
PRINS 
WIM IV 
Proclamatie: 

Peelstrekels en Peelstrekelinnekes. 
Naauw daar sta ik dan ! !! 
Het heeft voor mij lang geduurt voordat ik 
deze microfoon ïn mijn hand mocht houden. 
Ik heb er al veel in mijn hand gehad maar nog ' 
nooit voor zo'n schoon gelegenheid als deze. 
Ons Annie, ons durskes en ikke zijn dan ook 
blij dat het er eindelijk van gekomen is. 
Wij hopen dat het dit jaar: 

- voor het bestuur een perfecte, 
- voor de raad van elf een danslustige of een 
dranklustige, 
- voor de dansmarietjes een gave, 
- voor onze praeses een onbezorgde, 
- voor de nieuwe Vorst een vorstelijke 
- voor de PR-Cie een "Kei" goeie, 
- voor de Club van Honderd een financiële, 
- voor de CIC een kontaktvolle, 
- voor de Prinsengarde een aauw verwetste 
- voor de kasteleins met hun personeel een 
dorstige, 
Carnaval zal worden. 

Wij van onze kant ho e d · 
Peelstrekel · ·k P n at iedereen in het 

flJ en zeker ook d d · 
ken en keinder deelne e ou ~es, de zie-
hun manier. ' men aan Carnaval op 
W""h 
ev~nec:f::~~~'.lie op een van de Peelstrekel-

- o~tewel op de Prinsengarde 
- 0 tewel op het Gala-bal ' 
- oftewel op "ut "Ut Klotgemul" 
- oitewel op de bejaardenmidd~o ' 
- o tewel op het Scnolierenbal.~°'' 
- oftewel biJ het Sleutelafhale 
- o;tewel op de Boerenbruilof~· 
- o tewel op het Harmoniebal , 
- oftewel 1~ de Optocht, ' 
- oftewel tiJdens de Carnavalsd"" 
met veel lol en goeie . -"en, 
Op ons kan je in iederzgme tealmokgcn begroeten. 

v re enen. 

~ant ik zeg nu maar vlu~ 
WlJ komen 'elke keer weer' terug. 

t1e1t de heel club achter ons aan 
o gens ons kan er . ' 

geen mooier feest bestaan 

Peelstrekels en Strekelinnen ' 
Komop ·· ' WIJ gaan gauw beginnen, 

~nders komen wij echt tijd tekort 
ant ons leven komt t h 1 ' 

ges_nort, oc a zo snel. voorbij 

W"h IJ ebben de stemming er al . 
Als ge ut nog niet wit, ik heet ~~~oon w· 

1m, 
Haal maar ga d ki · 
"' uw e el voor de dag vvant met carnaval . . • 
aan de slag. moeten WIJ allemaal flink 
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eurne 
De Gemeente Deurne met haar 
huidige oppervlak van 11.800 Ha 
komt volgens de centrale regering 
in Oen Haag in àanmerking voor 
het predikaat '.'Supergemeente". 
Dit blijkt uit een uitgelekt vertrou
welijk rapport van de kamercom-, 
missie voor Binnenlandse Zaken. 
Uit dit rapport citeren wij: (-) Ge
zien de commotie m.b.t. de ge
meentelijke herindeling en de op- . 
hef omtrent het regionaal bestuur, 
adviseren wij de minister om de ·~ i 

verhitte discussie te staken door het 
aanwijzen van Deurne als Super- . 
gemeente. 
De in Brabant uitgebarste stam
menstnjd waaraan ook Haágse·po
litici medeplichtig zijn, noopt ons 
tot aanwijzing van een onpartijdige 
die op evenwichtige wijze de Bra
bantse binnenbrand zal blussen. In 
onze optiek is de Gemeente Deur
ne hier uitermate geschikt. voor, 
gezien het feit dat zij al in de 
oudheid haar gezag uitoefende 
over een groot grondgebied. (-) 

In gewoon Nederlands betekent 
dit: Deurne zal in de nabije toe
komst groter gaan · groeien. 
Dit komt omdat de plaatsen Hel
mond en Eindhoven er een potje 
van aan het maken zijn. Het spel
letje "Landje Pik" wordt tot enorme 
·proporties opgeblazen door ver- · 
noemde plaatsen. Om wat meer 
achtergrond-informatie te verza-' 
melen belden wij met het mini
sterie van Binnenlandse Zaken, 
maar men wenste geen commen
taar te geven, daar het een ver
trouwelijk rapport betrof. We had
den dit enigszins verwacht, daàrom 
waren we niet gelijk ontmoedigd en 
richtten we onze aandacht op de 
plaatselijke politiek. 
Maar ook daar was men weinig 
mededeelzaam, liever gezegd: men 
was voorzichtig maar wèl met een 
blij gezicht. 
Een goed journalist gaat niet bij de 
pakken neerzitten en daar wij goe
de journalisten zijn gingen we op 
zoek naar andére betrouwbare 
bronnen. 
Die vonden we in een àantal Ge
meente-ambtenaren die ons vrij
moedig, opgewekt en monte.r te 
woord stonden. 
Om onze bronnen te beschermen 
hebben we gebruik gemaakt van de 
letterlij}ce antwoorden die 'deze 

· mensen gaven, opdat ze dan niet 
hoeven te reageren op uitsprekçn · 
die zij niet gedaan hebben. , ·: ' 
Qi:is eerste gesprelç w~s me.t belt:id~- · .}, 
medewerker de heer Knelboord en 
deze deed ons het volgende uit de · 

\' . ~· 

doeken: 
'U moet het zo ·zien: Over 'enige 
jaren zal de Gemeente Deurne 
voor een groot deel van Brabant 
verantwoordelijk zijn, het krijgt 
een Hoofdstad fünktie. 
In eerste instantie zal Deurne een 
aantal kleinere plaatsen g<;tàn om
armen, ik zeg met nadn'.lk om
armen om te benadrukkên dat 

' wanneer men niet wil niet hoeft. 
'Welke Gemeente zal het eerst om- · 
armd worden?' . , ; · 

. Dat za~ geen geheim ûjn, .wie de · 
kranten een beetje volgt weet dit, de 
fusie tussen het Weekblad van 
Deurne en het Astense Pedb(ilang 
moge een duidelijke hint 'zijn. As
ten wordt de eerste Gemeente die 
na de omarming van Vlierden door 
Deurne (1926) deel uit gaat maken 
van Groot Deurne. 
Daarna volgt Someren, dat nu zon
der zwembad zit en te kennen heefä 
gegeven duidelijkheid te willen om
trent een nieuwe badplaats. Als u 
even meeloopt door de volgende 
kamers ziet u dit alles in kaart 
gebracht. We lopen met de beleids
medewerker .door een tiental ka-. 
mers in het Gemeentehuis en we · 
zien op elke muur een immense 
kaart van een aantal Gemeenten. 
Asten en Someren hebben we reeds 
genoemd, we zagen voorts nog 
kaarten van Bakel, Gemert, Heeze, 
Leende, Valkenswaard, ·Mierlo, 
Geldrop en Veldhoven. 
Loopt u nu even mee naar de kan
tine heren en daar zult u zien wat 
het voorlopige resultaat is. 
De heer Knel boord opendè met een 
flukse handbeweging de deur naar 
het ambtelijke schaftlokaal en liet 
ons als een perfecte gemeente-bode 
voorgaan. Triomfantelijk wees hij 
naar de immense . wand, waar tot 
voor kort nog een abstract kunst
werk had gehangen, · onze monden 
vielen van verbazing wijd open ~ en 

onze· ogen hadden moeite, om het
geen we zagen te bevatten. Wand
breed hing daar een kaart met daar
op de tien plaatsen die wij reeds 
noemden plus wat wij nu nog ken- · 
nen als Eindhoven. Dit heren, ver
telde ons de trotse beleidsmede
werker, is het voorlopige plaatje, 
zoals u kunt zien is dit de situàtie 
per 01-01-2000, wat er daarna nog . 
op stapel staat is aan de toekomst. " 
Meneer Knelboord, wat ons ver
baast is dat Helmónd niet o.marmd 
wordt, kunt u hiervoor een verkla-
ring geven? · , 
'Zeker kan ik dat,.Hehn01idis zoals 
,u weet van. E.lk!' ." .; ,. ~ ."~~-- .",., .•.. 
'Mijn cOllega deêd een"greèp nààr 
zijn tescijferaar en berekende dat 

. ·'... .. , 
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in het jaar 2000 Deurne dan zo'n 
425.000 inwoners zal hebben. Zijn 
vraag was dan ook niet raar: Hoe 
móet dit allemaal geregeld worden? 
We zijn hard bezig meneer, ant
woorde Knelboord, alle afdelingen 
zetten hun beste beentje voor, er 
wordt zelfs · overgewerkt op vrij
dagmiddag en zaterdagochtend!' 
Enigszins beduusd verlieten wij het 
gemèentehtiis en begaven ons op 
weg naar de gemeentewerf, alwaar 
mevrouw Inge Nieur ons te woord 
stond. 
·Er heerste grote.bedrijvigheid op de 
werf, vàn alle gemeente batsen wer
den de horizontale houtjes afge
zaagd door één persoon zonder qat 

' er door één aantal opzichters· werd 
toegekeken. · 
Te midden van al deze bedrijvig
heid, een aantal in fel oranje over
alls gestoken gemeentewerkers was 
bezig met het schilderen van nieu
we plaatsnaamborden, stond als 
een rots in de branding mevrouw 
Nieut en zi} wenkte ons. Wij volg
den haar naar haar zakelij_k, maar 
gezellig ingericht kantoor, aan de 
muren hingen planborden en voor 
de ramen stónden bloemen 
'Neem u plaats heren, wat kan ik 
voor u doen?' opende zij het ge
sprek. We legden uit wat wij kwa
men doen en vroegen haar wat voor 
specifieke consequenties de uit
breiding van Deurne met zich mee
bracht. 'Er zal uitgèbreid worden, 
het rollend materiaal moet aan de 
m~at gebracht worden, plaats
naambordjes geschilderd, beton
nen grenspaaltjes dienen gestort te 
worden, we ·krijgen een speciale 
service afdeling en het manage
ment wordt aan de top verzwaard.' 

~ Er staat u ,en uw afdeling dus veel 
· ,, werk te wachten en ook nog ·de 

nodige uitbreiding, heeft u dit Gtlles 
onder controle? . 

· 'Uiteraard beste man, mijn mede-. 
. ,.. werkers :van nu· en die van straks 

.. zijn afü~n zeer gémotiveerd ~Il be
,, reid om tot het uiterste te gaan, 

sinds het bekend worden van het 
uitgélekte rappórt ,zijn ·alle ziek
meldingen ingetrokken en hebben. 
er nogal wat Deurnenaren een 
open sollicitatie opgeges~uurd. Ver
der is de burgemeester een kijkje 
komen nemen en is de kantine zelfs 

.: tijdens werktijd leeg:Dezé positieve 
, instelling geeft mij .de ,overtuiging 
, dat we het karwei .~ Z!Îllén ·klaren!' , 

~" "~.:./ .... •\.. 

, 'Mevrouw, _ vergeef ~·~ ~il's "de, vraag, 
<bent u rri€( ·.te "p0sifiêfti:Hèt ·pro
Cbleem met de buitenwegen is nog 
':1 ni{:t_ ,,opg~lQs( . er . 00~ ~ zijp. ~ er. ~ . en. '· 

äanial ·· ' s'fràatJ.a-~faárns ·"are ··niet ·" · 
branden.' 

- ~ ,\ 
,·· . : ·": 

'Beste man, in Amerika hebben ze 
hiervoor een uitdrukking: Peanuts, 
ik ben een Deurnese en bezig daar
om het plaatselijke vocabulaire: 
Nötjes! 
Wat betekenen buitenwegen of een 
lampje hier of daar, . wanneer je 
weet dat de buitenwegen van nu de 
binnenwegen van straks zullen 
zijn en de lichtstad van Nederland 
deel uit gaat maken van je ge
meente. 
We verlieten , mevrouw Nieur en 
·wendden onze sehreden opnieuw . 
•richtmg gemeentehuis, alwaar de 
burgemeester ons audiëntie . ver
leende. '.Meneer Smeets, zo open
den wij nadat de k©ffie was binnen
gebracht, u wonilt burgemeester 
van een supergemeente wat bete
kend dit voor u?' 
De burgervader zette zijn bril recht 

· en streek als.in gedachten verzon
ken met zijn linkerwijsvinger zijn 
rechterneusvleugel aan alvorens 
hij antwoorde: Het betekent heel. 
wat'. hierna verviel hij in een pein
zend stilzwijgen. Toen dit zo'n twee 
minuten geduurd had, hervatte hij 
met: 'Heel wat'. 
Meneer Smeets, vroegen wij, u als 

. opperhoofd van de gemeente heeft 
toch we~ iets m~er te zeggen dan dat 
het heel wat is? 
'Ja, maar in deze dagen wil ik me 
beperken tot deze summiere weer
gave van de feiten, overigens heb ik 
het te druk om u nu te woord te 
staan. Vlak voor uw bezoek heeft de 
heer Knelboörd gevraagd of ik me 
bezig wilde houden met een zaak 
die me op dit moment meer ter 

· harte gaat dan het antwoorden van 
vragen .van de pers.' 
'Mogen wij ·u vragen welke zaak dit· 
. ?' .. 
lS. 

'Laat ik me tactisch uitdrukken 
heren: een aantal vlaamssprekeilde 
heren zit op mij te wachten in de 
kamer hiernaast, dri.nk uw koffie 
op :voordat ie koud wordt en tot 
ziens! · 
Toen de deuren van het gemeen- : 
tehuis zich au'tomatisch sloten ach
ter ons en wij ons in de verfrissende 
buitenlucht bevon.den werd het ons 
pas · echt quidelijk en hoofd
schulidend lièpen wij langs het pu
blicatiebord van de gemeente aan 
de zijkant van het huis. 
Daar viel on.sop dat uitzendbureau 
'Baanvak' een anhonce had ge
plaatst, met daarop de vraag naar 
personen mN die geînteresseerd · · 
waren in een opleiding en vas! 
aanstelling als dijkwacht. ,r. · 

: Büfgers, J· • ~· ·~~~~,-":~" >~

Deurne wordt echt groot! 
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Een woord van dank 

Jn het algemeen is het grote publiek 
er zich niet van bewust, dat de 
Carnavals-aktiviteiten 
georganiseerd door De Peelstre
kels, lang van te voren door een 
klein legertje vrijwilligers in de 
avonduren worden voorbereid. De
ze stille medewerkers zorgen er
voor dat de Carnavál elk jaar weer, 
voor zowel U als voor 'mij, kan 
uitgroeien tot een geweldig volks
feest. 
Eigenlijk zien we deze mensen niet 
vaak op de voorgrond treden, maar 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1993 

Bejaardenzorg 

Een grote gemeente dient niet al
leen op de kleintjes te tten maar 
ook op de oudjes! 
Dankzij deze filosofi eeft de wet
houder van Straat der gemeente 
Deurne besloten om het ''ouderen
probleem" aan te pakken. 

. daarentegen is hun: werk dat zij 
voor Stichting de Peelstrekels leve
ren onmisbaar. het is mijn mening 
dat een woord van dank, aan herr 
die dit werk met tomeloze inzet en 
enthousiasme doen niet misstaat. te 
denken valt hierbij onder andere 
aan de commissies krant, optocht, 
gala-avond, de PR-cie, leidster en 
trainsters dansmarietjes en allen 
die ik vergeten ben. 

Reisburo VONK B.V. 

Het was deze heer nameii)ff'Opge
vallen dat de mensoversteekplaat
sen in Deurne nie bepaald 
gebruiksvriendelijk waren. Het rol
lend verkeer wordt op de wenken 
bediend, maar het voetgangend 
verkeer blijkt in hoge mate af
hankelijk te zijn van één of meer
dere menslievende mobilisten. 
"ern van het probleem" legt ons de 
wethouder van Straat de heer Kort
jackje uit, is het feit dat bij voet
gangersoversteekplaatsen het licht 
te kort op groen staat. Ikzelf ben 

Mag ik, namens Stichting de Peel
s~rekels iedereen die zich, op wat 
voor manier dan ook, inzet .voor 
~tichting de Peelstrekels, van harte 
danken voor diens medewerking, 
zonder welke, · Carnaval vieren in 
Peelstrekelrijk wellicht onmogelijk 
zou zijri geweest. 

Worst Hans 
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SIE~v1 PEPPING Bi 
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Carnavals ' . 
maandagmiddag 
en 
dinsdagmiddag 

Aoltje Rec;ld ing iuss troot 4, Deurne. Tel .04930-15633. ·gesloten. 

/3elasli 11gadoies ~ bu rea u 

brie11eke11s 
De Pinksterbloem 7, 6021 LT Budel 
Tel. 04958-945545 
Fax. 04958-92195 

Bai ons kaande ge 
komme vur alle 

reize noa ut 
boiteland. 

BAKKERIJ 
NICO JACOBS 

. Helinondseweg 66 Telefoon 14608 
winkelcentrum ·Koolhof Telefoon 15432 

+ "Wa ·Jacobs bakt 
dè smakt'~ 

LIJSTEN 
MAKERIJ 
J.V.DZWAAN 

. een gezonde dertiger en weet het 
einde wel te halen, maar ben ik in 
een slechte bui en stap ik flink door, 
dan gebeurt het dat het groene 
voetgangerslicht al waarschuwend 
knippert. Stel je voor dat ik niet zo 
vief was, -maar bejaard of moeilijk 
te been, dan werd ik dus aan-
gereden. · . 
Vandaar dat ik de oversteeksnel
heid aan een grondige analyse wil 
onderwerpen. 
Maar, zo vroegen wij, lost dit iets 
op? 
"Nee, hoogstwaarschijnlijk niets, 

. maar ik heb nog een ijzer in _het 
vuur!" 
"Wij concluderen hieruit dat u wei
nig vertrouwen heeft in een aantr,tl 
mensen of organisaties; en dat uzelf 

. al voor een praktische oplossing 
heeft gezorgd?" 
"Juist! 
Bij deze introduceer ik de 'Over
steek dochter', deze vrijwilligster 
(M/V) helpt slecht ter l:Seen zijnden 
veilig naar de overkant. De solli
citatieprocedure is reeds gestart en 
naar verwachting zullen er binnen
kort een aantal mensen daadwer
kelijk in dienst treden." 
Is er nog een speciale vaardigheid 
gewenst van deze mensen? 
"Ja, niet op kennisniveau, maar wel 
op bereidheid om mensen te hel
pen en om een inlevingsvermogen 
waar het betreft de associaliteit van 
de gemiddelde auto-bezitter/koe
'"1er/coureur." 
Hierna verleid de heer Kortjackje 
ons om zich te voet en strompelend 
te begeven naar zijn volgende in
terview. 
Ons rest nog de mededeling dat er 
vanaf maart 1993 in Deurne alleen 
nog maar stoplichten geplaatst 
worden, omdat de hardnekkige 
volksmond blijft beweren dat er 
geen verkeerslichten zijn en door
rijgedrag vertonen. 

Snelheidscontrole 

Op het formule 1 parcours "D.e 
Europastraat" zijn eergisteren weer 
een aantal snelheidsrecords gebro- , 
ken. 
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Geen Carnaval zonder Prins, geen 
carnavalskrant zonder een bespie
geling van het vorige carnaval, 
geleid cfoor dit motief toog ik naar 
het Prinselijk paleis van Prins Jo 
d'n Uurste die vorig jaar de scepter 
over Deurne zwaaide. ' 
Ex-Prinses Marianne opende de 
deur vo0,r mij en liet me binnen, 
nadat ik me van mijn jas ontdaan 
had trad ik de gezellige huiskamer 
binnen, Jo zat al aan de grote tafel 
op me te wachten. Voorzien van 
een goed kopje koffie konden we 
dan beginnen en eerlijk is eerlijk, ik 
heb weinig meer hoeven te doen 
dan wat aantekeningen maken, Jo 
had zich terdege voorbereid en hal~ 
verwege het gesprek kwam de uit
voerige knipselmap op tafel. 

lk was al eens eerder gevraagd voor 
Prins, begon Jo, maar toen waren 
we er nog niet aan toe, maar toen ze 
me vorig jaar vroegen hebben we 
besloten om het te doen. Zo'n be
slissing nèem je samen. 
Toch was het een verrassing voor 
mij dat ze me vroegen, een leuke 
verrassing. Ja, en dan begint het, je 
wordt wel goed voorgelicht en ver
teld dat het een bijzonder prettigen 
ervaring is, maar je moet er wel 
even doorheen. 
Vooral Marianne en de kinderen 
hadden wat plankenkoorts, maar 
gelukkig is alles perfect verlopen. Je 
staat er niet zo bij stil, maar als je 
ziet wat het losgemaakt heeft, zo
veel mensen uit je omgeving die je 
door hun inzet en enthousiasme 
steunen. Toen ik op de zaterdag 
voor de receptie thuiskwam van 
m'n werk was de hele straat, ons 
huis en de tuin versierd. Al die 

· mensen, vrienden, kennissen, de 
buurt, de familie, 't zakenleven, de 
voetbalclub (Jo is voorzitter van de 
S.V. Deurne MK), het personeel 
van mijn bedrijf en de Deurnese 
gemeenschap vult Marianne aan, 
allemaal tijdens de receptie.'t Was 
gewoonweg schitterend! 

En toen voor de receptie naar de 
Clarinet, dat je daar staat en van de 
Prins geen kwaad weet en de mi
crofoon van Omroep Deurne on
der je neus gehouden wordt, 't OV'.er
valt je dan wel een beetje. 
En het bezoek aan de WIK, ook iets 
om nooit te vergeten, de blijdschap 
van de mensen en wat voor een 
indruk dat dit op je maakt. 

En dan de carnaval: 's Zaterdags 
het kinderbal in de Walsberg waar 
ik vandaan kom, een heerlijk eerste 
uur, dan de sleutel afhalen, da's nog 
een hele organisatie, mooi opgezet, 
alle Prinsen van Deurne en de. 
burgemeester die het leuk en goed 
bracht. Het mooie van deze àcti- · 
viteit is dat alle carnavalsvereni
gingen bij elkaar zijn en zich al
lemaal betrokken voelen. 
En daarna met zijn allen naar de 
Vierspan, al die Prinsen op het · 
podium. Waar ik wat tegen 'Op zag 
wa~ het café-bezoek, maar dat is me 
enorm meegevallen, 'overal werd je 
leuk ontvangen e11 ' was er meteen 
stemming en dan 's avonds terug 
naar de residentie één feest. 

Zondagmorgen .voor de optocht 
had d~ familie en de buurt een 
champagne georganiseerd ---en 
daarna de optocht: we hadden 
goed weer en hè't was· druk langs de 
kant, ik dacht gèrioeg snoep inge: . 
kocht- te hebben; maar aafr-· het 
einde van de rit was het allemaal 
op. . , 
Het is op zich eeh hele ervaring om 
zo bovenop die wagen te staan, ze 
hadden me van te voren al verteld 
dat het schitterend zou zijn, maar 
als je het dan zelf ondergaat..." 
En de receptie bij de Heikneuters, 
Prins Tonnie Wijnands di~ het 
schlager[ estival van Omroep Deur
ne had gewonnen, een geweldige 
vent, ik heb hele goede herinne
ringen aan deze avond en het con
tact met mijn ambtsgenoot. 
0, ja en bij d'n Thijs met de trainer 
van Deurne, Jan Pijpensteel die in 
Eindhoven in het carnavalsgebeu
ren zit, voordat zij het Philipsbal 
openden hebben ze ons een bezoek 
gebracht. 

Maandag was het kindermiddag, 
een goed initiatief wat zeker door 
moet gaan en het bezoek aan het 
Rijtven, een heel speciale gebeur
tenis en moeilijk te beschrijven. 
De manier waarop Jo dit vertelt 
zegt meer dan woorden. 

Op dinsdag het Ukkepukkebal, het 
ene kind is bang en begint te hui
len, het andere . kind raak j·e niet 
kwijt. Daarna de Zultkoppen om 
een goeie bodem te creëren met 
hanebil en krintemik en uiteraard 
de Boerenbruiloft. Het Boeren
bruidspaar: Theo en Tonnie Al
denzee, Theo ken ik nog van de 
lagere school. Het mooiste vond ik 
dat ik ze in de onecht mocht ver
binden op de kiosk en dat ik, omdat 
ik vroeger toch zo'n verreken was 
kreeg ik een spaarvarken van 'm. 
Ook dat hele sfeertje rondom de 
boerenbruiloft en de organisatie · 
van de KV.0" da's toch nie niks. 
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Tja en dan h·et einde, die climax, de 
ketting die je· afdoet, de Hos hen
gels, het popverbranden en weten 
dat het voorbij i's. 

Carnaval 1992 was schitterend, iets 
anders kan ik er niet van zeggen, ik 
ben er achter gekomen dat het een 
enorme hoop werk met zich mee
brengt, maar alles was tot in de 
puntjes geregeld. Dit is voor een 
groot deel op het conto van het 
bestuur te schrijven, de hele voor~ 
bereiding het contact en de opvang, 
echt een compliment waard. Je gaat 
ook heel intenseif met de mensen 
om, vooral met de raad van elf, 
zoiets kweekt vriendschap, een ge
voel :va.µ.:...:Sa en staan we d'i: voor. 

- ' ' Ik heb het geweldig gevontle 0m 

Prins van de Peelstrekels te zijn. 
Marianne sluit zich aan bij Jo's 
verhaal: In het begin heb ik er wat 
tegenop gezien, maar achteraf is 
alles mij voor 200% meegevallen en 
ook de kinderen hebben genoten, 
onze Bart kón het heel goed vinden 
met de dansmarietjes, is 't niet? 
Bart zegt hierop weinig, maar ik 
had-wel door dat de dansmarietjes· 
hem niet geheel 9~verschillig ~ heb- ' 

ben gelaten. 0,, jà _nu .we het hebben
1 

over de dansmarietjes, merkt Jo op; 
die . wil ik ook.-speciaal bedanken, ~ 
voor. hun inzét en entho4siasme, 't' 
is een leuk ·steL . 

En . dan ,ae-
0

p0siîieve reacties na de ~ 
carnaval, zelfs nu nog spreken de 
m·ensen ervan, het is duidelijk voor ~· 

ons dat het een zeer geslaagde car
naval is .geweest. 

Tot slot (we zijn inmiddels al an
derhalf uur bezig) vind ik dat ik 
speciaal Vorst Gerard · moet be
danken, het was zijn laatste jaar als 
vorst. Ik heb hier enorm veel steun 
van gehad,

1 
alles was geregeld, Ge

rard zorgde dat we op tijd de taxi in 
waren en al die dingen, waar je zelf 
niet op kunt letteri. Ik denk dat we 
met de nieuwe vorst Hans van 
Bommel ook weer een hele goeie 
hebben. 

Na ~ dit gesprek heb ik de dop op 
mijn vulpen geschroefd en hebben 
we nog wat zitten praten, wat mij 
het meeste trof was de manier waar
op er over de carnaval gesproken 
werd,' uit alles kon je merken dat 
het hele gezin Verheijen carnaval 
1992 nooit meer zal vergeten. het is 
een herinnering om in te lijsten. 
Om d~t nog eens extra te bena
drukken hebben Bart en Ingrid 
Verheijen zelf nog eens op een rijtje 
gezet hoe zij het ervaren hebben. 
hun verhaal treft. u op de kin
derpagina aan. 

Zweedse firma introduceerd 
nieuwtje in opbergsystemen 

De firma Pergo heeft . een nieuw 
opbergsysteem ontworpen, waar
mee zij binnenkort de Nederlandse 
markt zal betreden. 
De Pergo La kan gebruikt worden 
voor het opbergen ·van allerlei 
spullen. 

Beste Peelstrekels en 
Peelstrekelinnekes 

:.. 

