze ook
wordt door brede lagen van de beop de markt.
worden verkocht. Voor uw steun
volking. Een volksvermaak, dat
Toen dit goed lukte, stroopte zij alle
danken wij u .reeds bij voorbaat.
heel dicht bij huis gehouden wordt,
familie en bekenden af voor
zeer geschikt is om ongecomtweedehands speelgoed en ging van
De le prijs is ·een dames- of herenpliceerd de beslomqieringen van
de ene markt naar de andere beurs
fiets t.w.v. f. 750,00.
alledag van zich af te zetten en te.
om haar handeîtje te verkopen.
De 2e prijs is een draagbare kleugenieten van de goede dingen dezer
Toen was er genoeg geld om wat
re t.v. t.w.v. 550,00.
aarde. Carnaval, het feest van de
lapjes te kopen. Maar ja, naaisters
de
3~ prijs is eerf draagbare radio
ontmoeting en de saamhorigheid
zijn ook duur, dus wat doet Sien: ze
t.w.v.
f. 200,00.
dat deel uitmaakt van de volksbegint ei ielf aan. Haar man moet
cultuur van onze dorpen. Een uitoch veel avonden weg naar de
De trekking is op Carnavalszondag
ting die moeilijk te begrijpen is voor
bestuursvergaderingen van de
direct
na de prijsuitreiking van de
wie met die cultuur is opgegroeid.
Carnaval, dus dan kan Sien vooruit
optocht
in de Residentie De Vier~
Tijdens de carnavalsdagen zoekt de
mei haar pakjes.
span
.
om
ongeveer 17.00 uur. De
zuidelijke mens verstrooiing en, is
Overdag? Nee hoor, want er is ook
·
uitslag
van
deze trekking wordt in
het ook niet de uitbundigheid die
nog een druk bedrijf waar Sien
het
Helmonds
Dagblad en ·het
hij zoekt?
- overdag hard nodig is.
Weekblad
voor
Deume/Peelbelang
Carnaval brengt ook enige over. Maar ja, in ongeveer 50uur maakje .
last met zich mee, dat valt niet te
wel een kostuumpje klaar, en het . gepubliceerd.
ontkennen. daarvoor zijn redelijzijn er toch maar negen!
.Steun Stichting De Peelstrekels.
ke afspraken gemaakt. Ik weet dat
En het resultaat, iedereen kan ze
.de organisatie van het carnaval in ·
bewonderen, ze mogen .gezien_
Groot-Deurne in deskundige hanworden.
den is. In de Prinsendommen is er
weer alles aan gedaan om de opJa, sommige mensen doen zoiets, zo
rechte carnavalsvierders e~n vermaar!
kwikkend bad van vreugde, humor
en gepast vermaak te bezorgen. Bedankt en ·succes. Ik wil gaarne besluiten met iedereen te be.danken
.Wist U dat deze krant
die zich heeft ingezet voor het.
GRATIS
welslagen van de carnaval 1991 en
bezorgd worgt bij
allen die zich inspannen voor de
5500 gezinnen in ·Deurne
volgende "drie dolle dagen" wil ik
door alle. leden van .
succes en een fijn en vrolijk càrStichting
naval 1992 toewensen.
·
"De Peelstrekels"?
De burgemeester van Deurne.
drs. J.W, Smeets.

,,DE
PEELSTREKE"LS ''

Raad van Elf
Staand v.l.n.r.: Mark Fransen, Paul van Beeck, Coen van de Berkmort~l
Hans van Bommel, Sjef Geerts.
·
'
Zittend v.l.n.r.: Bart Aarts, Jan Hoeben, Prins Leon, Prinses Rian, Klaas
Vogel, Pedro Leysten.
Afwezig: Wilfried Geurts.

Bestuur
Staand v.l.n.r.: Ties Verbaarschot, Marcel van Nunen, Gerard Geurts,
Ad van de Mortel.
Zittend v.l.n.r.: Geert Jansen, Prinses Rian, Prins Leon, Jan Rakels.
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JOHN HENDAllllS AUT01-5
Langstraat 130 5754 PB Deurne Tel. 04930-19944

Kopte ge unnen auwe of unne neie, ge zalt er mi veul
·plezijer in rije.
-

Verkoop alle merken, nieuw en gebruikt
Inruil en financiering mogelijk
Goede garantie, service en kwaliteit
erkend APK Keurings~tation

J

- Vakkundig onderhoud en reparatie
0
accu's, banden, schokbrekers en uitlaten
klaar terwijl u wacht!!

Vrouw raakt man kwijt op
.rondweg
Wat een romantische avond had
moeten worden voor Cecilia W en
haar vriend Peter K. veranderde in
. een nachtmerrie: · op 6 januari
· besloot het jonge stel voor het
slapen gaan tot een wandeling
langs de Deurnese rondweg.
"We liepen daar wat naar dé sterren
te staren en ik was helemaal · in
gedachten verzonken, totdat ik
opeens bemerkte dat Peter niet
meer langs mij liep.
In het begin dacht ik nog: -verrek
vent weg, maar later zag ik toch de
ernst van de situatie in en heb ik
meteen aangifte gedaan bij de
politie .

GEBR.
ALDENZEE
· Op alle velden en
wegen,
Kom je Aldenzee
tegen.
Aldenzee, grond en
loonwerken,
Kwadestaartweg 9+9a

Gespecialiseerd in Milieu-vriendelijke producten

voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie
~

~~
.&.. ....

Deurne
Beverdonk 2

....