De feestdagen aan het einde van° 
december zijn .amper achter de rug> 
of we kunnen meteen weer gaan ~ 

denken aan en vooral ook voor f 
bereidingen treffen voor het vol.b 
gen de feest" voor carnaval. We be ; 
hoeven er· niet al 1 te lang op te ~ 

wachten. Immers, in de derde weekv 
van fe\5ruari is · het alweer zover.2 
Een kottè ' voorbereidingstijd enb 
dus ·extra inspanningen voor het 
bestll'Ut Ie'n: de' leden van de Stich-<I 
ting "De Peelstrekels"':" '• 
Een dergelijke extra inspanning is 
voor deze carnavalsverenigig gee1l1 

opoffering zeker.niet wanneer men 
~ 1weèt, zöäls ik z~lf heb kunnen er-
. Varen, dat ''De Peelstrekéls" be- . 
·schikken ,over veel goede mensen,,. 
die niet alleen veel tijd aan de 
voorbereiding van het carnavals
feest besteden maar ook nog met 
frisse initiatieven voor de dag ko
men. Zo is het verheugend, dat dit 
jaar voor de eerste maàl een carna
valsavond "Klotgemul" wordt geor
ganiseerd, die geheel wordt ver
zorgd door Deurnese artiesten. 
Een moment en een plek in het 
leven, waar te ontdekken valt ·hoe 
inventief mensen zijn als ze de 
dagelijkse sleur en zwaarwichtig
heid afgeworpen hebben. 
Een duwtje in de goede richting is 
misschien enkel nodig voor die
genen die slechts voorzichtig proe
ven van dit stukje onvervalste Zuid
Nederlandse traditie en folklore. 
Deze grote en kleine inwoners van 
het Peelstrekelrijk wil ik aansporen 
om eens een kijkje te nemen tijdens 
een van de vele hoogtepunten van 
het programma dat zij in deze 
krant aantreffen. De mensen die 
carnaval 1993 voor ons organiseren 

- en de mensen die deze krant maken 
doen dit met plezier voor zichzelf, 
maar ook uit gemeenschapszin. het 
is aan ons om over de eigen haag of 
schutting te stappen om de ander te 
ontmoeten. 
Aan de .stichting "De Peelstrekels" 
zal het niet liggen, en de ervaring in 

·de afgelopen jaren heeft mij geleerd 
dat ook onze inwoners wèten hoe 
ze het leuk moeten houden. 
Graag wens ik u allen een gezellig 
en vooral leutig carnaval 1993 toe. 

'"De burgemeester van Deurne, 
drs. J.W. Smeets. 
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Maak een keuze uit onze grote, 
gevarieerde collectie 
tafel- en vloerkleden 

Café - Zaal 
Petit - Restaurant 

"STEPP - INN" 
Tel. Q.1930 - /379ä':_ ~ 

* Luuch -· , 
~ E>i1 1ef._ . 

:*. Personel'l.efec.wm 
""' 13rniloftc'll 

' 

* Zaalcapadt<'it : 125 pcr.,·om·11 . 
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* Catering 

Uw mode vriendin 

Stationsstraat 29 
Deurne 

rv"
1 
·verlijsdonk 

L/111 lnterieurvenorging ·1 ' 

Hinderwetaanvrage 

De gruun schut en andere gildes 
zijn verplicht een hinderwet aan
vrage in t~ dienen. 
Dit gezien de strenge eisen op het 
gebied _van geluidsoverlast. 

:rJ"'J"'-#""J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'.#"J"'J/J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'.#".#"J"'J"'.#"JOCl"'.#"~.A)OOOI 
N : 8 1 "13loemenmagazyn 1 

§ 
§ 

"áe c4kelei" § 
Stationsstraat 92 - D~urne. ' 1 
Telefoon04930_-12113 . 1 

eo~ooo.=oco~~J"'..r..IOCl"'~.#"JOCl"'~~..occccccoccJ 

--
" 

. - ' ... . .. . ·· . 

-·~::-~~ " t ~~ ~~ 

~ 

Au(obedrijf J.H. Manders & Zn. 0 
Volestraat 1 - lloek Lteuelseweg 

s1sa.·n Deune, teL 04930-~626, b.g.g. 15600 RENAULT , 

Uw GAZELLE 

0 

De fietstaxi 

Fietsvakman 

Fa. Manders 
Rijw.ielhandel 
Stationsstraat 108 
Deurne 

Ze vroegen ons een stukje te schrij
ven, en dat zullen we maar probe
ren. Het is op een carnavalsmiddag · 
met handtekeningen op een bier
viltje begonnen,. Na bekendmaking 
van de Prins, kwamen we in no
vember bij elkaar om een idee te · 
krijgen. Na veel bij elkaar gesleep 
en gesleutel, en omdat uixi's zo 
aktueel zijn, ontstond de Zaail
bergse Fietstaii. 

f"<it. 

{:/~ 
VISPALEIS 

VERDONSCHOT . 
Op aswoensdag staan · / 

wij weer op de : 
16 bekende plaatsen · 

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

De optochten gingen erg goed. En 
toen we ook nog de Vindingrijkste 
Vondst hadden, kon het voor ons 
niet meer stuk. Dit gaf ons een extra 
stimulans, en het volgend idee is 
weer geboren. Tot slot zouden we 
willen zeggen: Mensen maak iets 
en doe mee "Want 't gi schón ". 

De Zaailbergse Fietstaxi. 

Cafetaria "De Smul hoek" 

Helmondseweg 65 - Deurne 
telefoon 11085 

ZEVEN DAGEN OPEN 

' 
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Hamburgergigant vestigt zich ·in Deurne . 

Een Amerikaans bedrijf, gespecia
liseerd in de vervaardiging van 
platte gehaktballen (de zogenaam
de Hamburgers), heeft haar oog 
laten vallen op het Deumese 
zwembad "De Wiemel". 
Zij wil op deze locatie gaan ex
perimenteren met een revo
lutionair nieuw restaurant concept: 
de d·rijf i!l· . . . 
Telefoni&ch legde ~e bednJfslei
der, de heer Cheddar, ons uit wat de 
Deurnese gemeenschap te wachten 
staat: '"Nu we definitief toestem
ming hebben om ons in het pa~d 
van "De Wiemel" te vestigen, kan ik 
u enige informatie verschaffen, 
maar zoals u begrijpt moet ik in 
verband met de concurrentie enige 
terughoudendheid betrachten." 
Volgens de heer Cheddar · moeten 
we ons bij het nieuwe restaurant
concept ons het volgende voor
stellen: "Eigenlijk zegt de naam het 
al: "Drijf in", er wordt in het water 
gegeten, onze keten kende ree~s h.et 
normale restaurannt en de Dnve m 
en gezien het gegeven dat de Wie
mel een zwembad is leek het ons 
juist om het karakter van deze 
gelegenheid te laten bestaan. 
Niet alleen door het voornoemde 
zwembad te .laten bestaan, maar 
ook door in ons aanbod rekening te 
houden met het agrarische karak
ter van de gemeente denken wij een 
goede slag te slaan." 
Hoe tracht men in te springen op 
dit agrarische karakter? · 
"Er komt een nieuwe producten
lijn, die naadloos aansluit op d.e 
wensen van de bewoners van dit 
gebied, onze belangrijkste nieuwig
heid is de introductie van de "Big 
Muk", die weggespoeld kan worden 
met een slok "Bókwatter mi Bluk." 
Het interieur zal ook wat veran
deringen ondergaan, meldt de heer 
Cheddar enthousiast, in die zin 
hebben we nog heel wat te doen! 
Denk maar eens aan feit dat er 
drijvenden borden nodig zijn, naar 
ik begrepen heb heeft de Wiemel 
alleen maar de beschikking over 
rubber bordjes die gelijk zinken, 
omdat er een gat in het midden zit. 
Maar laat ik wat dit betreft maar 
niet al te ver uitweiden, kom maar 
een kijkje nemen als we open 
gaan." 
En wanneer is dit? 
"De planning is met Kerst '93. Zo- , 
dat we gebruik kunnen maken van 
het uiteten patroon dat zich rond· 
deze tijd manifesteert." 
Hoe ziet u uw bedrijf in het kader 
van werkverschaffing voor Deur
nenaren, m.a.w. hoeveel Deurne
naren kunnen er straks aan de 
zwem( slag)? 
"De voorlopige raming beloopt 
zo'n 500 personen in de leeftijd van 
17 tot 19 jaar, de enige kwalificatie 
die wij eisen, en daar zijn we zeer 
streng in, is dat elke medewerker in 
het bezit moet zijn van minimaal 
drie zwemdiploma's. 

. Tot slot nog dit meneer van de 
krant: We introduceren ook een 
nieuwe spaarkaart, daarme~ ~tell~n 

we de klant in staat om zeeegeltJe~ 

te sparen.en bij een volle kaart m.ag 
men éénmaal van de . hoge d~11k
plank!" 

En zo eindigde ons telefonisch on
derhoud met de heer Cheddar, na
vraag bij andere eetgelegenhede~n 
in de directe omgeving van de Wie,
mel leerde ons dat men positief 
staat tegen de uitbreiding op culi
nair gebied. Concurrentie werd niet 
gevreesd, eerder een nieuwe toe
loop van klanten die geconfrnn
teerd worden met de volle spaar- · 

·kaart van de Drijf in. 

·----~- · -----

Promotie N.V.S.H. 

In gemeenschapshuis de Vierspan 
verzorgt de nationale vereniging 
voor sexuele hervorming een voor
spelavond. 

S.V. Deurne vraagt profstatus aan 
I 

Sportvereniging Deurne heeft bij 
de K.N.V.B. in Zeist de profstatûs 
aangevraagd. · . 
Deurne dat momenteel uitkomst in 

· de eerste klasse F heeft goede hoop 
dat de vraag positief beantwoord 
wórdt. · . 
De voorzitter van de sportvereni
ging J. Verheijen stond ons. te 
woord: Het klopt inderdaad dat wij 
zeer positief gestemd· zijn en kij
kend naar ons spelersarsenaal mag 
dit geen verwondering wekken. Het 
enige probleem waar we nu nog 
mee kampen is oniè accomodatie, 
die zoals u weet aan de Krane
mortel ligt. Het hoofdterrein dient 
verlichr te worden en er moeten 
tribunes gebouwd worden, maar . 
daarvoor hebben we o,p dit moment 
niet genoeg geld. Momenteel zijn 
we in onderhandeling met de ~
meente orh het sportterrein aan de 
maat te brengen. Ten gemeente
huizen is men zeer 'meedenkeµd, 
maar er is geen geld, althans nu nog 
niet. 

Ambtenaar van sportzaken Frans . 
de Munck beaamt dit, maar ziet wel 
een lichtpuntje, omdat s:traks als_ 
Deurne groter wordt de accomo- • 
datie van Eindhovens groqtste 
voetbalclub vrijkomt, alsmede een 
deel van de miljonairs in .korte 
broek. 

Verheijen geeft toe gelukkig te zijn, 
maar aan overname van spelers 
denkt hij niet, gezien de kwaliteit 
die men zelf in huis heeft. 
We blijven een gezellige club en die 
miljonairs moeten hun ht;il maar . 
elders gaan zoeken. 

Tot slot bereikte ons uit Zeist nog 
de mededeling dat over 2 jaar 
Deurne mee zal gaan draaien in de 
eerste divisie, voorwaarde is wel dat 
het komende seizoen het kam- · 
pioenschap binnengehaald moet 
worden en ook dient dit het jaar 
daarop te gebeuren. / 

DE PEELSTREKE 

'i'li 

Erelijst 
van 

begunstigers 
Architect M.J. van de Berkmortel 
A VT-Handelsonderneming 
Bavaria Lieshout ' 
Muziekpaleis Berkers/Music shop Deurne 
Mevrouw J.L. van de Broek 
Brood en van Ewijk Accountants 
B.P. Thijssen Vlier.den 
Braks Bouwmaterialen 
Franssen Dienstencentrum 
Gr~enten en Fruit G. van Dijk 
Garage van de Schoot 
Gebr. Aldenzee b.v. 
Dhr. van Gulick 
Gerard en Miny Geurts 
.Mevr. Goossens 
Dhr. de Groot 

--van Goch's Touringcarbedrijf 
Slagerij van Goch 
Hoeka Sierpleisters B.V. \ 
Rijwielhandel Hölskens 
Dhr. M. van Hooff 
Dhr. M.P.I . Hoppenbrouwers 
Houthandel Holten 
Drukkerij Keijzers Deurne 
Keurslagers van Baars en "Keuten" 
Lichtenveld Man's Fashion 
Negen B Jeugdmode 
Woninginrichting van de Morte1 
N.N. 
Accountantskantoor Manders 
Makelaardij Pepping, 
Fetim Best 
Dhr. van Tilburg 
Swinkels assurantiën en Makelaar 
van de Wal Bouwmaterialen . 
Dhr. J.P.G. Vermeer .. 
't Wijnhuis 
Fa. Winters 
Drukkèrij de Kempen Hapert 

HORECA 
·BEGUNS.TIGERS 

Hotel Stationszicht 
· Café Bar den Thijs 
Café 't Tonneke 
Café van Hoof 
Café Bar de Potdeksel 
Petit Restaurant De Peelpoort 
Café Bar De M€rt 
Zanz1 Bar 
Café 't Pandje "" 
Herberg De Roode Leeuw 
De Vierspan 

( 

l 

1 
( 

i 
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Nieuwe klei taf el voor kleuterschool 

Groep 1 van basisschool "De 
Nachtspiegel" heeft een nieuwe 
kleitafel gekregen. De klejntjes 
kunnen naar hartelust boetseren 
op deze pedagogisch verantwoorde 
kleitafel van Duitse makelij. Van
wege haar afkomst zal het meubel 
de Prak Tisch gaan heten. 

Gevonden voorwerpen 

Bij een opgraving nabij het grote 
kasteel te Deurne werden een aan
tal goed geconserveerde botten en 
skeletdelen gevonden die bewijzen 
dat ver voor onze jaartelling al 
intelligente levensvormen dit ge
bied bewoond hebben. 
De vondst zet de gehele archeo
logische wereld op z'n kop: koolstof 
14 dateringen . wijzen uit dat de 
gevonden beenderen 400 tot 500 
miljoen jaar oud zijn. 
Het vreemde van de overblijfselen 
is als of het lijkt of.men in een 
geanimeerd gesprek is gestoord. 
lëvens blijkt dat een der personen 
zich gehurkt voor iets heeft neer
,gezet wat wij nu kennen als een 
C.D. speler, het plaatje is zelfs nu 
nb g in goede staat en wordt mo
menteel onderzocht in Leiden. 
Men doet geheimzinnig en naar wij 
vermoeden misschien wel terecht! 

I\1annenondergoed 

Tekstkiel BV Deurne brengt een 
nieuw€ herenslip op de markt. 
Volgens de direkteuren van het be
drijf heeft statistisch onderzoek 
uitgewezen dat het mannelijk on
derdeel meer hangt dan staat. Dat 
de nieuwe lijn "softwear" gaat he
ten moge duidelijk zijn, maar, zo 
lieten beide direkteuren weten, er 
zal een harde campagne gevoerd 
worden. 

Kwakzalver opgesloten 

De in zijn vrije tijd opererende 
semi dokter Scalpel is door ·de ge
meente-politie van Deurne in 
hechtenis ge.nomen. 
Klachten van gediplomeerde chi
rurgen brachten de politie op het 
spoor van deze pseudo snijbevoeg
de. · 
Het medisch kluchtkollege zal de 
juridische afwikkeling van deze 
onfrisse zaak verder afhandelen. 
Wat de heer Scalpel met zijn il
legale praktijken verdient heeft is 
op · dit moment nog niet bekend, 
maar men schat dat ongeveer 
10.000 mensen zich hebben laten 
behandelen door de man. 
Tijdens de afwe,zigheid van Scalpel 
worden zijn diensten waargeno
men volgens rooster. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
éarnaval in "D,e Minstreel" 
L.ive muziek · 
Zaterdag geopend v.a. 20.0 uur 
Zondag geopend v.a. 14.00 uur 

Zondag, maandag en dinsdag· 
serveren wij uitsluitend · 
carnavals menu's. 
geopend v.a. 16.00 uur. 

Zalenèentrum "De Minstreel" 
~ oor al uw feesten en partijen 
vf.m 2 tot 500 personen: . 
~ 

Molenstraat 71-73 
5751 LC Deurne - Tel.; 04930-13555 I 

z 
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Ziekenhuis Deurne gaat uitbreiden 
t 

Het bestuur van Ziekenhuis Deur~ 
ne heeft zich gedistancieerd van 
eerder gedane afspraken met de 
gemeente Helmond inzake de me
dische convenant. Men heeft laten 
weten op eigen houtje verder te 
gaan, gezien de huidige onffi'.ik
kelingen. Eerste verandering be-. 
treft de naam, Elkerliek wordt weer · 
St, Willibrordus, omdat van Elk · 
geen medische kennis heeft. Ook · 
komen er 9 nieuwe verdiepingen, 
omdat de fundering dit kan dragen. 
De medische staf wordt uitgebreid · 
en de in de kelder opgeslagen ap
paratuur wordt eindefük geïnstal
leerd. Het bestuur laat vervolgens 
nog weten dat het mes . voortaan 
aan twee kanten zal snijden, dit . 
omdat men . zakelijk bezig is en · 
blijft. 

Tombola voor Carnavalsvereniging 

Met een groot rad dat voor de ogen 
van vijfhonderdkoppig publiek ge
draaid wordt tracht de pas op
gerichte Carnavalsvereniging "De 
Steek" uit Helmond haar begin
kapitaal te verkrijgen. Het rad van 
elf, zoals de enorme schijf heet, 
draait vanaf half elf in café zaal De 
Pint in Helmond Noord op de 
dertiende van elke maand . 

Airclub 2000 

Air club 2000 start met een nieuwe 
, cursus Wordt Perfect. 

De cursussen worden gegeven in 
zaal Hooglught in de Franse bad
plaats L' Urine. Opgeven vóór de 
cursus mag, maar tijdens niet. 

O.V. Jaarkaart 

Minister Ritzen laat weten dat 
overtreders van de regeling m.b.t. 
de OV Jaarkaart na opsporing 
verzocht worden hun kaartjes in te 
leveren. 

Ongewenste intimiteiten 

De huishoudster van M.K. uit D 
kreeg in de keuken een trap van 
haar werkgever. Zij deed terstond 
aangifte en M.K. werd in verze
kerde bewaring gesteld. 

Afgang caberetier 

De One man show van REMY 
werd een afgang, geen enkel kaartje 
werd verkocht, zodat de kleinkun
stenaar zijn kunnen voor een lege 
z~al i;noest ve~onen. REMY geeft 
ZlJn impressano de schuld, "hij 
stelde voor om het een One man 
show te noemen, nou gelijk heeft' ie 
gekregen!" 

Rabobank ~ 
"DEURNE" 
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Kan· het. nog mooier?? " Toneelstuk in de Vierspan 

Even heeft het er naar uitgezien dat 
de Carnavalsvereniging de Peel
·strekels hun residentie moesten ~ 

at een ui st kende Prins hadden 
e in 19 aan Prins Jo I, en hoe 

goed is ht>fPrinses Marianne en de 
kindere niet bevallen! Wat waren 
e e a\a-avonden mooi .bezet 

en wàt waren de artiesten weer 
geweldig opgang tijdens hun acts! 
Perfect we - tijdens de optocht en 
geweldig n:ooie wagens en groe
pen! Wat een goed geslaagde actie 
van de PR-Cie, dat Klarinetwater! 
Wat een e11orm aantal fijne reacties 
hebben we van vele mensen ont
vangen tijdens en na de carnaval in 
1992!! 

Als nieuwbakken voorzitter van de'· 
stichting vraag je je dan toch eens " 
af: "Kan dit nog mooier??". 
Zijn we als organisatie in staat zo'n 
succes te overtreffen? 
Een vraag die voorwaar .niet een
voudig te beantwoorden valt. Het 
weer hebben we niet in de hand, dat 
is zeker. Maar voor al het overige 
ben ik toch zo ptimistisch te wil
len stellen dat carnaval 1993 min
stens een even geslaagd feest kan 
worden. Sterk r nog! Ik ben er 
eigenlijk van ertuigd dat we erin 
geslaagd zijn nze Peelstrekelrijk
inwoners een nog uitgebreider pak
ket aan mogelijkheden te bieden 
voor een mogelijk nog grootser 
feest!! Het Ke tbal, Ut Klotgemul, 
Rondom de Prins, en nog veel meer 
nieuwe aktiviteiten of zaken welke 
een tijdje minder of geen aandacht 
hebben gekregen. 

Het is een enorme hoevéelheid 
werk geweest voor veel mensen. En 
ook tijdens de carnaval gebeurt er 
nog erg veel werk achter de cou
lissen. Uiteraard is het zeer moei
lijk op deze plaats namen te noe
men. Het risico dat ik iemand zou 
vergeten is veel te groot. Eén groe12 
van mensen wil ik toch noemen: 
De PR-Cie! 
Een club van enthousiaste Peel
~trekels die zich in het afgelopen 
Jaar enorm veel werk op de hals 

Carnaval 1992 kan in het geschie- hebben gehaald. Zij zijn het met 
denis boek van de Peelstrekels als name geweest die het Kerstbal op 
een zeer geslaagd feest bijgeschre- poten hebben gezet en Ut 
ve.~ ~orden. Zoals ik vorig jaar in Klotgemul in haar opzet hebben 
~IJn 111leiding in de krant schreef, georganiseerd. Jongens, bedankt!! 
is. ~et ee~ grote groep van vrij- Voor het_ overige wil ik eenieder 
~1lhge~s die zich voor de opzet en bedanken vo r alle inspanningen 

-lk hoop sJafook ditjaar een bedrijf 
zich zo vroeg zal melden die zo'.n 
belangrijk onderdeel als een op
tocht, en onze stichting· in het al
gemeen, een warm hart toedraagt. 

Vermeldenswaardig op deze plaats 
is ook zeker het succes .wat is inge
zet in 1992 met de vernieuwde opzet 
van de Club van 100. Ik. wil eenie
der die lid is geworden bedanken 
voor het vertrouwen ~at zij in ons 
hebben gesteld. Van hen die nog 
geen lid zijn kan ik alleen maar 
zeggen: doe het dan nu en ervaar 
zelf wat wij als Stichting de Peel
strekels hier tegenover willen stel
stellen. Ik wens het nieuwe bestuur 
veel succes toe in de ·toekomst en 
heb alle vertrouwen in een goede 
samenwerking. 

Op het moment, dat ik dit tuk 
schrijf kan ik nog niets vermelden 
over de Prins en Prinses 1993. Wel 
kan ik u verzekeren dat wij als 
bestuur en als raad het een waar 
genoegen vinden samen met hen 
de komende regeerperiode in te 
gaan! Ik ben er van overtuigd dat 
we een prachtige tijd tegemoet gaan 
en ik wens jullie beiden een fan
tastische carnaval toe! 

Peelstrekels en Peelstrekelinnekes 
blijf niet thuis, ga niet met vakantie: 
maar sluit jullie aan bij het car
navalsfeest wat er aan staat te ko
men. Jullie zijn het die het geheel 
tot een succe kunnen leiden en 
eenieder kan daarmee bewijzen dat 
we van het carnavalsfeest een noa . e 
mo01er en geslaagder gebeuren 

'., verlaten, omdat het podium in de 
grote zaal gebreken vertoonde. 

· ~elukkig kon de heer Bijsterveld, 
eigenaar van het horecagedeelte 
tijdig de schade laten herstellen. ' 
Over de oorzaak van het defecte 
pod~uip. t~st men nog in het duister, 
houtworm en boktor zijn het zeker 
niet geweest, omdat de afgelopen 
maanden de voor deze beesten 
rampzalige plankenkoorts heeft ge
heerst. 

Kindertelefoon verboden 

Amsterdam: 
De co-nsunîentenbond heeft alle 
kindertelefoons van het merk 
OZES uit de handel laten nemen. 
omdat bij de produktie het kindon
vriendelijke latex is gebruikt. 
De fabrikant van de kindertelefoon 
is tegen deze maatregel in beroep 
gegaan bij de kinderrechter, de 
zaak komt volgende week donder
dag voor. 

Koolofon 

De Pee/strekel 
Een uitgave van 
Stichting De Pee/strekels 
33e jaargang 
Verschijnt éénmaal per jaar. 

Oplage 6500? 

Leejauwd: 

6497 exempt: Jan Rakels 
1 exempt: Johan Keijzers 

~1tv?enng van de gehele organisa- van welke aard dan ook. · 
tie 111spannen. Maar het is toch Een bijzonder woord van dank aan 
voora_l de gemeenschap, in al haar onze optochtsponsors Verhaegh 

kunnen maken dan het al in 1992 
geweest is. 

1 exempt: Cees van den Broek 
1 exempt: Cor Brüggenwirth 
Foto's: P van Oosterhout 

geled111gen, welke er voor zorg heeft Transport/Modexpress Herman en De Voorzitter, 
. gedragen dat het geheel een g~- Nkico, mooi dat we op jullie konden Geerd Jansen. Verspreiding: Raad van elf 

6500 totaal dus ? 

slaagd volksfeest is geworden 111 re enen" Het w · A 1 '92 · 
1992: , · · ·· h as 

111 
pn voor • • • t • • • • • • • • • • • Eindredactie: geen mIJ een e 1 geruststellende ge- Info: 04930-13276 

r
~~ dachte dat w een sponsor hadden 
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Scholen geteisterd door 
lokaalverbod 

Omdat alles beter en effectiever 
kan, zijn een aantal leerlingen de 
~upe geworden van een simpel re-
kenkundig foutje. . 
Lokaal zes, waarin betreffenc!.e 
groep les zou krijgen is bestemd 
voor niets. 
Omdat de overige lokalen al inge
pland waren zal groep zes (de vroe
gere vierde klas) het gehele school
jaar door moeten brengen op de 
gang van scholengemeenschap 
Misstap. 
Groepsleerkrachten Mieke (27% ), 
Johan (23%), Jolanda (10%), Jos 
(13%), Jaap (37%), zijn zeer ver
bolgen over dit. feit. 
"Voor ons is het niet erg, wij zijn 
maar part-time, maar die kinderen 
staan de gehele dag op de gang, net 
of zij iets verkeerds hebben gedaan! 
We vrezen dat dit een ongunstige 

, invloed op hun ontwikkeling heeft, 
' daarom zullen wij ook een geza
; melijk protest indienen. Probleem . 
is echter dat de vijf beroeps
krachten elkaar nooit zien, want zij 
zijn respectievelijk voor 73, 77, 90, 
87 en 63% bij andere werkgevers in 

- dienst. Het betreffende groepje kin
deren wordt reeds na ·al betiteld met 
de ongure naam "gangsters" als dat 
~aar goed komt ..... 

Help! De dokter vecht! 

't Is moeilijk hier een praktijk te 
beginnen verzuchtte dokter Ed
mundo, 'terwijl hij met Karel, Otto 
en Frank om een wond vocht. 
Met deze regel begint het nieuwste 
boek van Toon Kortooms. 
Na Help! de dokter verzuipt en 
Laat de dokter maar schuiven is dit 
deel drie van de avonturen van een 
dokter op het Peellands vals plat. 
De schrijver, onlangs nog verblijd 
met een bronzen Buste voor de · 
Deumese bibliotheek, deelde ons 
mede dat dit het laatste boek zal 
zijn over geneeshéren in Peelland. 
De fiimrechten voor dit boek, dat 
naar onze mening deel twee in de 
schaduw stelt, zijri door Joop van 
den Ende opgekocht. De Aalsmeer
der is van zins om een 26 delige tv.
serie aan · het boek te wijden, een 
film te ·maken en een theaterpro
ductie er van op de planken te 
brengen:. · 
Kortooms toonde zich verguld toen 
het nieuws hem bereikte, hij heeft 
wel contractueel vast laten leggert 
dat de waarheid geen geweld aan
gedaan mag worden, iets wat vaak 
voorkomt bij het verfilmen van een 
boek. De opnames van de t.v.-serie 
en film zullen plaatsvinden op het 
grondgebied van Deurne, liet vaµ 
de Ende ons diplomatiek weten. 

DE PEELSTREKEL 
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Vrijdag 19 februari 1993 

In de Residentie 
"De Vierispan" te Deurne. 

m.m.v. 

eettgrote 
. . . 

· nri~e-1tt . 
Discotee~· 

Geopend maandag van 16.00 tot 21.30 uur 
dinsdag tlm donderdag van 11.30 tot 22.00 uur 

vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen 
van 11.30 tot 23.00 uur. 

MARKT .8 - DEURNE 
TELEFOON 04930-13193 

OOK KADOBONNEN VERKRIJGBAAR. HEERWKE FIJNE OOSTERSE GERECHTEN 
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Raadsels rond . Slotgracht 
Unieke foto's lichten tip van sluier op 

"De slotgràcht herbergt een vreselijk geheim .... " 

Bij het droogmaken van de slot
gracht van het groot Kasteel, vroe
ger woonstede van de her~ met de 
moeilijke namen van Deurne, af
gelopen jaar vlak voor de ;Herfst, 
zijn er< een aantal oprnerk,elijke 
dingen aan de oppervlakte getre
den. 
Naast de te verwachten bierflessen, 
bierglazen en rijwielen zijn er ook 
een aantal onverklaarbare afdruk
ken in de modder gevonden. De 
herkomst van deze afdrukken zijn 
op dit moment in onderzoek bij het 
Nationaal Museum voor Bodem
onderzoek in Leiden. 
Er doen zich nu reeds een aantal 
rare geruchten de ronde, als zou de 
slotgracht door één of meerdere 
monsters bewoond worden. Voorts 
schijnt er een goed geconserveerde 
blikken doos gevonden te zijn, met 
daarin manuscripten van Rogier 
van Leefdael, een van de heren van 
Deurne. 
Derde opmerkelijkheid is dat een 
Chinees hangbuikzwijn tijdens de 
drooglegging de gemeente-werkers 
nauwlettend in het (spleet)oog 
hield. 