~"
~~~-~~~~~-Tel.~
04_93_0_·1_07_5_3_
.._

deurnese bouwmaterialen

Uw huis is de schilder waard.

GLAS· en SCHILDERWERKEN

Verheijen
IVlilhezerweg 31 - Tel. 12337

NOOYEN
AANN .E ME RSBEDR IJ F
Langstraat 122, 5754 PB Deurne
Tel. 04930-17410 - Fax 04930-20637
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ZWEMWATER IN
DEURNE
GENEESKRACHTIG
Onderzoek in het Mineralen
Laboratorium in Den Haag heeft
onomstotelijk bewezen dat het
water uit het voormalige zwembad
de Clarinet een geneeskrachtige
werking heeft. Verder heeft het·
onderzoek aangetoond dat in combinatie met het water uit het riviertje
de AA, de geneeskrachtige werking
van het water alleen maar toeneemt.
Onderzoek heeft aangetoond dat
het vooral te danken is aan de
Deurnese bevolking, dat zich dit
voorval heeft voorgedaan. Doordat
in het verleden de Deurnenaren
hun bezwete lichamen onderdompelden in de hoop verkoeling te
zoeken in de Clarinet, werd er een
substantie in het water afgezet
welke zich na verloop van tijd als
geneeskrachtig bleek te ontwikkelen.
Het geneeskrachtig zijn van het
zwemwater van de Clarinet werd bij
toeval door een van de omwonende
ontdekt. Volgens een van hen liet
hij zijn oude, door de tand des tijds
aangetaste schoonmoeder, tussen
de zwemmende honden baden. Dit
gebeurde uiteraard in het donker
aangezien het tegelijk laten baden
van schoonmoeders met honden
verboden is. Na enige tijd bemerkte
de man dat zijn schoonmoeder
vaker van huis was dan hij gewend
was en dat het aantal keren dat zij 's
morgens, na een avond vol plezier
en jolijt, thuiskwam de pan uitrees.
Na een aantal waarschuwingen aan
. zijn adres van de gemeentepolitie
en de .bejaardenbond en uit vrees
van verdere escapades van zijn
schoonmoeder kwam deze brave
borst erachter wat het geheim was
van de levendigheid van zijn
schoonmoeder. Het bleek inderdaad het water uit de Clarinet te
zijn. Achteraf werd het hem duidelijk waarom er de laatste tijd
zoveel hondenpups in de buurt
geboren waren.
Een andere getuige, wonende in de
nabijheid van de Clarinet, heeft ons
verteld dat de fietsen, die in de
weekenden in Deurne ontvreemd
worden en in de Clarinet verdwijnen, bijna als nieuw door de spelende jeugd naar boven werden gehaald. Om zijn verhaal te staven liet
hij ons enkele voorbeelden zien. De
man heeft inmiddels een goedlopend bedrijf in tweede hands
fietsen in de nabije omgeving van
het Clarinet en de opening van een
filiaal in het centrum van Deurne.

Volgens de Gemeentepolitie is er al
g~ruime tijd een onderzoek gaande
omtrent aktiviteiten die zich in de
nachtelijke uren afspelen rondom
de Clarin.et. Een woordvóerder verklaarde ons desgevraagd dat er
speciale surveillance-teams waren
aangesteld om de geluidsoverlast
en de grote aanloop van bevolkingsgroepen in het gareel te
houden. De politie werd hiertoe
verzocht nadat de buurtbewoners
geklaagd hadden over nachtelijke ·
overlast.
De klacht werd uiteraard eerst door .
agenten onderzocht. Nadat de
agenten zich hadden verbaasd over
het gezonde uiterlijk van de
buurtbewoners namen zij zelf de
proef en nemen zij een slok water
uit de Clarinet. Volgens , de
woordvoerder kan het geen toeval
meer zijn dat de misdaad en kleine .
criminaliteit in Deurne sinds dat
moment dalende is. Het ·gerucht
gaat nadat het een en ander bekend
werd bij het korps, de literflessen
niet aangehaald konden worden
om deze maar zo snel mogelijk te
vullen. De korpsleiding wil zich van
verder com,m entaar onthouden.

Dat het een en ander op bezwaren
van de Zeilbergse bevolking stuitte
is vanzelfsprekend. De groepering
"HELP'', die zich .inzet voor de
Zeilbergse belangen in deze kwestie
_heeft na vele gesprekken met de
gemeente een akkoord bereikt
waarin de verdeling van de
opbrengsten van de verkoop van
het water geregeld is. Een vertegenwoordiger van de groepering liet
ons weten dat . na harde onder. handelingen en veel zweten, ter
afkoeling werd een uur doorgebracht in de Clarinet, tot overeenstemming werd gekomen dat
naast de verdeling van de
opbrengst, van elke liter verkocht ·
water, een kwarj: liter . in de
Berkendonk zou worden geloost.

lW MEt:BU.FABRIKANT
MECBEl.WINKELIER
DE GROOTSTE KOLLEKTIE TEGEN
DE LAAGSTE PRIJZEN

MEUBELWINKEL: St. Jozefstraat 47a. Deurne
MEUBELFABRIEK: Hoogdonkseweg 4. Liessel

Om de combinatie van Clarinet
water en Aa water zoveel mogelijk
te benutten, Clarinet met Aa water
is nog geneeskrachtiger, wordt op
dit moment een commissie in het
leven geroepen die moet onqerzoeken of het mogelijk is een
stuwdam in de Aa te leggen om op
deze manier optimaal gebruik te
kunnen maken van het water van
de Aa.
'

Buitenlandse
Interesse
Inmiddels heeft zich, na het bekend
worden van het bericht door het
college van B&W, een gegadigde
vanuit Aruba zich gemeld om het
geneeskrachtige water aan de man .
te brengen. Deze aanvraag wordt
op dit moment met de hoogste prioriteit door het College behandeld.
Volgens onbevestigde berichten is
het College van B&W van zins om
het voormalige zwembad de Clarinet opnieuw leven in te blazen.
Ook wordt er op dit moment aan
gedacht om dt; schoolgaande jeugd
weer verplicht op schoolzwemmen
te sturen en de sportverenigingen
zullen deze week een brief in de bus
krijgen met het verzoek het door de
bezwete en vermoeide sporters
gebruikte douche water voortaan af
te voeren naar de Clarinet.
Het verhaal wil dat de .gemeente op
deze manier de verkoop van het
geneeskrachtige water voor de komende jaren probeert te garanderen
en zo haar jaarbegroting middels
verkoop van het geneeskrachtige
water sluitend te maken.

Een medewerker van de gemeente,
die overigens onbekend wenste te
blijven, vertelde · dat deze overeenkoinst tussen de gemeente
•
•
en l'HELP" precies paste in het
:
:
beleid van de gemeente om de Ber•
•
kendonk aantrekkeliJ'k te maken
•
•
voor het volk. Om de combinatie
•
•
aantrekkelijkheid · en gezondheid
.:
:
sainen te voegen tot één plan is ". •
• .
gekozen voor het plan om de . · · · •
•
Berkendonk, een gat geschonken
.. •.
.•
door de gemeente Helmond, om te
bouwen tot pretpark annex kuur:
:
oord. Voor deze plannen werden
•
•
reeds kontakten gezocht met de
.:
:
ontwerper van de Europese Disney
..... • ••• • ••• • • ee •••• • • ••
Worlçl en, zullen er binnen korte .
termijn gesprekken plaatsvinden
met de direktie van het Kurort
Reifenstein in Duitsland.
, . Union
De grootste keus
Batavus
De
scherpste
prijs
Het ligt in het plan de catering van
Fongers
De
beste
service
het
"Meditteraine
Superpai:k
Berkendonk" voor wat betreft de
vleesaanvoe'r, te ·laten verzorgen
door de Deurnese boeretj, die
tevens hun mest kwijt kunnen aan
de afdelfog Modderbaden van het :
Kuuroord . .

•••••••••••••••••••••!
•

•

•

•

Tweewielerbedrijf
* Wijnen " ·
St. Jozefstraat 27 · tel. 12494
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TRADITIE EN KWALITEIT
VAN EEN MERK DAT
WERELDE BEKENDHEID
GENIET

'N GOED BOEK-'N GOEDE ZAAK

boekhandel
hub berkers
stationsstraat 42, deurne
tel: 04930-15813

peUt

STATIONSSTRAAT 14

5751 HE DEURNE
TEL.: 04930-13705

Stationsstraat 3, Deurne

Uw mode vriendin

'estaurao~ korneshop

Wenst u een fijne carnaval!
Met carnaval zijn wij gesloten!
Stationsstraat 1 7 Deurne
telefoon 04930-14 758

Stationsstraat 29
Deurne
1i) (iJ [IJ lll(i) lil lll lll lll 111111 liJ lil [IJ lil [IJ fi1 lil lil lil IIJ 111111liJ111llJ111 Illi
(i)

VAN WETTEN TEXTIEL
Uw adres voor:

Wij wensen u knotsgekke
carnavalsdagen!

Stationsstraat 44
Deurne

~

•
•

statlonsstr. 6
deume tel. 10180

,.: ~ ,. . "..../ L-- *''
l/JA'•~

~

1
lïJ

:

- baby- en peuterkleding t/m
maat 80
- dameskleding
- handdoeken
- tafelkleden

•
lillil

Stationsstraat 50 - Deurne
Tel. 04930 - 17 400

.
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J<erkstr. 3a
gemert tel. 64981

\

HART JENS

FO.T O STUDIO - FOTOGRAAF

.......
............................•..••
•
••
Stationsstraat 35

Het grootste, en beter verzorgd assortiment rookartikelen vindt U natuurlijk
io:

"••

"

: Schoenreparatie
: Lederwaren

COMPAENEN
J.KESSELS
Stationsstraat 38, Deurne

•••
•
:
•

Ad v.d. Mortel

•

Stationsstraat 15

e

Telefoon 04930-15768

:
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:
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ZONNIGE. TOEKOMST
VOOR DE BERKENDONK
Onlangs werd bekend dat een projektontwikkelaar namens de · gemeente Deurne heeft onderzocht of
dat de Berkertdonk, in het Deurnese
het GAT genoemd, in de toekomst
als zonnen-pretpark Port-Zeelande
een lang leven beschoren is.
Zoals bekend heeft de gemeente
Helmond haar buurgemeente
Deurne ·opgescheept met een groot
gat, genaamd Berkendonk. Om het
gebied volledig te kunnen ontwikkelen, inmiddels is er al kontakt
geweest met een nog onbekende
orde van missionarissen, en verder
te ontginnen en bruikbaar te maken
voor recreatief gebruik is er gekozen
voor de aanleg van een pretpark
voor het hele gezin.
Om aan geldschieters en sponsoren
te komen en de bevolking van
Deurne ook te.laten meedelen in de
financiële voordelen van het pretpark, heeft de gemeente Deurne
besloten om certificaten beschikbaar te stellen welke door de
Deurnese bevolking gekocht kunnen worden. Zodoende wordt iedere certificaathouder eigenaar van
een stukje GAT.
Alle gaten samen vormen dan het
grote-gat, genaamd de Berkendonk.
Inmiddels heeft men voorgesteld
aan de Berkendonk een andere,
meer representatieve naam toe te
kennen. Voortaan zal het gat als La
Berckendonque door het leven
gaan. Volgens een woordvoerder
van de Gemeente Deurne zal in de
toekomst het geneeskrachtige water
uit de Clarinet gebruikt worden om
de baden in het pretpark La
Berckefidonque te vullen. De Nederlandse Pijpleidingsmaatschappij heeft bii,monde van haar direkteur J. de Mol reeds belangstellend gereageerd om een compleet ondergrondse leidingsysteem vanuit De
Clarinet naar de Berkendonk voor
haar rekening te nemen. De
Nederlandse
Pijpleidingsmaatschappij
heeft
inmiddels bij de diverse hotels in de
omgeving geinformeerd naar slaapruimte voor hàar funktionarissen- .•
en landmeters De dames uit
Deurne-centrum worden in een
apart door <lle gemeentepolitie versterkt communiqué erop gewezen
op hun hoede te zijn voor de landmeters, aangezien deze kerels geen
grenzen kennen.
Tevens wist de woordvoerder te
melden dat Rijkswaterstaat plannen op de tekentafel heeft liggen om
een nieuw internationaal wegennet
naar Deurne aan te leggen,
zodoende wil men een optimale
infrastructuur creëren. Teneinde
het één en ander vlot te laten
verlopen zal de Gemeente Deurne,
desnoods met de lange arm der wet,
de betrokken landerijen vorderen.
Ter compensatie voor het verloren
gaan van hun landerijen aan de
geplande directe toegangswegen,
kunnen de toekomstige ex-land-

eigenaren op kosten van de Gemeente Deurne met de trein een
dagje naar Amsterdam. Het
treinkaartjé zal yolledig vergoed
worden.
'
Geruchten gaan dat ·de Franse President Mitterand in een interne
memo gevraagd heeft om het trracé
van de TGV aan te passen via een
zijspoortje naar Deurne. De vraag
naar de kwalitei_t van de Peellandse,
kikkerbilletjes in het Deurnese
Kanaal door een Franssprekend
persoon doet deze geruchten alleen
maar versterken. Aangezien de
aanvoer van Peellandse kikkerbilletjes in het verleden ·nogal
problemen heeft geleid zullen de
boeren uit het Deurnese verplicht
worden hun mestkarren te vullen
met overheerlijke kikkerbilletjes,
dit komt overigens de smaak alleen
maar ten goede.
.
·
Aangezien het hele verhaal ingaande 01-01-1993 werkelijkheid zal
worden zijn de kleine zelfstandige
ondernemers
zowel uit het
Deurnese als het Helmondse volop
aan het lobbyen bij hun gemeenten
om een stukje grond te kunnen
kopen, uiteraard het liefst direkt
gelegen aan La Berckendonque.
Zo hebben ziclr verscheidene
Horeca ondernemt:;'.rS gestort _op de
plekjes die als zeer interessant te
boek staan, namelijk de strandjes '
alsmede de pittoreske lagune's.
Op deze manier zullen de stranden
naast het Clarinetwa!er, overspoelt
worden door de cafeetjes en eettenten.
Aangezien deze toekomstige. ont- .
wikkeling van de gehele regio ZuipOost Brabant eveneens · in de
belp.ngstelling staat van de gehele
Nederlandse ondernemersschap
hebben zich uit alle delen van het
- land de meest uiteenlopende ondernemèrs
aangemeld
bij · - het
projektenbureau· ' La
Berckendqnque van de Gemeente Deurne.

Kaart- en Kien· avonden
verboden
In het kader van het antigok beleid
heeft de gemeente Deurne besloten
om kaart- en kien avonden bij wet te
verbieden. Speelautomaten in
friettenten en café's worden Óok
verboden. Door een zeer streng
toezicht zal niets . meer aan bet
toeval overgelaten worden.
-

Gemeente Deurne en NS
komen tot. compromis .
De g~meente Deurne en de
Nederlandse Spoorwegen zijn tot
overeenstemming gekomen in de
kwestie betaald parkeren.
Zoals u weet wordt er in Deurne
geld gevraagd voor parkeren, een
doodnormale zaak want dit
gebeurd overal, aldus de krap bij
kas zittende penningmeester van
Deurne.
Maar, zo vervolgt de wethouder van
Financiën zijn betoog , niet alleen
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Deze aanmeldingen varieerdeilvan
een handelaar in ·· hQogtezonnen,
volgens deze is La Ber~kendonque
bij aanschaf van een twintigtal
hoogtezonnen vérzekerd van ruim
voldoende zon, tot - vèrtegenwoordigers van een taleninstituut
dat voorstelde de bezoekers van het
zonnenpretpark via een cursus
Spaans en Italiaans, het . uitstapje
een extra dimensie te geven: Om in
aanmerking te kui;men komen voor
een lapje grond moet men toch
rekenen op een extra~ investering
van minimaal Hfl. 250,~ voor kosten
gemaakt door de ballotagecommissie die de Gemeente Deurne heeft opgezet. Mensen die
(zwart) willen meedelen in de
fi nanciële voordelen van deze
comm1ss1e kunnen zich lat~n
inschrijven bij de Secretaris van de
gemeente Deurne o.v.v. balcie
LaBerk.
Namens Comm. La Berckendonque

de autorijdende winkellustige maar
ook het openbaar vervoer moet zich
schikken.
·
Daarom zullen er me ingang van
maart 1?.92 ook , parkeermeters
geplaatst worden op het perron van.
Deurne.
Het is de wethouder opgevallen dat
er regelmatig treinen stilstaan aan
het Deurnes station en waarom
uitzonderingen gemaakt?
Vanaf maart zal dus elke machinist
die 'zijn trein stopt in Deurne de
gang naar de parkeermeter moeten
maken, qpdat het recht naàr beloop . .
krijge.
·
Hoewel 4e NS in het begin erg
onwillig was, moest ze uiteindelijk
toch zwichten voor de redelijke .
argumenten van de - Deurnese
sch;itbewaarder. Volgende week zal
er oriderhandeld worden over de
precieze tarieven, want de ene trein
blijft langer staan dan de andere.

d:.

.•.

c

."".~,~

'

•'

~

=

-

.

.:OP 28-febrtjari 1992·.1n de Residentie'
"Dé Vierspan" te Deu_rne.
m.m:v.
'

/

De Hosbengels,
en eeil grote .
Drive~in Discoteelt.
Voorv_
erkoop:

te

In de Vierspan
Deurne· .
op 15 en 22 februari 1992
van 11.00-13 .00 uur. Entree Fl.5.00.
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DE PEELSTREKE
V.V.D. Deurne gaat uit van
Olympische gedachte.
Meedoen is belangrijker dan
winnen liet ons de heer Coers
weten, Coers is frontman van de
grootste odpositie partij . van
Deurne: de W.D., die met een zetel
vertegenwoordigd is in de gemeenteraad.
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Zelfbediening-tankstation
met krediet-kaartautomaat

24 uur per dag open

G.M. van de WEIJER
aanhang'(Jagenfabriek

LIJSTEN
MAKERIJ

Leembaan 14 Deurne
Tel.: 04930-14137

••

super benzinP.
superdiesel
l.p.g.
EURO benzine
loodvrij
superplus

geen contant
geld nodig

:

(V~~~esn~~9n~~r~=~~~~:e9~~0n~~~~t1~~~g)

:

Vraag mhchhngen b;j kantoor Boerenbond

:•
:

Wie goed rekent, ·
tankt bii Boerenbond Deurne.
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J.V.DZWAAN
i

Vur ne skon geknipte kop

CÇJ.fé-biljart "Den Thijss"

Heuvelstraat 13,
5751 HM Deurne
, Tel. 04930-12909

ZUS en BERT
Spoorlaan 17 - DEURNE - Tel. 04930-13862

LANOQOUW}'\ECHA.Nl~IE:

SE'ORUF
T ....... &TRAAT

aa
T"EL:

o Wimpers verven

o Elektrisch ontharen

o ·Make-up

(eventueel vergoeding ziekenfonds)

0

~,

1~97

v. à. .MttNCKHOF

Deurne LieHol

o Gezichtsbehandeling

.t,'d,.~

Manicuren

o Voetveriorgin9

o Lichaamsmassage

o Zonnebank

o Lymfedrainage
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DIE LISSEN

111

Heuvelstraat 3 - 7 DEURNE
Tel. 04930-12394

.i
liJ architektenburo
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Auto".'..W asserette - Auto-Poets-Centrale
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Tankstation
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Oliehandel

stationsstraat 83

5751 HC deurne

p. ceelen
p. v. wetten
teL

: 04930 - 11177
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DE PEELSTREKE
HONDENPOEPPROBLEEMOPGELOST

/

.Als eerste gemeente in Nederiand is
het de gemeente Deurne gelukt om
een afdoende regeling te treffen
voor het immer groter wordende
probleem dat 'onder de naam:
Hondenpoepprobleem door het
lev~n gaat.
Waar draait het allemaal om?
Nederland
raakt
langzaam
volgebouwd, er komen steeds meer
straten, stoepen en huizen.
In deze huizen wonen mensen en
Als je wieg op de Zuidhollandse
deze hebben vaak een huisdier en
eilanden heeft gestaan ben je van
in veel gevallen is dit een hond. Dit
ongme geen echte carnavalsdier
heeft
de
onhebbelijke
vierder, maar toen ik hier kwam
gewoonte om op stoepen ~e schijten,
wonen heb ik wel gemerkt, dat dit
een andere geliefde lokatie is het
denderende feest niet weg te denken
. plantsoen. U kunt het natuurlijk al
valt uit deze streek en dat muziek de
raden: Jan en alleman wordt in het
hoofdzaak is voor het welslagen
dagelijks leven geconfronteerd met
hiervan. Het is een bijzonder leuke
hondenpoep, je kunt niet rustig je
ervaring om de kinderen zo
hond uitlaten of je trapt wel ii1 een
beschilderd en gecostumeerd over
drol. Op geheel eigen wijze heeft de
de straat te zien huppelen en mee te
gemeente Deurne getracht om dit
doen met de optocht.
probleem te voorkomen. Hiertoe
heeft ze een Leidse hoogleraar twee
jaar aangesteld om eens een
gedegen onderzoek te doen naar de
mogelijkheden om deze tergende
votm van overlast uit het
straatbeeld te laten verdwijnen. dit
bleek een gouden zet: Waar andere
gemeenten zich er vanaf maakten
Uiteraard gaat mijn waardering
met een hondenpoepschepje of een
ook uit naar de grote inzet van
mobiele
poep brigade
heeft
blaaskapel de Hosbengels, dieik>Z>p ·
Deurne gekozen voor een strucde avond van de benoeming tot
turele oplossing.
strikkel mocht dirigeren.
Aan de vooravünd van de
presentatie . van - de . poëpnota
Moge het Peelstrekels Ca!navalshadden wij een gesprek met de heer
feest tot in de lengte van Jaren de
Strontjes, sam-ensteller van de nota
harten van jong en oud ·in deze
en bijzonder hoogleraar in het
contreien blijven verblijden!
poeprecht (fecalist)
aan
de
Nogmaals dank voor de toekenning. universiteit van Leiden. "Menee.r
Strontjes, kunt u ons en onze lezers
.duidelijk maken wat zo \miek is aan
Dirk Koster
de Deurnese methode?"
"Uiteraard kan ik dii en ik zal dit
dan ook doen aan de hand van een
door mij uitgedacht systeem dat ik
advertorial
noem: De Ontlastingspröblematiek
pyramide. Deze gaat uit van 4
basispunten welke bijeenkomen in
een hoger gelegen doel: De
oplossing.
"Meneer Strontjens, u moet het ons
vergeven, maar onze lezers willen
duidelijkheid, wat denkt u concreet
aan dit probleem te doen?'
Enigszins gepikeerd omdat we
meteen tot de kern van de zaak
willen doordringen geeft hij
snelsprekend en met verhit
voorhoofd het volgende antwoord:
"Bij jullie daar.in Deurne stikt het
van de stront, mestoverschotten
zijn bij jullie schering en inslag, de
grond verzuurd enorm, bossen
gaan naar de knoppen, de
gemiddelde leeftijd is -bijna vijf jaar
lager dan landelijk. Daar bovenop
komt dan nog dat heel Deurne
Leon en Rian
zowat volgebouwd is, kijk maar
naar de grondprijzen. Ik pleit
ervoor in mijn nota, en ik weet me
't Was geweldig, Rozig, Muzikaal, Gezellig en Onvergetelijk.
hierin gesteund door een aantal
Hoe kan het ook anders met zo'n Prinsenpaar.
invloedrijke Deurnenaren, om een
Jullie enthousiasme heeft bij iedereen de liefde voor Carnaval weer op laten
kwart van het grondgebied van de
gemeente Deurne te bestemmen tot
bloeien. Bedankt, voor héél véél onvergetelijke momenten!
hondenuitlaatplaats. Ja, kijkt u .
maar
verschrikt"
trek
uw
De Pinky Lady Panthers.
wenkbrauwen maar op!

Zeer verrast en vereerd was ik toen
ik op de Zittingsavond van de
Carnavalsstichting
"De
Peelstrekels" 1991 tot "Strikkel" van het
jaar werd benoemd. Het mag dan
een ludieke onderscheiding zijn,
het zegt toch iets over de prettige
wijze, waarop ik als dirigent van
K.H.D. met de carnavalsv~reniging
mocht samenwerken.

Zoals vorst Gerard mededeelde had
deze onderscheiding mede betrekking op de orkesten van K.H.D., die
ik in het kader van het
carnavalsgebeuren· 25 jaar mocht
leiden. Ik wil de eer daarom graag
delen
met
de
honderden
muzikanten, die in de loop van de
jaren het carnavalsfeest muzikaal
hebben opgeluisterd. Ik denk onder
andere aan de vele optochten (wat
duurde ze, vooral in het .begin, toch
lang, als je als laatste moest starten);
ik denk ook aan de vier dagen, dat
het Jeugdorkest in touw was in de
Fatimaschool, bij de Kinderoptocht en bij het Ukkepukkebal in de
Vierspan. Ze hebben het altijd met
heel veel plezier gedaan. Ook was er
een heel goede · samenwerking
tussen Peelstrekels en de Big-Band
van K.H.D. bij het organiseren van
de Galabals. Jammer, dat dit
evenement de laatste jaren niet
meer werd doorgezet. Maar wie
weet, misschien is het in de
toekomst mogelijk om dit sfeervolle
"Galabal" nieuw leven in te blazen,
zodat ook de liefhebbers van echte
Bigbandmuziek binding blijven
houden met harmonie en Carnavalsvereniging.

Geëmotioneerd breekt hij zijn
gouden Vulpen door midden, maar
vervolgt zijn betoog terwijl een
inktvlek zich verspreid over .zijn
voorheen
maagdelijk · witte
overhemd en blauw-groen geruite
stropdas. Waarom mag elke boer in
Deurne zijn huisdieren laten grazen en schijten op grote stukken
land? Welke idioot heeft dat
verzonnen? Waarom heeft niet elke
Deurnenaar dat recht?
Die uitlaatterreinen zijn er al heel
lang, alleen er wordt door de
verkeerde huisdieren gebruik van
gemaakt!" Na deze uiteenzetting
vroeg de heer Strontjens ons
verschoning en ".erliet 9ns met de
mededeling: "ik ga, ik heb een
afspraak met het gemeentebestuur
van Bakel, want daar is stront aan
de knikker."

Golfbaan in Deurne
Waar zich nu nog H11t Buntven
bevindt zal in het jaar 2000 een
golfcourt verrijzen.
Hiertoe zijn de benodigde plannen
en
aanvragen
bij
de
sportcomm1ss1e
itrnediend.
Initiator is de grootindustrieel
Harry.
Harry staat bekend als een fervent
recreatie golfer en vindt de lokatie
Buntven uitermate geschikt om
golflinks aan te leggen. Hij heeft
goede hoop dat de Deurnese
gemeenteraad zijn initiatief zal
ondersteunen, omdat golf de sport
van de toekomst is. Voor eventuele
kritjekleveraars heeft hij een
standaard antwoord klaar: het
Buntven is een groot gat met vuil
water, ik bied er 19 kleine gaatjes
voor in plaats aan. Zwemmen wordt
allang niet meer gedaan in het
Buntven en met die zachte winters
van tegenwoordig is de ijspret ook
ver te zoeken. Verder is het
commercieel
ook
goed
te
verdedigen, vroeger zeek men in het
water en nu slaan zeikerds , een
balletje. De financieering van het
projekt is al rond, - Harry heeft
hiertoe een bedrag van'-12 miljoen
gulden gereserveerd. In het jaar
2001 zal het eerste grote tournooi
georganiseerd worden, de Deurne
Open, welke gesponserd gaat
worden door de ondernemers van
de Poort van Deurne. Geïnteresseerden kunnen zich reeds opgeven
voor het lidmaatschap van "De
Buntbults", zoals het nieuwe terrein
zal gaan heten. Het lidmaatschap
bedraagt 10.000 gulden.
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SHOARMA :

J\MON.
04930-10900

Deurne:
Molenstraat 6

Voetiek 88
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g!ÎL .

.Slagerij
"Van Engeland"

·~

1Molenstraat

11 • DEURNE
T etefoon 04930· 12669

Voor kwaliteit en sortering
Molenstraat15b, Deurne

·~
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·_

.·' VAN .
.ENGELAND

"Een bloemetje ·kan -zoveel ·doen!"
c.Bloem boetiek o41111emarie
Molenstraat 21, 5751 LA Deurne

Tel. 04930-17748

.Vrijdagt/m Dinsdag Groot Carnaval
-

Met de beste super CD muziek, volgens bekend recept
Geopend vanaf 14.00 uur ,
.
Woensdag Poets- rustdag
.
·
Donderdag Haring schillen

DE HOOGSTE SCORE
HAALTU BIJ
NOUD VAN DEN EIJNDE

:Red Lion .gentle place
f ~r . gentlè pèople
'

'

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 31. • 575·1 LA Deurne

Telefoon 04930-15192

Molenstraat 1 (Markt), 5751 LA Deurne
.Telefoon 04930-12S61/17631, Telefax 04930-12813
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CARNAVAL: FEEST VOOR
VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN!
Inderdaad! Een spontaan volksfeest, dat jaarlijks vele tientallen
gahandicapte medemensen op de
been brengt en naar clubgebouw de
WIK voort, waar de grote zaal
carnavalesk is ingericht. Daar word
je ontvangen door Prins en Prinses,
daar draaien DJ Erik en Wim onafgebroken Carnavalsmuziek en daar
wordt heerlijke snert geserveerd!
Vele ouders, familieleden, vrijwilligers, buurtgenoten en andere
bezoekers komen in grote getale
verkleed en wel opdraven om mét
de zorgenkinderen (zoals ze in de
volksmond nog steeds genoemd
worden) het "feest der zotheid" te
vieren. Iedereen die ooit op de WIK
geweest is, zal beamen, dat hier op
een ongekunstelde, spontane wijze
echt carnaval gevierd wordt. Je kunt
er zo heerlijk jezelf zijn, "kind met
de kinderen". Trouwens de Peelstrekels en de Hosbengels weten
daar alles van: elk jaar bezoeken zij
op een zondag vóór Carnaval de
WIK en beleven er een heerlijke
middag temidden van onze verstandelijk gehandicapten met hun
aanhang.

Het afgelopen jaar was voor de
WIK en de verstandelijk gehandicapten toch al een bijzonder jaar:
De Hosbengels bestemden de opbrengst van hun kerstkoncert voor
"Het Zorgenkind"; de Peelstrekels
lieten zich middels een gift ook niet
onbetuigd en mede dankzij de
vrijgevigheid van velen die tijdens
de Carnavalsoptocht een dui.t in het
collectezakje deden, leverde de
aktie "Een ton voor de WIK"
f. 70.000,- op, waardoor het bestuur
van Gejejong kon beginnen aan de
uitvoering van haar plannen om de
keuken te verbouwen en opnieuw in
te richten. In oktober werd de
keuken offiéieel in gebruik genomen. Tijdens de open dagen van de
WIK hebben velen hun bewondering erover uitgesproken. Intussen zijn er alweer 2 extra kookgroepen die er leren koken o.l.v. een
tiental vrijwilligsters. Ook wordt de
mogelijkheid geopend aan bv.
alleenstaanden en andere doel- ·
groepen om van de keuken gebruik
te maken en er onder deskundige
leiding een kookcursus te volgen.

En nu de lift nog •••••••.
Zoals· U beslist weet, had de aktie
"Een t©l'l. voor de WIK" twee
doelstellingen: naast realisering
van de keuken ook het beter bereikbaar maken van de bovenverdieping middels een lift. Daarvoor ontbreken nog wat middelen.
Deze wil het bestuur van Gejejong
vergaren, zonder opnieuw een grote
aktie te ondernemen. Wel is het
belangrijk, dat de collecte tijdens de
optocht opnieuw slaagt. Daarom is
een groep enthousiaste vrijwilligers
alweer druk doende om een Carna-

Dit jaar heeft de club van 100 ~·
bovendien een voor Groot Deurne
uniek initiatief ontplooid. In sa. men werking met omroep Deurne is
men op zoek naar mogelijk tot nog
toe onbekende talenten die d.m.v.
valswagen te verzorgen die de vele
duizenden toeschouwers moet aan- · . een tape in te sturen meedingen
naar de titel "Het Deurnes Carsporen om "de emmers te vullen".
navalslied" Zo hoopt de Club van
Vanaf deze plaats wil het bestuur
100 voor groot Deurne een ·carnavan Gejejong, mede namens onze
valsschlager
te ontwikkelen die in
doelgroep en de vrijwilligers, de
lengte
van
jaren
ten · gehore gePeelstrekels van harte proficiát
bracht
zal
worden
door
elke blaaswensen met het 33-jarig jubileum
kapel
binnen
welke
Carnavalsen hen bedanken · voor de fijne
vereniging dan· ook. Een initiatief
samenwerking die ook al jaren
wat
ook door de St. De Peelstrekels
bestaat. Wij wensen de Prins en zijn
zeer
enthousiast is ontvangen. Het
Prinses met hun gevolg een
Groot
Deurnes Carnavalslied zal
knoergezellige, knotsgekke Carnatijdens
dé Galaavonden ten 1gehore
valstijd toe. .
·
gebracht worden . en ook tijdens
Carnaval een veel gehoord lied
worden.
·
Vele
jaren
wás
de
Club
van 100 op
Club van 100
de achtergrond aktief, er was naAl reeds sinds 20 jaar bestaat in het
genoeg geen kontakt met het bePeelstrekelrijk de club van 100. Een
stuur van De Peelstrekels. In het
groep van z'n 80 leden, die de
kader van het 33 j(;lrig .bestaan lijkt
stichting De Peelstrek~ls en het
deze koerszich volledig te wijzigen!
carnaval in het algemeen een warm
Het huidige bestuur van De Peelhart toedragen, en dit jaarlijks tot . strekels héeft duidelijk · de wens
uiting brengen door een financiele · uitgesproken een dialoog te voeren
ondersteuning: Uit dit door hen
en ook een bijdrage te willen levebeschikbaar gestelde fÓnds kan de
ren in de toekomst van de Club van
stichting een aantal activiteiten
100.
financieren. (dit jaar de bejaardeVlak voor het ter perse gaan van
middag en de kindermanifestatie)
deze krant zijn enige ideeen besproDe Prins carnaval wordt jaarlijks
ken en ook het bestuur van de Club
echtstreeks door de club van 1@0
vari 100 is zeer enthousiast over
gesponserd.
deze nieuwe gang van zaken.
Zoals het zich nu laat aanzjen krijgt
de Club van 100 een geheel nieuwe
aanpak en zal de St. De Peelstrekels
zich gaan inspannen de relatie met '
de clubleden sterk aan te trekken.
Hoe het e.e.a. exact uit komt te zien
was bij de samenstelling van dit
schrijven nog niet bekend, }lierover
hoort u in ieder geval meerl ·
· Aan iedereen 'e en goede Carnaval
1992 .toegewenst.
Namens het bestuur van de Club van 100,
Leo van Neerven.

_Tijdens de carnavalsdagen geopend
v.a.: 14.00 uur

MARCO POLO
ltal iaans Specialiteitenrestaurant
Pizzeria

Molenstraat 27
5751 LA Deurne

Tot zjens bij een pintje in het pandje.

Tel.: 04930-20207

Molenstraat 15 -Deurne -Tel. 10743
Henk en Gerda Sleegers
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Vandalisme stijgt' ·
schrikbar nd

Deurnenaar te verzieken.
Het petreft hier ee'n kleine groep
van 17 personen in de leeftijd van 14
tot 19 jaar, jongens en meisjes en
çultureel en etnisch verschillend.
(Dus:· .een , b_oer van 14, een ·
Rotterdammer van
19,
een
· Surinámer van 17, een Turkse van
15, een Heiakker van 16 enz.) · "
Dit groepje gaat elke avond even
voor achten de· straat op, gewapend
met een afstandbediening en een
scanner. Met deze apparatuur
. verhinderen zij mensen te kijken
naar het T.V. programma wat zij zo
graag willen zien. Woordvoerder
van de Deurnese politie van de .
Heuvel merkt op dat het een zwaar
probleem is dat ons allen diep treft.

Ook in de Peelgemeente Deurne
beperkt het vandalisme van . de
. jeugdige . ingezetenen zich niet
langer meer tot het belletje trekken.
Om dit" probleem een halt toe te
roepen hebben de gezamenlijke
welzijnsinstellingen
en
het
. gemeentebestuur een commissie
opdracht gegeven onderzoek te
doen naar dit fenomeen.
'
Belangrijkste conclusie van de
commissie i§: dat èr .iets gedaan
moet worden aan he·t probleeur (de
zgn. symptoom bestrijding)
Wat is het geval?
Sinds enige wekèn zijn er een
·aantal jeugdige terroristen bezig om
het woon- n kijkgern;)t van de

aan: Maak er een projekt van1 Deel
stencils uit .op scliolep. ep. schakel
een ·
jongerenwerker
in! ·
Jongerenwerker
H.
Driessen
(Limburg), werkzaam · bij . de
stichting Sociaal cultureel werk
Deurne houdt er een andere
mening op na, hij stelt: Indien c;l~
Deurnenaar zal afstemmen. op
Nederland 3 en. RTè 4 links zou ·
laten. liggen was het n0oit' zo ver
gekomen, met deze groep kan ik, als
profes~ionat niets.

Toch zal Driessen zich bezig
moeten gaan houden met deze
groep, er is immers een bedrag aan
subsidie vrijgekomen· en de
commissie leden Peter Kelder en
Arnie Alberts dringen aan tot
verregaande stappen. "Ik zwicht"
deelt I)riessen ons mede, ditmaal
met een harde G.

Teneinde ~an de ernstige inbreuk ·
in de privacy van burgers een half
toe te roepen beveelt de commissie

De IAS-bekronlng voor de
beste
slaaersurodukten.
gourmetstellen verhuur tot + .1 40 pers.

·:·.·dom meiskens
.".
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Boxmeer, Steer:istraat 150
Venray, Sch.oolstr;:iat 15
Deürne, S~hui{~ler)berg 3·
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M. v. Lierop versspeci.aliteiten
Schuifelenberg 5b - Tel. 10021
Fijne vleeswaren
Noord-Hóllandse kaas
Div. buitenlandse kazen
Heerlijke salades
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OUiCKYNETTE ff,
stomerij nieuwe stijl
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"De Martinet " 13
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· . Verlichting · . ·
De Martinet 1.6 - Deurne
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goei _spulle
vur aaw -cente

Ook voor het opmaken van uw huzaren-, vlees- en kaasschotels.
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Afgelopen Carnaval 1991 ,was mijn
eerste jaar als lid van de Raad van
Elf. Zowat iedereen in mijn naaste
. omgeving reageerde op dezelfde ,
manier toen ik vertelde dat de Raad
van Elf uitgebreid zou worden met
mijn persoon, denigryrend dan wel
afwijzend, behalve bij die mensen
die de carnaval zelf van dichtbij
meemaken. ·Mensen die. aan den
lijve hebben ondervonden wat Carnaval vieren met een Carnavalsvereniging betekent weten precies
wat ik bedoel, maar ja, critici en
mensen die niet weten waar ze over
praten, vind ie overal.
~~oooooocr~JOO"'~~~..cr~~~..ocoooccQccooooooc

1
1s ·Uw modecentrum bij uitstek
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Voor mij zelf had ik een sfspraak
gemaakt om het een jaar aan te zien
en na afloop van Carnaval 1991 te
beslissen om door te gaan of juist
niet. Nou, beste lezers, . tijdens
Carnaval 1991 · al had ik besloten
om verder. te ga~n met de Raad van
Elf. Carnaval op deze manier te
beleven, mag met recht beleven
' beleven .mag met recht "beleven"
genoemd worden. Op de momenten
Prins en gevolg vergezelg van bijv.
de Hosbengels ee!f plaatselijke
tapperij binnenkomt, slaat de stem~
ming/ meteen om tengunste van de
. Carnavalssfeer. Er heerst dan eer}
'sfeer die je alleen bij Carnaval
tegenko'mt en, zeker als je . de
Carnav:al met andere ogen bekijkt_,,
als ,Raad van Elf lid, ronduit schit-7'
terend is.
·
·
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Fe.èstençle dan~ende mensen bijeen
om samen .Carnaval ·te vieren is
toch een vorm van saamhorigheid
die je gedurendé de rest var\ het jaar
. ·eigenlijk tekort komt bij het grote
volk. .:.
·
Ondanks enlçele binnenbrandjes,
moet Carnavalsvereniging De.Peelstrekels in samenwerking met de .
Deurnese bevolking de carnav.al
jaarlijks tot een prachtig schouwspel zien te maken. Ook ik kan me
daar volledig in vinden en probeer
Carnaval 1992 tot een, opnieuw,
schüterend spektakel ~ te laten uitgroeien. Dus, mensen, vier Carna. val ,1992 0p een uitbundige manier .
en hopelijk hebben jullie · een
prettige -tijd; dan weet ik dat
Carnavalsvereniging De . Peel.strekels.die· ook: zal hebben.

·.,omdat smaak een n_aam heeft

~~~cccaoccaccccccocooooooooocoocooooocoooooiv-~J"'..c

cafe-bar
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De mef
~

Markt 7 - Deurne
Telefoon (04930) 19886

TIJDENS DE CARNAVAL
HELE DAGEN GEOPEND!

CHIN·A. GARDEN ·
''

TOT ZIENS

MARKT 8 - DEURNE
TELEFOON 04930-13193
HEERLIJKE FIJNE OOSTERSE GERECHTEN

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

Lièfde is hem of haar
. tijdens de Carnaval
meenemen naar
"De Potdeksel"

-

10700

Zondag direkt na de optocht:

MATINEE

"DE POT.DEKSEL'~

's avonds Harmonieke Hendig Zat.

Markt 4- Deurne - ·04930-13260

DE PEELSTREKE

CARNAVALSKRANT
Buitengebieden gemeente
Deurne voortaan bewaakt

gesteld, welke de tust en kalmte
bekwaam weten te bewaren. Een
ongeruste inwoner van Deurne
Hoewel er eeh b'èpaalde mate van . vroeg zich af of de kosten werden
onveiligheid
is
binnen
de verhaald op de tgehele Deurhese
Dorpskem van Deurne heeft de gemeenschap. Gelukkig kon de
gemeente Deurne besloten om niet desbetreffende wethquder antwooralleen de kern te beveiligen, maar den dat zulks niet het geval was.
ook het buitengebied. Hiertoe heeft was.
zij speciale "Buitenwachten" aan-

Bloemencentrum
van

111

Deursen

~~

Vooreen
uitgebreid /~1

I-

snijbloemen
Kamerpláf\ten
Plantenbakken
Bruidswerk
Grafwerk
Aardwerk
Tuinplanten

f 11·

i....,,

~<
,

assortiment

De kosten van om en nabij de
30.000 gulden worden geheel door
jongerencentrum Den Deel voor
haar rekening genomen. Voorzitter
van Hout van het desbetreffende
jongerencentrum deelt op navraag
mede dat het een hele rib is uit het
lijf en dat voor hetzelfde geld ook
iets anders nuttigs had kunnen
-gebeuren, maar het bestuur is van
mening dat: - wil men Deurne
leefbaar maken voor iedereen,
iedereen ·ook haar offers moet
brengen.
De kosten van de buitenwacht
worden opgebracht door de
bezoekers
van
ons
jongèrencentrum, onze bezoekers
zijn er trots op om iets terug te doen
voor de Deurnese gemeenschap, de
gemeenschap die ons een nieuwe
lokatie heeft geboden in het hart
van Deurne!
Aldus een duidelijk geëmotioneerde voorzitter.

_
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snackb_a r
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_ gebr. van seccelen
stationsstraat 27 .
- deurne
tel. 0493Q_-12091
snacks uit eigen keuken

"

VELD~T'RS ~

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

IEL. -12.'10l

TELEFOON 12360

J. STEEGHS

De snoephoek _
Voor al uw snoep
Kade-artikelen
Tabaksartikelen

van der ·weijst

A. Welten
Lindenlaan 1
5751 AW Deurne
Tel. 04930-13217

haageind 1 deurne tet14043
'
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SPORTSHOP
DEURNE .
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Speciaal voor Carnaval heeft
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De echte Bakker iets voor u in petto.
(jFeestelijke lekkernijen die erin gaan als koek.il
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Maak er een echt feest van.
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ONTDEK DE ECHTE BAKKER. ECHT. ____ JE PROEFT 'T
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-BAKKERIJ
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Deurne • Bakel • Liessel
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Kerkstraat a
2
oeurne teL: (04930) 1 78 63
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VOOR AL UW
SPORTBENODIGDHEDEN

'

lillillillillillilllllillillillilllllillil .

'

1-------~---1[if.'l / LJ·FOTO

VlDEO AUDIO

CARNAVAl·VASTlEG

- -

; FOKA, Spècialist in.