Amateurarcheoloog Jan . Spaaij 
zegt over belangrijke en opzien
barende gegevens te beschikken en 
daarom togen wij naar zijn woning 
om te vernemen wat het raadsel van 
de lotgracht inhoudt. 

. . 
aantal malen do rlopen moefheb
ben, ston de no ste wroeter ~ns te 
woord. Hij verzocht''ons de <;leur 
achter ons op slot te doen erl de 
radio aan te zetten en de badka- · 
merkraan te laten l~pen, opdat zijJ1. 
vrouw niet zou meè· kunnen luis
teren, "Daar slaapt ze toch maar 
slecht van." 
Deze mysterieuze verwelkoming 
deed ons vermoeden dat we wereld
nieuws zouden vergaren en stemde 
ons hoopvol en maakte ons álert. 

Als een schoolmeester ijsbeerde 
Spaaij door zijn werkvertrek, de 
handen diep in zijn manchesterse 
boks en zijn pijp afwisselend bung
elend uit zijn linker- en rechter 
mondhoek. 
"Heren, begon hij plechtig, wat ik u. 
ga vertellen zal u verbazen en met 
stomheid slaan. De slotgracht her
bergt een vreselijk geheim en van 
dat geheim heb ik de bewijzeµ in 
mijn bezit. 
Ik heb het manuscript van van 
Leefdael in mijn bezit en hoewel ik 
enige moeite gehad heb met de 
ontcijfering kan ik u mededelen dat 
er in de slotgracht een wezen huist, 
dat qua grote d olifant en walvis 
verre overtreft. 
Het feit tlat nièmand het wezen 
heeft waargenomen valt makkelijk 
te verklaren uit de schuwheid van 
het dier, dat voor de volledigheid 
behoort tot de zoogdieren. Het 
beest dat ik de naam Hikky heb 
gegeven voedt zich met eeriden, 
braaksel en incidenteel stekel
baarsjes en oevergras. 
Het feit dat je tegen de avond de 

eenden de weg over ziet steken naar 
het klein kasteel onderstreept inijn 
mening dat het hier gaat om een 
omnivoor, een wezen dat én vlees 
én plantaardig voedsel eet, tevens is 
het niet afkerig van alcohol dat 
zelfs in ruime mate genuttigd 
-W"ordt. ' 
Dit is tevens de reden waarom ik 
het Hikky noem, regelmatig wordt 
een hikkend geluid waargenomen, 
dàt wegens het volume niet toe
geschreven kan worden aan een 
menselijk wezen. 
De laatste maanden heb ik elke 
nacht op mijn vissersstoeltje onder 
de freurwilg naast .het Dinghuis 
gezeten en de siotgracht geobser
veerd in de hoop een teken van , 
leven waar te nemen. 
Uiteindelijk .werd mijn moeite be
loond, toen het water weer .op haar 
normale peil was heb ik hikkende 
geluiden waargenomen en tèvens 
iets wat .op een gewei leek. . 
Ik heb er zelfs een' foto van wetén .te 
rmaken, daarop verschoot het we
zen zo dai ik het ruim twee weken 
niei: meer heb gezien. 1 

Ik lÎeb geprobe~rd om ~~t çenden 
aan een touwtje Hikky na~r me toe 
te lokken, maar meer dan een nat 
pak heeft me dit niet opgeleverd, 
het wezen bèscliikt over een enor
me kracht!" 

Na deze · monolo,og met stijgende 
verbazing aangehoord te hebben 
waagden wij' te reageren met: 
"Daar zegt u heel wat! Mogen wij 
die foto eens zien?" 
Daarop 'toonde Spaaij het unieke 
kiekje dat inderdaad iets te zien gaf 
dat op een gewei leek en zich boven 

het water begaf. ~ 1, 

"Meneer Spaaij, wat ons nog bef' 
vreemd is dat er melding is ge 
maakt van een Chinees hangbuik>:. 
zwijn dat de gemeente-werkers tij" 
dens hun werkzaamheden nauw
lettend in het oog hield, heeft u hier 

• Q 

een verklanng voor?" 
"Geen wetenschappelijke, maar* 
heb sterke vermoedens dat hei 
hangbuikzwijn een gemuteerde le'I 
vensvorm van het slotgrachtweze 
is, anders kan het ook niet ver
klaren. Overigens heb ik het zwijq.' 
ook maar een naam gegeven na; . 
melijk Fred en oók van hem heb i 1 

een plaatje geschoten." .0 
Hierop toonde Spaaij ons ee~ , 

afbeelding van het zwijn. 
':)' 

Met nog meer vragen dan die waa( 
mee we kwamen' verlieten we de, · 
heer Spaaij. ; 
Op de redactie aangekomen belde9J 
we meteen naar Leiden om uit een, 
a!ldere })fon bevestiging te krijge%;. 
Een hpoggeplaatste heer liet ons" 
wèten dat çle heer Spaaij wel vakeJ: 
van deze dingen zei. · • . a 
Toen weh,em confronteerde met d 
foto's . die we dÖor' hadtl~n gefaXJ 
werd het plots stil aan ·de andere 
kant van de lijn, even daarna klon~ 
op de achtergrond een verward 'ka
baal en werd de hoorn op de haa~ 
gesmeten. 
Ons _rest verder niets dan onz~ · 

journaiistieke táak te volbrengelÎ' 
en het artikel te publiceren. w~ 
verzoeken u echter nu niet massaal 
naar de slotgracht te stormen, zoal ~ 
u weet is het wezen schuw en lusf
het ook vlees! .c 

"Nauwlettende blik .... " 

In zijn werkkamer, met aan de 
muur een grote tekening van het 
kasteel en de slotgracht en op tafel 
een metershoge stapel rapporten 
van de lagere ·school, die hij blij
ken de hoogte van de stapel een 

·························································~··•i••···························: 
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Vlierden viert feest 

... ,. . •'' '"";' ... ~!· 

lI alle graveerwerken en relatiegeschenken 
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~.Q . E . · l! 
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Omdat het dit jaar precies 67 jaar 
geleden is dat Vlierden omarmd is 
door Deurne, viert de Vlierdense 
gemeenschap feèst. Voorzitter van 
de feestcommissie P. Fransen is al 
druk bezig met de voorbereidingen 
voor het feest dat in november 
plaats zal gaan vinden. "Hoewel er 
sommige boze tongen beweren dat 
Vlierden helemaal niet blij is met 
het 67ste omarmingsjaar zijn wij 
volop bezig om er een geslaagd 
feest van te maken", zo licht de heer 
Franssen toe. 

u.J 

~~i~ö~~f~0~~: ~,t . :~ (f) 
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Streekorgaan PeeUand krifat, ~'e; · 
ziéh de. toekomstig~ gebiedsûifurèj• . 
d~#g van ~ de ge~ee~te · Deui-~ ~e ; ~Çn ·~, 
metrwe ,· fiaam ~ Begü1 1994 zal; Jl'etJ ; • 
orgafin: ";óffitieel' .; gaan h ~ te ii· , <; ·t 
"Stre~1fiYgiah ) Veélland". r · ., · •. 

t 
t 
.) 

e 

1 

1 ~ 

* ~· . 

Leembaan 56 
5753 CV Deurne 
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Tel. 04930-1 6051 
Fax 04930-21 531 
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Uiteraard vieren we het feest op 
Vlierdense bodem en zullen er en
kei Vlierdenarert voor de receptie 
uitgenocj~gd worden, wordt er, enkel 
Vlièrdense vlaai geg~ten en zal de 
handboogvereniging 'Rozenjacht 
vreugdy pijlen afschieten i~ de · 
richting van peurp.1. ]'(et Vlief~ . " 
dense vo1J<.sliyél "Vli:ér .en ons do.rp, · .~ 

waa~ ,, is ~et ·tóch w_;"o e. ven" zal uit ' 
hol).deràép. '!}jerd11 se kete17 ' klin~ 
ken. ,1j , 
Tot slot van de ' te~s ~l~~khlcîe _ n, dié . 
twee, we . ~~l\ zul,le du,i:éq, ;.i z~1 · d~ 
Ac . hterho~ks , e , J J9prenróckq firl " ~ 
Normaa1 een lói ~~ rend concert 
verzqrgt;n. . . ~/ . ' ' . ; : ;1
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Er wordt regelmatig geconstateerd 
dat wij prettig gestoord zijn (en 'wie 
zoiets zegt heeft volledig gelijk!) 
"Wij" zijn in dit geval de leden van 
de P.R. Commissie van de Peel
strekels gemakshalve afgekort tot 
PRcie. Begin 1992 zijn wij ontstaan 
uit een militante stroming binnen · 
de krantencommissie van de Peel-

. strekels die zich uit pure arrogantie 
~'wij de Peelstrekels" noemde. Wij 
doen regelmatig meer of minder 
geslaagde pogingen de carnavals
vereniging wat positieve publiciteit 
te bezorgen, maar wij trachten nog 
wat meer te doen. We proberen 
é;lktivite~ten van de PeelStrekels die 
naar onze mening wat meer 
"espri~' kunnen gebruiken wat ex

tra's mee te geven en bedenken en 
geven de aanzet tot nieuwe festi
viteiten. Belangrijk voor ons is ook 
de betrokkenheid van de Deurnese 
bevolking met het carnavalsfeest te 
vergroten en zoveel mogelijk men
sen te betrekken bij de organisatie 
daarvan. Ook het verbeteren van de 
.relatie met andere carnavalsver
enigingen en het trachten aktivi
teiten samen met hen te organi
seren heeft onze voortdurende aan
dacht. On.ze vergaderingen verlo
pen meestal chaotisch, ondanks 
het feit dat wij een voorzitter h_eb
ben die meent met ijzeren hand te. 
kunnen regeren. (den dwaas!) 
Vooral onze afdeling "naîef edoch 
creatief' weet door het regelmatig 

Wie herinnert zich niet de com
motie afgelopen jaar, rondom ons 
geneeskrachtige Clarinetwater. Het 
officieel vullen door een duiker van 
de eerste flesjes door een gat in het 
ijs in het bijzijn van onze Prins, 
raad van elf en bestuur, de prins en 
het bestuur van de Pottenbakkers 
en vele belangstellenden. Het offi
cieel aanbieden van flesjes genees
krachtig water aan hen die het 't 
hardste nodig hadden; de carna
valsvereniging van Zeilberg. En bo
vendien de onmiskenbare uitwer
king van datzelfde water op vele 
honderden Peelstrekels die zich 
een flesje hadden aangeschaft. Ook 
wij, de PRcie, hebben ontzettend 
veel plezier gehad met zowel de 
voorbereidingen als met het uit
eindelijke effect. 9e opbrengst van 
de flesjes stelde ons onder andere 
in s,taat vorig jaar voor de eerste 
keer de nu jaarlijks terugkerende 

slaken van volledig niet ter zake 
doende opmerkingen de zakelijke 
vergadersfeer te veranderen in een 
bloedgezellige wanorde. Door bij 
dit soort gelegenheden gezanik en 
geouwehoer voorrang te geven (en 
de voorzitter de voorzitter te laten) 
lukt het ons vaak nieuwe en ori
ginele zaken te bednken waarop 
wij onze creatieve lusten kunnen 
botvieren. Dingen waarvan we· den
ken dat ze niet haalbaar zijn ver
wijzen we echter su~iet naar het , 
rijk-der fabelen of, indien ze zelfs 
daar te absurd voor zijn, naar Kwis
nie world Productions waarvan: wij 
de genèral manager binnen onze· , 
gelederen hebben. Nieuwe ideeën, 
vooral van buitenaf, verwelkomen 
wij met open armen en ·zelfs tijdens 
de carnavalsdagen proberen wij zo 
nuchter te blijven dat we u, des-

. noöds met een zwaar hoofd, te 
woord kunnen staan. Rest ons nog 
de voorzitter van stic.hting de Peel
strekel.s te bedanken voor zijn 
engelengeduld en geweldige mede
werking, wij weten Geerd, dat je wel 
eens slapeloze nachten van ons 
had, onze dankgrenst "wie immer" 
aan honsdolheid. Bovendien voel
den we ons moreel verplicht je in 
dit stukje te bedanken omdat we in 
jouw ingezonden stuk zagen dat je 
ons o.ok bedankt,had. 

Namens de PR-Cie 
Cees van den Broek, vieze-voorzitter 

Opsteker uit te reiken. Ook dit jaar 
is in ons zieke brein een ludieke 
aktie opgekomen, waarvoor de eer
ste aanzet, net als vorig· jaar, op de 
z.ondagochtend voor de receptie 
van onze prins gegeven zal worden. 
Mocht u de behoefte he'bben hier
bij aanwezig te zijn, wat wij ten 
zeerste toe zouden juichen, kunt u 
zich op zondag 24 januari om 
kwart voor 10 des morgens bij ons, 
onze prins, raad van elf, bestuur en 
muziekkapel aansluiten bij de 
Vierspan, vanwaar wij zullen ver
trekken. Gelieve wel met de auto te 
komen daar wij wederom de gren
zen van het Peelstrekelrijk .zullen 
overschrijden teneinde anderen te 
verblijden met onze aanwezigheid. ' 
Laat deze kans op een meer ·dan 
gezellige actie niet aan !JW neus 
voorbij gaan, noteer dit nu in uw 
é\genda of op uw kalen,der, PRcie 
STRIKES AGAIN! 

'· ~. 

"'· 
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't Klotgemul 
Onder deze naam wil 
carnavalsstichting De Peelstrekels· 
in samenwerking met de PR-cie 
voor het eerste een bonte avond 
opzetten vóór en dóór Deurnese 
mensen. 

• De organisatie is er zeer zeker in 
geslaagd voor deze avond "echte" 
Deurnese artiesten aan u te 
presenteren. Deze avond wordt 
gehouden in Residentie "De 
Vierspan" en wel op zaterdag 13 
februari, aanvang 20.11 uur. · 

De artiesten zijn: 

Raad van Elf. 
De Raad van Elf · Zéll haar beste 
beentje VO<?r zetten op deze· avond . . 
Door een ballet-act zullen · zij hun 
daaskunsten laten zien. 

· .' Stief. " · .. 
Deze stichting ter . initiëring van 
exclusieve festiviteiten ·zal u zeer , 
zeker weer verrassen met hun act. 

Zes Stuks. 
Deze groep meiden bestaande uit: 
Fria Beket-Beyers, Helmie de 
Louw, Inge van Laarhoven, Sandra 
Manders, Cora Koppens, en Rinie 
·Franssen hebben het afgelopen 
jaar een hoge · positie bekleed 
binnen het Deurnese gèbeuren en 
vertellen hierover hun 
belevenissen. 
Zes-stuks in een hoge positie. 

Pr-Cie. 
Zoals inmiddels door spandoeken 
en publicaties genoeg bekend; 
Deurne wordt een Supergemeente. 
Wim Berkers en " Cees van den 
Broek van de PR~ie informeren u 
nader. · 

Showgroep "De Peelstrekels". 
Naast de traditionele 
dansmarietjesgroep binnen de 
Carnavalsstichting "De 
Peelstrekels" kent deze vereniging 
thans oo_k een showgroep. Deze 
groep jonge meisjes, onder leiding 
van Sien Verbaarschot en 
Christie.n. van de Anker en de 
choreografie van Annie Berkers; 
brengen u een wervelende 
dansshow: Misschien waant lJ 'zich 
wel in' het circus. 

Prinsenganle "De Pe.elstrekeJs?'. 
Deze 13 AauwPrinsen brengen een 
kqmische act waarbij zeer zeker uw 
lachspieren op de proef . gesteld 
worden. Zij zullen laten zien dat zij 
buiten "Prins-zijn" ook nog over de 

. nodige andere· · talenten 
beschikken. 

Deurnese komedie. 
Enkele leden van deze 
toneelvereniging zullen u de 
nodige lariekoek voorschotelen. 

Groep Peter Aarts. 
Deze volksmuziekgroep bestaande 
uit Peter Aarts himself, Wil van de 

. Vrand~n e.n Ans van Hout zijn 
weer terug van weggeweest~ Zij 

"~ : '. 

zullen een drietal liedjes, m@t 
. natuurlijk pakkende teksten ten 
gehore brengen. 

Pakzooi. 
Deze cabaretgroep bestaande uit 
Fràncien Ugen en Alise van de Ven 
denken dat zij "echte _ ~rtiesten" zijn 
maar ofhierVan iets terecht komt is 
maar de vraag. 

U ziet wel; een keur aan Deurnese 
artiesten. -
De muzikale omlijsting is in · 
handen van dweilorke§t "Bloast 
urn op" · · .. 
De presentatie van deze avond is m 
handen van Herik van de Kerkho( 
De leden van de club van honderd 
hebben recht op twee vrije Kaartjes 
voor deze avond. 

Kwisn ie world 
Beste lezer van deze krant, het 
moge u opgevallen zijn dat er een 
PR-Cie is. 
Deze mensen trachten met de hen 
ter besèhikking staande middelen 
iets bij te dragen aan de Carnaval~ 
Het PR-Cie gebeuren is Yoorna~ 
melijk formeel (er wordt vergader{ 
en men heeft een voorzitter, secre
taris, penningmeester enz.). 
Deze mensen zijn niet van staal of 
eikenhout, NEEN! Zij hebben oolf 
een eigen wil, een aandrang om 
zich ook eens buiten de . begaan
bare paden te bewegen. Dit doen zij 
onder de noemer Kwisnie World 
Productions. want, nu spreek ik 
voor ons allen: Niets wenselijks is 
ons vreemd! -
Terwijl ik dit schrijf zijn we bezig 
met een heuse soapopera, die te 
koop aangeboden wordt aan ene 
Joop van de Ende en die gespon
sord wordt door Swinkels Bier uit 
Lieshout (The Malt and the Beau
tiful). 

In het voorgaande kader moet u 
ons bezien. 
Kolder zonder de bedoeling te 
kwetsen. Nu weten wij dat dit hed 
moeilijk is en dat daarover veel 
moeilijkheden ontstaan. 
Wij bètreuren dit. 
J'och . trachten wij, ondanks onz.e 
onvolkomendheden een ideaal te 
verwezenlijken, dit ideaal en tevens 
onze lijfspreuk is: 

As ,iedereen d'r van wis 
Dan War Kwisnie World dur nie! 

Het is niet vreemd dat menigeen 
niet snapt waar Kwisnie World 
Productions voor staat, we weten 
het zelf soms niet. Maar, zie je iets 
leuks en denk je. 
Dan zij wij het geweest! 
Voor de goede orde: Kwisnie World 
Productions heeft géén voorzitter 
géén secretaris en géén penning
meester, Kwisnie World is gr(\tisf-!!/J" 

":'t. -· 

. Marcel Kooien, 
General Manager. 
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Centrale verwarming -Airconditioning 
Warmte terugwinning 

Fa. Th·. Jet ten 
Zeilbergsestraat 21, Deurne 
Tel. 04930-13957 - Fax 04930-17621 

CAF'E-ZAAL "OUD BRABANT" 

••••• E.N DAN l:5 HET ïfjD OM 
EVEN SeN HAPjE TE ë.TEW ! 
GENÎET VAN ONZ~ , 
SPéciAt.ë CARNAVALS.;MENU'S. 

, EVEW E;ëN "t"ELEFOOllJTjE ËN eR 
STAAT E.ë.NTAr:et" VOOR U KL.AAR!. 

OUDE LiesseLSE'WEG 2..0 I TEL.12.162. 
f' -

00000000000000 

Maandag: 
Matinee met 

orkest La Bamba 

Zaal v.d. Putten 
Milhezerweg 2 
telefoon 1 2558 

S'cf(ci.cle. et~rc uw etl.-lto 
.olet-1"1. !'\OCH' 

U100a . rnJfg~~fli{ 
na de carnaval werken wij ook weer 

LJ . Costerstraat 

0~000000000000 

vooral uw 
BRUILOFTEN 

en 
PARTIJEN 

Zaterdagavond: 
Carnavalsbal 

St. Jozefstraat 6 - Oude Liesselseweg 12 

lJél<n~ool~ 
l-\'2~~ttmo d..<t 
kih~moota 

~t~ 

· Grote coliectie carnavalskleding 

· -Sa.b~modJ2. . 
lJórz\n.9Hï~tl~ 

Lief de is hem of haar 
tijdens de Carnaval 

meenemen naar 
"De Potdeksel" 

"DE POTDEKSEL" 
Markt 4 - Deurne - 04930-13260 

Voor al Uw 
lingerie en 
nachtmode 

LIVERA 
DEURNE 
Stations
straat 13 

' 
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dom meiskens 
Boxmeer, Steenstraat 150 

Venray, Schoolstraat 15 
Deurne, Schuifelenberg 3 

"De Peelpoort" 
MARKT 5 - DEURNE - TEL. 1 0700 

Zondag direkt na de optocht: 

MATINEE 
's avonds Harmonieke Hendig Zat. 

Voor gezond brood 
en vers gebak !! 

ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ 

Oude Liesselseweg 16, 5751 WP DEURNE 

a Gezichtsbehandeling 

o Elektnsc· ontharen 
(ever- lg ziekenfonds) 

o Voe .erzorging 
o Zonreba~k 

Deurne Lieuol 

o Wimpers verven 

o Make-up 

o Manicuren 

o Lichaamsriassage 

. o Lymfedra1'1age 

Elektrotechniek - Telecom - Bevei liging 

JvdMortel /~ 
OUDE LIESSELSEWEG 69 ·DEURNE· TEL. 04930-1 2268 

Heeft U in koken geen zin ? ? ? Snackbar Een hapje van ons gaat er altij d in 

RINY VAN VEGHEL 
Stationsstraat 64 - Deurne - Tel. 17581 
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Videospelletje uit handel genomen 1 
'. Elf jarig bestaan van de Zultkoppen ~ f I t 

Na een weddenschap van een klein 
mislukt "Krintemikske" naar een 
grote grote van twee meter. èn goe
de, dat blijkt nog steeds. Dit was het 
begin van de Zultkoppen. 

Twee mannen, Jan en Piet Hoeben, 
thuis met vorstverlet, gaan uit ver
veling Krintemik bakken, wat he
laas mislukt. Piet Verhuizen, bak
ker van beroep, geeft goede raad, 
hoe het wel moet: Later aan de bar 
wordt om dit alles hartelijk ge
lachen en naarmate meer bier vol
gen stoere plannen. Na veel welles 
en nietes volgt een weddenschap 
om een grote krintemik van twee 
meter lang. Zo wordt met Carna
val-dinsdag de eerste grote 
krintemik bij Piet van de Mortel 
gebakken en vanaf toen elk jaar. 
Toen de bakker met de mik arri
veerde, droegen Piet, Jos, Jan en 
Piet vol trots de krintemik op een 
schraag bij Hendriks binnen. En 
met succes. Vrolijkheid alom. Dit 
gaf de mannen samen met Jozef 
zoveel moed, dat spontaan een car
navalsclub je werd opgericht. An
dere leden traden later toe. Het 
clubje was klein en is dat bewust 
ook steeds gebleven, want ook klein 
heeft zijn charmes, maar de acti
viteiten werden steeds groter. De 
eerste jaren ging alles nog met de 
stille trom. Besloten werd de mik 
voortaan op te gaan halen met een 
open bestelwagen, compleet met de 
Hosbengels erbij. Het was echt "je 
behelpen". Ze zakten bijna door de 
bQdem. Maar er zat schot in de 
club. Sinds 1985 verzorgd de fa. 
Verhaegh ons transport met een 
grote truck en dit mag 66k gezegd 
worden. met een prima chauffeur. 
Want gewaagd is het, met heel de 
club, spelend orkest, aanhang en 
krintemik, kortom alles op die wa
ge n. Op Dinsdag-morgen, na de 
wagen wat te hebben versierd, gaan 
we naar de bakkerij. Aldaar volop 
muziek, een toespraakje, dansje 
rondom de mik, hup weer de wagen 
op en naar het spoor, opgewacht 
door een vrolijke volle tent. Want 
ook wij kunnen het publiek niet 
missen. Ook de Prins met raad, 
dansgarde kortom het hele gezel
schap Peelstrekels draagt door hun 
aa nwezigheid bij aan de feest
vreugde. Na weer een toespraak en 
vrolijke muziek, wordt de Iüinte
mik officieel door de prins aange
sneden en iedere aanwezige mag 
lekker mee smullen. 

Maa r het bleef niet bij krintemik 
alleen. Ook lekkere zult hoorde er 
bij. En zo zorgt Charles van Goch 
mede voor dat er lekker wordt ge
geten. Misschien een verklaring 
voor onze naam "De Zultkoppen" 
Hane bille maken de maaltijd com
pleet. 
Dit alles gebeurt onderde vrolijke 
klanken van het (ons) orkest, bij 
een kleine gezellige club. Dertien 

De Zultkoppen. 

personenen in totaal! Maar ~el met 
veel ambities. Vooral 1987 en 1991 
werden top-jaren voor ons. Want 
twee onzer leden werden zelfs 
Prins. In 1987 werd Jan Hoeben 
Prins Jan VI der Peelstrekels en in 
1991 Theo Koppens Prins Theo 1 
der Heikneuters. Mede dank zij 
hen kregen wij ook meer bekend
heid. 

Sinds vorig jaar konden de trouwe 
Hos bengels door overvol program
ma ons niet langer begeleiden. 
Jammer, maar we kregen een prima 
oplossing. Spontaan vormde zich 
na onze vraag een nieuwe gezellige 
groep muzikanten, ook van de 
Deurnese Harmonie en dat was 
meteen een groot succes. Hoe ze 
heten, zullen we spoedig weten. 
Op muzikaal gebied zijn we heel 
erg verwend. Want wat niet iede
r.een weet,. speelt er nog een orkest 
van de Harmonie bij ons aan het 
spoor. Namelijk v.r.o. orkest zorgt 
later op de middag voor stemmige , 
muziek in de zaal. 
Al deze aktiviteiten werden op fo
to's en de laatste jaren ook op video 
vastgelegd door Rien Hoeben èn 
Jan Houdel. We zouden met · de 
vertoning hiervan een avond kun
nen vullen. Interesse? Laat het dan 
horen. 

GEBR. 
ALDENZEE B.V. 

Op alle velden en 
wegen, 
Kom je Aldenzee 
'tegen. 

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

Ook werd. de laatste jaren door 
sommigen van ons regelmatig aan 
de grote Deurnese optocht deelge
nomen. Zowel als groep of indivi
dueel Er werd zelfs twee maal een 
eerste prijs behaald. Ook dit jaar 
zijn wij weer van de partij en als 
alles meezit weer wat groter. 
Ook buiten carnavalstijd hebben 
we af en toe een gezellige avond en 
voor een goede grap gaan we soms 
ook ver. Goed voor het onderlinge 
contact, harmonie en eensgezind
heid, want anders bereik je niets. 
Zo hebben wij ons eerste jubileum 
bereikt. Steeds een stapje verder, 
vol enthousiasme, hetgeen we ho~ 
pelijk nog jaren kunnen, vol
houden. 

Dank aan iedereen, die op welke 
manier dal) ook, ons in staat stelde 
dit alles te kunnen den. Want zon
der jullie hadden wij misschien 
niet zo veel bereikt. 
Vol goede moed hopen wij dat 1993 
voor alle. Peelstrekels, en zeker óók 
voor de Zultkoppen een groot suc
ces mag worden. Tot carnaval" 
maar zeker dinsdag-morgen bij Jo
zef aan het spoor. , 

Alaaf, Miem Toonders van Goch. 

Videospelletjesgigant Bliep Bliep • 
heeft het spel Videospellen uit de 1 

handel genomen. Dit spel dat van 
de spelers enige handigheid m.b.t. 
de sluitspier vergt blijkt het in o
penbare gelegenheden niet goed te 
doen en veroorzaakt te veel kianten 
verlies. Voor particulièren is het , 
spel nog wel beschikbaar, maar als . . 
ook mede huisbe~oners gaan kla
gen wordt de produktie definitief 

1 stopgezet. 

10 jaar me~iekm~~kerij 
"Bloast urn op" · 

Herfst 1982 's avonds omstreeks 
middernacht zitten we (een aantal 
leden van drum fanfare Deurne) na 
de repetitie te bakken aan de bar. 
Het plan om een joekskapel ·op te 
richten wordt gelanceerd. Mensen 
(om nou maar niet meteen van 
muzikanten te spreken) ' Zijn geen . 
probleem, en weldra vinden pe eer
ste repetities plaats. Carnaval 1983 
nadert en de naam eerste Deumese 
Joekskapel wordt ingedronken, 
kostuums worden geleend en we 
kunnen op pad. Tijdens het eerste 
optreden werd al snel duidelijk dat 
"zonder drank geen klank" ons 
motto zal worden (en altijd wel zal 
blijven). Ook werd de eerste jaren 
duidelijk dat dat joeksen niet zo 
eenvoudig is als het lijkt!! 
Op de nieuwe jassen (zelfgemaakt, 
met dank aan de vrouwen) kwam 
dan ook de nieuwe naam te staan. 
Meziekmoakerij Bloast urn op. Ons 
is inmiddels gebleken dat men hen
dige herkenbare muziek overal 
mooi vindt. Bij de Kei in Liessel, op 
de Boerenbruiloft in Deurne of op 
het Jordaan festival in Amsterdam 
het maakt niets uit, als ge mar nie te 
moeilijk doet. 
Met çie carnaval zullen we van ons 
laten horen, belooft is belooft. We 
hebben wat te vieren, en we hopen 
dan ook dat we veul volk zullen 
zien, in café's, maar ook gewoon op 

, straat want daar kan het ook heel 
gezellig zijn. Hoe of waar dan ook 
in elk geval tot ziens! 

Houwdoe Me ziek moakerij 
"Bloast um op" 

\ 

' ( 

'· 
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St. Barbarastraat 35, 
5766 PC Grientltsveen 
Telefoon 04932-9251 

Dè oase in de Peel 

waar U kunt genieten van: 

* koffie met gebak 
* speciale bieren . 
* gezéllige gourmet of barbecue 
* verzorgde koffietafel 
* verwarmd terras 

Keukencentrum M. BERKERS · 

· ë.N ~IJ lS OK .NOG 

ANNÉl'1ER 

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

". ·--· 
tl 114lk 

tfr. · 
- ~ t Noll°'ed" - ~-r<t\f(ln. a 
tfr. Ar tfr.111" ,. l)Jerin" 

, afd. STAAL afd. KUNSTSTOF afd. BEPLATINGEN 

J l 

~ konstruk1ies, romen, deuren. romen, deuren. '. dakplaten, Os..,..jDMERA ,, , ~ 0 1 olum;n;um ' kunststof bepla1;ngen 

Oskomera bv lnsustneweg 19. 5753 PS Deurne Tel. Ç4930·29111 tmppen,puóen l ,onwe<;ngen 1 · 9evelbeplot.ngen 
romen, deuren, puien, vliesgevels, puien. rollv1ker. l vloerplolen .. 

Potgrond en compostbedrijf -~ 
Tni:l"ieËLuE Ntransport ~ 

Schutsboom 42 Deurne - Tel. 04930-12929 

veel plezier 
ermee! · 

~~~~~~~~~ ~ ~~~~ 
nnnv~n 
====~~ ~555 

NOOYEN ROOSlERS BV 

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

NOOYEN: Europa·s grootste fabrikant 
van roostervloeren voor varkensstallen. · 
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~J.~ELr 

TIMMERWERKEN 

l ., ~ 
~--lll!t~. - ' 

werkplaats 
H.ELM.WEG 91 

tel. 12635 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ specialist in reinigen van: personenauto's, bedrijfsauto's, ~ 

. ~ ~ 
~ caravans. : ~ 

i J)ielisse11. · ~ 
~ ' Oliehandel ~ 

~ autopoetscentrale - tankstation - autowasplaats ~ 
· ~ ~ 
~ Heuvelstraat 3o7 Deurne - tel.: 04930-12394 ~ 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[ij[ij[ij(ij(ij(ij[ij(ij[ij[ij(ij(ij[ij(ij(ij[ij[ij(ij[ij[ij(ij(ij[ij[ij~(ij(ij[ij[ij~ 

~ [ij 
[ij CHINEES - INDISCH RESTAURANT [ij 

1 ~t~~~ : 
[ij Openingstijden: [ij · 
[ij _ p E K 1 N G _ Ma t/m Do: 12.00-22.30 uur [ij 

vr. t/m za: 12.00-23.00 uur. Stationssstraat 62 

~ 5751 HG.Deurne [ij lil Telefoon 04930-19693 1iJ 
~liJliJ[ijliJ[ijliJ[ijliJ(ijliJ[ijliJliJ(ijliJliJ[ij[ij(ij(ij[ij(ij[ij[ij(ij(ij[ij[ijl 
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Carnaval in Vlierden 

Live-Music 
's Maandags: MATINEE 
Dinsdags: MINIKLETS 

· . Vrijdags receptie Dors(t)vlegels 

VLIERDEN 

MART MUNSTERS B.V. 
Loon- & Grondverzetbedrijf 

Griendtsveenseweg 35 
5754' AA Deurne 'R 04930-15286 
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BOERENBRUILOFT 
Hallo allemaal 
Zoals van voorgaande Boeren
bruidsparen ook van ons een stukje 
in de c.amavalskrant. 
2 Februari togen vele leden van de 
KVO stijlvol verkleed naar de Vier
span alwaar na de receptie van 
Prins Jo I de onthulling plaats
vond. Het vooropcommité had· 
voor een andere opzet van de ont
hulling gezorgd. Een miniboe
renpaartje kwam met de ont
knoping. Heel mooi en varrassend, 
zowel voor ons als voor alle aan
wezigen. 
. Samen maakten we er daarna een 
fijne dag van in de Vierspan, 
Tegen de avond togen we met veel 
bruilofsgangers naar huis, waar de 
erwtensoep warm stond, en- het 
feest werd voortgezet. De stemming 
zat en bleef er goed in, daar voor 
zorgden Riek en Toon Manders en 
Hendig Zat met hun muziek. 
GRANDIOOS. 
De volgende morgen was de on
echte familie, de buurt en het voor
op commité weer present om te 
versieren. Heel mooi en kleurrijk. 

3 maart was de grote dag. . 
In gezelschap van de onechte fa
milie en de buurt gingen we. met 
tractor en wagen naar het Ge
rardushuis waar vele anderep., de 
koetsen en de ·paarden ons op ston
den te wachten. 
In stoet trokken we_ daarna n;iar de 
Mert. Iedereen had er de stemming 
goed inzitten. Nadat iedereen zijn 
zegje had gezegd, werden we door 
Prins Jo I in de onecht vérbonden. 
Dáama was er een drukbezochte 
receptie in de Vierspan met aan
sluitend een groot feest. Daarom 
iedereen, de KVO, het voorop
coIURlité; ·de onechte en -echte fa
milie, de buurt, Prins Jo I, Prinses 
Marianne, Raad van Elf, Bestuur 
Peelstrekels, Koetsiers en paarden, 
muziek, fotograaf, mensen van de 
Vierspan en iedereen die er was en 
wij niet noemen, bedankt. 
Het was geweldig. 
BEDANKT. 

HOPPA 
Dorus en Tonna 
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PROGRAMMA BOERENBRUILOFT 
. 1993 

Onthulling boerenbruidspaar 1993 op zondag 24 januari in de 
Vierspan. 

Na de receptie van de Prins zal het Boerenbruidspaar 
bekend gemaakt worden om ongeveer 15.00 uur. 

Dus Peelstrekels en Peelstrekelinnekes komt allen naar de 1 

receptie en blijf nog even plakken om de onthulling van het 
Boerenbruidspaar bij te wonen. 

We hopen velen van u te ontmoeten op deze middag. 

Wie zal het Bruidspaar van 1993 zijn? 
Iedereen is van harte welkom . 

. Boerenbruiloft carnavalsdinsdag 23 februari. 

Om13.45 uur opstellen van de stoet bruilofsgasten bij het 
Geradushuis in de Walsberg. · 

We hopen weer op "Unne schónne hoop volluk" die het 
bruidspaar zal vergezellen naar de Mert waar dan om 14.45 

uur d'n trouw plaatsvindt. 
Daarna vertrekken we naar de Viérspan waar gelegenheid is 

om het Boerenbruidspaar te feliciteren. 
Onder de receptie is er gezellige muziek. 

Namens de KVO wensen wij alle Peelstrekels en 
Peelstrekelinnekes een gezellige Carnaval 1993 to~. 

~ TRfllJJENDAAG of: . · 
' 8DÉREBflOILOF AANGEKLEID DOOR:. 

(Ht,geRJ hel? nikJ ? 
.1 

um aantetloon ... 

BOËREBllOÉLOFJl<LEIER · 
VL!E6ENKAMPSTRAOT 50 
5923 AT VENLO-BLIËRICK. 

tv 

w 
077-971750 

{PRIVÉ.)913701/ 
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Wij leven.~n U: 

KW Al.1ITEITS 
TIMMF:R- e11 · 

MEUB·ELWERKEN 
> ' ' 

l\.1et :lis speçjaliteil: 

Renovatie- en restauratiewerken. 

Vast menbilair, exclusieYe trappen en 
/. betimmeringen. 

BOTIM: I<:.waliteit voor een korrekte prijs. 
Garantie. 
Service. 

Zeer gerenommeerde referenties van grote en 
kleinere projeklen beschik haar. 

B.V. BOTIM 
TIMMER-en 
MEUBELFA8RIEK 

lndustriewel! 27 
5753 PB Ocurne (N.H.) 
Tet 04930- 12877 

MULTIFOTO: KODAK KWALITEIT IN 1 UUR VOOR 89 CENT 

Molenstraat 3 5751 LA Deurne. Telefoon 04930-12583. 
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· Voor. al Uw bouwaktiviteiten: 

Aannemingsbedrijf 

GIELEN· 
Leembaan 60 7 5753 CV Deurne - Tel. 04930-11491 - ·Fax 04930-21226 

N.ieuwbouw - Renovatié - Verbouwingen - Montagewe·rken 

De IAS-bekroning voor de 
- beste slaaersurodukten. . 
~ gourmetstellen · verhuur tot + 140 pers. 

t5'1e llD IRZI JlllSWll'lll 
wonlffn •lieft keuk11111reld. 

FIRMA VAN GOCH 
Martineistraat 22 -Deurne - Tel . 12385 

SllHS 1 t lcllS 
kwlllteh 
1'111111·. kllfs· 
en 1nennl111. 

VERF - BEHANG • GLAS • ZONWERING 

tevens uw adres voor ~ ---SIGMA 
~ - J ·COATINGS glasreparatie · 

v.tl. MOl\TEL 
OUDE LIESSELSEWEG 18 

Telefoon: 04930 -12844 , 
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lillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillil~lillillil 
lil lil 
lil lil 
lil FLEXSTYLE lil 

1 SIERKORRELTAPIJTTEGELS 1 
lil Het tapijt voor de toekomst . lil 
Ijl Een doorbraak in tapijtland met tal van voordelen o.a.: Ijl 
l!!I -duurzaam l!!I 
lil -decoratief ·lil 
Ijl -verhuisbaar Ijl 
1!!1 -flexibel l!!I 
lil -isolerend lil ·. 
lil -kleurecht lïJ 
lil -makkelijk te reinigen lii1 

• -Indien U wenst makkelijk zelf te leggen · ~ 
lil Flexstyle sierkorrel tapijttegels zijn ideaal voor woonkamer, slaapkamer hal lil 
lil keuken, en verder alle vergelijkbare ruimtes. ' ' lil 
Ijl U kunt geheel vrijblijvend bij ons terecht om een keuze te maken uit onze ge- !j1' 
l!!I hele collectie met zeer eigentijdse kleuren. · · l!!I 
lil Dealer: Woningstoffeerderij de Peel, Spoorlaan 5, 5751 JM Deurne lil 
lil Tel.04930-14682. lil 
~ lil 
lil ~ 
lil~lillillillillillillillil~lil~~~lil~~~lillillil~lil-lillillillillil 
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~········································· • • • • • • • 

iOBERSi • • • • • • • • • • • • • • • • • · • UW DEALER • • • • • • • • • ~ . 
! • - .. - . ~ . 
~ . : . . : • • • • • • 2 : • • ~ . • •• 
~ .· 04930-16865 04936-92225 04923-61462 04920-48580 

' . 
~ . . 

i·········································· 

Stationsstraat 35 · 
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petit 'estaurao~ kott;eshop 

Wenst u een fijne carnaval! 

Met carnaval zijn wij gesloten1 
Stationsstraat 1 7 Deurne 

telefoon 04930-14 758 

(MEUBELEN) 

lW MElJBEl.FABHIKANT 
MECBEl.WINKELIEH 

DE GROOTSTE KOLLEKTIE TEGEN 
DE LAAGSTE PRIJZEN 

MEUBELWINKEL: St. Jozefstraat 47a, Deurne 
MEUBELFABRIEK: Hoogdonkseweg4, Liessel 

~agazijn "De Molen" Deurne 
L.M. van Griensven-Holten 

Stationsstraat 34 
Tel . . 04930-12404 Speciale aanbieding in B.K. 

· roestvrijstaal en ,emaille 

panriensèt · " .!.' 

, r.· > ·~ 



CARNAVALSKRANT 
UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL' 

En toch konden ze me strikke(Je )n 

~" Men wordt Strekel van .het jaar als 
men zich jarenlang belangeloos in
zet voor het Deurnese. Carnavals
gebeuren. 

En dan nemen ze voor 1992 een 
lange lub met een rooie hoed en een 
toeter (voor zover· hij het laatste al 
niet is), die een aantal dagen zijn 
hobby met een 12 panthers uitleen! 
O.k. we hebben' een nieuwe klap
mars geîntroduceerd, maar Beet
hoven werd voor zijn 9e symfonie 
ook geen Wiener-Striekel. 

Het is natuurlijk een onverstelbare 
eer om voor je 30 Strekel te mogen 
worden. In de muzikale rij van 
strekels P. van Hoek, D. Koster en 
Pieter (mag wel, hè Pieter?) van der 
Loo te mogen worden bijgeschre
ven is meer dan een eer. 

Wij spelen als Pink Panthers Re
vival een eigen niet echt carnava
lesk stijltje van muziek. Reacties 
van het publiek stimuleren ons en 
maakt sfeer over en weer. 

Mede door de hele mentaliteit van 
het echt carnaval vierend Deurne 
ontstaat iets van "wij . voor ons". 
Daarom geldt die Strikkel nomi
natie eigenlijk voor alle kapellen en 
publiek, die ieder jaar weer onder 
gigantisch goede begeleiding van 
de Peelstrekel Carnavals vereni
ging (HULDE!) het carnaval 
mooier en zotter maken. 

Dank voor de (te) hoge wa<:irdering, 
Theo Lokin. 

=-'""'"'"'"'"'JCO'"~~.,,...,...,...,...,.J"'J"J"..O"'J"JJ"J"J"J"'..rJ"'J"J"'J"J"J"J"J"..rJ"J"J"J"..rJ"J"J"J.rJ"J"..rJ"..rJ"J"'.;Q 

Pinky Lady Panthers . 

Als Pindöllekes zijn w_e carnaval 
1992 doorgedraaid. Het was weer 
keigezellig, 't waren weer vier 
"dolle" dagen met veel leut, muziek 
lol en dol. Na den elfde van den 
elfde gaan onze harten weer sneller 
kloppen en ontstaan weer veel idee
ën voor nieuwe creáties. Het waren 
de afgelopen jaren strikjes, hartjes, 
hommeltjes, pantertjes, döllekes en 

ook dit jaar zijn we alweer vele 
avonden bezig om met carnaval 
1993 weer origineel voor de dag te 
komen. Dus, lieve Peelstrekels, aan 
ons zal het niet liggen ... carnaval 
1993 wordt weer een geslaagd fes
tijn. Wij hebben er weer alle zeven 
zin in! Groetjes van en van links 
naar rechts Gerrie, Thea, Hennie, 
Ine, Truus, Rian, Hanneke. 

DE PEEtSTREKEl 
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de Wit 
Langestraat 140, 5754 PB. Deurne 
Telefoo~ 04930 - 12939 
Telefax 04930 .- 11752 

UW ADRES VOOR AL UW ONDERHÓUDSWERKZ~MHEDEN: · 
* APK-KEUREN 

* SCHADEREGELINGEN 

• VERKOOP GEBRUIKTE EN NIEUWE AUTO'S 

MAAR OOK UW VERVOER KAN GEREGEL~ WORDEN: ~ 
• ZIEKENVERVOER • ROLSTOELVERVOER 

• PARTICULIER- EN • GROEPSVERVOER 

Carnaval '92 met de Pink Panthers -
Carnaval 1992 begon voor ons 
"Pink Panthers" met een zeer ver
rassende start. Immers niemand 
anders dan onze "big leader" Theo 
Lokin jr. was gekozen tot "Strikkel 
van het . jaar 1992". Een terechte · 
keuze was het oordeel van velen. 
Want naast zijn vele andere ver
diensten op muzikaal gebied óók in 
het karnavaleske had hij (op een 
manier alléén Theo eigen) zijn spo
ren verdiend. De eerste Pink Pan
ther (Theo Himself) was immers al 
tijdens karnaval 1980 aktief. 
Alsof hij er een voorgevoel voor 
heeft gehad, want met de klapper 
"Lets dance" (nieuw op het re
pertoire) hebben we met al die 
Peelstrekels en Strekelinnekes iets 
extra's aan de uiverkiezing kunnen 

toevoegen, daarbij geassisteerd 
door onze charmante Pinky Lady : 
Panthers, als "Pindóllekes" rond- : 
tollend. 
Daartussendoor werd met de ~ 
"Fietspomp" en "Het Lotje" de juist -
uitgekomen CD van STIEF een ~ 

extra onder de ieders aandacht ge- -· 
bracht. : 
Voeg daarbij het goede weer een : 
goed glas bier, de prettige samen- = 
werking met de Prins en zijn gezel- : 
schap en de organisatie alsmede = 
het broederlijk optreden met :: 
"Bloast urn op" dan kunnen we :: 
zeggen dat ·carnaval 1992 voor de= 
Pink Panther Revival "Wir goe =
wär" 

Pink Panther Revival 
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CAFETARIA - EETHUIS 

PARTY-SERVICE 

van der weijst 
haageind 1 deurne tel 14043 

.Radio - Televisie - Video 

ELECTRO WIJNEN 
Voor allf! elek.trische apparaten - wasautomaten - diepvriezers -
koelkasten enz. enz: " '. ' 

Uitgebreide sortering moderne en exclusieve verlichting. 

· ·. ~ Blasiusstraàt 1 f"" ."". 

~ · r~1etoon · 11ós4 · 

r 1 

5 ~~~;~& ~~~ -~~--------~-~ 
[iJ ;r • 

! Tramwt;!g 6, Lie: se; ' ',, ', RóermoQdseweg.is, ! -' 
il Tel. 04934-1883" · - .Haelen - · · · 'IJ 
lil . Tel. .04759-4777 - 111· 
·iJ . . IJ 
~liJliJ~liJlilliJliJli]li]li]li]liJ.liJliJliJlilliÎliJliJliJliJliJliJlllllll 

DliÎIIJl!l•••?•••••lïllïl•••.••z••llJ llHIJ Ml lil lil liJ rï 
eKgert 

Stationsstraat 5B Tel. . (04930)-19389/16594 
.5751 HG Deurne . . : .· · Fax (04930)-16818 

D~·······-~liJliJlllliJliJliJliJ••••••••••••• 

'SINDS 1935 

v.d.MUNCKHOF 
Landbouwwerktuigen 
DEURNE TEL. 04930~12595 

~~~~~~~~~~~ , ~~ -
. ~ {! 
{! {! 
{! ' ~ 

~INGJ\à) BANK~ 
{! . {c 
{! {c 
{! Stationsstraat 16 {{ 
{! .Tel: 04930 - 16866 {( 
{! {! 

~ ~ .>y{ ~ ~ -~ Jyt Jy<. Jyt.,; ~ Jyt ~ 

BERKENSTRAAT 28 DEURNE TEL. 13982-12824 

DOUWCHEMIE 'DE BIKKELS' D.V. 

VO!lstroot 118 
lnd. ten'. de Kranenmort84 
5753 RL DBJRNE 
Telefoort 04930-11266 
Telefax: 04930· 11343 

- VOOR EEN DESKUNDIG ADVIES 
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STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1993 . J 

î 
* 

Ook dit jaar is Dèn Deel w~er drie dagen open met carnaval 
het beloofd weer even schitterend te worden als yorig jaar. 

Het programma ziet er a ls volgt uit . 

• o Zaterdag 20 februari: Vrijgezellenbal van 20.00 uur tot 00 .. 30 uur. 

Zondag 21 februari: Open van 20.00 uur tot 00.30 uur. 

Dinsag 23 februari: Open van 20.00 uur tot 00.00 uur. ,. ; 

! 

0 • 
De muziek op deze avonden wordt vèrzor.gd door Feestneus P'trick. 

~ ; ,. 

. ~ 
~ 
~ 
i 

Woensdag 24 fel:)ruari is, het traèlitionele "Herringschelle" ~ -
. . . . ~- gepland, dit begint om 20.00 uui. . · , . · · · ~ · · 

" t 
·Uiteraard zijn de consumptiès dan van een vriendelijk .prijsje , ·il 

vo~r~ie.n _ en}§J~! _ voldoend~ · herrit?,g ~~ b!t?~P· ;r J.~·· ~~~~ 5 :~~> ~ 
(' , ... " .... ,., "'1-<i~; '· '•, ",.. • ...., - •·. "' """ ~ " • ~ :il 

Maar niet alleen " rnêt.d~ , carnaval is Den D ~ el aktief, jeJ unt er elke dag terecht om wat te buurten ·O ·iÏl 
.iii~ ~ or ~?~nSdag-, vr1Joog ~: zaterdag- er Z~ndagq ~_p nd iS de tent VQnaf. 20:ó9 UUr geop~nd ~ i : '::: ,:\%, .:>_\UWC-'~ 'f ~~ 
-l';; • ~ ~R! lj k i~ e voor e~ft~oeÇj · cç:oncert oo)< b1J Den Df!Jel terecht en wil je je· bekwamen in de· zeet ~ -~~\\\\ ~ . • ~-,- ~ ~ 

'tkO .. ~·~ . drukkunst, het tonee l :J: ei~ ~ . Q~ hel fotograferèn dan zit Jè bij Dèn Deél Óok goed. · ··:\\W' .;,. ~ ·1: 
. ~ . •;j l 

~~: ~~ "~ f ~ 1 • : " l t t \ • " I .... ) :r 

<O '.'~) ' ,, ' r' • w 11 1 emeerwetep? .,,--::.;~· ,; ·. ·· .>. t?o1«""?t ;" 1"r>:,i.:• r • . Lees dan de Deelie, .News, 19( neem contact op met Harrie Driessen, of loop gewoon e'ens binnen. . 

"·~·:\ \ ••• ,.;:. ~ t ~~ {;:i ~!/' " . . ''>~" '_ / , ' '· " ', ; 
1-:J~rfiQgl)i . e•r <~ ~ i- ~ ~ Pçstbus 122 

~ • • ~ ·,\ • 1'i$f 

' 

Beste carnav.alslfierders _"µ..," :.4· .. r.. . "Deurnese. snoepwinkel ., in .-, G.uin~ss 
. . •book of records . , 

't :ï1 ~ ~ t'ê'n' vêr·' ~ a · n !;!· n ~{i i' riii' ó t:ääl 1;- ·fH'.f z'"'"'·L.i.<; ,~ "~ . : ·-~ ~"' '«1Ht _, ~ *':r:c~ ~" . 
B ~ rkel-Ell,,§,ch0'11 " a1 ~ van Berkel-En- · Eigenaar Prins van de Deurn ~ se 

s ~~ ot n~ ~f: " ~é-~ !~é,= ~. ~_q' n kleine 70. sn,q~~ · ~11 ke} , : :~ Ch~~? ~ ~al .~, met €~ !1 
kilomet€i!-o(che aifstal.\d met carna:;-.". ;:' _eç:cy91le veqrn~ld\ng m het Gni
v~f kleipe ( word (~è'ê t ik njet. Of ~--" ness .; 1-?,~&k of reèords 'opgenorrîèn 
eigenlij ~\v èl: . Zewn~dt wat ·klém:er; "'}_-: - wor<l~n. , Ptin§, : die al}tet snoepwerk 
w ~ nt al v i ~~ en ~ ~1 -·· op vers.chiller'lde ; ?'. ~~ l f:::w. aa~~ . Ji~eft e~n . t~~ptig kÛo-
pk:kken çarnaval, we vieren het meter lange ·chocoladereep met 
all'ebei d~n tqch ~ maar . luchtige vulling gemaakt. Hij doop-
EW: ik moet zeggen: De Peelstrekels te zijn creatie: Kennedy Mars. ' 
maken er wat va_p: . " ~~ n ,çlub die De meetafdeling van Guiness heeft 
plezier en goede qrgan_isati.e hbög inmiddels vastgesteld dat de reep 
in het carnavalsvaandel heeft inderdaad tachtig kilometer lang is 
staan. Als nou h~t weer Rog mee- en dus staat er niets meer een 
werkt!! vermelding in de weg. 
Hoe het hier zal zijn weet ik nog 
niet.'Een van de spreuken hier .met 
carnaval is ,,'k zè zo 'k zè" en dat 
spreekt me wel aan. Vooral als je 
met carnaval je plezierige omgaan 
rn:et elkaar naar buiten laten ko
men. Als je van die plezierige kant 
kunt zegg€n:" 'k zè zo 'k zè' " dan 
hebben we daar ook na de carnaval 
nog lang plezier van. 
Peelstrekels, vier met plezier carna
val en geniet ervan: 

Hein Tops. 

DE ECHTE 
WARME BAKKER 

Stationsstraat 94 - Deurne 
Telefoon 12507 

De Politie tot uw dienst 
Afgelopen woensdag heeft een Er bereiken ons de laatste tijd be
schenner der -openbare eerbaar- richten van mepsen die geconfron
he,id zich. nog net weten te ont- teèf&-WO-ràen•ill'&.t ä~t ibellers die na 
trekken uit de handeµ van het ge~ '" ,opendGen,.,geen. wo0rd zeggen. Het 
r~cht: de .. p~tJoody~~~~ r : !lJ~ák<t~ { ' ~ t. !~f~l}!èr ~ ~ än 1: la~er , wal geraa~t~ 
zich ~p ziJn zyrp.sd~ . o~µen ' J .nt "- cl .- , ~1:Jgers · 4'~ htth tel'.efoonrekenmg 
voeten toen .~e surve11laRce wagen'" met meer ~ unnen betalen. Wij ra
aan kwam n:3çlen .. , , , , ~ · \ . , . ~ ~ "' ((i~n µ E ~ _ a tf Jèalm ele "deur te sluiten 
Bij een surveillanee door het Deur'"' e~ ?oor .Je gaan m . ~t waar u aan 
nese jàchtgebied is de wagen van.dé l;>ezig was,.· · ,.- 1

. '. · · 

dienstd?ende agen!en beschoten. De vandaal die regelmatig blikken 
G~lukk;ig bleek dit alles op ·een naar binnen werpt in de glasbakken 
misverstand te berusten, een oner- van de gemeente is in verzekerde 
varen jager dacht namelijk het bewaring gesteld. 
zeldzame TaTu vogeltje te ver
schalken. Omdat nogal wat mensen tijdens i. 

de carnaval hun vertier in het bui- ~
tenland zoeken zijn wij genood- :> 

zaakt om op te passen op verlaten 
huizen. Hiertoe zijn wij verplicht, 
maar de redelijkheid kent haar 
grenzen. Vandaar dat we besloten ,.. 
hebben om prioriteit te geven aan 

Een tapijthandel in Deurne werd 
ernstig benaadeeld toen een groep 
van twintig 19 jarigen de in de 
winkel gereedstaande rollen af be
gonnen te rollen en zich na deze 
daad spoorslags . uit de voeten 
maakten. Door.adequaat ingrijpen 
van de politie· werd de bende in
gerekend en door bemiddeling van 
d~ Ho Hu Stop! winkel werd de 
koopwaar in een mum van tijd weer 

\opgerold. 
1 

de onbewaakte huizen van carna
valsvierders. Ons is gebleken dat de 
bewoners van deze huizen dank
baardér zijn en dat zij zich meer • 
bewust zijn van wat de politie 
werkelijk dient te doen. · 
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Regelement Carnavalsoptocht Deurne 1993 · 1 

l. Iedereen kan -al dan niet met een voer
tuig- aan de optocht deelnemen, mits rhen 
zich aan de volgende voorschriften houdt. 

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

3. De hoogte van enige uitbeeldingen mag 
niet hoger zijn dan 4 m., terwijl de breed
te maximaal 3.50 m. mag bedragen. Om de 
optochtroute in zijn geheel te kunnen vol
gen, dient men t ·zorgen voor noodzakelij
ke vrije ruimte. Deze ruimte bedraagt bij 
een afstand tussen de assen onderling 6 m -
30 cm; 5 m - 30 cm; 4 m - 27 cm; 3m - 25 cm 
en 2 m - 20 cm. Bij een wielbasis van 2\12 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 kruchtens de wegenverkeers
wet gegeven voorschriften dienen in acht te 
worden genom n. 

5. Het is aan de deelnemers van de optocht 
(muziekkorpsen eh/of showgroepèn inbe- . 
grepen) niet toe •estaan. tijdens het trekken 
van de op-tocht, terug te lopen ofte rijden. 
Bij bestuurders van voertuigen is het gebruik 
ran alcoholhoudende dranken verboden. 