RS

.jiï'T~

foto, video, en GUdlO

FOKA FOTO VIDEO Aurno
Kerkstra_a t 8, Deurne, teJ. 04930-12687
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ARNAVALSKRANT

DE PEELSTREKE
Dit jaar geen optocht in ·
Deurne
Het gemeente bestuur van Deurne
heeft besloten dit jaar de
carnavalsoptocht geen doorgang te
laten vinden.
Na ampel beraad met milieu
minister Alders heeft zij gemeend
een voorbeeld te moeten stellen.
Sinds jaar en dag wordt op
zondagmiddag met carnaval het
straatbeeld gevuld met tractoren,
mestkarren
en
zoelietonnen
deze welke · een zodanige schade
aan het milieu teobrengen dat gevreesd kan worden dat in de 21 ste

Carnaval 1991 was voor ons anders
dan die in andere jaren. niet alleen
omdat zijne Hoogheid Prins Leon 1
en zijn Gemalin Prinses Rian tot
onze meest fervente fans behoren,
maar ook vooral omdat wij niet
meer als het carnavals getrouwe
"Brabants Bont" onze muzikale bijdrage zouden leveren aan Carnaval
1991. "Brabants Bont" had immers
plaatsgemaakt voor "Pink Panther
Revival waarvan de DOOP in
november had plaatsgevonden,
compleet met aangepaste out-fit.
In die hoedanigheid hebben wij een
en al plezier gehad tijdens Carnaval
1991 muzikaal luister bij te zetten
bij het Prinselijk gebeuren tijdens
de receptie, cafébezoek en andere
gelegenheden. Daarbij werden we
bijgestaan door onze charmante

Pinky Panther Ladies waardoor het
geheel nog Carnavalesker was. Met
bijzonder veel plezier denken we
terug aan het optreden in de Vierspan (na de ,optocht), aan de
"Sneeuwbalballade" met het Prinselijk gezelschap buiten bij de
Potdeksel en de happening samen
met onze collega's van "Bloast urn
op" tijdens de Boerenbruiloft op
dinsdag in de Vierspan. Al met al
een fijne plezierige Carnaval 1991
mede dankzij Prins Leon, Prinses Rian, Carnavalsvereniging De
Peelstrekels, de goede samenwerking met de Hósbengels en onze
trouwe achterban.

van geen carnàvalvieren meer
sprake kan zijn. f:let lijkt de
Deurnese gemeenteraad verstàndig·
om juist nu pas op de plaats te
maken en de optocht te verbieden.
· Betreffende
vrachtwagen
chauffeurs en tractorpiloten zijn
reeds op de hoogte gesteld. Als
alternatief draagt zij aan een stille
omgang.
De
verschillende
kerkbesturen van Deurne hebben
laten weten het hier niet bij te laten
zitten en zij ·mobiliseren op dit
moment alle huidige kerkgangers
om het katholieke carnaval voor de
ondergang te behoeden. "Het
kerkelijk
wapenarsenaal
zal
aal).gesproken worden." Zo sprak
een strijdlustige priester. "Onze
kelders liggen nog vol wierook, daar
is de zoelieton niks bij!"
Carnaval! lachte hij schramper:
Het wordt één stinkende processie!

BAKKERIJ
NICO JACOBS

Helmo ndseweg 66 · Telefoon 14608
winkelcentrum KOOlhof · Telefoon 15432

"Wa Jacobs bakt
dè smakt"

1-~
P.J.\làMÄTEL r

Pink Panther Revival.

TIMMERWERKEN
BLOEMEN & PLANTEN

werkplaats

·J:

HELM.WEG 91
tel. 12635

J. PRIJS
Helmondseweg 118
Telefoon 13105

Tuin- en landschapsarchitect
Rien van Mierlo

NATUURSTEEN HANDEL
DRIESHEN

* Grafstenen
* Dorpels
* Tegels (natuursteen)
* Vensterbanken

Wij repareren tevens uw oude grafstenen. Onze kwaliteit, uw garantie.
Haspelweg 23, Deurne, tel. 13632

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

aannemersbedrijf
Cafetaria ,,De Smulhoek''
Helmondseweg 65 - Deurne
telefoon 11085

ZEVEN DAGEN OPEN

aldenzee b.v.
de urne
HELMONDSEWEG 42

~

TEL. 04930-123·90

VLIERDENSEWEG ·1so '

ICll

TEL. 04930-14629

•
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ATTENTIE DEELNEMERS OPTOCHT!!!!

REGELEMENT CARNAVALSOPTOCHT DEURNE 1992
l. Iedereen kan -al dan niet met een voertuig- aan de optocht deelnemen, mits men
zich aan de volgende voorschriften houdt.
2. Andere motorvoertuigen dan vierwielige (bromfietsen daaronder begrepen) worden in de óptocht toegelaten. Deze dienen
te voldoen aan de dàarvoor gesteld,e wettelijke eisen, alsmede verzekerd te zijn tegen
wettelijke aansprakelijkheid. Vóór het vertrek van de optocht zullen deze aan een
keuring word~n onderworpen.

I

3. De hoogte van enige uitbeeldingen mag
niet hoger zijn dan 4 m., terwijl de breedte maximaal 3.50 m. mag·bedragen. Om de
optochtroute in zijn geheel te kunnen volgen. dient men te zorgen voor noodzakelijke 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 2V2 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 wegenverkeerswet gegeven voorschriften dienen in acht te
worden genomen.
5. Het is aan de deelnemers van de optocht
(muziekkorpsen en/of showgroepen inbegrepen) niet toegestaan, tijdens het trekken
van de op-tocht. terug te lopen of te rijden.
Bij bestuurders van voertuigen is het gebruik
,·an alcoholhoudende dranken verboden.
6. Het gebruik van verf en dergelijke materialen tijdens de optocht om iets uit te beelden mag alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting De Peelstrekels. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
7. Het voeren van reklame in de optocht
danwel langs de optochtr.oute is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 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, óptochtcommissie en ordecommisarissen gegeven in
het belang van de openbare orde en de verkeersveiligheid, onmiddelijk op te volgen.

10. De plaatsen in de optocht worden door
de optochtcommissie bepaald.
ll. Deelnemers van buiten de- gemeent~
Deurne, alsmede uitbeeldingen met duidelijke reclamedoeleinden dingen neit mee
naar de prijzen. De beoordeling geschiedt
. door een neutrale jury en is bindend. Beroep is niet mogelijk.

Sedert 1989 heeft de carnavalsoptocht in het Peelstrekelrijk
een ander karakter. Het voornaamste is dat de kinderoptocht met de
grote optocht meetrekt en dat de
beschikbare prijzen van 3 per in te
schrijven categorie van behoorlijk
gehalte zijn. In 1991 speelde de
Golfoorlog ons . parten. Ondanks
het feit dat niemand weet wat 1992
ons brengt en rondom ons heen
wederom (burger)oorlogen woeden,
hopen we toch dat de optocht 1992
weer goed zal zijn. De optocht
wordt
-zoals inmiddels bekend.: in 1992
gesponsord door de 90-jarige
RABO-bank.

12. De deelnemers dienen uiterlijk 13.30
uur de voor hen vastgestelde en ool,c aangewezen plaats in de optocht te hebben ingenomen. Het te Laat aankomen kan uitsluiting 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.Dedeelnemers dienen de gehele optochtroute 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 Stichting De Peelstrekels.

De optocht 1991 was er een die er in
zijn totaliteit zijn mocht. Zowel de
kleine kinderen, deze deelname mag
overigens best groter worden, als de
volwassenen hebben zich van de
goede en carnavaleske kant laten
zien. Iedereen heeft ervan genoten,
daar is de commissie Optocht van
overtuigd.

DRINGEND VERZOEK:
Vanaf de Prinsenwagens (en ook vanaf
andere wagens) wordt dikwijls gestrooid
met versnaperingen. Doorgaans lopen met
deu wagens veel (meestal kleinere) kinderen mee om deze te verzamelen. Om ongelukken te voorkomen, wordt aangedrongen. Qm het strooien tot l 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 overleg met de gemeentepolitie geëist, dat deze
wagens aan de zijkanten als de achterkant
tot ongeveer 30 cm boven de grond dicht
zijn.

~~~~~~-11-"~~~~~~~-

Voor de Optocht 1992 wil de
commissie ten aanzien het volgende onder uw aandacht te brengen.

1. het deelnemen van de kinderen
aan de grote optocht is dachten
wij goed geslaagd. Zij hebben
volop de aandacht gekregen die
zij verdienen en wij hopen dat
daarvoor dit jaar nog' meer kinderen hieraan zullen deelnemen.

U KOMF TOCH OOK
NAAR DE OPTOC.HT •

'

2. wij kunnen alleen maar hopen
dat de weergoden ons weer gunstig gezind zijn.
',.

3. door een sponsor, steun van de
.horecaondernemingen langs de
optochtroute en ,steun van de
vele Sfrekelinnekès en Strekel
kunnen wij voor 1992 in ieder
geval aankondigen, dat het totale
prijzenbedrag op gelijke hoogte
van 1991 kan blijven.

De Commissie optocht hoopt dan
ook dat velen er weer de schouders
onder zullen zetten om er een fijne
optocht Van te maken. Voor een
goede organisatie is het noodzakelijk tevoren in te schrijven. Dit
·geldt zowel voor de kinderoptocht
als de grote optocht. _
de inschrijfformulieren zijn te
verkrijgen bij:
Elektro Knijpers in de Molenstraat
en
Slagerij
van
Goch
in
de
Martinetstraat.
Voor diegenen die zich op het laatste moment nog bedenken, bestaat
nog een mogelijkheid om zich in te
schrijven van 12.00 tot 13.00 uur in
Hotel Stationszicht.

*

Voor de kinderoptocht en ,grote optocht geldt voorts dat de nummers
dienen te worden afgehaald op
vrijdag 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 in dit blad vindt u
de route. Deze is dezelfde al§ in
1991.
Voor 1992 is er bovendien een
wisselprijs. Deze wisselprijs heeft
de naam gekregen "Vindingrijkste
Vondst". Deze trofee is tijdens de
viering van het 33-jarig bestaan beschikbaar gesteld door de Strekels
van het Jaar. De bedoeling is dat
deze wisseltrofee ieder jaar wordt
toegekend aan een deelne(e)m(st) er
of groep. Over het hoe en wat zult u
via de plaatselijke pers 'en bij het
afhalen van de nummers worden
geïnformeerd. Enkele criteria die
bij de beoordeling een rol zullen
spelen zijn: vindingrijkheid, actualiteit en de wijze van uitvoering.
De commissie optocht. wenst u veel
succes en plezier.

ROUTE GROTE OPTOCHT
OPSTELLEN: Tramstraat en Derpsestraat.
ROUTE: Stationsplein, Spoorlaan, Stationsstraa~,
Markt, Visser, Kruisstraat, Haageind, Veldstraat, Europastraat, Molenstr~at, Markt, Visser.
ONTBINDING: De ontbinding vindt plaats op de
Visser. Op deze wijze kan men zowel via de Zandbosweg als de .Kruisstraat richting 'huiswaarts' gaan.
·Wagens mogen niet de Martinetstraat in!!!!!

..

Zondag 2 februari _ _ _ _ _ _ _ _ __
13.00 uur: Prinsenade in De Vierspan m.m.v.
De Hosbengels.
Aansluitend ondertrouw Boerenbruidspaar.

Donderdag 13 februari _ _ _ _ _ _ __
20.00 uur: Fiets-vierdaags;)Yalsberg.

febr~ari - - - - - - - - 14.00 uur: Bejaardenmiddag in Zalencentrum De Minstreel
m.m.v. v.r.o.

Zaterdag 15

Zaterdag 22 februari _ _ _ _ _ _ _ __
20.00 uur: Gala-avond in De Vierspan m.m.v.
De ,Hosbengels.

Zondag 23 februari----...,.------15.00 uur: Bezoek aan de WIK (zorgenkind)
19.30 uur: Gala-avond in De Vierspan m.m.v.
De Hosbengels.

f~bruari-------20.00 uur: Bejaardenavond in bejaardenhuis St. Jozef
Daarna bezoek E.C.H.O.

Woensdag 26

Vrijdag 28 februari _ _ _ _ _ _ _ __
19.00 uur: Scholierenbal in De Vierspan m.m.v.
De Hosbengels en Drive-in Discotheek. ·

Zaterdag 29 februari _ _ _ _ _ _ _ __
14.00 uur: Bezoek kleuterbal in het Gerardushuis te ·
Walsberg m.m.v. De Hosbengels.
15.15-18.00 uur: Sleutelafhalen op de Markt m.m.v.
De Hosbengels.
21.00 uur: Hezoek Hotel Stationszicht.
22.00 uur: Bezoek De Minstreel.
23.00 uur: ·Bezoek Harmoniabai in De Vierspan m.m.v.
De Hosbengels.

Zondag .1 .maart - - - - - - - - - - - - 14.oo .uur: Optocht m.m.v. De Hosbengels.
17.00 uur: Prijsujtreiking en trekking van de loterij in
· De Vierspan m.ni.v. De Hosbengels .
. 20.00 uur: Cafébezoek m.m.v. Blaost urn op.
22.00 uur: Residentie De Vierspan m.m.v. De Hosbengels .

. Maandag 2 maart _ _ _ _ _ _ _ _ __
12.00-14.00 uur: Kindermiddag.
14'.00 uur: Bezoek Het Rijtven.
16.00 uur: Bezoek de Potdeksel m.m.v. De Hosbengels.
20.00 uur: Bezoek café van Hoof.
22.00 uur: Rèsidentie De Vierspan m.m.v. De Hosbengels.

Dinsdag 3 maart _ _ _ _ _ _ _ _ __
11.00 uur: Ukkepukkebal in De Vierspan m.m.v. jeugdorkest
van de Harmonie Deurne.
12.00 uur: Bezoek 'Zultkoppen m.m.v. De Hosbengels.
13.15-14.15 uur: Cafébezoek
14.15-17.30 uur: Boerenbruiloft m.m.v. De Hosbengels.
19.30-20.30 uur: Bezoek de Roode Leeuw.
20.30-21.00 uur: Bezoek Den Deel.
21.00 uur: Residentie De Vierspan m.m.v. De Hosbengels.
00.00 uur: Sluitingsceremonie.
00.15 uur: Verbranden Peelstrekel.

CARNAVALSKRAN·T

.DE PEELSTREKE

.

:··------------------------------------- oitknippe en mi dees daog meeneem me --------------------------------~-·

ROETEKAORT - CARNEVAL 1992
Hendig áls ge smerges wakker wort en nie mèr wit, wór deddege oewe jas d'n vurrige
dag gelaote het. Ök te gebroike urn oew adres goe te kenne onthaauwe. Wel zelluf invulle. ·
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Café - Zaal

Petit - Restaurant

"STEPP - INN"
Tel. ().J930 • J3790

GOOSSEM'
c@@) EEN BEGRIP IN KIP_

Voor gezond brood
en vers gebak !!
*
*

ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ

Ko11t}t• - n·cmm• lufjj(•ts
Lunch

~ E>inef.,

=

·

-

:*-. Perso11ulsfc·c·s1c•11

Oude Liesselseweg 16, 5751 WP DEURNE

*

r..- ÈJruiloften

Zaalcapacit<"it: 125 pa.w1w11
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Postbus 16, 5720 AA Asten
Telefoon 04936-98133 - Telefax 09436-95353

Carl'J'i11g
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· bouwbedrijf
Jean ::1:::1:::1::::-:::m:::a::::n::::s:
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.st. Jozefstraat 6

~Oude

>

Liesselseweg 12
Kuijten

Advisering en begeleiding van
ondernemingen in het middenen kleinbedrijf, vrije beroepen
en instellingen .

administratie
Adminisl ratie· en
adv1esburo Kui1ton
Derpsestraa1 43
5751 KB Deurne

Onze dienstverlening richt zich op:

Tel. 04930-16028
Fn 04930-10875

-

n~<n~ool<t
l-\<a~~rtmo cl~

-

~t~
. -Sa.b~mo~

~~m~

.Grote conèctie carnavalskleding

lJorz \ng H1~tlrr_g

-

Administratie ·
Jaarrekeningen

Belastingadviezen
Loon- en salarisadministraties

Periodieke financiële overzichten

Bij alle bovongenoemde werkzaamheden maken wij
gebruik van moderne computer verwerkingsapparatuur
inklusief tekstverwerking .

v.tl. MO!(TEL
VERF • BEHANG • GLAS • ZONWERING

·---·SIGMA
-.r<coATINGS

tevens uw adres voor

glasreparatie

v.d. MORTEL
OUDE LIESSELSEWEG 18
Telefoon: 04930-12844

CAl=E-ZAA'- "OUD BRABANT"
••••• EW DAN ls ~E'T ïff D OH I
f.VE.N eeN HAPJE; TE ë.T~N.
GENÎET VAN ONZS
.
SP&dAL-é CARNAVAL<:>-MENU'5.
EVEN EëN "tELEFC>ONTjë. ËN eR . l
srAAT .E.e.W TAF'et.. VOOR u KL.AAR •

ouoE LiesseLsewec; 2.0,

TEL. 12162
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STRIKKELKESKRANT
De Rommelspot.
Wie weet nog wat een rommelspot
is? Vroeger, en nu heel soms, maakten de kinderen die zelf, en gingen
er dan mee langs de deur. Ze zongen dan een leuk liedje, "floeperden"
op de rommelspot en spuugden
daarbij flink in de handen, want
dan ging het 't beste. Dan kregen ze
meestal een paar centen of snoepjes.
Zo'n rommelspot kun Je best zelt
maken, met een groenteblik, een
varkensblaas(vragen bij de slager)
en een rotan stokje. ·
Als het allèmaal niet goed lukt, dan
ga je maar naar je opa of oma, die .
weten dat nog wel!
Zingen kun je dan b.v.:

Ik was _op het Ukkepukkebal

TEKENWEDSTRIJD
Stichting De Peelstrekels heeft dit ,
jaar, speciaal voor de kinderen op
de basisscholen in ons Peelstrekelrijk, een kleurwedstrijd georganiseerd!
Jullie krijgen allemaal op schoól
een kleurplaat.
.
Kleur deze zo mooi mogelijk in en
-geef hem af vóór vrijdag 21 februari
op de Gevart van Doernestraat 21
(Vlier Noord) Er worden drie winnaars uitgekozen die een geweldige
prijs krijgen aangebod~n, en wel:

Kindercarnavalsmiddag
2 maart' op de Markt

Vandaag was het mijn feest: het
Ukkepukkebal!
Speciaal voor al de kinderen in ons
Ik had mijn mooie dansmarietjesZondag 1 maart de gehele optocht
_Peelstrekelrijk, in leeftijd varierend
pak aangekregen, en papa en mama
meerijden op de Prinsenwagen.
van 6 tot 12 jaar, hebben wij een
waren ook verkleed. Toen we
De winnaars krijgen vooraf tele- - """
bijzonder programmaonderdeel in
binp.enkwamen vond ik het wel erg
fonisch bericht en het zal tevens in
petto. Maandag 2 maart van 12.00
donker, er waren net zo veel grote
het Weekblad van Deurne vermeld
tot 14.00 uur rekenen wij op jullie
mensen als kinderen. Maar ook
worden: ~
komst om samen met de Prins en de
//'
Jan 't is vastenavond
heel veel verklede kinderen waren
raad van elf carnaval te vieren.
we komen niet thuis voor 't avond
muziek aan het maken boven op
---------u-·~~:~--------'t avond in de maneschijn
het toneel, dat was wel leuk"
het programma ziet er als volgt uit:
In gesprek met Gijs
als vader en moeder naar bed toe zijn Toen ging de muziek heel hard, en
- verzamelen op de Markt om
dan komt Kobus Jansen
ze sloegen ook hard op de trom, en
(toen 7 nu 8) en
12.00 uur.
die zal op de rommelspot spelen
toen kwam de Prins binnen, niet
- alle aanwezige kinderen krijgen
Wiesje (toen 5 nu 6)
en de gek zal leren dansen
nog heel veel Prinsen, want die
een ballon met een adreskaartje,
ikke en de gek en een goei stuk spek hadden allemaal zo'n moo.ie hoed
Toen Leon Prins werd waren Gijs
welke ter plekke ingevuld dient te
is goed voor de vastenavondgek
op en ze lachten en z~ zwaaiden. Er
en Wiesje net weg geweest, en toen
worden. daarna laten jullie ze op
daar boven in die schoorsteen ·
waren ook hele mooie grote danshoorden ze van familie · dat hun
startsein van de Prins de lucht in.
daar hangen twee lange varkensbeen marietjes en die deden een heel
papa Prins. geworden was; ze
Degene waarvan de ballon de
moeder geef mij die lange
·
mo?i dansje. T?ei:i mo~hten alle
begrepen
toen eigenlijk niet goed
grootste afstand heeft afgelegd,
laat die korte maar hangen
kleme dansmanetJes .m t de zaal
hoè
dat
kon;
zonder dat zij · het
krijgt een leuke prijs.
a1s die lange gegeten zal zijn
boven bij de muziek komen; ik ook,
wisten,
maar
natuurlijk
moest dat
- Tussen 12.00 en 13.00 uur zijn er
dan zal die korte wel beter zijn
dat was wel spannend en ook een .
vanwege
de
geheimhouding.
Ze
verschillende activiteiten zoals
snij maar diep, snij maar diep
beetje griezelig wan~ mama mocht
vonden
het
wel
prachtig
dat
hun
grimeren, buttons maken (a 50
snij maar in mijn duimpje niet
niet m~e. Later mochten. ook alle
papa Prins was, en andere kinderen
cent),
·foekepotten
maken,
i~ heb gezongen en niets gehad
clowntjes ~n alle cowboys allemaal · op
s-chool waren best een beetje
optreden van de dansmarietjes,
geef me een stuk van 'fvarken z'n ga! om de beurt boven komen,.dat.was
jaloers.
.
optreden van de groep STIEF.
rommelspotterij, rommelspotterij
• heel le~k.
.
.
Toen
de
Prins
met de Raad van elf
- Jullie krijgen gratis limonade en
geef me een cent en ik ga voorbij.
Toen gmgen de Pnnsen allemaal m
op
school
kwam,
waren ze dan ook
de oudèrs krijgen gratis koffie. " • o .-een lange rij door de zaal en
apetrots.
of
rozepantertrots
zoals
Ook is er heerlijke erwtensoep
_____
"-_AÁ;,,_,',mochten wij ook mee. En toen
Gijs , die zijn vader enthousiast
. · verkrijgöaar, die verzorgd wordt
; P'Y(,..
maakten de grote mensen nog een
een kusje gaf, en papa herkende
door scouting Deurne . .
tunnel en mochten wij er onderdoor
hein eigenlijk nog niet vanwege zijn
- Het geheel zal worden opgelopen. Het was allemaal erg leuk _ · 1uisterd door een blaaskapel. ·
mooie pakje! .
maar wel druk.
Op school mochten Wiesje en
Vanaf
13.00
uur
·zal
er
een
Wat je. nodig hebt:
Toen gingen de Prinsen weg, en ook
Gijs ook een leuke voordracht
geweldig optreden zijn van de
heel veel mensen, en dat was wel
doen, en dat vond natuurlijk
acrobatische
clown
ADDIE
- Varkensblaas
fijn, want toen hadden wij heel veel
iedereen mooi. Samen met de buren
Samen met jullie zal hij een uur
- Bamboestokje
plaats om nog te springen en te
mochten Gijs en Wies ook het huis
, plezier maken.
rennen, want mama en papa waren
- Conservenblik
versieren, en het was eigenlijk
fijn met anderen aan het p·raten en
steeds feest. De receptie of
Zoals jullie kunnen lezen zal er veel
- Touwtjes
drinken.
Prinsenade, toen ze samen met de
te beleven zijn op deze carnaToen gingen we naar huis en kregen
hele familie allemaal zo'n mooie
valsmiddag. Kom dan ook allenog een lekkere snoepzak. Het was
Prinsensteek op kregen. Wiesje
maal, zodat we er een geweldig feest
heel fijn geweest, maar nu was ik ió
vond het wel niet zo gemakkelijk,
van kunnen maken!! Tot maandag
want elke keer als ze bukte, viel de
2 maart.
_m_o_e_!!-!!_!__~_o~~:_steek over haar neus. Het mooiste
van alles vond ze de optocht; ze
4. fi
mochten toen samen met papa
Leon en Rian boven op de
Prinsenwagen staan en snoepjes
gooien. Het was toen heel erg koud,
en Gijs vond het niet zo leuk, dat hij
samen met de snoepjes ook zijn
handschoen weggooide! En Wiesje
vond het niet helemaal eerlijk, dat
iemand zo'n heel rolletje cerpetines
, in één keer kreeg, omdat ze alleen
het papiertje nog in de hand hield.
Wèl vond ze het heel leuk om tussen .
de dansmarietjes te staan, en ze
gooide snoep in een hele grote hoed,
en toen zat er een gat in die hoed.
Zo hoog op de Prinsenwagen konden ze ook fijn veel zien en veel
bekenden, als opa's, oma's, familie,
vriendjes en vriendinnetjes als Bas
en Kim en Stefke en Jacqueline va.n
school. Dit jaar gaan ze ·zeker weer
karnaval vieren; maar of Wiesje
later ookl dansmarietje wil worden
weet ze · nog niet, want ze wil toch
wel liever dokter of zuster worden!
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"Wij wensen U prettige· Ca'rnavalsdágen"
assurantiën

•

Het aangewezen adres voor:

Aslaleia assurantiën
Derpsestraa! 43
5751 KB Deurne
Tel. 04930 - 10066

Fax 04930-10875

-

Verzekeringen

Pensioenen

Hypotheken

Financieringen

Wij geven u geheel vrijblijvend een
deskundig advies.

"DEURN.E"

·-

Auto ·r:>aamen B.V. Officieel dealer voor:

®•

Piet Mondriaar:istraat 18,
5753 DJ Deurne
Tet.. 04930-14800

~He!imans

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

Dè-oasè in de Peel
waar U kunt genieten van:

.* kOffie met gebak
* speciale bieren
* gezellige gourmet of barbecue
* verzorgde koffietafel
* ·verwarmd terras

··-2

~•t""'

wegenbouwmaatschappij j. heijmans b.v.
. Godsw~rdersingel 89, Postbus 212, 6040 AE Roermond, Telefoon 04750-34072

'n goede bekende in de wegenbouw

•
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D'n dag van ut perdje II
Dizze kèjr war ut wil boite, net as
rondom ons neuze. Ut waar wir laot .
geworre ópo ut hermeniebal, en dé
'miste Hosbengels trokke hun neus
omhóg, toen ze hurden, dè ze zo
vruug oit de virre moesten.
D'n nèjén erehosbengel moes ge- '
kóze worre, en dan kan ur un lawine
snuw valle, d'r wórdt gekózze ..... .
Dus iederein op tijd baaj de
Vierspan en n,ie meutere. Ok ut perd
waar d'r. ut ha ·zinnen bruinen jas
angedóan, en extra schèrpe
schoewn, pas afgeprijsd trouwens.
As ut unne schimmel waar geweest,
han we vur 't ouwg allein mér un
kaarske zien laóp, dus bruin war ie,
mi zelfs unnen gekleurde belón op
zinnen kop.
"
We hoefde nie laang te loupe, zee'n
ze, en de meziek trok al än. Vur dè
perd wir stónd, waar 't gezelschap al
d'n hoek urn. Gelukkig waren 'r wa
letters te lêze urn te volgen ;.. PIT.,
AH., A.B.N, H.E.M.A., en dan via
Charles en zinnen buurman Dóra
de Griek, nór de mert.