6. Het gebruik<van verf en dergelijke mate
rialen tijdens de optocht om iets uit te beel
den mag alleen met uitdrukkelijke schriftelij
ke toestemming. van Stichting De Peelstre
kels1 Aan deze toestemming lttlnnen voor
waa~den worden verbonden. 
7. Het sponsoren van· grote wagens is !oe-. 
toegestaan. De naam van de sponsor. dient 
van te voren bij Stichting De Peelstrekels te 
zijn gemeld. De toestemming van de Stich
ting blijkt uit het beschikbaar stellen van een 
bord van 1,22 meter bij 0,62 meter. Dit bord 
dient aan de voorzijde dan wel achterzijde 
van de grote wagen te worden bevestigd. 

3. Voor ongevallen tijdens de optocht is de 
Stichting "De P ·elstrekels" op geen enkele 
wijze aansprak ·tijk te stellen. 
9. In all e gevallen dienen de deelnemers 
aanwijzingen van de politie, optochtcom
missie en ordecommisarissen gegeven in 
het belang van de openbare orde en de ver
keersveiligheid. onmiddelijk op t~ volgen. 

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

ll. Deelnemers van buiten -de gemeente 
Deurne, alsmede uitbeeldingen met duide
lijke reclamedoeleinden din~en neit mee 
naar de prijzen. De beoordelmg geschiedt 
door een neutrale jury en is bindend. Be
roep. is niet mogelijk. 

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

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

13. Tijdens de optocht mag niet worden 
gecollecteerd, tenzij daarvoor schriftelijke 

. 'toestemming is verleend door he! bes.t:iur 
van Stichting De Peelstrekels. U1tslu1tmg . 
eventueel vooraf. 

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

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

DRINGEND VERZOEK: . 
Vanaf de Prinsenwagens (en ook vanaf 
andere wagens) wordt dikwijls gestrooid 
met versnaperingen. Doorgaans lopen met 
dezt' wagens veel (meestal kleinere) kinde
ren mee om deze te verzamelen. Om onge
lukken te voorkomen, wordt aangedron
<>en om het strooien tot l of 2 personen te · 
beperken (Bijv. Prins en Prinses) en dat 
ook goed buiten de wagens te do~n. dus 
niet vlak erlangs. Daarnaast wordt m over
leg met de geme<?!'ltepolitie geëist, dat deze 
.wagens aan de ZIJ kanten als de achterkant 
tot ongeveer 30 cm boven de grond dicht 
zijn. 

U KOMT TOCH OOK 
NAAR DE OPTOCHT ' • 

DE PEELSTREKE 

ATTENTIE DEELNEMERS OPTOCHT!!!! 

Sedert enkele jaren heeft de carna
valsoptocht in het Peelstrekelrijk 
een ander karakter, met als doel de 
inhoud en kwaliteit op een hoger 
peil te brengen, wat natuurlijk een 
stimulans voor de deelnemers en 
de bezoekers is. 

De kinderoptocht, die groepsgewijs 
mee trekt in de grote optocht, en 
daardoor meer aandacht van pu
bliek krijgt. 

De prijzen zijn van een behoorlijk 
gehalte en worden per categorie 
uitgelooft, voor de kinderoptocht 
geldt een andere maatstave waar
door deelname aantrekkelijker 
wordt. 

Ook is het mogelijk reclame te 
voeren, waardoor het bouwen van 
grote, vaak dure wagens mogelijk 
wordt, · op de achterzijde van de 
wagens bevestigd men een plaat 
met de naam van de sponsor. 
Toestemming van het bestuur is 

. vereist, welke ook ·de platen be
schikbaar stelt. 

Tevens is er voor de deelnemers een 
hoeveelheid watervaste muurverf 
in diverse kleuren beschikbaar, 
)Velke men . zelf op kleur kan 
brengen. 

Wij hopen dan ook, mede mogelijk 
gemaakt door de sponsors n.l. Mo
deexpress en de Fa. Verhaegh de 
optocht 1993 als geslaagd mag 
heten. 

Wagen bouwers opgelet 

In het regelement is opgenomen 
dat in verband met de veiligheid, 
ALLE wagens de zij- en achter
kanten to't 30 cm boven de grond 
dicht MOETEN zijn. 

Deelnemers 
De commissie optocht hoopt dan 
ook dat er door de nodige inzet en 
·kfeatieviteit van velen er een fijne 
optocht van te maken. 

Voor een goede organisatie is het 
noodzakelijk dat men vooraf in
schrijft, wij vragen U dan ook om 
uw inschrijformulieren op 11 fe
bruari 1993 in televeren, juist een 
week eerder waarmee wat meer tijd 
vrijkomt. 

Inschrijf formulieren zijn verkrijg
baar bij: 
Electro Knijpers in de Molenstraat 
en 
Slagerij van 
Martinetstraat 

Goch 

"Vindingrijkste vondst" 

in de 

Deze wisseltrofee, welke sinds het 
33 jaar bestaan beschikbaar is ge
steld door de Strekels van het jaar, 
is wederom te winnen. Enkele cri
teria die bijd de beoordeling een rol 
spelen zijn: 
Vindingrijkheid, actualiteiten, de 
wijze van uitvoering. 

Omgekeerd ! ! ! ! 
Om iedereèn te laten genieten van 
de optocht, hebben wij besloten om 
de optocht andersom op te stellen 
d.w.z. dat no. 1 achteraan staat, dus 
als laatste, en het laatste nummer 
vooraan natuu_rlijk. 

Enige orde is daarbij noodzakelijk, 
waardoor de deelnemers zich ge
heel rechts op moeten stellen waar
mee het mogelijk moet zijn om 
links te passeren. 

Dit wordt voor de eertse keer gepro
beert, wij hopen en verwachten dat 
dit mogelijk moet zijn. 

Als ledereen hier aarî mee werkt, 
zal dit best lukken. 

Hierbij willen wij de deelnemers 
succes toe wensen, en het weer ja ..... 
afwachten. 

ROUTE GROTE OPTOCHT 
OPSTELLEN: Tramstraat en Derpsestraat. 

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

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



Zondag 24 januari 
10.00 uur Ludieke aktie PR-Cie 
13.00 uur Prinsenade in De Vierspan m.m.v. 

de Hosbengels 
15.00 uur Ondertrouw Boerenbruidspaar 
18 30 uur Bezoek café ' t Pandje m.m.v. 

Hotch Potch 
20 00 uur Bezoek café de Roode Leeuw 

m.m.v. Hotch Potch 

Zaterdag 30 januari · · 
14.00 uur Bejaardenmiddag in De Minstreel 

m.m.v. V.T.O. 
21.00 uur Rondom de Prins in Residentie 

De Vierspan m.m.v. De Hospengels 

Vrijdag 5 februari 
20.00 uur Gala-avond in De Vierspan 

·m.m.v. De Hosbengels 

Zaterdag 6 februari 
20.00 uur Gala-avond in De Vierspan 

m.m.v. De Hosbengels 

Zaterdag 13 februari 
20.11 uur 't Klotgemul in De Vierspan 

m.m.v. Bloost urn op 

Zondag 14 februari 
15.00 uur Bezoek Zorgenkind WIK 

m.m.v. De Hosbengels 

Woensdag 17 februari 
19.30 uur Bejaardenavond in het 

-Bejaardenhuis m.m.v. V.T.O. 

Vrijdag 19 februari 
2l'.J .. 00 uur Scholieren bal in De Vierspan 

Zaterdag 20 februari 
14.00 uur Bezoek Kinderbal in het 

Gerardushuis te Walsberg 
m.m.v. De Hosbengels . 

J 5.00-18.00 uur: Sleutelafhalen op de Markt 
22.00 uur Bezoek De Minstreel 
21.00 uur Aanvang Harmoniebal 
23.00 uur Bezoek Harmoniebal in De Vierspan 

Zondag 21 februari 
14.00 uur Optocht m.m.v. De Hosbengels 
17.00 uur Prijsuitreiking in De Vierspan 
19.45 uur Bezoek café d 'n Thijs 
21 .00 uur Bezoek café Stationszicht 
22.00 uur Residentie De Vierspan 

. ' 

Maandag 22 februari 
12.00 uur Kindermiddag in de Vierspan 

14.00 uur 
16.00 uur 
20.00 uur 
21.00 uur 
22.00 uur. 

m.m.v. De Hosberigels 
Rosemonta9 in het Centrum 
Bezoek cafe De Potdeksel 
Bezoek café van Hoof · 
Bezoek Dè Peelpoort 
Residentie De Vierspan 

· Dinsdag 23 februari 
l 0.00 uur Bezoek aan Ziekenhuis 
10.30 uur -12.30 uur Ukkepukkebal in De Vierspan 
11 .30 uur Bezoek Zultkoppen 
l. 3.45 uur Bezoek Het Rijtven 
14.45 uur Boerenbruiloft m.m.v. 

19.30 uur 
20.30 uur 
21.30 uur 
23.45 uur 

°De Hosbengels 
Bezoek Café de Roode Leeuw 
Bezoek Café ' t Tonneke 
Residentie De Vierspan 
Sluitingsceremonie in residentie 
De Vierspan 

00.00 uur Verbranden Peelstrekel op de Markt 

. ·~ 
. 0 4 

o. 



STRIKKELKESKRANT DE PEELSTREKE 

Kinderen van de Prins 
Toen ons papa zei dat hij Prins zou . 
worden vonden we dat niet zo leuk. 
Zondag 12 januari was er een Prins 
on.thulling van Prins Jo, toen ze de 
. Pnns bekend maakten moesten we 
me~ de dansmarietjes het podium 
op lopen, h t is een leuke dag 
geweest. 

Zondag 2 feb uari was er teceptie 
van ons papa, we kregen een onder
scheiding en r waren veel mensen 
gekomen. 

Het Boerenbruidspaar werd toen 
ook bekend emaakt. Zaterdag 22 
februari was r Gala-avond, er tra
den veel mensen op, het was heel 
gezellig. Zondag gingen ons papa 
en mama, d raad van elf en de 
dansmarietje naar ·de WIK, we 
hebben gehost en het was heel 
gezellig geW est. Zaterdag 29 fe
bruar· begon de carnaval: We ging
en ir r het Geradushuis, daar was 
ee'h kleuterbal, we @bben veel ge
host. Om 15.15 uur gingen we naar 
het Marktplei_!l, want ons papa 
moest de sleutel af gaan halen, 's 
avonds kwam er een speciale kapel 
en wel die van ome Piet, een broer 
van ons papa. 

Z~1:1d~g 1 manrt was de optocht: 
W11 ~ ,., ~ingen -I ee '~ OP de . Prinsen- J: 

wage~ . ~n · h ben veél , sYlo~p - ge·- · if 
~troo1a, er deden ook ved mensen " 
met de optocht mee en er kwamen 
ook veel men en kijken. 

's Avonds gingen· we naar café's toe 
ev naar de Vierspan, het was een · 
leuke dag g weest. Maandag 2 
maart was er en jeugdbal, e_r. trad i 
ee,n _çlown op n Stief kwam zingen; 
daa,r_na gingen we naar. de ··Pot
deksel en .gingen . we café's be- , 
zoe,k.en en daarna naar de Vier- _ 
span. 

Dinsdag 3-maart was er 's morgens 
Ukkepukkebal, daarna gingen we 
een bezoek· brengen aan de · Zult- ' 
koppen, toen dat afgelopen was 
gingen we naar café,de Merr en om 
14.15 uur was de Boerenbruiloft: ... " . 

Hierna gingen we naar Hotel Sta
tionszicht, we namen afscheid van 
vorst Gerard. 's Avonds gingen we 
naar café's en naar qe Vierspan, om 
00.00 uur gingen we op het podium, 
we moesten allemaal dansen en 
namen afscheid van elkaar. Daar
na was het verbranden van de Peel
strekel, toen dat afgelopen was 
gingen we naar Hotel Stationszicht. 
Toen we naar huis gingen zat de 
hele buurt bij ons binnen. 

We willen graag Prins Jo, Prinses 
Marianne •. de raad van elf en de 
dansmarietjes bedanken voor de 
leuke carnaval. 

En wij willen ook Beitske bedan
ken voor het thuisbrengen. 

- Bart en Ingrid Verheijen. 

Vanaf h~den kunnen nieuwe Dansmarietjes zich opgeven bij 

Sien Verbaarschot Goorweg 4, 5752 PR Deurne 

Tel.: 04930-12935 

" 
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Peler heeft !wee klassefolo's gemaakt look .dezelfde kinderen en kleur ze gelijk. 
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KINriBRbPTOCHT"· 
" - ." ' ":. ~ 

' . 1.. ~ /~ . , ~ ' · .. 

In je .qppje, ';met z~n t\V~een, niet 
een grote of klein~ gr6ep, ~ misschien · 
zelfs wel een wagen, wat 1s leuker 
dan met de carnaval mee te, lo.pen .. ,., ~ 
in deoptocht' in peurne. · '- :- . ~.. , . 
Op zondag 21 februari is het w&er\, 
zover: ; · '" - · · · ' 

• De 'carnavalsoptocht 
~,. trekt door De ~ Ûrne. 

Ook.de kinderen' uit Deurne kun~ 
nen aàn· deze optocht deelnemen. 
Iedereen die meedoet krijgt van de 
carnavalsvereniging een ptijs en 
een onderscheiding. Wanneer jul
lie de Vierspan binnenkomen voor 
de prijsuitreiking krijgen jullie nog 
een consumptiebon. · 

Ga nu reeds aan de slag en bedenk 
een leuk idee om met de optocht 
mee te doen. Kijk elders in deze 
carnavalskrant voor de inschrij-

. adressen. 

SUCCES EN TOT 
21 FEBRUARI 1993. 

P.S. de kinderoptocht zal tesamen 
met de grote optocht door Deurne 
trekken. 

Kinderkarnavalsmiddag op maandag 
22 februari in de Vierspan. 

Na een geslaagde maar koude en 
winderige carnavalsmiddag in 1992 
op de markt, heeft de commissie 
"kindermiddag" besloten om het 
spektakel niet meer op de markt 
maar in een binnenlokatie te laten 
plaats vinden en wel in de Vier
span. Speciaal voor al de kinderen 
in ons Peelstrekelrijk, in de le~ftijd 
varierend van 6 tot 12 jaar, hebben 
wij weer een aantal fantastische 
aktiviteiten omtrent het carnavals
gebeuren in petto. Maandag 22 fe
bruari van 12.00 tot 14.00 uur re- . 
kenen wij op jullie komst om 
samen met de Prins,en de raad van 
elf carnaval te vieren. ;, ', 

"•J Ti 

Het programm:a ziet er als volgtltit r 
- 12.00 uur opening. , 
- tussen 12.00 uur en 12.30 uur zijn· 

er verschillende aktiviteiten •Z©als ·· 
grimeren en buttons maken. 
Er zal een .- opti:.edem_ip1aats~inl<îlen ·1 

van de t dansmarietjes en het 
shöwballet. . 1;~! .1. ·•· 
Jullie.·krijgen gratis limÓnad€ en 
ouders kunnen tegen . bet>alingi1 
een consumptie verkrijgen. 
Ook worden er heerlijke>ï•pof- J 
fertjes gebakken door leden van 
het KVO uit Deurne. 
Het geheel wordt mtizikaal opge-· 
luistcrdl dóor derHosbengels. · 

- Tussen 12.30 en 13.130 uur pre- · 
senteert 'Hans 1van Ingén .DE, 
LEKKER LACHEN JEtJGt)î. 
SHOW eèrt komis.ch jeug'dprö- . 
·gramma met goochelen, · zang, 
kwis; P , arodi~ en nog veel meer. 
Om 13.30 uur kunrlen wederom 
dè verschillende alüiviteiten wor
den uitgevoerd en zullen de door 
.de school uitgereikte kaartjes 
t.b.v. balonnenwedstrijd aan · de · 
balonnen worden vastgeknoopt. 

- Alle kinderen krijgen ook nog 
een leuke attentie . 
Om 13.45 uur lopen we geza
menlijk vanuit de Vierspan naar 
de Markt met alle balonnen, ge
dragen door de kinderen zelf. 

- Om 14.00 uur zullen alle ba
lonnen op het startsein van de 
Prins in de lucht worden gelaten. 

Diegene, waar:van de ballon de 
grootste afstand heeft af gelegd 
krijgt een leuke prijs. 

Zoals jullie kunnen lezen zal er 
weer veel te beleven zijn op deze 
carnavalsmiddag. 
Kom dan ook allemaal zodat we er 
een gezellig feest van kunnen ma
ken: 

Tot maandag 22 februari 1993 in 
De Vierspan. 

p.s.: 0 ja, de entree is gratis. 



STRIKKELKESKRANT 

Kinderen op de Prinsenwagen 

Beste Peelstrekels 

Ik mocht vorig jaar op de carna
valswagen staan, want ik had sa
men met nog twee andere kinderen 
een kleurwedstrijd gewonnen. Het 
was heel leuk, en ik kende ook een 
paar dansmarietjes, dus ik stond 
niet alleen. En toen dat afgelopen 
was ging ik naar de Vierspan en 
daar wachtte ik totdat ik naar voren 
mocht komen, samen met twee an
dere kinderen kreeg ik een medaille 
en dat was ook heel leuk. 

Groetjes, 
Mandy Vogels. 

Hallo allemaal 
Dit jaar heb ik een prijs gewonnen 
met de carnavalskleurwedstrijd 
van De ~eelstrekels. Het was een 
hele leuke prijs want ik mocht mee
rijden op de prinsenwagen samen 
met nog twee kinderen,Het was een 
grote wagen, we stonden er hoog 
bovenop. We rkonden alles . heel 
goed zien, langs de wegen stonden 
heel· veel mensen. Wij mochten met 
serpetines naar ze gooien. De· zon 
seheen" lekker en we hadden veel 
plez.ier .. Tot slot kregtm we nog een 
onderscheiding elli ' fa ter' nog een 
IlID(l),ie1f0to .w~air , w..e: . s~men met.de 
prins op staan. Ik heb liet allemaal 
heel leuk gevonden en wil iedereen 
die hieraan meegewerkt ·heeft har
telijk bedanken. 

Groetjes van Jessica. 
1 j ' . ' , ' 

Ikheb de kleurwedstrijd gewonnen 
en mocht daarom, op de prinsen
wagen staan. He! was heel erg leuk. 
Ik mocht bij de dansmarietjes 
staan en kon alle mensen heel goed 
zien. We moesten wel erg lang 
staan. Na de optocht gingen wîj 
naar de Vierspan waar ik een on
derscheiding kreeg. Mijn hele fa
milie kwam kijken, mama en papa 
ook~ het was heel erg leuk. 

Marleen Martders 7 jaar. 

. Winnaar Balonwedstrijd 

Tomas Beekman 
Kolgans 43 te Deurne 

Leeftijd 3 jaar. 

De balon van Tomas is tereclî 
gekomen in een dorpje achter Köln. 

Ook dit jaar zijn de kleintjes niet 
vergeten. Op dinsdag 23 februari 
organiseert de K.H.D.· Deurnè op
nieuw het Ukkepukkebal. Het feest 

· begint om 10.30 uur eh zal eindigen 
om 12.30 uur. Dè toegang voor 
kinderen tot 6 jaar is gratis; voor 
ouders en begeleiders ~s de entree-

. prijs f. 1,50. Ook dit jaar is er een , 
verassing voor de kinderen. 
Kom dan ook allemaal zodat we er 
weer een gezellig feest van kunnen· 
maken. ' 
Tot ziens op dinsdag 23 februari. 

DE PEELSTREKE 

Ik stapte ·vanmorgen vrolijk uit 
mijn be.d, want deze middag zou ik 
samen met mijn papa en mama en 
zusje naar de Markt toe gaan. Snel 
ging ik naar beneden en toen ik 
naar buiten keek zag ik dat het erg 
hard waaide. "O jee, als het maar 
niet gaat regenen" zei ik nog, maar 
gelukkig bleef het droog. 

Onder mijn clownspak had ik een 
dikke trui aangekregen want buiten 
was het koud zei mama. 
En zo gingen wij bepakt en gezakt 
naar· de Markt. Ik zag hele ·mooie 
carnavalswagens staan en allèmaal 
l_(raampjes. Van ver hoorde ik de 
muziek aankomen en ja hoor daar 
kwam de Prins en raad van elf aan. 

Aan de kiosk hingen alle kleur
platen van de tekenwed~trijd, wat 

waren het er veel. . 
Samen met papa ging ik naar de 
kraampjes en ik liet me schminken 
als clown, een button versierde ik 
voor op mij~ clownspak en ik 
maakte een rommelspot wat ik wel 
heel erg moeilijk vond. Ook kreeg 
ik een lekker glaasje limonade en er 
was ook erwtensoep. Ik vulde een 
kaartje in voor aan mijn ballon te 
hangen en op het startschot van de 
Prins gingen alle balonnen de lucht . 
in. 
Als laatste heb ik nog ontzettend 
gelachen om clown Addie die aller- · 
'ei kunstjes · deed. Jamm~r genoeg 
was het veel te vlug twee uur en was 
.het feest afgelopen. Helaas maar 
volgend jaar ga ik gewoon weer 
tenig. 

Ee.n Peelstrekefinneke 
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Molenstraat 2 
DEURNE tèl. 12393 

Uw Mode adviseur 

LICHTEVELD 
M E ' N ' S F A S H 1 0 N 

DEURNE - MOLENSTRAAT 4 - TEL. 04930-12382 

HET 
BEKERHU/S· 
Molenstraat 1 Oa 
DetJrne 

~rrandstad 

SHOARMA 

AMON 
Deurne: 
Molenstraat 6 

piet 
van de mortel 
dé warme bakker 
Molenstraat 17a, Deurne Tel. 12632 

Gellie zált mi die daag 
toch nie zonder zokken of 
panty's op stap gao? 

Voetiek '88 
Molenstraat 15b - Deurne 
04930-10775 

_ ·HERBERG 
DE ROODE LEEUW 

MARCO. 
POLO ·· 

Molenstraat 27 
5751 LA Deurne 

Rabobanlè ~ 

HAIRDESIGN •• .:• •• 

•ll•r!i~!e;!mp 
et et Molenstraat 23 

tt 5751 LA Deurne 
Tel. 04930-10589 

GROENTEN EN FRUIT 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1993 

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

Tijdens de Carnaval ·~ 
zijn wij alleen (~ 
geopend op: ~ AnZI 
Zondag middag tij- f 8}J 
dens de optocht. ,._../' 

Wi%[M [R30JJ~O[M@~[M 
[Q)O~~W[R3 0 ~~ 

Molenstraat 7 
5751 LA Deurne 

Telefoon: 04930-20051 

5JAAR 
, Willemien ·v.d. Mortel 

Molenstraat 5 
Deurne tel. 10710 

':Bloemboetiek o4nttemarie NOUD VAN DEN EIJNDE' 
Mole~straat 21, 5751 LA Deurne Molenstraat 1 (Markt), 5751 LA Deurne. 

. Tel. 04930-17748 Telefoon 04930-21010 Fax 04930-12813. 

Slagerij 
"Van Engeland" 
Molenstraat 11 • DEURNE 

Telefoon 04930-12669 

~ .. "' . 



CARNAVALSKRANT DE PEELSTREKEL 
UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL' STICHTING 'ÖE PEELSTREKELS' DEURNE JANUAR I 1993 

"Zwerfkeien bevatten onvermoedde krachten" 
Leidse geleerde baart opzien met ontdekking 

Een stukje voorgesch~edenis 

In vroeger tijden, ver voor de hou
teren gulden, toen het gras nog 
groen en sex nog vies was, toen de 
mensen zich nog in dierenvellen 
hulden en _enthousiast met stenen 
gooiden, alle koeien nog Bertha 
heetten en de laatste ijstijd op haar 
retour was, smolt het ijs dat Europa 
lange tijd in haar barre greep ge-
houden had. ' 
Met het terugtrekken van de glet
sjers werden grote rotsblokken, met 
bruut geweld meegevoerd door deze 
gletsjers, zichtbaar en het aanzwel
lende smeltwater zorgde . ervoor dat 
de rotsblokken over · honderden 
kilometers getransporteerd werden. 
In _de bodelil van wat wij tegen
woordig kennen als Deurne liggen 
honderden van deze enorme blok
ken gesteente. Sommige van deze 
zwerfkeien (lat , Hobos Tones) 
komen aan de oppervlakte, anderen 
wachten geduldig op hun ontdek
k1ing. \ .~,1\. ",,. 

J!T 

Situatie ter plekke 

Elke inwoner van Deurne kent de 
gigant Jaap van de Leysing. Dit 
ruim 1700 kilo wegende gevaarte 
werd gevonden onder Liessel op het 
stuk grond behorende bij de'· ge
meente-boerderij aan de Leysing. 
Wat nagenoeg niemand weet ·is dat 
de grootste zwerfblokken van de 
gemeente zich onder het Deurnese 
gemeentehuis bevinden; sterker 
nog, het gemeentehuis en het gehele 
marktplein zijn gefundeerd op deze 
immense rotsformatie. Hier ligt 
vanzelfsprekend ook de basis voor 
het stabiele politieke klimaat wat 

. Deurne al decen·nia lang teistert en 
het inderdaad rotsvaste geloof .in het 
almachtig Deurnes kunnen' is hierin 
geworteld. In 1830 heeft men ge
tracht om de steen bloot te leggen 
maar toen na 4 lange jaren schrapen 
en graven de, in het kader van de 
werkverschaffing ingezette, · Hel-

. mondse mannen en vrouwen teke
nen van slijtage begonnen te verto
nen en er nog geen ·eind aan dit 
reusachtig rotsblok was gevonden 
heeft men wijselijk besloten om de 
zoekactie te staken. Deze tijd heeft 
een onuitwisbare indruk achtergela
ten 1n Helmondse contreien en deze 
vier jaar staan in de Helmondse 
annalen vermeld als de eeuw van 
het zwoegen of als de donkere 
middeleeuwen. Het woord werk~n · 
is sindsdien verdwenen uit het 
Helmonds taalgebruik, het enige 
wat nu nog herinnert aan deze 

periode is de naám van de Hel
mondse carnavalsvereniging: de 
Keienbeiters. De rotsformatie werd 
weer afgedekt met zand en dit 
karwei vergde nog eens vier lange 
jaren en kostte de Deurnese leiding-

. gevenden lange uren van vergaderen 
en delegeren in de plaatselijke 
taveernes. Vooral het leren hanteren · 
van de spade aan de hordes Lim· 
burgse allochtonen, die voor dit 
doel uit de bomen gelokt waren, 
bleek een probleem dat door velen 
danig onderschat werd. Nadat aldus 
het geheel was afgedekt werd · met 
een bescheiden bebouwing rondom 
de Markt begonnen.(zie ook: Cen
trumplan) 
De grootste kei bevind ~ zich . dus 
ontegenzeggelijk onder de I!iarkt 
van Deurne. Liesselse en Zeilbergse _ 
inboorlingen die beweren "de groot
ste" te bezitten doelen dus waar
schijnlijk op de omvang van hun 
hoofd.(zie ook de onlangs versche
nen publikatie ván d~ gemeente 
Deurne:" ~e!lbergse . g'i·9p~hoot } ! ;! g 

heid onomstotelijk bewezen") fl: ~-

Onderzoek 

Recentelijk is er nieuws van ·het 
zwerfkeienfront, prof. . Knuvelder 
van de universiteit Leiden onder~ · · 
wierp jarenlang een aantal zwerfkei
eQ aan een intensief en diepgaand 
onderzo.ek. Vqlgens aloude Scandi
nàvische sagen zouderi8Îfükele ste
nen, afkomstig uit het Noorse Tuf
stän-gebied, eên positieve uitwer- · 
king te hebb~n op het menselijk 
gemoed. Pro.f. Knuvelder, een 

· ' ov~rtuigd positivo, ging na of · er 
i11derdaaad een krachtige werking 
van zwerfkeien op _ h~t áJgemene. 
welbevind~n van de mens uitging. , 
Om de kwaliteit en onathankelijlê
heid van zijn onderzoek te garande.:. 

lijk · elkander in onbevangenheid 
tegemoet te treden. Voorwaarde is 
wel dat 'men de ' steen minimaal 1 
uur per dag zijn of haar onverdeel
de· aandacht schenkt. 
De geneeskrachtige werking van de 
kei is klein, .maar wat ze teweeg 
brengt op het emotionele vlak is 
onflavolgbaar. · 

Deurnese betrokkenheid 

In de wetenschap dat het centrum 
van Deurne ongeveer- op 'een derge- · 
lijke steen gegrondvest · is en de 
gemeente Deurne nog enkele , veel, 

· kleinere exemplaren van deze .zwer
fkeien rijk is, was Knuvelder zo 
wijs om ons als eerste öp de hoogte 
te stellen. Hij bleek zich zeer wel 
bewust van het feit dat zijn bevin
dingen in direct verband staan met 
de Deurnese gemeenschap. Inder
daad is de positiève werking van de 
gigantische kei onder het marktplein 
van Deurne duidelijk voelbaar. 