"Hóste, Hóste, dacht 't perd, "Oezo,
Oezo", zi de Griek.
Desnoods slibberde dur d'n bócht
baaj vari Hoof. "Die hi toch un goei
hek nirgezet, dè kan wa lèje ...".
Uiteindelijk wier ons perdje vinnig
en wis mi zin neus de start van de
stoet te bereiken, dóar liepe de
erehosbengels, ók an· snuwruimers
hän De Hosbengels gedacht.
,Nog net op tijd kós het perdje ziej,
wór gebeld wier, erges tusse wa
schoewn en wa klirre ........ Nao un
minuutofvèfe kwaam de vrouw van

d'n neje erehosbengel nór beneje,
die zi, dè durre mens ut nie. wilde
geleuve, mèr dè wel mèjer gebeurde
....., en of we nie wa harder kosse
speule ......... Dè kosse we !!
Vur dé ons perd stond, hän we Vorst
Gerard un medalje umgedoàn, of
dè tie di fain vond, wete we nie, haaj
stond 'r grif baai te ianke ....
We ware nog binnengewist, 'n par
trappe op, wa katte weggejagge, en
· wa fietse rechtgezet. Schijnbaar
waar Vorst Gerard ók op het Hermeniebal gewist. Ut perdje stond
baaj v'n Hoof in de gang en waar
jeloers op d'n zonnebrandolie van
Pirbóms. waaj zoate bóve en wa .
waar Vorst Gerard Geurts grut!!
Haaj glansde over zinnen hille kop,
wór haaj ·overigens weinig moeite
vur hoefde te doewe, en vroeg zich
af of dè tie nog nie op 't kaarske
munde. Dé munde nie, mèr dè
moes, soame mi de vouw onder un
deken, gewoon natuurlijk ... Ut
perdje vond het nie erg urn nór huis
te mugge, same mi ne nèje erenhosbengel vèlt zón kerwei nogal
mee.
"Vlug durklosse", dacht 't perdje.
"Oezo, Oezo," zi de griek en ók ·
Charles wees 's wor de Vierspan
war, hoewel ie ók behoorlijk nór de
flanke van onze viervoeter keek. ..
Het werk zat 'r gauw wir op vur
onzen bruine... ·
"Nog ifkes, en dan baaj de kachel'"
dacht het,
"Ik zal mun ijzers mèr onder haawe, vur as het gi vriejze ..... ".

Erelijst
van

begunstigers
t

'

,..

Janet

*
-:
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A.B.D. import-expqrt·Bv
AY.f. Handelsonderneming
Bavaria
De heer M.J. van de Berkmortel
Muziekpa1eis W. Berkers
. van Bree Perzen
Mevrouw J.L. van den Broek
Brood en van Ewijk Accountants
Electro van Beurden
Administratieburo Fransen
Groenten en Frult G. van Dijk
De heer J.H. van Gulick
van Goch's Touringcarbedrijf
De heer G. de Groot ·
Hoeka Sierpleisters Bv·
De heer M. van Hooff
De heer M.P.l. Hoppenbrouwers
Houthandel Holten
Slagerij Keuten van Baars
.H. Kuiper:s ~ectro
Lichteveld Man's Fashion
Negen B Jeugdmode
Woninginrichting van de Mortel
N.N.
De heer E van Tilburg
De heer J.P.G.' Vermeer
Rijwielhandel Hölskens
Swinkels Assurantiën en Makelaar
' van de Wal BouwmateriaÎen BV / ·
·'t Wijnhuis
· " . ..
··
Fa. Winters, Liessel
Keijzers, Druk!ç.erij
van Oosterhout; Drukkërij

HORECA

~:.

lf'

Raadselachtige oogziekte
velt Prins!
De voorbereidingen van carnaval
1992 heeft haar eerste slachtoffer
geeist, het is de nieuwe Prins!
Zo op het eerste oog lijkt carnaval
een luchtige bezigheid waaraan
weinig voorbereiding vooraf gaat,
toch is dit maar schijn!
Al vanaf 11 november wordt er door ·
de Prinselijke garde stevig geoefend
om het feest een succes te laten
worden. Op 12 november wordt er
reeds gestart met de hos- en
dorstlessen in een plaatselijke

dansgelegenheid met inpandige
bar.
De hos 'o f polonaise vormt een
essentieel onderdeel van het
carnavalsgebeuren, vandaar ook 1
dat het zaak is dat, met name, de
Prins deze verplichte dansfiguur
tijdig onder de knie heeft.Maar op 1'
november om ongeveer 23.00 uu
ging het mis: een totaal verdwaasde
Prins liep van hot naar haar in de
grote zaal onder het slaken van de
wanhoopskreet: Ik zie geen steek
meer!

BE~UNSTIGERS
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 ·
·
Café Wakwouw
Chigue Modeboetiek
Fetim Best
Dhr. van de Schoot
van den Eijnde Schoenen

·Mt"
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STAND UP
INTERNATIONALE
TENTOONSTELUNGSBOUW

\\

S'ci~etcle et~tc ·i.tw eti..tto
cletn tlao.t< ,

·11000 rnJ~~~fll1

P, Gabriëlstraat 12a
Postbus 150
5750 AD Deurne
Tel:: 04930 • 16970
04930 • 19528
Fax: 04930 • 20539

na de carnaval werken wij ook .weer ,
L.J,. Costerstraat

o o o o o· o o o 'o o o o o o

~m~
Vösse nbeemc1 110
· li~lmortcL

·Goeie Raod

'T'e \, o492ll

As ge drukwèrk

wilt
beste/Ie,
dan moette ge SMITS
event/es belle. '

<:::::f::. 33 8 ~5

Of ut fl w um rèkeninge,
sticker bf trauwkartjes gi,
wai zltt nerges mi.

...........,,

Gin gelul, goei spul !!!

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••
••
••
••:
* riool ontstopping
:
•
••
,•
* riool reiniging .
·••
* riool t_, v. inspectie
•
••
•
*, riool reparatie
•
••
•
* riool renovatie
•
•••
•••
Dag en nacht service
•

.

•

-·

.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•·
••
••
•

•
:

van den akker b.v.

cleaning & inspection
services

Tel. ()4930-13458 - Fax 04930-17535
Jacob Marisstraat 5 - 5753 DC Deurne

•

•
:

•

•

...... . . - - · van 18 november 1991
tot en met
13 maart 1992
,
.

Postbus 56 • DEURNE • Tel. 04930·11409 Fax. 04930-13854
1

•

50 gulilen per man per dalJ. voorde!JI
/

Vraag vrijblijvend advies.

AKKU'S
BANDEN
'UITLATEN

1:

·· SUPER+.
LPG
SUPER
DIESEL
EURO 95

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

./

-

Ik ga naar Edah.

- ··~
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PROGRAMMA BOERENBRUILOFT 1992 ,

Het is zo langzamerhand de
. gewoonte dat het Boerenbruidspaar
van het afgelopen jaar een stukje
schrijft voor de Carnavalskrant. Na
f een geweldig mooi feest willen wij
i dat graag doen. Het begon met de
. onthulling na de receptie van Prins
Leon de lste. De KVO zette haar
beste beentje voor. Iedereen keurig
en stijlvol verkleed. Zoals ieder jaar
goede tekst keurig op het bruidspaar aangerast. Samen maakte we
er daarna een gezellige dag van.
Eerst in dé Vierspan, daarna met
vele Bruilofsgangers naar huis. Wat
• was het gezellig, iedereen deed er
• aan mee om de stemming te doen
~tijgen, zeker wil ik Lies niet
vergeten. Toon Manders en Riek el).
'. Theo Lokin die met hun instrumenten altijd klaar staan.
GEWELDIG.
De volgende dag werd er al vroeg
versierd door de KVO met aanhang.
En weer was iedereen present niets
was te veel. Van de versiering kun~n we ,alleen maar zeggen die was
af..
Op 12 februari, de dag dat er getrouwd werdt lag er sneeuw. Het was
koud en glad, jammer voor de
koetsen en de paarden. Maar verder

was het prachtig, àllès .wit. We
gingen naar het Gerardushuis en
daarna naar de Mert. De onechte
familie was in goede ste:r.nming.
Onderweg werd er een borrel gedronken en de familie van de Weijst
zorgde voor warme hapjes. Na de
trouw op de kiosk was er een druk
bezochte receptie in de Vierspan.
Samen hebben we daarna een mooi
bruilofsfeest gevierd. Graag willen
wij dan ook . iedereen .· bedanken,
ook namens onze kinderen. Op de
eerste plaats de KVO,' de onechte
familie, de echte familie, Prins·
Leon en Prinses Rianne, Raad van
Elf, Bestuur van de Carnavalsvereniging, Muziek, Mensen, bè
Vierspan en iedereen die er was en
die wij hier niet noemen
BEDANKT.
Terugkijkend kan ik alleen .maar
zeggen,
Het was fijn Boerenbruidspaar te
zijn ..

Onthulling Boerenbruidspaàr op zondag 2 'februari in de
Vierspan.

Na de receptie van de Prins zal het boerenbruidspaar bekend
gemaakt worden om± 15.00 uur.
Dus Peelstrekels en Peelstrekelinnekes komt allen naar de
receptie en blijf nog even plakken om de onthulling bij te
· wonen.
We hopen velen van U te ontmoeten op deze middag.
Wie zal het bruidspaar van 1992 zijn???
Iedereen is van harte welkom.

Leenke en Sjef.

'·

Boerenbruiloft Car~avalsdinsdag 3 maart.

Om 13.30 uur opstellen van de stoet bruilofsgasten bij het
.Geratdushuis in de Walsberg. We hopen weer op "unne
· schónne. 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 gelegenheid is
om het BoerenbD-Lidspaar te 'feliciteren . .
O,nder de receptie is er gezellige muziek.
Namens de KVO wensen wij alle Peelstrekels en
Peelstrekelinnekes een gezellige Carnaval 1992 toe. ·

î
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TRUllJENDAAG ~

solREBllOËLOF.

{tlf,getlj he/J nik.r .

1

·

.AANGEKLEID DOOR:

••

' umaantetloon?..

·BOË/lEBfl()ÉLOMKLEIER
VLIEGENKAMPSTRAOT 50
5<123 AT VENLO-BLIËRICK .

s
· 011-9117so
{PRIVÉ)9 '2370!/
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Wij

leven~n

U:

KWALITEITS
TIMMER-en
MEUBELWERKEN
f\1c.~l ~tls

speóalileil:

Renovatie- en restauratiewerken.
Vast meubilair. exdusie,·e trappen en
betimmeringen.

OSKOMERA \i~+pe·~:::~·
Oskomera bv

lnsustneweg 19.

5753 PS Deurne

aluminium '
romen, deuren,
puien, v.liesgevek"
11ooweringen

Tel. .04930-29111

kvriststof ·

1romen, dev<en,
puien" rolluiken

1

BOTIM:

1

beplotingen
dokpkiten,
vloer ploten,

l

, gevelbeplohngen ,

l<waliteit voor een korrekte prijs.
Garantie.
Service.

Zeer gerenommec' r-de refere'nties vaii grote en
kleirrere

Met Beijers
groente en fruit
bent U altijd
beter uit!

pr(~jekten

beschikhaar.

Voor al Uw
lingerie en
nachtmode

B.V. BOTIM

TIMMER-en
MEUBELFABRIEK
lnt.lustriewcg 27
575.1 PB l)t>urne (N.H.)

'LIVERA
DEURNE
Stationsstraat 13

.•
.:•
•

Tel. 049:l0- l 2877
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: BEL JOSÉ EN WALTER 04930.:..20101
•

mag het

varken kapot.'
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Met carnaval

,

veel plezier
ermee!
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Aangesloten bij het Interieur Waarborg fonds •
.
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'

lndustrieweg 21
5753 PB Deurne
Telefoon,.04930-20314

•

Het adres voor al uw .
:
meubelen o.a. eethoeken, . :
bankstellen kleinmeubelen, :
slaapkamers matrassen
~
enz. enz.
•

•

• __
:
:

.

": ................•.......................
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NOOYEN ROOSTERS BV
Fabriekstraat 12- 5753 AH DEURNE
Tel. <04930> 16860

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

. . ""All5f~lielefila~·~ll'·'' '"'"-~

~winterstö

· eweeSt is··~
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Afhalen Sleutels

Zq_terdagmiddag vóór de carnaval
staat de Markt in Deurne volop in
de belangstelling. Rondom de
Markt hebben zich alle 7-carnavalsverenigingen met hun blaaskapellen
en andere aanhang uit de gemeente
Deumeïond 15.30 uur in de diverse
ho;irecaondernemingen verzameld
om om 16.00 uur de sleutel van hun
'Prinsdom uit handen van burgemeester Smeets in ontvangst te koII\e.n 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 iedereen welkom is. Door alle prin- .
sen wordt de burgemeester onderscheiden en zullen de blaaskapellen zich van hun beste kant laten
zien. Uiteraard met een natje en een
droogje.

DE PEELSTREKE
Als u dit evenement no$ nooithebt
meegemaakt, moet u zich eens de
moeite getroosten om dit wel te
doen. de Commissie Sleutelafhalen
is er ieker van dat u ·d an voortaan
van de partij bent. Het meemaken
en meedoen aan dit evenement- is
beslist de moeite waard.
Tot ziens op de Mai:kt
De Pottenbakkers uit Zeilberg
De Dors(t)vlegels uit Vlierden
De Peelpluimen uit Helenaveen ·
De Ulewappers uit neerkant
De Kei uit Liessel
.
De Heikneuters uit St. Jozefparochie
,
.
De Peelstrekels uit Deurne

J
.Vrouwenbond Deurne heft
zichzelf op , .
Bij de aanstelling van drie
vrouwelijke
politieagenten
m
Deurne heeft
de plaatselijke
vrouwenvereniging laten weten
zichzelf op te heffen, "Het doel is
beteikt" aldus de voorzitster.

Winkelcentrum
- "De Martinet"
verandert haar naam De gezamelijke middenstand,
welke haar nering drijft . ill
winkelcentrum de Martinet, heeft
i11 haar laatste vergadering besloten
om voortaan als "Shopping Centre _.
de Martim;t" door het leven te gaan.
Op onze vraag waarom dit,
a11twoorde de voorzitter ons: "We
zijn het gezeik beu"!*
:
* Noot van de redactie: Tot ,voor
kort trad het winkelcentrum in het
nieuws met de slogan: W.C. de
Martinet ook voor U!
Van heinde en ver kwamen Jap en
alleman zijn/haar behoefte doen in
het
pas
opniel:lw
betegelde
winkelcentrum.
Of s.c. . de Martinet hiertoe
oplossing biedt is nog maar ·de
vraag, uit betrouwbare bron hebben
wij nu reeds vernomen ,dat een
vooruitstrevende Deurnenaar van
zins
is
om
een
zaalvóetbalcompetitie in de galerij
op te zetteh.

Deurnese dichter graaft gat
De Deurnese dichter Jan Sloots
gaat een gat graven: "Ik ben het
dichten moe", -liet hij ons weten.

Betrouwbaarheid·

van woonhuis

tot ·u tiliteitsbouw

Of het nu gaat om uw eigen knusse nestje of om een

De persoonlijke begeleiding van iedere bouwopdracht
garandeert een nauwgezette bewaking vanjedere fase
van de opdracht en een stipte oplevering op de afgesproken tijd. Uiteraard wordt voor de begeleiding van ·
het totale bouwpmces, 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. ·

groot gecompliceerd gebouw, van Nunen aannèmersbedrijf bv is uw perfekte partner ·voor alle bouwwerkzaamheden. 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 uitstekende vakmensen staat klaar om elke bouwopdràcht
tot in de puntjes uit te voeren.

F. J. van Nunen

.aannemersbedrijf b.v.

G. Bildersstraat 4, 5753 DE Deurne

tel. 04930-13120, fax 04930-12454

PERFEKT BOUWEN VOOR 1 TOT1000 PERSONEN

CARNAVALSKRANT

Een'
·zware
comm1ss1e,
samengesteld uit notoire horeca ·
adepten, bood· gistermiddag een
lijvig rapport aan burgemeester
Smeets van Deurne aan.
Het rapport dat dertig bladzijde telt
en·, in · zwierig handschrift . is
ge~chreven toont aan dat in de
kasteelruîne aan het Haageind met
succes een niet gesubsidieerd iokaal
voor · de
Deurnese
jeugd
geexploiteerd kan worden.
De commissie concludeert dit o.à.
uit het feit dat dit reeds .sfods 1966
het geval is.
Voorts doet de commissie een
aantal aanbevelingen die éen
uitbouw
van
activiteiten
garc;inderen.

DE PEELSTREKE

Meest opmerkelijke suggestie is om
de, nu voor regen en wind vrij
toegankelijke, binnenplaats te
ovérkappen met een bouwsel
bestaande uit aluminium en
plexiglas. dit, zo · rendeert de
commissie, opdat de jaarlijkse
zomerfeesten niet langer meer door
de weergoden geteisterd worden. In
een telefonisch reactie op dit
rapport laat de voorzitter van de
jongei:ensociëteit weten bijzonder
ingenomen te zijn met · de
conclusies van de commissie.
Hij heeft echter nog een belangrijke
aanvulling· welke als volgt luidt:
"Wanneer
de
overkapping
·gereal~seerd is, kan de aldus
gecreerde
extra ruimte
ook
gebruikt worden om exposities van
bijv. kunst en/of verzamelende
werken. van Deurnenaren te
·houden.

Als besçheiden geste wil ik als eerste
mijn postzegelverzameling ter
beschikking stellen."
De voorzitter vond het echter wel
vreemd dat hij, noch zijn secretaris
iets vernomen hadden vari het feit
dat er een commissie bezig was met
het
doorlichten
van
de
mogelijkheden van de sociëteit,
toch stelde hij het initiatief zeer op
prijs, omdat nu eens een objectief
'orgaan aan het licht heeftjebracht
wat wij allang vermoedden.

••••

•

H. Martens
Paul Gabriëlstraat 5-9
Tel. 04930-16282
V OOR AL UW D·t EPVRIES PRODUCTEN_

SCH ILDERSBEDRIJF

DIRkS DEU RNE BV

z

' · LEEMBAAN 51
POSTBUS 252
5750 AG DEUR E

L.U
TEL . 04930 - 12425
FAX 04930 • 10905
FILIAAL V EGHEL
TÉL. 04130 • 62825

L.U

dirks

Op aswoensdag staan
wij weer op de
16 bekende plaatsen "··.· ·:

l ~-: :
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L.U
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0
SCHILDERWERK?
EEN KWESTIE.VAN VERTROUWEN!

::::r:. :-: : :

Di rk$

De\lrn{SVh ei:!~ all round
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v. Roon-Verdonschot
Hoofdstraat 74a Liessel
Tel. 04934-2099
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KLEINE EN GROTE WER K
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Extra bericht van de Deelie News
Tijdens de Carnavaî 1992 zal er
uiteraard weer een afvaardiging van
Den Deel deelnemen aan de optocht en op dinsdagavond zal, onder voorbehoud de Prins van de
Peelstrekels met zijn gevolg een
bezoek brengen aan ons jongerencentrum.
Mogen wij iedereen een spetterend
en schitterend Carnaval 1992 toewensen.

Voor het eerst in haar bestaan in de
nieuwbouw aan de Harmoniestraat