. , $\eeds, ~ee ( vo·eJt elke rechtgeaarde 
· Deurnenaar die zie~ door de Molen

straat in de richting van de markt 
verplaatst een · warme gloed opstij
gen vanuit zijn lendenen, die na het 
passeren van de etalage van de 
lingeriewinkel verdwijnt en plaats 
lijkt te maken voor een gevoel van 
warmte, geluk en het ware "zuhau
segefühl". V aoral het laatste gevoel 
wordt sterker naarmate men de 
horecagelegenheden op de markt 
dichter nadert, . met een plaatselijk · 
minderwaardigheidsgevoel bij het 
passeren en het aanschouwen van de 
genitaliën van het paard voor de 
Rabobank. Ook is gec01;istateerd dat 
lieden die zich aan alcoholische 
dranken gelaafd hadden en onzacht 
in aanraking kwamen met het ge- . 
meente]jjk '~' plaveisel op de Markt ·in 
opperste" gelukzaligheid bleven . 
liggen en weigerden op te staan. 

· ,· Onderzoek ter plekke heeft aange- :i 

toond dat de weldadige werking van ren bracht hij onder . andere de 
bekende stenen van het Engelse ~ · 
Ston~henge, alle Drents-e hunnebed-

de rotsformatie danig getemperd 
wordt door de hoeveelheid aarde die 

den en Bretonse menhirs bijeer,. op 
het " landgoed Cuddlestone in het 
graáfschap Kent (G.Br.). · 

Opzienbarende ontdekking 

En met succes! Een aantal van deze 
stenen bleek inderdaad een interes
sante kracht te bezitten. Het team 
van zondermeer eminente geleerden 
onder leiding van voornoemde prof. 
Knuvelder ontdekte dat een bepaàl
de gemoedsrust verleent wordt aan 
hen die met · de steen spreken ·en 
hem onderwijl ~nuffelen. . Dèze ·· 
gemoedsrust maakt mensen moge-

haar bedekt. Prof. Knuvelder deelde 
ons medt'.." dat ,aan de oppervlakte 
brengen · dezes · naar zijn mening 

_ weliswaar wenselijk was, maar, 
gezien de verregaande consequen
ties, schier onmogelijk. Navraag 

' leerde ons dat de enige consequentie 
inderdaad een zwaarwegende was: 
de alom geroemde kiosk zou moe
ten worden afgebroken, voorwaar 
voor iedere Deurnenaar een onover
komelijk bezwaar .. Hierdoor werden 
wel de plannen van D'66 om het 
gemeentehuis plat te . gooien ea 
hiervoor in de plaats een conferen
tieruimte voor Deumese carnavals
verenigingen te bouwen boven op 

de saamhorigheid en eensgezindheid 
brengende steen danig in de war 
ges~urd. 

Aaievaart 

Omdat aldus ct'e Deurnese bevolkiilg 
niet optimaal kan profiteren van de 
kwaliteiten van deze rots is besloten 
de Liesselse kei optimaal te gaan 
benutten. want, hqewel minder in 
omvang dan de Deurnese keiforma
tie blijkt Jaap van de Leysing over 
dezelfde immense capaciteiten te 
beschikken. Vandaar dat op iec;lere 
tweede zondag van de maand een 
aaievaart (knuffel~edevaart) naar 
Liessel. georganiseerd gaat worden. 
Wat in de volksmond spottend "het 
Heilig 0 Liessel" genoemd wordt 
zal in de toekomst een niet te on
derschatten bron van steun blijken 
voor velen. Deelnemers aan de 
aaievaart worden verzocht op deze 
zondagen om 06.00 u. op het Deur
nese marktplein aanwezig te 
zijn. Vari:d'!<lr wordt vertrokken u
naar Lies~el, waar ronèl 09.00 u. de · 
kei geaaid-kan worden. Deelname is 
gratis, het is echter verboden om 
met de' auto, fiets, snorfiets, brom
mer, skateboard of rolschaats. de 
tocht te volbrengen, deelnemers 
dienen zich te voet n·aar de kei te 
begeven. De organisatie van deze 
maandelijkse aaievaart wordt !er 
hand . genomen · door Lopersgroep 
Deum~. 

BLOEMEN & PLANTEN 

Helmondseweg 11'a 
Telefoon 13105 
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Stijn Streuvelsladn 4s, 
5751 ZX Deurne 
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Bloemencentrum 
van 

'Deursen 

Schlagerfestival wreed vertoord 

Een simpel misvertand; aan het 
woord is hoofdcommissaris . 
Cnuphfel van de gemeentepolitie te 
Maasbree, meer is het niet. Tijdens 
een optreden van Dennie Christian 

· op het Maasbreese schlagerfe-stival 
kwam een Deurnese slager het po
dium op met zijn zelfgedraaide 
worsten en toonden deze aan het 
publiek . 
Na deze onverwachte interuptie 
raakte de heer Christian in gevecht 
met de Deurnese ambachtsman en 
er vielen rake klappen_ 

·De heer Christian moest met een 
blauw oog het podium verlaten en 
de verbijsterde slager werd door de 
politie van de bühne verwijderd en 
in een cel geplaatst. 
Toen de gemoederen weer wat be
daard waren en het misverstand uit 
de wereld geholpen was bood de 
slager zijn welgemeende excuses en 
een rauwe biefstuk aan de niet 
geheel accent vrije Nedeflander 
aan. 

Broodjeszaak stunt ni~t nieuwe 
broodjes ' 

Door een vernieuwd procedé van 
bakken staat de bakkerswereld op 
haar kop. 
Verantwoordelijke voor deze êon
sternatie is de Deurnese brood
jesbakker Harrie de Bruin, samen 
met u lezen wjj zijn s<L:hrijyen: . 
"Door het traditionele bakprocedé 
om te keren doen er zich tal van 
nieuwe mogelijkheden voor, voor
naamste effect is het verkrijgen van 
een pikante smaak van het pro-
dukt. _ · 
Het broodje oogt als een croissant, 
maar is in smaak, zoals gezegd, veel 
pikanter. Ik heb het nieuwe broodje 
naar mijn jongste telg genoemd, 
maar om commerciële redenen laat 
ik zijn naam voorafgaan door het 
Franse croissant.' 
De Bruin meld ons verder dat het 
broodje een ietwat ondeugende 
vorm heeft, de naam: Croissant 
Neuf. 

'N GOED BOEK-'N GOEDE ZAAK 

boekhandel 
hub berkers 
stationsstraat 42, deurne 
tel: 04930-15813 
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2 Wervelende Gala-avonden 
· Met volle overtmgnrn mogen we 
vaststellen dat de Gala-avonden 
1992 een geweldig succes waren. 
Zowel de zaterdag- als de zondag 
avond waren compleet uitverkocht! 
Op de lste a,vond werd de Deurnese 
slager ten gehore gebracht door 
prins Ton Wijnands met een uit
gebreide achterban van enthou
siaste Heikneuters. 
Op de 2de avond werd Theo Lokin 
uitgeroepen tot Strekel van het Jaar 
en getuige het grote enthousiasme 
bij het publiek kon iedereen zich 
vinden in deze keuze. 
Ook in 1993 zijn er wederom 2 gala
avonden georganiseerd. Dit jaar 
hebben we ,gekozen voor de vrij
dag- en de zaterdag avond 5 en 6 
februari. Het artiestenaanbod is net 
als vorig jaar gelijk, en door de 
keuze van vrijdag en zaterdag zijn 
we in de gelegenheid op beide a
vonden een gezellig bal te hebben 
na de optredens. 
De aanvang is 20.00 uur en het 
programma loopt tot ongeveer 
23.15 uur daarna volop gelegenheid 
tot dansen eo. buurten tot in de 
kleine uurtjes. 
Zoals wij vorig jaar in de media 
bekend hebben gemaakt zal er dit 
jaar geen voorverkoop plaatvinden 
op de traditionele wijze. Alleen le
den van de club van honderd zijn 
in de gelegenheid kaartjes te vooraf 
te kopen op vertoon van hun lid
maatschapskaart. (maximaal 2 per 
lid). 
Voör alle overige in ons Peelstre
kel rijk zullen kaartjes verkrijgbaar 
zijn in de Vierspan. Deze verkoop 
ligt in handen van de Peelstrekels. 
Zorg er dus voor als u geen lid bent 
van de club van honderd, op tijd te 
zijn in de vierspan om zeker te zijn 
van uw toegangsbewijzen. 

Als kletsers komen in de ton H. . 
Sijbers, de Brabantse kampioen 
1992, uiteraard met zijn winnende 
conference. Voorts treedt voor u op · 
de bekende tonproater Frans Brug
mans met zijn winnende klets van 
de Brabantse kampioenschappen 
van enkele jaren terug, welke hij in 
Deurne nog niet heeft gebracht. 

· Als derde en laatste kletser zal in de 
ton verschijnen de hier wel zeer 
bekende Jan Strik met zijn laatste 
tekst, eaarbij hij zowel in Helmond 
als in Valkenswaard bij de Bra
bantse Kampioenschappen de eer
ste plaats nipt aan zijn neus ·zag 
voorbijgaan. 
Het ammusement is ook dit jaar 
weer van grote kwaliteit. Nieuw is 
voor Deurne het duo 
WEBOZOLOL, welke vooral op de 
Keiebeitersavonden voor een aan
tal zeer suksesvolle optredens heeft 
gezorgd. . 
Het Boekels Kwartierke, de relevatie 
van het afgelopen jaar is ook weer 
present met hun typische droge 
lachwekkende humor. Het opti:e
den van Petazzi mi Skruwsaus be
looft wederom een suksesvol, sterk 
ammusement, welke deze groep 
onlangs nog heeft bewezen op het 
Helmond cabaretfestival met 2 uit
verkochte zalen. Nieuw in ons pro
gramma is een zéér komische act 
van een flink aantal Oud-Prinsen 
van de Peelstrekels. We laten u 
verrassen. Eveneens nieuw is een 
shownballet onder de leiding van 
Annie Berkers. Uiteraard is er ook 
weer het traditionele optreden van 
de eigen Dansmarietjes van de 
Stichting de Peelstrekels. 

Op de zaterdag wordt door 
de Stichting De Peelstrekels de on
derscheiding Strikkel van het Jaar" 
uitgereikt. 
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Op 5 en 6 februari 1993 

1 n de Residentie 
"De Vi~rspan" te Deurne. 

Optredende artiesten: 
H. Sijbers, Frans Brugmans, 

Jan Strik, WEBOZOL, 
Het Boekels Kwartierke 
Petazzi mi Skruwsaus, 

aantal oud Prinsen, optreden 
Showballet, dansmarietjes. 

Muzikale omlijsting : 

"De Hosbengels" ~ 
Na afloop bal 

CARNAVAL IN 
''HOTEL-CAFÉ STATIONSZICHT'' 

Vrijdag 
ontmoe~ting met de Zultkoppen 

Zaterdag 
bezoek De Peelstrekels 

Zondag 
gezelligheid rondom de optocht vanaf 

11.00 uur 

Maandag 
Kinderkarnaval met de clowns Slimpie 

en Sloompy vanaf 13.00 uur 

Dinsdag 
11 jaar krentemik met zult bij de 

Zultkoppen 

Woensdag 
haringschillen yanaf 14.00 uur 

·WIJ WENSEN IEDEREEN 
PRETTIGE DAGEN TOE! 

Gon en Jozef Hendriks 
+personeel 
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DE SIERPLEI 
Uw adres voor: Alle soorten sierpleisters 

Muurverven 

DE PEELSTREKEL 
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T DEURNE . ' j 

Helmondseweg 9 
Deurne 
Tel.: 04930-16534 

Knauf gipsen 
Plafondreparaties: lijstwerken en onarmenten 
Gereedschappen voor vakman en doe-:het".'zelver 
Leverfng aan particulieren" stucdoors en (stucadoors-) bedrijve 

aannemersbedrijf 

~ aldenzee b.v. 
-~ 1 1 deur.ne · 
HELMONDSEWEG 42 e'i\ TEL. 04930-12390 

VLIERDENSEWEG 160 Q TEL. 04930-14629 

IN- EN VERKOOP VAN SCHADEWAGENS · 

AUTOHERSTELINRICHTING 

VERKOOP VAN GEBRUIKTE WAGENS 

Helmondseweg 105 5751 PH Deurne 

Tel. (04930) 1 29 99 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ' . 
• Aangesloten bij het Interieur Waarborg fonds • . ' . 
• • • • 
: Het adres voor al uw : 
: meubelen o.a. eethoeken, : 
: bankstellen kleinmeubelen,: 
• slaapkamers matrassen • • • • enz. enz. • 
• lndustrieweg 21 • 
: 5753 PB Deurne : 
• Telefoon 04930·20314 • • • • • fit•••······································· 

Beddenspiraalzaak geopend 

Jan Gaap uit Duth opent een bed
denspiraalzaak in Deurne, de gi- · 
gant in bedspiralen met vestigingen 
over het gehele land en twee in 
België, zal zijn winkel aan de La
zerusstraat morgenmiddag om 
14.00 uur feestelijk openen. 
Hiertoe heeft hij de internationale 
megaster Madonna weten te strik
ken. Mevrouw' Madonna zal in de 
etalage de mogelijkheden van het 
revolutionaire spiraalveren bed to
nen. 
Gaap heeft met de wereldster een 
contract afgesloten, waarin zij zich 
verplicht de komende 10 jaren· in al 
haar videoclips samen met een bed 
van Gaap te verschijnen. De 
film: In bed with Madonna, was het 
eerste projekt van Gaap en de Ita
liaanse, binnenkort zal de nieuwe 
rolprent in de ·bioscopen te zien 
zijn, . de film, die .handelt over een 
beddengigant die in zee gaat met 
een wereldberoemde zangeres, 
heèft als titel TRAMP O'LINE. 

Kunstenaar eist genoegdoening 

De Deurnese dichter Jan ·stoots 
-heeft de recencent Eijergooier van 
het Helmonds Dagblad voor het 
gerecht gedaagd. 
De recencent heeft mij in zijn ar
tikel verkeerd afgeschilderd, hij be
weerde onder andere dat ik mijn 
gedichten verzin, terwijl iedere.en 
die mij goed kent weet dat ik ze 
bedenk. 
Het excuus van de recencent: "Och 
ik schrijf ook Irl.aar wat" maakte 
Sloots nog woedender. 

Offerblok Vredeskapel verlicht 

Het offerblok van het vredeska
pelletje aan de Appeldijk zal wor
den voorzien van een anti diefstal 
verlichtin.g. Sinds de openstelling 
van de kapel, nu zo'n vijf jaar 
geleden is het offerblok al meerdere 
malen door onbevoegden gelicht. 
De verlichting moet deze waar
deloze daad trachteQ. te voorko
·men. 

~ 
Off. Dealer: Maurice La Croix 
Horloge merken: Certina 

Seiko 

kerkhof 
juwelier 

Pulsar 
Duqena 
Prisma 
Casio 
Swatch 

• 

Kerkstraat 7 · 5751 BG Deurne • Horloger - Juwelier 

•••••••••••••••••••••• • • • De grootste keus U nion • 
• De scherpste prijs Batavus • 
• De beste service Fongers • • • • • 
i ~-~ , ~ i 
• • • • : Tweewielerbedrijf : 
! * Wijnen 'f. ! 
• • • St. Jozefstraat 27 · tel. 12494 • : .................... , 

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

SUZUKI .Dealer VAN HAM 
Helm~ndseweg 18 - DEURNE 

Bet~uwbaarheid . - ~ - , 

.. r.~ •• ~.~.~.1 ••••••• "• ..... • ..... • ..... • ..... •• ..... •..J 
van woonhuis tot utiliteitsbouw 

OI' het nu gaat om uw eigen knusse nestje of om een 
groot gecompllceerd gebouw, van Nunen aann&
merSbedrijf bv is uw perlekte partner voor alle bouw
werkzaamheden. Een kwaätatief zeer hoogstaand 
~ dat aJ Yef'IChillende generaties lang in de regio 
Deurne en daalt>uiten aktief is. Een bouwbedrijf dat op 
ideale w12• vertrouwd vakmanschap kombUleert met 
mocteme bOuwtechnieken. Een hechte ploeg uitste
kende vakmensen staat klaar om elke bouwopdracht 
tot in dt puntjes uit te voeren. 

F. J. van Nunen ~n 
G. Bildersstraat 4, 5753 DE Deurne u~ 

De'*""'"""° begel<Mdóng v&n-Oouwopd<acht 
garandeert een nauwgezette bewaking van iedere tase 
van de opdracht en een stipte oplevefing op de af~ 
"""""'t;d. Uil.....S WO«l1 VOO<"" begeltöng van 
hel tota>e bouwptoçes, vanaf de otterie, gebruik 
gemaakt van een c:omputersysteem./IJs u Pfijs stett op 
belrouwbare kwaJiteil, dan iS uw bouwopdracht bij van 
Nunen in meer dan vertrouwde handen. 

aannemersbedrijf b.v. 
tel. 0493(). 13120, fax 04930-12454 
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Club van Honderd 

In dit stukje willen wij graag de 
aandacht vestigen op de aktivi
teiten rond de club ·van 100. 
Eerst iets over de geschiedenis; in 
1971 is door enkele Deurnese men
sen het initiatief genomen een com
missie op te richten met als doel 
financiële middelen bijeen te 
b.rengen om stichting de Peelstre
kels in staat te stellen de carnavals
tradities in ere te houden. 

Dit gebeurde door van de leden van 
deze club van 100 een jaarlijkse 
bijdrage te vragen. 

. Het aldus bijeen gegaarde geld 
werd door de Peelstrekels otide 
andere gebruikt om de Prins te 
ondersteunen, de kindermiddag en 
de carnaval~maandag te organi
seren en aktiviteiten te ontploiien 
voor zieken en bejaarden. 
Tot 1992 heeft deze commissie zich 
hoofdzakelijk achter de schermen 
van het carnavalsgebeuren opge
steld. Deze anonimiteit is, mede 
doordat bleek dat meer financiële 
steun noodzakelijk was, het laatste 
jaar doorbroken. 
De ,club van honderd en het be
stuur van de Peelstrekels zijn in dit 

. jaar overeen gekomen het lidmaat
schap van de club aantr.ekkelijker 
te maken door deze leden een aan
tal voordelen te bieden. 
Dit heeft ondermeer geleid tot een 
voorkeursbehandeling bij kaart
verkoop van Gala-avond en Kerst
bal, gratis toegang tot de nieuwe 
Deurnese avond het Klotgemöl en 
informatie over alle door de Peel
strekels te organiseren activiteiten. 
Omdat de club van 100 dit jaar de 
carnaval magische leeftijd van 22 
jaar bereikt zullen wij onze trouwe 
leden, op een aardige manier, nog 
nader bedanken. 

Tot op heden vond stichting de 
Peelstrekels het bedrijfsleven altijd 
bereid hen zodanig te steunen dat 
alle carnavalsactiviteiten doorgang 
konden vinden. 
Omdat het carnavalsgebeuren 
grootschaliger wordt en het be
drijfsleven niet alleen de kar kan 
blijven trekken, willen wij u vragen 
ons te (blijven) steunen. 
U kunt nu reeds lid worden voor 
het jaar 1993, u kunt dan na car
naval 1993 al profiteren ' van de 
voordelen die dit lidmaatschap u 
biedt. 
Lid worden doet u door minimaal 
25 gulden over te maken op ons 
rekeningnummer 523323425 van de 
ABN-bank te Deurne of op giro
nummer 1070649 t.n.v. ABN Hel
mond. 
Wij rekenen op uw steun en wensen 
u een zorgeloos carnaval toe. 

Namen het bestuur van de club van 
100, 
Leon van Osch, voorzitter. 

OOOOCICCCOCCOOCOOOCOOC)QOO~JQC 

Artis 
De uit Artis ontsnapte Gier is terug
gevonden in een Zeilbergse Beer
put. 

Bejaarden-middag 1993 

In overleg ~et de bejaarden werk- .. 
groepen van Deurne-centrum de 
H. Geest en de Walsberg en de 
commissie-bejaarden van stichting 
de Peelstrekels is besloten een mid
dag te organiseren voor alle bejaar
den, senioren of 60+ al dan niet lid 
van een bejaardenbond. 

De doelstelling is om bejaarden 
personen een gezellige middag aan 
te bieden, het contact met leeftijd 
genoten, even de zorgen en beslom
meringen te vergeten. 

Deze middag zal geheel in carna
valsstijl worden opgezet met mu

. ziek, dans en ludieke voordrachten 
· waarbij het nodige gelachen moet 
worden, waarbij een borrel of glas 
wijn niet zal ontbreken, een gokje 
wagen door middel van een loterij 
is ook mogelijk. 
Wij hopen u op 30 januari 1993 dan 
ook te ontmoeten in Zalencentrum 
de Minstreel aan de Molenstraat · 
71-73 te Deurne Aanvang 14.00 uur. 
De optredende artiesten op deze 
middag zijQ o.a. de Dansmarietjes' 
van de Peelstrekels, de show dans 
groep, de groep Pakzooi, W. Kivits 
met gro_ep, R. Lauwers als Tineke 
Schouten, de Groep van Tony Wij
nands Ger-gedoan de muziek op 
deze middag is in handen van 
v:r.O. en natuurlijk ontbreekt ded 
Prins en de Raad van Elf van de 
Peelstrekels niet. · 

Namens de bejaarden wergroe
pen, 
Commissie befaarden stichting De 
Peelstrekels. 

Loterij 

Sinds vier jaar organiseert stich-· 
ting De Peelstrekels een grote lote
rij. Dank zij uw steun was dit een 
succes en kon de Stichting de re
kening sluitend maken. In 1993 is 
er natuurlijk weer een loterij en wij 
hopen dat deze met uw steun wt:;er 
een succes wordt. De loten kosten f. 
1,00 per stuk. In totaal zijn er 6000 
loten en we hopen - en daar gaa.n 
we eigenlijk. vanuit - dat deze opk 
word.en verkocht. Voor uw · steut} 
danken wij u reeds bij voorbaat. 

De le prijs is een dames- of heren
fiets t.w.v. f. 750,00. 
de tweede prijs is eén draagbare 
kofferset t.w.v. f. 550,00. 
De 3e prijs is een draag~are radio 
t.w.v. f. 200,00. 

De trekking is op Carnavalszondag 
direct na . de prijsuitreiking van de 
optocht in de Residentie De Vier
span om ongever 17.00 uur. De 
uitslag van deze trekking wordt in 
het Helmonds Dagblad en het 
Weekblad voor Deurne/ Peelöe
lang gepubliceerd. 

Steun Stichting De Peelstrekels. 
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Sexuoloog houdt spreekbeurt 

Laat uw relatie veren zal het thema 
van de spreekbeurt van sexuoloog 
Co ltus uit Genitalië zijn. 
De spreekbeurt die handelt over de 
verschillende 11specten van de ge
slachtsdaad en de daàrmee ver
band houdende .euforie begint om 
20.00 uur. Plaats van handeling zal 
zijn het witgele kruisgebouw in 
Deurne. De entree bedraagt 50 cent 
per minuu~, reserveren is mogelijk. 

Man opgepakt 

De heer Madou uit Deurne heeft 
een man opgepakt, hiermede won 
hij de eerste prijs in het nationaal 
kampioenschap Kereltillen van het 
landelijk genootschap ter bevor
dering van oplichting. 

Ledenstop alleen~taanden bond 

Na het bereiken van een leden
bestand van 1 heeft de alleenstaan
denbond Deurne besloten een le
denstop in te voeren . 
Meer leden is strijdig ·met onze 
statuten, aldus de bond. 

Trein op tijd! 

Een treffend voorbeeld van Perron 
geluk. 

Fokv,erb,ód Windhonden 

Voortaan is het verboden om wind
honden te fokken; milieu deskun
dige van der Lugt licht toe: Gezien 
het feit dat het Brabantse. land in 
een kwade reuk staat lijkt het mij 
niet juist om door te gaan met het 
fokken van viervoeters die zich én 
snel vooribewegen én een vreselijke 

· stank verspreiden. 
Reeds bestaande honden- mogen 
enkel in de buitenlucht optreden · 
met een zogenaamde windzak aan 
het achterste bevestigd. Indien de 
eigenaar zich niet aan deze be
paling houdt kall' een forse boete 
zijn deel zijn. Volle windzakken 
.kunnen in de K.C.A. box gede
poneerd worde_n. 

Koningin in cognito op bezoek in 
Deurne 

Naar nu pas bekend is geworden 
heeft koningin Beatrix onze Reel- · 
gemeente begin januari met een 
bezoek vereerd. 
De· Rijks Voorlichtings Dienst 
zwijgt in alle talen, maar een los
lippige ambtenaar, wiens naam wij 
niet vermelden, wist ons te vertellen 
dat hare koninklijke h~ogheid op 
bezoek was in het kader van 
Deurne Super Gemeente. 
De koningin werd vergezeld door 
de heer Lubbers en Kok en de 
ernstig ogende gedeputeerde de 
Geus. 
Na een fietstocht door de gemeente 
en een kop koffie in een café aan de 

- markt begaf het gezelschap zich 
naar het gemeentehuis, alwaar een 
aantal handtekeningen geplaatst 
werd. · 
Onze informatiebron spreekt ten 
stelligste tegen dat de aktie m.b.t. de 
status aparte van Deurne onder
tekend is, maar wel liet hij door
schemeren dat ons nog veel te 
wachten staat. 
be koningin ging gekleed in spij
kerbroek en windjack, de hoge 
ambtenaren volbrachten de fiets
tocht per tandem. Het is verder niet 
helemaal duidelijk of de delegatie 
na afloop van het formele gedeelte 
zich nog in het uitgaansleven heeft 
gestort, wel zijn er enige klachten 
m.b.t. geluidsoverlast gemeld in 
Deurne-centrum. 
De klagers meldden de politie dat 
zij rond 3.00 uur luidkeels "Hup 
Holland Hup, laat de Peel niet in 
zijn Hempje staan" door de Raad
huisstraat hoorden galmen. 
Waarnemend corpschef Boeuf in 
de Boeijen deelde ons desgevraagd 
mede dat twee agenten en drie 
diensthonden poolshoogte hebben 
genomen, maar niets verdachts 
hebben gezien. 

Later die nacht kwam er nog een 
melding binnen van een inwoner 
van Zeilberg die tqen hij 's morgens 
bij het tandenpoetsen naar buiten 
keek een oranje confetti wolk voor
bij zag dwarrelen. Het onderzoek 
dat meteen daarna is gestart heeft 
geen oplossing gebracht, vermoed 
wördt dat het hier een groepje feest
vierders betreft dat zich bediend 
heeft van snelle voertuigen van een 
niet nader te noemen Duits merk. 
De baas van de politie, onze bur
gervader, heeft besloten om het 

· onderzoek te staken en over te gaan 
tot de orde van de dag. 

Goeie' Aaod ' 1 ! 
As ge drukwèrk wilt 

beste/Ie, 
dan moette ge SMITS 

eventjes belle. 

Of ut naw UIJI rèkeninge, 
stickers of tfauwkartjes gi, 
wai zitte nerges mi. 

Gin gelul, goei spul !!! 

Smits Drukwerk Service 
P. Gabriëlstraat 6a - 5753 DG DEURNE - Tel. 04930-11041 

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

terbeek 
HELMONDSEWEO 6 
Sprèèknummer: 13827 

Gespecialiseerd in Milieu-vriendelijke producten · · 
voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie 

~ · ~ deurnese bouwmaterialen 

Deurne 
· ~ ~ Beverdonk 2 

~ ~ Tel. 04930·10753 
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~**********~ 

~~:,:~~,~~~~:,:~:~~en • 
Tel. : 04930 - 15314 Fax: 04930 .- 17355 

• • • • • • • • • • • • • • • • • " 

LUTTERS 
BOUWBEDRIJVEN BV . 

Voor al uw rondhout, tuinhout, 

bielzen, etc . 

Houtverwerkingsindustrie 
A.J. Fransen bv 

Grote Botte 1 7a 
5753 PE Deurne 
Tel. : 04930-16501 
b.g .g. 17784- 12372 llF 

Vur ne skon geknipte kop 

Heuvelstraat 13, 

5751 HM Deurne 
Tel. 04930-12909 

woningbouw,-utiliteitsbouw, renovatie, 
restauratie, aanpassen van woningen, 
projektontwikkeling, KOMO·timmerwerk 

Derpsestraat 41 Deurne 
Postbus 92 5750 AB 

Telefoon 04930-16888 
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Cor Hikspoors 33 jaar lid van 
Carnavalsstichting "De Kei" 

Als je. willekeurig iemand in Liessel 
vraagt wie Cor Hikspoors is, dan 
zal niemand lang na hoeven te 
denken. 
In Liessel vervult Cor vele functies 
in het verenigingsleven. Om er 
maar eens een paar op te noemen: 
Lid van RKSV Liessel en leider van 
het 4e elftal; Commissaris van de 
gemengde zangveremgmg; be
stuurslid van diverse spaarkassen; 
lid van biljartclub "Nooitgedacht"; 
regelateur van diverse toepcon
coursen in Liessel en verder vrij
willige kracht van het Kinderva
kantiewerk. 

En vanaf 1959 is Cor Hikspoors lid 
van Carnavalsstichting "De Kei". 
Vanaf die tijd heeft hij hiervan 
onafgebroken deel uitgemaakt. Cor 
heeft ook een aantaljaren bestuurs
funktie uitgevoerd en is altijd zeer 
aktief bezig bij "De Kei". 
Wat er voor de carnavalsvereniging 
ook gedaan moet worden, Cor is 
altijd paraat. Of het nu is voor het 
ophalen van spullen voor de 
Vlooienmarkt het opbouwen van 
de Prin en wagen of het rondbreng
en van het clubblad "Alaaf', op Cor 
kan altijd gerekend worden. Zijn 11 
en 22-jarig jubileum werd intern 
gevierd binnen de vereniging. Ver
der heeft Cor Hikspoors vele on
derscheidingen in ontvangst mo
gen nemen van o.a. de FEN 
(Federatie Europese Narren. 

Carnalal in de Peel 1992 

Beste men ·en uit het Peelstre
kelgebied. 
Het is alweer bijna eenjaar geleden 
dat ik al Prins van het Heikncu
tersrijk mer mijn Raad van Elf met 
dames, het be tuur de dan mariet
jes en onze hofkapel de Heidemu
zikanten een bezoek mocht breng
gen aan uw residentie. 
Aan de vraag van uw vereniging om 
tegelijk met dit bezoek het win
nende carnavalslied 1992 bij u ten 
gehore te brengen hebben wij graag 
voldaan. Ook de mogelijkheid om 

de ambiance waarin dit bezoek 
plaatsvond voor een groot déel ter 
plekke zelf te mogen maken was 
zeker de moeite waard. Denkt u 
nog maar eens terug aan de ba
lonnen, en onze hofkapel en de 
groep "Sretuenkieh" . .In dit ver
band wil ik nog graag alle "bellers" 
van welke kant van het spoor dan 
ook bedanken voor de steun die 
nodig was om deze competitie te 
kunnen winnen. 

Eens te meer is weer gebleken dat 
door het maken van muziek een 
verbroedering tot stand kan ko
men. Wij hebben ervaren dat door 
het hebben van wederzijds· begrip 
veel mogelijk kan zijn. Laten wij 
met zijn allen proberen om dit ook 
in de nabije toekomst zo te houden. 
Mijn wens is dan ook een voort
zetting van de gegroeide totstand
houding onder het motto, wat te
vens de moraal is van het erhaal: 
"Als wij samen willen moet dat kun
nen". 
Namens onze vereniging wil ik jul
lie hartelijk bedanken voor de uit
nodiging. 'levens wil ik alle collega
prinsen en hun verenigingen dan
ken voor de samenwerking welke 
wij hebben ondervonden. Wij wen
sen u allen veel succes in het ko
mende carnavalsgebeuren. 

Namens CV De Heik_neuters, 

was getekend, 
Ex-Prins Tonny den Urste. 

Hallo Karnavalsvrienden, 

Als de diversen nieuwe Prinsen 
onthuld zijn verschijnen ook weer 
de karnavalskranten waar we· in 
kunnen lezen wat voor een pro- · 
gramma er gebracht wordt. 
Maar voor het zover is zijn velen al 
aan de slag om het karnavalsfeest te 
laten slagen, Voor de een is dat het 
deelnemen aan een optocht me~ 
een wagen of groep en een ander is . 
bezig een klets of lied te maken 
voor een Bonte-avond. 
De hofkapellen repeteren en de 
Raad van Elf leden halen adver
tenties op en zitten in _werkcom
missies. Elke karnavalsvereniging 
probeert een programma te breng
en waar velen zich in kunnen vin-
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den. Aan kinderen, bejaarden en 
zieken wordt speciale aandacht ge
schonken. Karnaval moet je niet 
vieren maar karnaval inoet je be
leven. Ieder op zijn eigen rnanier. 
Uitbundig in het gehos of vrolijk 
kijkend naar de optocht. · 
Als we er samen voor blijven zor
gen dat kafnaval een feest blijft 
voor iedéreen, dan gaat dit feest 
nooit verloren. Ik wens iedereen 

· een fijne karnaval toe. 
Alaaf, 

Toon Kanters, 
Voorzitter C.V De Dorstvlegels. 

··ne Eerste Jaars 
Half oktober werd ons gevraagd 
om de Raad van Elf van de Stich
ting de Peelstrekels te komen ver
sterken. Na een kleine periode van 
nadenken hebben wij volmondig ja 
gezegd. 
Het 33-jarig bestaansfeest van de 
stichting was voor ons het begin. 
Het was een groot succes, en voor 
ons het teken om ermee door te 
gaan. 
In'januari was het voor ons net zo 
spannend als voor de nieuwe 

. Prins, want . nu begon Carnaval 
1992 pas gçied. We kregen een spor
tieve Prins· en dat hebben we ge
weten ook. We moesten met onze 
benen veel van de grond, onder 
aanvoering van de Prins, die ons 
goed dirigeerde. 
Na enkele carnavalsavonden, die 
vooraf gingen aan het echte feest, 
konden we bijna niet meer wachten 
tot de carnaval van start ging. het 
begon op vrijdagavond en we dach
ten dat we deze dagen wel aankon
den, maar naarmate de dinsdag 
naderde, begonnen we· de ver
moeidheid toch te merken. We lie
ten ·dit natuurlijk niet blijken. 
Tijderrs het popverbranden reali
seerde we ons pas 'dat Carnaval 
1992 erop zat, maar dat we konden 
terugkijken op een voor ons, en 
natuurlijk-voor iedereen, geweldige 
Carnaval. 
Bedankt Prins, Prinses, bestuur en 
de andere raadsleden, dansmarie
kes_, Hosbengels en .alle andere die 
van Carnaval 1992 een geweldig . 
feest gemaakt hebben. Wij ver
wachten dat het in 1993, met jullie 
steun, net zo gezellig zal zijn. 

De eerste-jaars Raadsleden 

Wij wensen u knotsgekke 
carnavalsdagen! 

stationsstr. 6 
deume tel. 10180 

kerkstr. 3a 
gemert tel. 64981 

En dan nu even Serieus! 

De redactie is op zoek naar oude 
Carnavals-kranten (uiteraard Peel
strekels ), alsmede authentiek foto
materiaal 
We weten dat er onder de Deurnese 
bevolking nog het een en ander uit 
e·en (soms) grijs verleden aanwezig 
is. Het ligt in onze bedoeling om dit 
materiaal onder te brengen in een· 
archief, omdat we zeker niet mogen , 
vergeten hoe het ooit zover is ge
komen. 
Bent u in het bezit van authentiek 
material, dat gebruikt is voor de 
vervaardiging van de krant, stel ons 
dan op de hoogte. U kunt ons 
telefonisch bereiken onder num
mer: 04930-13276, Of schriftelijk op 
het adres Mozartstraat 109, 5751 
EK Deurne. 

Bij voorbaat, willen wij u danken 
voor uw medewerking. 

P.S. kent u mensen waarvan u weet 
dat zij nog materiaal hebben, maár 
buiten Deurne wonen, dan verne
men wij dit ook graag. 

Namens de redactie, 

Jan Rakels 
Ook na de Carnaval bereikbaar! 

~~J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'~J"'J"'J"'J"J"'J"'J"'J"J",J"..ICiCC: 

Spijt 

De gelaten boer betoonde spijt. · 

P.T.T. nieuws 

Gisteren is in Deurne het eerste 
Faxhuisje geplaatst. 
Na de invoering van de kaartte
lefoon. leek het .de sponsor van. 
voetbalminnend Nederland ver
standig om in te springen op de 
vraag: 'N0g geen Fax?' 
Of het projekt op landelijke schaal 
doorgézet zal worden gaf de ver
antwoordelijke medewerker geen 
antwoord, maár hij verwachtte wel 
dat e.r in het begin veel mee wordt 
gespeeld. . 
Nadeel van' het systeem is dat er 
nogal wat papier vrijkomt, · al dan 
niet bedrukt, men overweegt om dè 
antwoorden via een display weer te 
geven, niet omdat dit milieu ver
ontreiniging voorkomt, maar -me.er 
omdat dit minder welgestelden be
let om het papier als deken voor de· 
nacht te gebruiken. 

Illegale kapper opgepakt 

Boswach.ter Z. Bos is uit zijn funk
tie ontheven door Staats Bosbe
heer, toen bleek dat voornoemde 
Bos illegaal enige woudreuzell'had 
geveld. 
Staats Bosbeheer heeft de gemeente 
politie ingelicht en ~isteren is de . 
snoeigrage kapper opgesloten ach
ter tralies van het Bosche gevang. 
Gevraagd naar zijn motivatie ant
woordde de delinquent dat hij het · 
geeikel beu(k) was. 
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Stretch Top Systeem! 
Uniek rustig zonder golven. 

EEN MAAND GRA tlS OP PROEF 

DE PEELSTREKEL 
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()verzeese groeten-

H. ·Martens 
Paul Gabriëlstraat 5-9 

Tel. 04930-16282 

De P.T.f. denkt met u mee is de 
. nieuwe slogan, zo blijkt. Afgelopen 
kerst heeft een aantal Deurnena
ren, die familièleden over zee heb
ben hun porto en wenskaarten ver
goed gekregen. Deze eenmalige 
geste is afkomstig van de nieuwe 
filiaalhouder van het Deurnese 
postkantoor; mevrouw Kartelrand. 
Bescheiden· legt ze uit: "Ik wilde 
verwensen een andere, positievere 
dimensie geven." 

, ·:" 

· I VOOR AL UW DIE~VRIES PRODUCTEN l Het hoofdkantoor heeft mevrouw 
Kartelrand op nonactief gesteld, dit 
omdat zij niet gediend is van een
mans acties uitgevoerd door vrou
wen. 

inte-rnationaal transportbedrijf 

heftruckverhuur op- & overslag 

jan verhaegh b.v. 

voltstraat 22 - postbus 77 
5750 ab deurne - holland 

,tel. 04930-13331 - telex 51523 
' fax. 04930-1061.1 

•• •. I' 

.·.": .. ·.·· · .;.: ... ··· 

'· 

Interieurbouw W. v.d. Heuvel 

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

J. STEEGHS 

dag en nacht 
bai ons uit de 
bloemen· 
automaat 

HAAGEIND 24 

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

Ampèrestraat 4 - 5753 ST Deurne 
Telefoon (04930) 16563 

Nieuw boek over Deurne 

De vermaarde science fiction 
schrijver S. Trax gaat een toekomst
boek over Deurne schrijven. 
Tegen de tijd dat het klaar is zal hij 
een lezing houden in het nieuw te 
bouwen congrescentrum, waaraan 
hij het eerste hoofdstuk heeft ge-

. weid. 

Brouwerij de Zon komt met nieuw 
bier op de markt 

Aan qe Lage Kerk in Deurne is 
brouwerij de Zon gevestigd, deze 
brouwerij zal binnenkort met een 
eigen bier op de markt komen. Het 
bier dat Origami gaat heten is vol
gens familietraditie gevouwen . 

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

~ ~ ~ 
~ ~ 

1 CAFETARIA 1 
1· 'T HOFKE 1 
~ ~ ~ 

~ ~ 

~ Voor 'n lekkere 'snack' ~ 
~ ~ 
~ de juiste plekl ~ 

~ ~ 

1·-.,, WINKELCENTRUM KOOLHOF 1 
~ . . ~ 

~-·············-~-~~~~~~~~~~ 
.·. :, . .. . ~ 
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Afhalen Sleutels 

Zaterdagmiddag vóór de carnaval 
staat de Markt in Deurne voIOp in 
d~ belangstelling Op d~.1'0 . <Jrkt heb.
ben zich alle 7 carnavalsvereniging
en met hun blaaskapellen en andere 
aanhang uit de gemeente deurne 

· rqnd 15.00 uur verzameld om om 
1530 uur de sleutei''van .hun prins
dóm uit handen"va.n Burgemeester " 
Sineets in ontvangst te nemen. 
Door . het overhándigen var1 de . " 
sleutels wordt symbolisch de macht 
in de . l]~g _ d~ . va,n _ de 7 _ pr~n.S!:ll . 

gelegd. ,,,.. . , ~ ""~.., '.} f :.J: " 
De e traditionéle:h'apJYehi11g 'op de , 

" Mé'(rkt heeft d!ln een vervolg in de ~ 

" reslctentie De". Vierspan van De · 
Peelstrekels, wàarbij :natuurlijk ic- ~ 

. dereen welk'ö.[$~ - ~bor alle prin- '. 
·~ sen \ wordt de ~.gemeester onder- . 
..,.scheiden en zlr len <;Ie blaaskapel- ' 

• · ~ "·.~ ~. ~ , ~- "citt 

len zich van hun beste kant laten 
zie11. Uiteraard met' één droogje. 

; -: " - . 
... . / I'S.. •' 

;. • ! \ ~,1 · "~ 

Als u dit evenement nog nooit hebt 
meegemaakt, moet u zich eens de 
moeite troosten om dit wel te doen. 
De Commissie Sleutelafhàlen is er 
zeker van dat u dan voortaan van: 
de partij bent. Het meemaken van 
en meedoen aan dit èvenement is· 
beslist 'èie moeite waard. · 
Tot. zje,os O(l d~ M~rkt . 
De Pottenbakkers uit Zeilbei·g 
I)e Dors(t)~legelf ~it ~1i~fd~D ,.. . 

. De Pe_eylplu,imen utttJ1elep:fitvee n_: 
De' t.n , ~w~ · ~r,~rs--~uif N- ~_rkäfit- ·· .l 
De . ~e,i füt p;,1es~r i ~--;f, it '' .i; 
~e 'J.d:êflBtel.!te:rs,:üi B't ~ f4:zeîe~o~ 
chie 
~e P~à~e~ . ls uit Deurne. /W V 
i ~f,i- ·~ ·,'""·. . ~j1 ! '?' ~~\J,'.f{~t'' : 

"'· ')-A 'i ,":" 

( 
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Zuidooster 

Busdub Zuidooster overweegt haar 
naam te veranderen. Direkteur 
Overstuur legt uit: 'Kijk, in de och
tendspits hebben wij geen klagen 
qua · klandizie, ook de avondspits 
zit wel snor, maar de rest van de tijd 
zijn we leeg._ · 
Ons ideaal is beslagen ramen de 
gehele dag, maar dit blijkt helaas 
niet haalbaar. Om nu wat meer 
realiteit aan, te brengen hebben wi;l 
besloten om onze naam te ver-
anderen, we hebben gekozen voo~ 

.... Er: Willem bedankt voor de illustraties .". 

. een naam die precies aangeeft . Kunstbraken 
waarmee we bezig zijn de laatste : .•.·· r ?"' _,.. '"·if''.,:: ·• 

· tijd. . · Öná~r tle , n~a'm ' ' Kóts..Sierli]k.' ~ or-
Een Zuid-Oosterbus wordt geken- ganiseert kotscentrum de Braak het 
merkt · ~oor''J~e :. z~t~ls,_:v.~npaan dat. ·_.,! ; e_e:tste.; :Bta.akfestijn. ,op het :ten;ein ." ',': 
wé onze maatschapplJ 111 de toe- van wieler- en golfclub Holé, Holè . 1; 
koms~ lat~~ rijden <?}14.e_r ?~ - naam: in e.e~1. . ."*': f · · . , 
Stf).~ltJeshft : ~~ .-:( :.?;t·l·/ Het is de b~do.~lm&_ dat .. d_ê,}e,e!J$ 
Te·gen de tlJtl' ~ . de :.; :.f~.en weer nemers zo s1erl1Jk· mogehJ~ '· i;aeh-·" 
vo~_ew~se:nl~~n g~ 1 ~J1 ~: over in ten te braken, dit kan in : ö§.~g;i~ '. {;'f 
W~1Jfru1t B~ \', · .:;'~~:c~~~k·:. gewoon rechttoe rechtaáh." · · ",. · .. i 
De, ' ak~ie: N!~~ '. sli~!F:~~it~pmt u e~n Het gebruik. van vingers is ver- J 
hee~ emd! bl.1Jft töt em~25 geldig. boden, de wmnaar kan naast een 

· · · , " ~ j •.;_., · -~ fors geldbedrag een mooie beker , 1 
~,. ,,, .. , , . . mee naar huis nemen. :.; 

~ RJ ~kv erbod Er Wordt ook een prijs uitgeloofd · <i.l: · 
t, lt'~ voor de mooiste maaginhoud. ».fÎ 

-Vofütaan is het ook verboden om Deelnemers dienen in driedelig ""'1 

~ op: ·~ de 9penbare. weg te roken, de ~ostu ~ 111 hp, ~ kU,n$tfl'f yveJ_1 one.~ ;~1 
politie zal hier'li.<1;uw op ,, toe gaan ," .vt h~t _RrggrftJllip.aÇXun_st ,ell ~iJJ.. ,"»:; 
zié'tl. van de AVRO zal aandacht besteed :vr · 
H~ · . roken in de berm is voorlopig worden aan dit opmerkelijk ini- i~ 

nO~ i wel toegestaan. . ,,... ~ tiatief. ,,.~""' ;r .r ... -.i!'i 
;~ . ~~- ' ~ ~ ~-""" ,, 

~ ~· ;~ i!< i. 

"J 

, ' :~ 

PÜstbus 9, 5750 AA DEURNE ~~ :; 
6 

Wattstraat 1, 5753 RK DEURNE · 
Nederland · . (~, 
Tel.: 04930-1 5300 : · c.i::~ ~~~ 
Telefax 04930-10945 · · · 

~ .., 
~;. . ~. ~ ;.. :i~ "i*~;: ~·, " 

" / 

~

~l* 

)J1 i ...... .r ";.• ~ ~ 
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••••••••••••••••••••••••••••••• . ~ . 
: ~~;,;tM~IALlATIES bv' gas : 

1 u , electfo-t:~f ~~ 1 
• dakbedekkingen e 
e lood- en zinkwerken • . - . . . - . 
• Dorpsstraat 66, 5735 AA Aarle-Rixtel, Tel.: 04928-1234 e 
•.....•............•.......... : 

Borrelhapjesfabriek fö gebruik 
genomen 
De borrelhapjesgigant Luycks 
heeft eergisteren haar nieuwe fa
briek op het Deurnese industrie
terrein in gebruik genomen. Een 
augurkvormig luchtschip dat bo
ven de fabriek zweefde was voor
zien van de pakkende tekst: Neem 
een uitje van verzuurde grond! 

L'\\' Al>Rt:S VOOR: 

Nieuwe Helmondse politieke partij 

De V.G. is de nieuwste politieke 
partij die in Helmond mee zal 

. dingen naar de gemeentelijke 
macht. 
De V.G. staat voor Vroeg Grijp. 

ASSURANTIEN - HYPOTHEKEN 
FINANCIERINGEN AOVIEZE!'li 

l'ERSOONLLJKE LENINGEN 

Tel.: 04937-'9.2824 "NOVA VITA" .. 
ASSURANTIEN B.V. 

Laan ten Roode 7, 5711 CA Someren 

Olympische spelen v:an het jaar 2000 
naar Deurne 

De voorzitter van het Olympisch 
Commitee · de heer Samaranch 
heeft Deurne· aangewezen voor de 
Olympische spelen in het jaar 2000. 
Bij het vernemen van dit besluit 
heeft het college van B & W meteen 
besloten om sportpark de Krane
mortel weer in eigen beheer te he
men en de daar zetelende sportver
enigingen het eigendomsrecht af te 
nemen. 
De plaatselijke frikandellengigant 
heeft toegezegd de spelen te spon
seren, indien · men de catering mag 
verzorgen. 
Politiehonden vereniging "Effe 
doorbijten" is aangezocht om de 
bewaking ter hond te nemen. De , 
kinderen die destijds Holtens Mo
len aan stookten worden verzocht 
om de Olympische vlam aan te 
stoken. Omroep Deurne verzorgt 
de verslaggeving ter plekkke. 

Kleiduivenvereniging zoekt nieuwe 
leden 

De Deurnese kleiduivenvereniging 
"Het . kapotte burdje" heeft een 
ernstig gebrek aan handige men
sen, die in de av9nduren enig boet- -
sèerwerk willen verrichten. 
Hoewel de noeste ha:ndenarbeid 
van deze vrijwilligers meteen a{ln 
diggelen geschoten wordt door me
de clubleden betreft het .hier een 
niet te onderschatten bijdrage aan 
de kleiduifsport in Deurnè. 
Geînteresseerden kunnen zich in 
verbinding stellen met de heer 
Wildschut aan de Schutsboom te 
Deurne. 

, DE PEELSTREKEL 
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" 

Administratie- en Adviesbureau L.A.B. 
Voor midden en klein bedrijf 

Voor deskundige verwerking, ondersteuning, begeleiding en 
advisering van: 

u~ komplete fin~mciële a9ministraties loon- en personeelsadministra
ties, opstellen Jaarrekeningen en rapportages, Belastingen, 1.8. en 

V.P.B. (ook voor particulieren). 

Schotselaan 2, 5758 AH Neerkant, Tel. 04766-3498 

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ . ' 

{r ~&74óec-0.o/yte~ · f 
{( \ - v1fdou11cle4 - J 1 /iJ. IA 

~ mark mart~ns {( 
{r deurne 04930-16642 mark martens ~ 
{{ holland fabriekstraat 35b 5753 AH Deurne IA 
{( =--------:: Tel. 04930-16642 {( 

spec. Harley-Davidson {{ 

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

Nieuwe dans met carnaval 

De nieuwste rage ·met Carnaval zal 
de eeuwenoude Limburgse · dans 
zijn, deze wijze van ritmisch voort
bewegen met één of meer mensen, 
waarbij heupen, kuiten, oogleden, 
en ellebogen in verhoogde akti
viteit zijn wordt voor het gemak de 
Limbada geno~md. 
Binnenkort starten de lessen. . 1 · 

Bierbrouwerij Aarle Rixtel 

In Aarle-Rixtel wordt morgen een 
nieuwe bierbrouwerij geopend die 
een geheel eigen bie;r..zal gaan brou
wen. Het procedé is afgekeken van 
de Engelsen, maar de grondstoffen 
zijn afkomstig van Aarlese grond, 
zo vertelde ons brouwmeester Jan · 
Vierbier. Het Ale Blie wordt voor
lopig alleen op fles getrokken, bij 
succes zal men ,overwegen om het 
bier ook op fust in de händel te 

. brengen. 
~lillillillil~lillillillillillillillillillillil~lillillillillillillillillillillillil 
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E ~lt~ ! 1 wegenbouwmaatschappij j. heijmans b.v. ; 
lil Godsweerdersingel 89, Postbus 212, 6040 AE Roermond, Telefoon 04750-34072 ~ 

lil 'n goede bekende in de wegenbouw ril 
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Chinese minister op bezoek in 
Deurne 

De.Chinese minister van financiën 
Deng Xioau Ping Ping is op bezoek 
in Deurne. China is geinteresseerd 
in de werkwijze van de Deurnese 
wethouder van financiën. De Ne
eiandse minister van financiën 
de heer Kok bekijkt dit bezoek met 
scheve ogen. 
Hij had gehoopt dat ook hij met 

7 een bezoek werd vereerd, maar de 
Chinese ambassade liet hem weten 

weinig interesse was naar de 
h'arde gulden en dat men meer 
aandacht had voor de Peelrand,-die 
D.llffuaus wil slaan. 
In -het protocol is op uitdrukkelijk 
verzoek van de Chinese minister 
een bezoek aan het hertenpark op
g nomen. Verder is de minister van 
het Engels/Chinees/Deurnes van 
de wethouder gecharmeerd, hij 
noemt Duffuaus uitspraak: Nie 
Hoau ge't Doet, mer dagge 't doe<rn 
riJp voor een Nobelprijs. 
Het bezoek duurt nog drie dagen, 
hierna vertrekt de minister w 
naar zijn land om rapR tt. te 
brengen. 

Clarinet verboden terrein voor · 
vissers 

Na de succesvolle actie van àf
gelopen Carnaval, is het niet langer 
mogelijk om een lijntje uit te wer
pen in de Clarinet. Door veelwl
dige nuttiging van de vloeibare sub
stantie die zich in de afgraving 
bevond staat er nog maar een cen
timeter water in de voormalige bad
plaats. 
Gezien de strenge miliéueisen op 
landelijk, provinciaal en gemeen
telijk gebied is besloten om de 
sport- en amusementvisserij te ver
bieden. De verantwoordelijk car
navalsvereniging heeft haar excu
ses reeds aangeboden en zich be- · 
reid verklaart om al het mogelijke 
in het werk te stellen om de 
waterstand weer op peil te brengen. 
Als symbolische gift zullen de láat
ste twee flesjes geleegd worden in 
de voormalige visvijver, erop ho-

end dat de geneeskrachtige wer
king de rest zal doen. 

••••••••••••••• 
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Vleesschotel aangeboden aan Prins Jo 1 bij zijn afscheid 
door Charles van Goch. 

Koningin schenkt Deurne dierentuin 

· Om Deu,rne nog meer luister bij te 
zetten heeft koningin Beatrix bij 
koninklijk besluit vast laten leggen 
dat de aan haar geschonken Lon
dense Zoo naar Deurne komt. 
De LQndens.e...Zoo is een geschenk 
van dê Engelse Queen aan haar 
Nederlandse ambtsgenote en .ver 
familielid. · 
Waar nu nog het hertenpark is zal 
over. een jaar een spiksplinternieu
we dierentuin zijn, met wilde die
dieren en exotische vogels. 
De Queen en de koningin zullen 
gezamelijk de nieuwe dierentuin 
openen, welke de Prins Hendrik 
ZoZoo zal gaan heten. De bewo
ners van het hertenpark, inclusief 
Fred het Chinese hangbuikzwijn 
zullen elders gehuisvest worden om 
verorbering door hun wilde ver
wanten te voorkomen. De Walhal
la zomerfeesten zullen voortaan in 
de kasteeltuin plaatsvinden. 

Tweede hands winkel opgeheven 

Tweede hands winkei "Vruuger 
van auw" is opgeheven. Eigenaar 
Hebben deelde ons mede dat de 
gemeentelijke heffing op zijn ne
ring onbetaalbaar is geworden. 
Over elk verkocht tweedehands ar
tikel ben ik verplicht om verpats
belasting te heffen, hierdoor krij
gen afdankertjes een w.aar4e. ie 
niet zouden misstaan voor een an
tiek meubelstuk. De heer Hebben 
gaat zich nu toeleggen op het ver
zamelen van cigarenbandjes en an
dere curiosa, verkopen doet hij niet 
meer. 

-
Bierdrinkkam pioenschappen 

In zaal Hijsen in Bierden zullen de 
nationale Bierdrinkwedstrijden 
over het jaar 1993 gehouden 
worden. 
Het inschrijfgeld wordt na afloop 
.door de zaaleigenaar geind. , 

••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • : NATUURSTEENHANDEL : 
.• • DRIESHEN .• • . Aanrechtbladen . 