te Deurne heeft Jongerencentrum
Den Deel besloten om gedurende
de Carnaval 1992 haar deuren elke
dag geopend te houden. Het programma ziet er dan ook als volgt uit:

· Alaaf.

Zaterdag 29 februari 1992, Vrijgezellen-bal 20.00-01.00 uur
Zondag 1 maart 1992, Carnavals-bal 20.00-01.00 uur
Maandag 2 maart 1992, Carnavals-bal 20.00-01.00 uur
Dinsdag 3 maart 1992, Carnavals-bal 20.00-24.00 u~r
Woensdag 4 maart 1992, Haring schillen 20.00-24.oo uur: .

JONGERENCENTRUM

postbus 122

Dansmarietjes
Staand v.l.n.r.: Annernijke Berkers, Brenda van Gog, Anja de Bruin, Ellen Joosten.
Zittend v.l.n.r.: Katlijn Berkers, Irma van de Weijer, Corin van de·Mortel,
Willeke van Dijk Jonne van de Loo.
·

den deel

5750 AC DEURNE

04930 -14275

/

BIERLOKAAL "D'N DREU"
'
Vlierden~eweg

26 - 5753 AD Deurne
· Telefoon: 04930-21503

70 Verschillende Biersoorten waarvan 10

Tapbieren~
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Handelson~ernemlng

Van Dijk Bv
Traktoren Import - Export
Voltstraat 19
5753 AL Deurne - Holland
Tel. 04930-13107/19656
'Fax: 04930-16162

Autobedrijf
~

Jos· HEINSBERGEN

INKOOP • VERKOOP • SCHADES • ONDERHOUD • APK-KEURINGEN
Ampèrestraat 4 - 5753 ST Deurne
Telefoon (04930) 1_6563
-

'

LoooGJ~TERsSEDR!JF
\.tUlS\iOUOEL!U<E ARr\KElEN

J. w~ OTTEN
rMI

Li™ L~on-

oo·~~~T~

MART MUNSTERS B.v.
&

Gr~ndverzet~drijf

Griendtsveenseweg 35
5754 AA Deurne

MRLE--Rt~TEL

~ 04~30-15286

t'

internationaal transportbedrijf
;

heftruckverhuur op- & overslag

•

-

jan verhaegh b.v. voltstraat 22 - postbus Tl
5750 ab deurne - holland
tel. 04930-13331 - telex 51523
. fax. 04930-10611

Autobedrijf
J.H . .Manders & Zn.
Voltstraat 1 • B<>ek Lieilselseweg

1

Gebr.-_Daniëls
Voor alle grondwerken
Zand & grindhandel

Energiestraat 12
Tel. 04930-13957

•
!

c-,,../

'

'

KETEL & APP. FABRIEK bY.
~

Wattstraat 1 · _tel. 15300

· <><>

; · ~:~
~"
1N9'f~

DEURNE

""'fj
. ~l't=La Q
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''

·

·

57531U. De~e, tel. 04930-12626, b.g.g. 15600
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Ga.l a ... avond
Een van de vaste programmaonderdelen van Stichting "De Peelstrekels" is de Gala-avond. De
Gala-avond 1991 was zoals in de
regionale dag- en weekbladen tot
uitdrukking is gebracht van bijzonder gehalte. De commissie Galaavond is er voor 1992 in geslaagd
om voor u weer een keur van
artiesten vast te leggen. Bovendien
heeft het bestuur van Stichting De
Peelstrekels besloten . in 1992, 2
avonden te houden. Op beide avonden treden dezelfde artiesten op.
Voor u zullen in het gevarieerde
programma op zaterdag, 22 februari
1992, aanvang 20.00 uur precies en
zondag, 23 februari 1992, aanvang
19.30 uur precies onder andere optreden:
·

De dansmarietjes van De Peelstrekels en ze hebben natuurlijk een
nieuwe dans ingestudeerd.
De Hósbengels, welke niet meer weg
te denken zijn, zijn ook van de
partij. zowel tijdens als na de Galaavond geven zij acte de presence.
Voorts treedt als tonproater voor u
op A. Verbakel uit Gemert. De~e
tonproater heeft in de afgelopen
jaren zijn sporen verdiend.

.

Nieuw is ook M. v.d. Brug uit AarleRixtel. de recenties over betrokkene
tonen aan, dat ook hij de aanwezigen aan het lachen weet te
brengen.

Poort van Deurne

Na Helmond krijgt mi ook Deurne
haar officiële entree, . wèinig
Tenslotte Jan Strik uit Someren die
origineel zal het de poort van
in 1991 als Hell's Angel op onze
Dëurne gaan heten.
·
Gala-avond optrad. Met deze buut
Het prestigieuse geval zal , op
werd hij kampioen vän Groot
aswoensdag middels een, speciaal
Deurne en was finalist bij de Keie, voor dit doel ontworpen sleutel
bijters, daarmede is hij regionaal
geopenq worden door de Prins van
kampioen geworden en finalist bij
De Peelstiekels diè hiertoe mede
de Brabantse Kampioenschappen.
zijn laatste ambtshandeling zal
In 1992 is hij !evens Prins in Someverrichten. De sleutel weegt drie ton
ren.
~n zal met bèhulp van een
hijskraan in het slot gestoken
Ook in 1992 is het gelukt om De · worden, waarna de Prins met een
Sjawi's uit Valkenswaard . in ons '
geoefende polsbeweging de poort
programma op te nemen. Zij zijn . zal ontsluiten. Bij de opening van
bekend met hun optredens bij radio
de poort zal men een groot gat
en t.v. (o.a. bij Ted de Braak). Met
waarnemen: Deurne.·
veel succes zijn zij in 1990 en in
1991 in Deurne opgetreden waarbij
het publiek hen tot enkele toegiften
dwong.
In 1990 en 1991 hebben zes Deur-·
nese jonge dames succes geboekt
met hun optreden als "Zesstuks mè
unne struise show". Deze groep zal
ook in 1992 op een carnavaleske .
wijze inhaken op het Deurnese
gebeuren.
Hetgeen reeds enkele jaren is geprobeerd, is voor 1992 gelukt. De
bekende
groep
Petazzi
mi
Skruwsaus uit Helmond en 't Boekels Kwartierke uit Boekel treden in
Deurne op. Nadere toelichting is
hierbij niet nodig en zeker niet na
de goede recenties . over hun optreden onlangs in de regio.
De Strekel van het jaar 1992 wordt
op de Gala-avond bekend gemaakt.
In 1992 zal deze titel voor de 16e
maal worden toegekend.
Daarnaast is er ruimte gereserveerd
voor een optreden van Stief uit
Deurne en mogelijk v.oor het carnavalslied 1992.

Op 22 en 23 februari 1992.
In de Residentie
"De Vierspan" te Deurne.

De Peelstrekels hebben hiermede
getracht de Deurnese gemeenschap
een goed avondvullend programma
te bieden, waarin veel variëteit 1 is
verweven. De namen en resultatèn
van de artiesten staan daar borg
voor,

. Optredende artiesten :
't Boekels kwartierke,
Jan Strik, De Sjawi's, Zesstuks,
Petazzi mi Skruwsaus,
Ad Verbakel en Maarten v.d. Brug.
'Muzikale omlijsting:

"De Hosbengels"
Na afloop bal

.

.

Zorg dat U er bij bent!
De voorverkoop is bij onderstaande
adressen.
Slagerij van Goch, Martinetstraat
Kledingmagazijn Lichteveld, Molen- ·
straat en
de Residentie De Vierspan.

Voorverkoop Gala-avond vanaf
maandag 3 februari 1992.
Wij wensen U een prettige en ge- ·
noeglijke avond.
Commissie Gala-avond.

Opgravingen tonen aan:
Deurne was ver vooruit!

Ontwapende overval op
Deurnese lingeriezaak

De Heemkundekring Peelland
heeft onlangs een studie afgerond,
welke betrof: Communicatie in
Peelland. Na diverse opgravingen,
waarbij niets gevonden werd
concludeerde zij: In Deurne heeft
de draadloze telegrafie al heel lang
bestaan.

Rond 12.00 uur gistermiddag trad
een geheel ontklede vrouw een
lingeriezaak in Deurne-centrum
binnen, zij eiste niets verhullende
kleding en verliet de zaak meteen
daarop
met
een
aantal
niemandalletjes.
1'

Deurne op zoek naar
sponsors

Deurnese firma
Optiebeurs

naar

De Deumese firma "Platzak BV"
organiseert zondag a.s.. een
uitstapje naar de Amsterdamse
Optiebeurs. Geintt;resserden kunnen zich tot donderdag opgeven'.~
Het feit dat de optiebeurs op zondag
gesloten is past heel goed in de
filosofie van ons bedrijf meldt ons
directeur Zondercent desgevraagd.

Strakker toezicht
in zwembad
Met de aanstelling van drie strenge
badmeesters ·tracht het gemeen.te
bestuur van Deurne oqgewenste
intimiteiten
in
Deum es
zwemparadijs te voork~men; Dit
alles onder het motto: Geen ·
gefriemel in de Wiemel.

Bijbaantje
.
gemeente ·secretaris

De gemeenteraad van Deurne hee~t
besloten dat de gemeente secretans
Alle , kleine beetjes helpen en wij
er geen bijbaantje op na mag
zijn blij om mee te kunnen werken
houden, er moet eerst iets aan de
aan het weer gezond maken van
deze unieke peelgemeente, zo sprak . buitenwegen gedaan worden. ~e
raad was unaniem in haar besluit,·
Drs. Knipleeg, directeur van
obk de grootste oppositie partij (de
Madamme Tussaud, . toen hij
v'.v.D.)
schaarde zich na wat
namens zijn. museum een wassen
morren
achter
dit standpunt
neus aanbood.

~
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Carnaval 4- dagen
LIVE
muziek
.
Topformatie ISLAND _
.

.

...

-

.

)

Molenstraat 71-73
5751 LC Deurne
04930-13555

Zalencentrum· bistro
''De M1·nstree-I''

(voorheen van Moorsel)

Tijdens de-Carnaval is_deze zaal ·dagelijks
geopend v.a. 20.00 uur. ,
Zondag vanaf 14.üO uur.

** àbruiloften,
la càrte Restaurant
partijen, bufetten,
barbeques
* vergaderingen en bedrijfsfeesten
** cap.
500 personen
eigen parkeerruimte

Zondag, maandag en dinsdag serveren wij
uitsluitend Cárnavals menu's. . ·
Frans en Regonja Jordans
Geopen~ v.a. 16.00 uur.
·,

.

.·Wij wense".l U een ·Gezellige Carnaval

Centrale verwarming" Airconditioning
Warmte terugwinning

,~'Fa. Th. J ette.n
Zeilbergsestraat 21, Deurne
.
Tel. 04930-13957 - Fax 04930-17621

Timmerbedrijf J. Joosten
Eekstraat 10- Deurne - Tel. 04930-17213
Werkplaats: Tel. 04930-16153
vooral uw machinaa~ tim~erwerk en -materialen
Gespecialiseerd in klein-timmerwerk etc.

v.d. Heuvel

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

e
:

DAG EN NACHT SERVICE
ZIEKEN- EN ROLSTOELVERVOER

••
••
e
•
••••••••••••••••••••
.!

Radio - Televisie - Video

•
•

ELECTRO WIJNEN
Voor alle elektrische apparaten -wasautomaten - diepvriezers koelkasten enz. enz.
Uitgebreide sortering modernè en exclusiel(e verlichting.
Blasiusstraat 1

'2elefoon 11064 ·

e

:

. Prettige carnavalsdagen
met ekstra kwaliteit ·
vlees- en' vleeswaren van

Blasiusstraat 10
5754 AV Deurne
Tel.: 04930-12000

•
•
:

- - - J.v.d. Weijer - - Aanhangwagenfabriek bv
Leem baan 1 O - Deurne • Holland
tel. 04930 - 17938
verkoop • reparatie

0 0

O O

?aardentrailers
Aanhangwagens
Landbouv.wagens
Koeienwagens
Polyester antislipvloeren - Schamelwagens

P.T.T. deurne denkt mee

· S&ei/6eros /iJ/oemenRuis
ZEILBEAGSESTA. 25 • 5751 LG DEURNE
TELEFOON: 04930-19131 ·
(

'

Na Sluitingstijd verse bloemen
in de bloemenautomaat
·

Slagerij Firma van ·Goch

Om iets te doen tegen het
, vandalisme in deume heeft de
plaatselijke PIT. bçsloten om
tegen geringe kosten lastpakken te
v€rzenden. ,
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Nogmaals dank
Hoewel al weer bijna vijf maanden
geleden, toch liggen bij ons, en
hopelijk ook bij U, de herinnering
aan het 25-jarig Jubileum van de
blaa kapel, nog vers in het geheugen.
Midden eptember, bijna tropische
temperaturen, enthousia ten talrijk
publiek. een prachtige lokatie. een
formid abele tent van ruim duizend
vierkante meter, een Jubileum met
vele hoogtepunten ..... "
. Met plezier en met dankbaarheid
mogen we vooral terugdenken aan
de grote opkom t bij de receptie.
Het optreden van oud- en erehosbengel . de dames Hosbengels.
de serenade van de eigen "moeder"club. de muzikale felicitaties van de
Klu ers en het Hermenieke
Hendig Zat we zullen het zeker niet
meer vereeten. ook de inbreng van
De Peel trekels en de groep OudPrin en. was van grote klasse, heel
veel dank ook voor het verra sende
optr ·d n ·an de dansmarieke .
Het lu i ·e kado heeft intussen een
foto e:rafi ~he vorm aangenomen.
Heel ere erkentelijk zijn we voor de
sponta~e medewerking \an de ~e
vriende kapellen op zondagmiddag. \ e hadden het on niet beter
ku nnen \ oorstellen ...... .
Deu m . ·n vooral de Ho bengels,
mogen lij zijn met zo \ele muzikak rienden.
Al dit m i was natuurlijk nooit
mogelij · geweest, zonder de inspanning n van velen.
We den ·en hierbij op de éér te

plaats aan het organiserend comité
"25-jaar hosbengels" onder voorzitterschap van Willie Hoebergen.
Ook Gijs van den Broek stond aan
de basis van de totale prganisatie.
Jammer dat Gijs h laas niet meer in
ons midden kan zijn. Ook de commissie financiën is van onschatbare
waarde geweest, n heeft gezorgd
voor een grote lijst van sponsors en
begunstigers. De firma Bijsterveld
heeft ons in alle zaken gesteund en
stond een héél w ek-end voor de
Hosbengels klaar.
Het Jubileum-fee t werd het onbetwiste hoogtepunt uit ons bestaan.
We zijn hiervoor rg dankbaar.
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tekst/melodie/arr.:
Peter Vcrhees en Jan van de Loo

Haaw ulkaor mer vast
COUPLET:
Zeg kom ur 's baaj, hé doar en ök gaaj,
ge moest 's heure, wa j'ik al wis,

Komöp en begin, doe mee en hakt in,
en kiekt wa listen is.

REFREIN A:
Haaw ... ..".. . óaaw ulkaor mèr vast"
mi Carneval gin last,
We zalle veul , veul, veul zwaaie nór d~ kastelein,

Haaw naaw ulkaor mêr vast,
Mi Carneval gin last,
Slaö saöme de hande mèr vlug inin,
het lève mug 'r zain.

blaaskapel De Hosbengels.·

REFREIN B:
En zelfs· al zeu-re-ze, in Deu-re-ze,
waaj gón 'r tiggen·an,

gin gestechel en getrubbel as 't kan.
En zelfs al ze'u-re-ze, in Deu-re-ze,
waaj gön 'r tiggen an,

van gestechel en getrubbel

trekk~

waaj ons niks an.

COUPLET:
En kom 'r 's baaj, hé doar en ök gaaj,

We zin toch saome klot oit de Peel,
Kom Óp en begin, doe mee en hakt in,
En list dè j'is wa j'ik wil... ...... .
· Refrein A en Refrein B
Refrein: A.

Lik op stuk beleid
Al enige tijd is er sprake van een lik ·
op stuk beleid waar het betreft
Alcohol in het verkeer~ de Deumese
gemeentepolitie is van zins om dit
ook door te voeren op de gebruikers
van hard-drugs. Hiertoe is een
speciale actie ontwikkeld welke
vergezeld gaat van een uitgebreide
reclame campagne die gaat heten:
Snuiven doet _schuiven. Voorwaarde

voor het slagen van de campagne is ,
een, strenge winter met veel sneeuw.
Personen die betrapt worden op het
gebruik van, of het handelen in
harddrugs worden verplicht de
Deumese stoepen eri straten
sneeuwvrij te houden. Softdrugs
gebruikers worden ingezet om het
hop.den- €Il kattenpoepprobleem
op te lossen.
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Late Surprise
Na een·verbouwing
een kapsalon voor ·
kleur en pe!manent
APART
Daf Ran voor de
heren bij
Kapsaloo P. SWART
wieaer13a daurne _
tel. 04930-12838

___,

Naar nu pas bekend is:·geworden
heeft Sint Nicolaas zijn schimmel ·
in Deurne achtergelaten.
Hij heeft zijn trouwe viervoeter·
vertrouwd aan de zorgen van het
paardenseniorenhotel.
Na een telefoontje met Spanje werd
ons de motivatie van de goed Hielig
man duidelijk: Op dit moment zijn
jullie bezig met het mest probleem,
een schimmel kan daar nog wel bij.

ÁIRPU.BY.
Postbus 249, 5750 AE Deurne (N.B.)

* Dakbedekkingen
* Dakelementen

* Isolaties

Tel. 04930 - 13868

-HO\ZE
, ~OUWP.E..

.E.N HU~ë

!ID

IJ

Isolatie Industrie
&
Handelsonderneming
Mag: Leembaan 17a
Tel.: 04930-21577 - b.g.g. 13868 - Fax: 04930-20889

ivoor hèt kopen van een h,ieuwe of het huren van een
ele~oude auto, naar:

___ 7

/

,,.~

/

~
NVM

MAKEl.AAA

/

'' 7

S·1·E. l\1vl PEPDING
r(
-~ Car~avàls
IÎ

" M A K E L A A R D IJ 8.
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· •
maandagmiddag

SUZUKI .Dealer VAN HAM

· Helm_!>ndseweg 18 - DEURNE

ctinsdagmiddag
Aaltje Redd:cigi 1_1sstraot 4, Deurn e. Tel.04930-15633. gesloten.
•

· Eijen van' de mist lollige
dinge van de kàr.n evàl
is· ut zelluf maoke van ·
aaw pekske _

terbeek
-HELMONDSEWEO 6

sprèèknummer: 13827

·' De SÎerPlei~!er :Specialist
Alle ·soorten SierPleistèrs,
Rlafonddecoraties
- Stucadoorsgereedschappen

'

t

Reisburo VONK B.V.
Hclmondseweg .4 ·Deurne· Tel.: 16555 ..

-------i
.

~

'

Bai ons kaande ge
komme vur alle
reize noa ut
boitela!"d.

Helmondseweg 9,
Deurne - 04930:16534
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-"BESTE PEELSTREKELINNEKES EN PEELSTREKELS" ·
nog even wennen!
Zij die aanwezig waren op de receptie van ons 33-jarig bestaansfeest,hebben kunnen beluisteren
dat het uitspreken van deze aanspreektitels, voor mij als nieuwe
voorzitter, nog even een zaak van
wennen was. Een prachtig jubileumfeest overigens, waar wij als
bestuur en raad van eu met veel
genoegen aan terugdenken. Een
feest ook, op een andere datum als
gepland, met een vernieuwd bestuur en een gewijzigde raad van elf.
Des te meer waren wij verheugd met
een zeer goede opkomst tijdens de
receptie en vele goede wensen van
een keur aan gasten.

, Als bestuur zijn wij reeds ver voor
het jubileumfeest begonnen met de
organisatie van Carnaval 1992.
Na vele gesprekken met medebestuursleden, raadsleden en goed
geluisterd te hebben naar hetgeen
wat er leeft · binnen ons Peelstrekelrijk, zijn wij gestart aan de
opzet van Carnaval 1992. Belangrijk uitgangspunt was daarbij dat
het programma iets te bieden had
voor elke geleding binnen onze
gemeenschap.

Wij zijn dan ook blij dit jaar twee
nieuwe onderdelen te kunnen
iIJ.troduceren: de bejaardenmiddag
in het verbouwde zalencentrum
"De Minstreel" op 15 februari, en de
kindermanifestatie op de ·Carnavalsmaandag. Wij hopen bij goed
weer deze kindermanifestàtie op
het marktplein te kunnen - organiseren. Zowel de bejaarden als
kinderen met een leeftijd van 7 tot
14 jaar zijn in de afgelopen jaren
enigszins in het vergeethoekje
geraakt. Tevens was de maandag,
door het vervallen van de
kinderoptocht, een dag met weinig
activiteiten.
Wij hopen dat de nieuwe
activiteiten druk bezocht worden en
een vast onderdeel kunnen worden
in de totale programmering.
Voor zover hier nog een twijfel over
zou kunnen bestaan; Stichting De
Peelstrekels organiseert niet alleen
Carnaval voor bepaalde leeftijden
of bepaal4e groepen, maar voor
eenieder die een paar dagen in het
jaar zijn zorgen wil vergeten en eens
flink plezier wil maken. Ieder doet
dat op zijn eigen wijze en daar waar
hij zich het meest thuis voelt. De
Stg. De Peelstrekels kan alleen een
eerste aanzet geven door een goed
programma op te zetten waar
·iedereen iets van zijn gading zal
kunnen vinden.
Het al of niet slagen van een goede
Carnaval is voornamelijk afhankelijk van de gemeenschap, het zijn
de mensen die eigen initiatieven
ontwikkelen, de deelnemers aan
een optocht, de muzikanten en al de
anderen die de sfeer erin kunnen
brengen.
Zij zjjn het die uiteindelijk bepalend zijn voor het Carnaval. Blij
ben ik dan ook dat ik tijdens de
voorbereidingen voor het Carnaval
1992 zoveel enthousiasme ben

tegengekomen. Kritiek achteraf zal
er altijd blijven, ons is het vooral te
doen om zoveel mogelijk mensen
op de been te krijgen tijdens de
Carnaval en hen ook wat te kunnen
bieden.
Bijzonder blij zijn wij ook dat we er
dit jaar opnieuw in geslaagd zijn
een sponsor te vinden voor de
optocht. In het kader van hun 90
jarig bestaan vind de Rabobank
Deurne het een goed idee; naast al
hun andere aktiviteiten, ook tijdens
Carnaval hun dank te getuigen voor
·. het vertrouwen wat zij van de Deurnese gemeenschap hebben gekregen in al die jaren. De optocht is een
steeds terugkerend onderdeel van
en voor de gemeenschap. Bestuur
en directie konden dan ook snel en
enthousiast reageren op ons verzoek dit jaar dit onderdeel financieel te ondersteunen. . Op deze
plaats wil ik de Rabobank Deurne
hiervoor bijzonder bedanken.
De optocht is een onderdeel van het
Carnaval wat er absoluut bijhoort,
maa,r ook een bijzonder zware aanslag doet op ons budget. Wij hopen
dan ook dat in de toekomst
bedrijven of instellingen dit, zo
bijzondere
gemeenschappelijke
onderdeel, bereid zijn te ondersteune_n.
Dit jaar zal de Prins niet alleen
ondersteund worden ·. door Vorst
Gerard maar ook door Hans van
Bomm~l zeker geen eenvoudige
zaak dat Vorstmanschap.
Ik wens Vorst Gerárd en Adjudant
Hans veel succes toe en wil hierbij
nog eens mijn vertrouwen uit~
uitspreken in dit tweemanschap.
Veel vertrouwen heb ik ook in de
keuze .van .onze Prins voor het komende Carnavalsjaar. De keuze

destijds binnen het bestuur was
unaniem en de reactie, na benadering ·door ondergetekende, was
zodanig positief dat wij als bestuur
en raad met veel plezier uitkijken
· naar de vele gezellige uren die ons
en u te ·wachten staan met onze
Prins en Prinses 1992. Ik wens
beiden een fantastische Carnaval
toe.
En, last but not least. Peelstrekelinnekes en Peelstrekels,
jullie allemaal wens ik een fijne tijd
toe tijdens de Carnaval. Laat de sneeuw in het buitenland
voor wat het is, die ligt er na de 3
maar ook riog wel! Neem de kans
waar om een paar dagen flink uit de
bol te gaan en sluit je ·a an bij de
meute in het Peelstrekelrijk. Tot
dan!!
De Voorzitter,
G. Jansen

KOOLOFON
De Peelstrekel
Een uitgave van
Stichting De Peelstrekels.
32e jaargang
Verschijnt éénmaal per jaar.
,

Oplage: 6.()()3 la!

.

J..,eejauwd.
..
.
Johan
Ke1Jzers
3000 exempl ·
. 1500 exempl: Cees van den Broek
1500 exempl: Cor Brüggenwirth
.3 exempl: Jan Rakels
6003 TOTAAL DUS JA!
Verspreiding: Raad van Elf
Eindredactie: geen
Info: 04930-13276
~""

En plekke kenne ze ok nie!
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Strekelinnekes en Strekels
Het is alweer 1992. het Peelstrekelrijk is weer klaar Carnaval
1992 te vieren.
·
Voor Prins Leon 1 en Prinses Rian
komt een eind~ aan hun regeer
periode. Het Peelstrekelrijk heeft in
hen tijdens è:le afgelopen Carnavalsperiode en viering van het 33jarig bestaan ·goede voorgangers
gehad. Voorzover ik het kan
overzien, hebben beide een fijne
tijd gehad en zich mogen verheugen in een warme belangstellfo.g
van niet alleen de buurt, maar ook
van velen pinnen en buiten het
Peelstrekelrijk. ,

Ongetwijfeld heb ik in deze afgelop_en jaren dingen verkeerd gedaan of fouten gemaakt. . Voor
mijzelf staat evenwel vast dat ik
steeds het belang van de Stichting
voorop heb gesteld en mijn eventu, eel persoonlijk belang onderge. schikt heb gemaakt. Dit houdt in,
dat ik in dat verband nooit de inten-·
sie of bedoeling heb gehad personen persoonlijk te kwetsen of iets
dergelijks. Voorzover dat iemand
dat zo heeft gevoeld, vind ik dat ·
jainmer en bied daarvoor mijn
excuses aan.

Voor mij persoonlijk komt na
Carnaval 1992 een einde aan mijn
lidmaatschap van Stichting .de
Peelstrékels. Vanaf juni 1980 heb ik
mij in tenue of anderszins voor de
Stichting ingezet. Ook na Carnaval
1992 wil ik mij, weliswaar achter de
schermen, en indien daar een be-'
roep. op wordt gedaan, inzetten ,en
medewerking verlenen.bij het organiseren van één of meerd;ere
aktiviteiten.

DE.PEELSTREKE
In de afgelopen jaren heb ik mij in
mogen zetten onder leiding van vier
voorzitters en-in samenwerking met
meerdere bestuursleden en leden
van de Raad van Elf. Allen zeg _ik
voor de ondervonden vriendschap,
kameraadschap en hulp hartelijk
dank. Een extra woord van dank
geldt voor de vier voorzitters t.w. Gé
Markhorst, ij:ein Smeets, Willy
Martens en Gerard Ja~ssen.

Tenslotte wil ik ook iedereen binnen het Peelstrekelrijk bedanken
éle ·fijne tijd die ik heb gehad en
natuurlijk ook mijn vrouw en kinderen, die voor mij in deze periode
ee"n onontbeerbare steun zijn
geweest. ·
Ik wil besluiten met het volgende
Frànse spreekwoord:
Dankbaarheid komt voort uit het geheugen van het hart.
Een goeqe, prettige en vooral
. zellige Carnaval 1992.

g~

Vorst Gerard.

Potgrond en compostbedrijf
Containerverhuur en transport

Tabakswaren
worden duurder
Reeds nu valt er weer een
verhoogde
aktiviteit
m
het
Deurnese Peelgebied waar te
nemen: men steekt weer Klot!
Helaas!
Het betreft hier arme huisvaders en
moeders die voor hun rookgenot
hun heil zijn gaan zoeken in de
Peel.
Onze reporter ging op onderzoek
uit:
Goedemorgen mevrouw, wat bent u
aan het doen?
"Ik steek klot om mijn gezin aan het
roken te houden."
, "Maar
roken
is
ongezond
mevrouw."
"Werken ook."
"Maar mevrouw u wilt me toch niet
vertellen dat uw gezin klot rookt in
een oude krant?"
"Bende
ge
nou
helemoal
besodemietert! Ne krant kost 'n
gulden vijftig en vloeitjes m.a r ~5
centen de vijftig!"

BENZINESTATION - L.P.G. TAXIBEDRIJF - WASSERETIË ·

THIELE ·N ·.
Schutsboom 42 Deurne - Tel. 04930-12929

'

'

Vlierdenseweg 232 - Vlierden
telefoon 11011

Openingstijden: ..
ma. t/m vr. van 07.00 tot 21.00 uur
Za. van 08.00 tot 20.00 uur
Zo. en Feestdqgen van 10.00 !ot 18.00 uur.

· ri
' Masta

'

.

Carnavals medaill,en

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

sporttrofeeën en relatiegeschenken

Leembaan 56
5753 CV Deurne
Tel. 0~930-16051

Live-Music

VLIERDEN

's Maandags: MATINEE
Dinsdags: MINIKLETS
Vrijdags receptie· Dors(t)vlegels

Zaterdag 22 februari FANFAREBAL
lal•amcu111:ma·:111u:mmcu 1nmum1111 olllt·
:-:ui.il rnrnr:· •~;.._
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BERKENSTRAAT 28 DEURNE TEL. 13982-12824
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'n kusje links, 'n kusje rechts
De kriebels zain alwir waar te neme
in onzen buik, carneval 1992 zit er
an te komme. veul mense ligge daor
nie wakker van mer ·waai van de
kuscommissie wel. Al un par jaor
brenge we mi carneval 'n kusonderscheiding oit, die ondertusse ·
veel mensen kenne en die öaai
~ carneval heurt. Carneval viere zonder kusonderscheiding ka~ nie mèr.
'n stukske hiestorie is op z.n pläts'
Al jaore brenge de Hosbengels een
neeij carnevalslied en urn te zórrege
dè di lied er goe in kumt bai iedereijen is 'r iemus in Deurze die
dan van die labels makt zodè iedereijen mee ken zinge. Mèr in die
labels moette tauwkes gedón worre
en dè is een hels karwei urn dè in
oew intje te doewe, duróm worde er
'n antal vrijwilligers aangetrokke
die meehielpe. Oit dè tauwkes kneupe is toen de kuscommisiie ontstaon.
Drieej jaor gelijde zain we mi carneval mi de uurste onderscheiding
van de kuscommissie op de proppe
gekomme. 'n Commissie die toen
bestong oit Arjan, Peter, Pia, Baske
etl'"fC"arin, zowwe mèr wa bai elkaor
gerapt volluk dè elkaor mi carneval
tegekwam e van-m-inning waor dè
c eval nie alleijen bier drinke is
en veul hosse. Durbaai kwam ok
g dè dun oudste in-ut gezelschap
net virtig geworre en z.n aige oud
begos te veuille. zowe mèr de
Vierspan inloupe en 'n maaid van
'n jaor of twintig urn de nek vliege
en 'n keer lekker kusse, de doedege
op die lèèftaid nie mèrzo gouw. Ok
ut vrouwvolk in de kuscommissie
zag steeds meier jongk mànsvolluk
wa de moeite wert war urn us vaast
te houwe.
we . hebbe 'n uurste oprichtingsvergadering gehouwe en de oitgangspunte nog us duidelijk oitgesproke en we waarre ut mi z'n
allen 'r over ins dè we kusonderscheidingen moeste maoke om zo
toch nog an d'n bak te komme
baaide ·joong spul. In uurste instantie hadde we wegens geldgebrek
gedaaçht an 'n stuk of dertig
kusonderscheidingen, die we mi
carneval uit zouwe reike an volluk
wórvan we <laagte dè die die onderscheiding ók wir an aander
carnevalsvierders (sters) zouwe
durgëve en dan zouwe ze wir vanaigens bai ons terecht komme.
zouwe zou de Vierspan mi carneval
een hossende, kussende massa kenne worre. Simpel gedaacht, istnie.
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"Artikel al klaar?"

Accijns op genotsmiddelen

Mèr nao 'n par glèèskes geestIn november vraagt Jan Rakels mij
verrijkend vocht kwaamme we d'r . al om een artikeltje te -schrijven
aachterdè di nie zou werreke, we
voor déze Carnavalskrant. "Hij is er
waarre baang dè de onderscheivroeg bij'', denk ik. Maar de ordingen nie zou we rouleren omdè ze
ganisatie van de Deurnese Carnate moi waarre.
'
val is perfect en dus in de planning
Dan mér nog maier geld uitlegge en
bijtijds. Het is nu begin januari. Een
we liette ·er z'n 300 maoke mi 'n
vriendelijk en duidelijk telefoontje
schónne tekst d'r op, zodè als we 'n
van Jan. "Artikel al klaar?" vraagt
onderscheiding oitgave zeker waarhij. Verdomd nee! Te druk gehad?
re van dreej kusjes.
Druk wel, maar dat zou toch een
Dè de Deurnese taol, 'n moeilijke
smoes zijn. Kwam het er niet van?
taol is, makte we al ut urste jaor
Ik denk, dat het er niet varr kwam,
mee. veel mense.snapte de tekst nie
omdat het zo helemaal niet bij
als we vroege urn dreej kusjes, un
Carnaval hoort, om op je eentje zo
kusje links, un kusje rechts en aien
achter je bureau de plezierige sfeer
in 't midde. Van sommig vrouwvan Carnaval te_beleven. Carnaval
volluk krege we dus ók un kusje
vieren doe je met elkaar: Het hossen
links en rechts, mèr der waarre d'r
en het springen: voor mij altijd heel
ok baai die in 't midde begonne te . vrolijk op 't kleurige Carnavalsaaien, niks op tege natuurlijk.
feest met de kinderen in het
Urn nog maier geharrewar te vurGerardushuis; het uitbundige groekomme mi ut Deurnes zain we al
ten als je bekenden wat verkleed
twaie jaor bezig urn un carnetegenkomt; en ook: het plezierige
valswoordeboek oit te gève. Vur dè
van de optocht, wanneer mensen
klaor is zalle er nog wel 'n par jaor
niet als hou teren klazen staan toe te
overhin gaon.
kijken, maar lekker eh spontaan
D'r war zelfs newethaauwer die 't
reageren. Ja Carnaval vieren doe je
kusse nie zo zag zitte en die gaf mèr
met elkaar. daarom houd ik nu
oit z'n linkse haand 'n pilske weg,
maar gauw op met schrijven en ga
sie snapt dus ók nie veul van carik me verheugen op al die Carnaneval.
valsvierders, die het met dit feest zo
plezierig met elkaar kunnen vinTwaie jaor geleje hebbe we de komden.
missie wir mi .n schón · vrouw
uitgebreid. Mieke waar de volgende
Hein Tops,
gelukkige die ons kwam versterke
Pastor in dat onvolprezen Walsberg
en we mugge zegge, ze kust nie gek
en ze moeit d'r aige ók overal mi wa
Afscheid
in onze demokratische commissie
Tot spijt van Carnavalsstichting De
erg belangraik is.
Tijdens het 33-jaorig fist van de
Peelstrekels hebben een aantal personen die jarenlang zich hebben
Pilstrikkels, wór we trouwens veul
ingezet ten behoeve van de Peelcarnevalsvierders gemist hebbe,
zain we wir op zoek gegaon nur 'n
strekels, hun medewerking opgeneej lid, de vrouwe in ons comzegd.
missie vonde ut taid worre dètur wa
jong schön mansvolluk in zou komHet betreft het bestuurslid en
me met we hebbe nao gestèèmd te
voorzitter Willy Martens als mede
hebbe beslote de we toch wir 'n
de Raad van Elf leden Marl( van
vrouw zoue vraoge om mee te
Bommel, Eric ijijnen, Eric Hoogdoewwe. Onze keus war gevalle op
lugt, Wilbert Knijnenburg, Arno
Minnie, 'n schón raipe vrouw, die
Maas en Willem-Jan Martens.
ók goe kan kusse. U m ellef over ellef
hebbe we hur offisjeel gevraogd en
· Door het afscheid van de voorzitter,
nao twaie minute stilte stèmde ze d.r
na 23 jaar deel te hebben uitmi in. Durnao hebbe we de uituitgemaakt van de Peelstrekels gaat
breiding op onze bekende manier
hierbij een dosis kennis en ervaring
gevierd.
verloren. De inbreng van de Raad
Ok di jaor probere we wir mi 'n
van Elf-le4en zal node gemist worschón onderscheiding vur d'n d~g
den, want tezamen met het bestuur
te komme urn zodoende wir veul
bepaalden zij toch jarenlang het
kusjes in ontvangst te kenne neme
gezicht van de Peelstrekels.
en zo toch wir wa ekstra schwung .
an carneval te gève. Waai hooppe
Bij deze wil stichting "De Peelde ander mense ok us nao te gón
strekels" dan ook gebruik maken
denke urn us iets te organisere mi
om ·deze personen dank te zeggen
carneval. ut is inderdaad nie alleen
voor hun geleverde bijdrage aan de
mèr biejer drinke en langs de kant
Carnaval in het algemeen en aan de
te blieve staon.
Peelstrekels in het bijzonder.
tot kusjes,
Bestuur Stg. De Peelstrekels
De Kuscommissie' 1992.

Gelieve de Deurnese zieken die -_buiten .
Deurne gelegen zijn, op te geven bij:

.-

De penningmeester, Kerkstraat 328 Deurne, Tel. 04930-11158

De centrale regering te Den Haag
maakt bekend dat naast de accijns
verhoging op tabakswaren ook een
heffing op voorbehoedsmiddelen
in de pen ~s.
De verantwo.ordelijke iµinister weet
ons nog mee te delen dat voor
grootverbruikers
·
een
belastingvoordeel te behalen is,
daar er in de ontwerpwet ruimte is
geschapen om een deel van de
gemaakte kosten terug te vorderen.
Op het nieuw te ontwerpen
belastingformulier
zal
deze
aftrekpost onder de noemer "zacht
rubber" te vinden zijn.

Promotiesingle
Gemeente Deurne
Veel mensen weten niet wat het
gemeentebestuur van Deurne doet,
vandaar dit initiatief: aan het woord
is ~emeente voorlichter van der .
Sman.
We werken ons hier het apelazarus
en iedereen heeft maar kritiek op
ons. Met name de jeugd ziet maar
niet in dat wij er het beste van.
proberen te maken. Speciaal voor
deze doelgroep .gaan wij nu een
plaatje uitbrengen, waarop precies
staat wat' we doen. dit plaatje wordt
· een week voor carnaval te koop
aangeooäen- in ae
eu-rnesê
platenzaken. De titel is nog niet
bekend, maar de stijl wel:
"Gemeeritehouse".

·Een woord van Dank

'

PETER VAN OOSTERR~ . T
DRUKT'JHILI VUR~Îl
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drukwinkel peter van oosterhout - molenstraat 60 5751 Ie deurne - telefoon 04930-15828 - telefax 04930-15879