: Grafstenen : 

• _pórpels , e 
: , Tegels (natuursteen) : 
e Vensterbanken e 
·e Wij repareren tevens uw oude grafstenen. 0~1ze kwaliteit, uw garantie. e 
• · Haspelweg 23, Deurne, tel 13632, fax 21652 · e • • -
················ · ·····~········· ••••••••••••••••••••••••••••••• -: ~ ::ENK : 
• -=~ • 

: . ,Ë~ ~ARTENS AUTO'S • 

• • • •• Verkoop van nieuwe ~n gebruikte auto~s 
: · ·' ,· · ' goèdeservice · - . · · ." .. : -•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~\~ , , 
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Spiegel r ' · 

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

v. Loon 
Sanitair 
Liessel 

04934-1431 

Vrijdag t/m Dinsdag Groot Carnaval 
- Met de beste super CD muziek, volgens bekend recept 
_ Geopend vanaf 14.00 uur · 
_ Woensdag Poets- rustdag 
_ Donderdag Haring schillen 

Red Lion gentle place 
. for gentle people 

Molenstraat ·31 • 5751 LA Deurne Telefoon 049~0 1.51_92. ./ 

DE PEELSTREKEL 
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Nieuwe straatnaam Walsberg Agrarisch Nieuws 
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Een minder spannend Carnaval 1993? of toch" 

Afgelopen Carnaval 1992 hebben 
wij van de Peelstrekels met volle 
teugen genoten van het carnavals
gebeuren. Een in onze ogen goede 
en populaire Prins Jo I, een nieuwe 
voorzitter die zijn enthousiasme 
deed overslaan naar het Bestuur en 
de Raad van Elf. Een hechter be
stuur en een Raad van Elf welke 
uitgroeide tot een kameradenclub, 
zorgden ervoor dat carnaval 1992 
voor de Peelstrekels zelf tot een 

' prachtfestijn werd. De Peelstrekels 
zaten in spanning ofdat de akti
viteiten die zij gepland hadden wel 
voldoende zouden aanslaan, aan
gezien de Peelstrekels in het veran
deringsproces waren aangeland. 

et werd een spannende carnaval 
1992 voor de Peelstrekels, maar we 
kunnen toch wel vaststellen dat 
carnaval 1992 een zeer geslaagd 
carnaval was. 
Een carnaval zoals deze altijd zou 
moeten zijn; voor en door iedereen. 
En gezien het enthousiasme en de 
reakties waarmee wij geconfron
teerd werden, . is het ondenkbaar 

dat carnaval 1993 minder geslaag~ 
zal worden. Het carnaval leeft weer 

· in het Peelstrekelrijk en de Peel
strekels zullen dan ook, in welke 
vorm dan ook, trachten het carna
valsvuur brandende te houden. 
Maar toch, Carnaval v.ieren kun
nen wij als Peelstrekels uiteraard 
niet alleen. Daarvoor hebben we 
zeer zeker de steun van u allen 
nodig. En daarom wil ik dan ook 
iedereen, die de carnaval een warm 
hart toedraagt, uitnodigen om sa
men met onze Prins en de Peel- . 
strekels een carnaval te vieren die 
zijn weerga niet kent. 
Voor mij persoonlijk zal carqaval 
1993 een geheel nieuwe ervaring 
worden aangezien ondergetekende 
tot Vorst van de Peelstrekels werd 
benoemd, dit na 2 jaren lidmaat
schap van de Raad van elf, waar
van het afgelopen jaar als adjudant' 
van Vorst Gerard. Bij deze wil ik 
dan ook meteen van de gelegenheid 
gebruik maken om ex-Vorst Ge
rard te bedanken voor zijn inzet 
gedurende de laatste jaren en voor 
de raad en adviezen welke hij mij 
heeft verstrekt om het vorstschap · 
zo goed mogelijk te kunnen uit
voeren. Het zal in ieder geval voor 
mij spannend genoeg worden. 
Tot slot wil ik iedereen die carnaval 
wil gaan vieren, veel plezier en lol 
toewensen. En wees er maar gerust 
op, dat de Peelstrekels ook dit jaar 
hun best zullen doen om de car
naval zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken voor u allen, want als de 
bevolking van het Peelstrekelrijk 
een goede carnaval heeft, hebben 
de Peelstrekels ook een· goede car-
naval. · 
Alaaf, 

Vorst Hans. 
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Toen . me werd gevraagd om een 
stukje- in de carnavalskrant te 
schrijven, dacht ik eerst dat het ging 
om herinneringen op te halen aan 
de jaren dat ik mee heb mogen 
draaien met De Peelstrekels, maar 
alhoewel die er natuurlijk voldoen
de zijn was tot mijn verbazing de 
aanleiding de onderscheiding "D'n 
Opsteker" die ik vorig jaar tot mijn 
grote verbazin tijdens de Gala
avond opgespeld krèeg door de le
den van de PR-Cie voor, zoals zij 
het zeggen, werk dat ik de laatste 
jaren voor de Peelstrekels verricht 
heb. • 

Over het werk wil ik het hier verder 
, niet hebben, want als je in een ver
. eniging zit met vrienden onder el
kaar dan is dat. dacht ik vanzelf
sprekend om samen te laten zien 
dat' carnaval in ,het Peelstrekelrijk 
KON - KAN - en nog steeds kan na 
al 33-jaar. · 

Ik wil hierbij de lede~ van de PR
Cie die dit allenfaal bedacht en 
gepland hebben heel hartelijk be
danken voor deze onderscheiding 
waar ik eerlijk gezegd toch wel trots 
op ben en ze verder heel veel succes 
toe wensen met hun zeer positieve 
arbeid, want dat is toch wat we 
nodig hebben om met de hele -
gemeenschap tot èen gezellig en 
groot familiefeest te komen tijdens 
de carnavalsdagen in het Peelstre..: 
kelrijk . • 
Verder wil ik alle leden van de 
Raad van Elf de Prinsen en 
Bestuursleden waarmee ik al die 
jaren carnaval heb mogen vieren 
bedanken voor de gezelligi tijd en 
natuurlijk allen waarmee ik nog 
carnaval zal vieien veel plezier en 
succes wensen. 
Alaaf~ 

Raadslid, 
Sjef Geerts. 
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! · De kombinatie · ! 
. (jJ 

bepaalt de prestati~ 
- ABABncb vormt met iedere cliënt afzonderlijk ~en gouden koppel. Samen sturen 

zij af .op ,een zakelijke overwinning. Slechts de juiste kombinatie van ondernemer en 

adviseur leidt tot goede prestaties. · 

Een nauwe samenwerking tussen beide partne~ vormt de basis voor succes. Voor 

een goede afstemming is voortdurend overleg tussen de verschillende specialisten onder· 

ling én met de ondernemer noodzakelijk. 

Op het terrein van accountancy, juridische za.ken, administratie, fiscale zaken en auto-

matisering zijn onze ruim 800 medewerkers afwisselend de stuwende en sturende kracht 

van vele ondernemers. 

Indien u van uw adviseur een nauwe samenwerking eist, bel dan eens voor een 

vrijblijvend gesprek met de heer R. van der Meer RA, vestigingsdirecteur Deurne, 

tel. 04930-14210. 

'De Kracht van de Kombinatie'. 

ABABncb 
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l"'flatdeli~g van koninklijke, 1 "harmonie deurne, 

· Als je al bijna dertigj-aar aktief bent hebben we natuurlijk voor nodig ál · _, 
in het Deurnese Carnavalsgebeu- onze vrienden van de Peelstrekels, 
ren, zou je zo onderhand denken al onze muzikale kollega's van de 
dat. we 't allemaal wel zo'n beetj~ andere kap~~len en uite~~ard het oh 
gez1e,? hebben. Wij kunnen u zeg- zo belangi;Jke vo~,k, tlJdens deze 
gen: We hebben het nog niet alle- dagen ook meute genaamd. 
máal gezien .. " De Hosbengels doen hun best om 
Met plezier zien we "de dagen" het bekende steentje (op sommige · 
weer naderen. dagen rots) aan feestend Deurne bij 
Voor de 21-ste keer proberen we de te dragen"en hopen ieder van harte 
Vierspan weer tot een residentie- te mogen ontmoeten. 
tempel te verheffen. GOOSSEM~ 
We kunnen dat niet alleen, daar As ut kán; tot dán. 

MTSNBOF EEN BEGRIP IN KIP 
Postbus 16, 5720 AA Asten 

Telefoon 04936-98133 - Telefax 09436-95353 

••••••••••••••••••• . . Deurnese Postduivenvereniging 
Dames & Heren 

Visser 13 
5751 BL Deurne 

04930-14075 

Fijne vleeswaren . 
Noord-Hollandse kaas 

Div. buitenlandse kazen 
Heerlijke salades 

Paté 
Vers gebrande noten 
Belgische bonbons · 

VNR reform artikelen. 

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

kaasschotels 

._ ______________ ........................ . 

heeft nieuwe sponsor 

De plaatselijke postduivenvereni
ging heeft in de PIT, een nieuwe . 
sponsor. 
De heer Likzegel, lid van de raad 
van bestuur, deelde ons desge
vraagd mede dat dit een logische 
stap was. 
Gezien de expansiedrift van Deur
ne zijn wij op zoek naar betrouw
bare koeriers die ook in het buiten
gebied van de gemeente bekend · 
zijn. 

wmoo 
Vösse nbeemd 110 

li~l-moncL 
"fe\, ö492ll-= 33s~s 
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Hoofdkantoor DAF naar Deurn~ 
De directie van DAF heeft besloten 
haar hoofdkantoor te vestigen in 
Deurne, het noodlijdende bedrijf 
ziet in deze stap de mogelijkheid 
om weer internationaal mee te tel
len. 
Deze opmerkelijke stap terug naar 
het geboortenest heeft veel Deurne
naren blij maar ook enigszins arg-
wanend gestemd. . 
Veel inwoners en ook enige raads
leden vragen zich af of het bedrijf 
wel past binnen het contept van 
Deurne Supergemeente, in de raad 
en op straat zijn reeds vragen ge
-steld. 
De directie van DAF heeft laten 
weten in haar geheel afte treden en 
ebruik te willen maken van de 

wachtgeldregeling. Deze truck 
werd echter doorzien door de wet
houder van financiën en hij gelaste 
een ontslag op staande voet en 
anders zouden er geen zaken wor
den gedaan. 
De directie ging accoord en verliet 

met hangende pootjes het gemeen
tehuis. 
De gemeente is nu op zo~k naar 
enthousiaste vrijwilligers die een 
multinational kunnen runnen in 
de hen resterende vrije tijd. 
Een betaalde baan wordt in het 
vooruitzicht gesteld, maar eerst 
dient er resultaat te komen. Ge
interesseerden kunnen vanaf 
maandag iets Jaten weten door op 
te bellen naar het gemeentehuis en 
te vragen naar mevrouw Kuipers, 
zij weet waar u moet zijn. 
De bouwplannen voor een nieuwe 
fietsfabriek zijn reeds in volle gang, 
verder denkt men ook in de richting 
van een agrarisch vriendelijk 
vervoermiddel: De Knorfiets. 
In Deurne zullen geen vrachtwa
gens meer geproduceerd worden, 
dit verouderde concept is verwor
pen, men gaat zich toeleggen op het 
treinverkeer, dit omdat binnenkort 
de N.S. privatiseert, Deurne, een ~ . 

transmissie! 

Jeugdige deilnquent op het literaire 
pad . · 

De Deurnenaar Jantje met de lange 
vingers (20) heeft zijn gevangenis
tijd nuttig · besteed door · het 
schrijven van een 100-tal 
gedichten. hij liet deze bundelen en 
vanaf medio maart ligt de noeste 
boevenarbeid in de Deurnese 
boekhandels. 
achter de trälies, we citeren een 
paar regeltjes: 

(-) De dief stal stal na stal 
Op de vraag naar d'reden van dit al 
Antwoorde hij steevast: 
Ik had nog geen stal (-) 

Naar het zich aan laat zien kan 
Jantje de feestelijke presentatie van 
zijn eersteling niet bijwonen, om
dat hij eergisteren weer opgesloten 
is. 
Te verwachten valt dat het niet bij 
deze ene bundel blijft. De opbreng
sten van het boevenproza zullen 
ten goede komen aan de HO, HU, 
Stop! winkel. 

Verzekeringen - financieringen - hypotheken 

Als U _[liet wenst te bezuinigen op 
r t op kwaliteit eh service~ ~ "" 

J 

Stationsstraat 30-- DEURNE 
Tel.: 04930-12963 

1~ . ·. 
VREH1r~- 0 

assurantiekantoor 

·r- ·~r0n~ 
~" ... "~- ~ , (!)i€>,_ ~ -J . 

Helmo.ndseweg 59 - 5751 GB DEURNE 

r 

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

Wilfried Geurts: 04930-20164. 
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·JOHN HINDAl~S AUTO'S 
Langstraat 130 57 . ~ _ fi3 Deurne. Tel. 04930-199'.14 

Kopte ge unnen àuwe of unne. nei~, ge zalt er mi veul 
plezijer in rije. 

- Lid BOVAG " -Erkend A.P.K. Keuringsbedrijf 
- Ve.rkoop alle merken nieuw en gebruk. Vakkundig onderhoud én reparatie 
- Inruil en financierLng mogelijk _ Accus's, banden, schokbrekers en uitlaten 
- Goede garantie service en kwaliteit klaàr terwijl u wacht. 
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loe Alááááááááf·bJo~djesl 
,_ Speciaal voor Carnaval heeft iJ 
I!! De echte Bakker iets voor u in petto . 

. iFeestelijke lekkernijen die erin gaan als koek.il 
fiJ Maak er een echt feest var.i. iJ 
t11· ONTDEK DE ECHTE BAKKER. ECHT .... JE PROEFT 'T liJ 
li BAKKERIJ VEDDER . liJ 

- ~ (jJ lil Deurne - ·Bakel - Lies·sel lil 

1 - ~ 1 
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:Rîênen 
-~ 

~orgenavond is het weer Bingo! 
. { 

D'n .dag van het Perdje 111 
toch sterk hoe ut weer kan ver
anderen, uurst snuw en slibber, en 
dan naw dizze kèjer ut schoonste 
Weer van dees wirreld. Lente war ut 

: bekant en de vogels flote oit de 
buim. Vurrig joar ha ut perd spe
cfale spikes an, mèr naw ware 
sondigse schoewn voldoende ... 
lJt war al wel mert; èn, veul mense 
h~bbem gedacht dè carnevalál ver
baaj war, en dè war nie~ mèr dè al ut . 
:Völk vanaf de Vierspan mi un goei 
humeYr vertrok nór de'n dertigste 
erehosbengel, dè war duidelijk, tèn
minste zeker vur diegenen die d'n 
aovend tevurre nie te diejp in 't glas 
hä gekeke... · 
Ut perd. in ieder geval nie. 
We volgden 'n schón route, langs de 
Martinet en un stukske P.T.f., , en 
dan dur de Burgemister van Beek
straot, wór naw al die parkeerplatse 
zin ... en dah langs bakker Schiks 
en Willem Coolen over d'n Heuvel 
nór de Zandbosweg. 
Wa hebbe we toeh moete zwaaie 
nór al dè volluk langs de weg. Wa is 

"'""' . Deurze toch un aktief dórp as ur 
belangrijke dinge gebeure. 
D'n nèje erehosbengel wis ur nog 
niks van naturlik, en dè waar ók de 
bedoeling. D'n hille stoet, ut perd 
achteran, draaide de comp~

nistewijk hin, en dè waar vur Jo 
Dekker ut sein . urn nór buite te 
kommeAs echt hemenielid wordt 
haaj al mee wakker as ur wa toeters 
of trommels ankomme, en haaj 
stond al te zwaai..., mèr wis nie dè 

haaj d'n nèjen dertigste ere-
hosbengel wiç:r. , 
Ut perd vond ut goe, ut staigerde 
nie, en zwaaide vreit mi zinne start. 
Jo duu vur de jeugd van de herme
nie, haaj voetbalt nog baaj SV 
Deurze en ·· ruujrt nog driftig de 
troom baaj de drumband. . . 

. Unne schónne mens, die Jo, unne 
schonne erehosbengel. . 
Nao vlug un pilske, un hèpke, en 
wa traone wegpinke, namen we Jo's 
mi zi'n vrouw goegemutst (dè hi t'ie 
trouwens altijd ein mi de carneval), 
mee nör de Vierspan wór nog hil wa 
hande wierè geschud. 
.D'n tàak vur ut perdje zat erop, mi 
'n kluntje in d.n bek snoof ut nór 
huis, tevreje, en de lente tegemoet. 

,; Rien van Mierlo 
Tuinarchitectuur 

"Gewoon an~ers" 

04930:.14593 

lndustrieweg 2 

DEURNE 

Janet 
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CARNAVAL ·VASTLEG 

.i 
FOKA, specialist in 
foto,video,,en audio 
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De snoephoek 

Voor al uw snoep 
Kado-artikelen 
Tabaksartikelen-

. A. Welten 
Lindenlaan 1 

5751 AW Deurne 
Tel. 04930-13217 

QUICKYNETTE f~ 
stomerij nieuwe stij 1 l 
"De Martinet " 13 

Deurne · 

Telefoon 14774 

1i 
r~ 

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

Nieuwe Textkielfabriek in Deurne 

Omdat er de laatste carnaval wei
nig kielen gesignaleerd zijn heeft 
het ondernemend dtio Cor en Mat
cel besloten om een· nieuwe Kiel
fabriek op te richten. 
Na het nuttigen van het startka
pitaal heeft men besloten dat de 
Kiel een ingrijpende verandering 
moet ondergaan. Op het bedrijvig 
terrein van de gemeente Deurne is 
een pand vrijgekomen en daar zal 
het tweetal hun confettieatelier b .
ginnen. 
Hoe gaat de nieuwe Kielmode emit 
zien? Deze vraag werd gesteld aan 
beide ondernemers . 
"vooral blauw en daarnaast be
drukken we elke kiel afzonderlijk". 
Hieruit konden wij afleiden dat 
geen een kiel dezelfde zal zijn en 
dat er dus een steeds verschillende 
tekst . op aangebracht zal worden, 
massaproduktie in een richting 
mag dus uitgesloten worden. 
Over het bedrijfsresultaat zijn bei
de directeuren voorzichtig: "Het 
zal kiele kiele worden". 
Als nevenactiviteit zullen er boe
renzakdoeken gemaakt worden, 
om dit product wat meer in het 
daglicht te brengen zal er een re
clamecampagne opgestart worden, 
welke als hoofdslogan heeft: De 
tesnuzzik urn de nek, d'n hille dag 
gek! 
Voor het zeevarende deel der natie 
heeft de firma nog iets speciaals in 
petto: 1 kiel halen zonder voor de 
tesnuzzik te betalen. 
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Groot Handelshuis Het Heuveltje 

Hans van de Berkmortel 
Heuvelstraat 1 d 
5751 HM Deurne 
Tel. 04930-17611 
Fax 04930-20273 

Leder jassen 
Sportschoenen 

Juke-boxen 
Bestekken 
Pannesets 

Voor al uw binnen· en bu-iten
schilderwerk 
Vraag vrijblijvend advies 

Nieuw strátenplan gemeente Deurne 

De afdeling Ruimtelijke Ordening 
hee he·t college een voorstel doen 
toekomen, waarin zij aangeeft wel
ke weg ingeslagen dient te worden 
met betrekking tot de naamgeving 
va nieuwe straten, lanen, paden 
en ees. 
Meest in het oog springend idee is 
om bestaande straatnamen te recy
clen, dit houdt volgens ambtenaar 
Kortweg het volgende in: 
Komt er een nieuwe straat, dan 
noemen we deze bijvoorbeeld 2de 
Stationsstraat. 
De ambtenaar verwacht dat het col
lege hiermee tot het jaar 2000 wel 
uit de voeten kan; op onze vraag 
wat er na deze tijd moet gebeuren 
liet hij weten nog geen antwoord te 
hebben, maar men was op de af
deling al heftig bezig met het tim
meren van een nieuwe ideeënbus. 

Marktplein geopend . 

Het Deurnese Marktplein wordt 
geopend teneinde vast te stellen of 
het gerucht waar is, dat een enorme 
zwerfkei de fundamenten van het 
gemeentehuis draagt. 

Ziekenhuis Deurne Schrijft 
geschiedenis · 

Volgende week woensdag presen
teert de directie van het Deumese 
ziekenhuis het geschiedenisboek 
over de ziekenverzorging in Peel
land. Dit zal gebeuren op de vijfde 
verdieping van het . Elkerliek zie
kenlmis, de vroegere kinderaf de.-
ling. _ 

. Woordvoerder dokter Schupp, 
stond ons even te woord: 
"Het boek geeft een chronologisch · 
overzicht van de ziekenverzorging 
in Peelland van het grijze verleden 
tot het heldere heden. Het leek ons 
het beste om het boek te presen
teren op de afdeling waar vele 
Deurnenaren het eerste levenslicht 
zagen. Het boek krijgt de titel: On
welzijn in Deurne en wordt aan- · 
geboden aan Wethouder Maas vari 
Welzijn. 
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Bakkersfeest ontaard in orgie 

De Gemeente-politie heeft onlangs 
fors in moeten grijpen op het jaar
lijks feest van het bakkersgilde van 
Deurne. 
Organisator van het feest "Twee 
Witgesneden" snapt de commotie 
rond het voorval nog steeds niet. 
."We hebben een aantal dames be
reid gevonden om geheel gekleed 
door een natuurproduct te wen
telen en daar maakt men ophef 
over!" · 
Waar de heer Witgesneden op doelt 
is het Deeg Rollen, dat voor de 
gezagdrager van Deurne blijkbaar 
te veel in verband gebracht kan 

· worden met schun~ige daden. 
De Gemee.nte'"politie laat via haar 
woordvperder weten dat het inci
dent afgedaan is. 
De heer witgesneden echter heeft 
besloten dat hij het hier niet bij laat 
zitten en enigszins aangebrand 
heeft hij de Deurnese bakkers
wereld opgeroepen om voortaan 
gewoon te doen. 
Pikant detail is dat de aktie "Redt 
het Waddenbrood" is stopgezet. 

Kasteelruine wordt af gebroken 

In het kader van kritisch monu
mentenbeheer wordt de kasteel
ruîne afgebroken. de kosten van het 
in een~oede staat behouden van dit 
monumentale pand rijzen de pan 
uit. Een . slopersbedrijf zal de 
resterende muren weghalen en de 
grond afvlakken. · 
Om toch de monumentale waarde 
van dit unieke stukje Deurne te 
bewaren, •zal er geen nieuwe be
bouwing plaatsvinden, maar wordt 
er een bordje geplaatst met daarop 
de tekst: "hier stond het kasteel". 
De wethouder van financiën legde 
ons uit dat het bijhouden van dit 
bordje stukken goedkoper is dan 
hij bijhouden van een gebouw dat 
reeds in staat van verval verkeert. 

Botaniseer club Deurne brengt 
boekje uit 

De club · van Deurnese botaniërs 
gaat een twee maal per jaar 
v:erschijnend blad uitbrengen. Het 
gaat de Nerf heten en is 
s~mengesteld uit plantenknipsels. 

Ook wij willen 

dit jaar ~eer 

Carnaval vieren 
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Met Beijers 

groente en fruit 
bent U altijd 
beter uit! 

Stationsstraat 11 - 5 7 51 HA Deurne 
Telefoon 04930-17628 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BIJ 

autorijschool 

Tjeu Philips 

STATIONSSHlAAT 14 
5751 HE DEURNE 
TEL: 04930-13705 

. Voor ál uw dan1es
en jonge n1ode . 

"·. 

' ~ '__?, '· I ~ 
. 

~ 

Stationsstraat 19 J 

tel. 04930-13831 
voor Deurne en omgeving 

Receptie 

Na een veertig jarig dienstverband 
verlaat de heer Kulertse het bedrijf 
waar hij vanaf ~ijn tWintigste werk
zaam was. 
Directeur Kwast vindt het erg dat 
Kulertse weg gaat, maar aan alles 
komt een eind. 
De receptie is van 20.00 tot 21. 
uur in de kantine van Kleiduiven· 
melkersclub "De Burdjes" aan de 
Schooteindseweg. 

Ook voor stoffen 
en fournituren 

' .. 



CARNAVALS KRANT 
UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL' 

Geen nieuwe straten meer in Deurne 

In verband met de onuitspreekbare 
namen van voormalige heren 
Deurne, heeft de afdeling ruim
teîijke. ordening besloten om geen 
ntetîwe straten meer aan te leggen. 
De afdeling werd echter wreed op 
de vingers getikt toen het college dit 
voornemen ter or'e kwam. 
~ --, êollege heeft de afdeliflg gelast 

· ee·n ~ onderzoek in te stellen naar 
eventuele mogelijkheden om het 
\iêrvelende gegeven te omzeilen. 

.,.~ 32 "' heeft in de hal een ideeënbus 
». _)steld, hierin kunnen de amb
. ~· iaren hun suggesties deponeren, 

af deling ruimtelijke ordening 
,il vervolgens komen met een af
~gen advies aan het college. 

Nieuwe kaart voor Deurne 

Gezien de op handen zijnde ge
l?iedsverruiming van Deurne zal 
ëind dit jaar een nieuwe kaart van 
Deurne verschijnen, met daarop de 

ieuwe gemeentegrenzen. 
Gezien de aard der uitbreiding zal 
het niet enkel een kaart betreffen, 
maar een heus boekwerk. 

Las, van het bedrijf Marc Oh 
Polo, lic ~ ht-:toe: 
- """' 'DeUtfne wordt groot, echt groot, te 

'"' ~ ~ '() otvoereen simpel platte-grond
. ""- ~..i. vandaar dat we gekozen hebben 

r-~~ vo"ór een grootsere opzet. We gaan 
de gemeentegids combineren met 
en heuse gebiedskaart. Dit alles -in 

·~>::...,<:~ een los51aaig s~èem, .... wahf ër 
;komt nog meer b1J! 

, 
~~ 

TAXI - ZIEKEN- EN ROLSTOELVERVOER 

Blasiusstraat 10 
5754 AV Deurne 

Expositie in Gemeentemuseum 

Op de zolder van het Gemeente
museum is een oude meester ge
vonden, die bij kunst en kitsch dé 
grote verrassing was. 
Het paneel: de meeëters van, de te 
vroeg gestorven, Acné zou naar een 
voorzichtige schatting ruim 95 mil
joen gulden opbrengen. Hoewel het 
gemeente-museum in acute finan
ciële nood verkeerd, is men niet van 
zins het meesterwerk ter veiling aan 
te bieden. Men kiest voor een ·ex
positie en hoopt met de winst 1,üt de 
toegangsprijzen het dak van het 
museum te herstellen. 
Indien er dan nog geld over is, 
overweegt men de verloren gegane 
tuin aan de achterzijde van de 
voormalige dokterswoning terug te 
kopen. 

Incident in Weeshuis 

De landelijke bekendheid genie
tende conferencier AF. Dales 
moest zich onder politie-begelei
ding naar de uitgang begeven vlak 
na het begin van zijn causerie in 
het burger Weeshuis. 
Zijn opening: Wees gegroet, viel in 
de verkeerde aarde en het optreden 
werd afgelast. AF. Dales was voor 
commentaar niet bereikbaar, maar 
zijn agent liet ons weten dat zijn 
broodheer ernstig geschokt en ge
heel ónthöof d was. 

DAG EN NACHT SERVICE 

Tel. 04930-12000 

DE PEELSTREKEL 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1993 

Kippen geveld door vreemde ziekte 

Bij agrariër Sputem heeft de hele 
week de telefoon roodgloeiend ge
staan in verband met het feit dat 
zijn kippen een raar verschiji:isel 
vertoonden, ze spuwden de gods
ganselijke dag. Zelfs het interna-

. tionale televisiestation CNN zond 
een reporter op pad om pools
hoogte te nemen. 
Gelukkig voor Sputem kwam zijn 
boerenverstand even om de hoek 
kijken en kan hij zich nu beroepen 
op het fenomeen van de eer~te 

Pluimvee-boerderij ter wereld. Oc
trooi is inmiddels aangevraagd en 
niets s.taat een · zonnige toekomst 
meer in de weg. 

Deurnese computerprogrammeur 
wint prijs. 

Muiden. 
De Deurnese computerprogram
maschrijver Thijs Megabijt heeft in 
Muiden de P.C. Hoofdprijs in ont
vangst genomen. 
Pe prijs werd hem toegekend van
wege zijn onvoorstelbare bijdrage 
aari het Netwerk voor Ur.kse vissers. 
Met de prijs is een bedrag van f. 2,50 
gemoeid. 

Nieuwe monumentenlijst 

Ter voorkoming van - te vroege 
sloop heeft Deurnes burgemeester 
Smeets zijn nieuwe woning -direct 
op-dei'nonumentenlijst laten plaat-

~ -
. sen. 

Kleermaker op de bon 

Kleermaker Knoop is door de 
Commissie Welstand op de vingers 
getikt en door de gemeentepolitie 
geverbaliseerd. 
Reden is de onwelvoeglijke recla
me die de kleine neringdoende 
voerde langs de openbare weg . 
De heer Knoop had een bord van 6 
bij 3 voor de ingang van zijn winkel 
neergezet, met daarop de tekst: 
"Laat hier uw broekzakken her
stellen." 
De Commissie Welstand achtte dit 
voor tweeerlei uitleg vatbaar, mede 
doordat het woord herstellen in 
formaat duidelijk minder was dan 
de voorgaande woorden, die wel op 
zeer ruime afstand waarneembaar 
waren. Via zijn verzekering pro
beert de heer Knoop de boete te 
betalen, maar zijn verzekerings
.agent deelde hem mede dat hij de 
kleine lettertjes in de polis beter 
had moeten lezen, dan had hij 
kunnen weten dat de verzekering 
dit soort zaken niet dekt. Onder
nemer Knoop overweegt zijn zaak 
'De Ritz' te sluiten. 

Topless zonnen verboden 

Topless zonnen is verboden in het 
territoîr van .de gemeente Deurne, 
om het ongecontroleerde naakt en. 
halfnaakt recreëren tegen te gaan 
heeft de gemeente· "'een tweetai 
bor..stwachters aangesteld. 

Cafetaria "D'n Heiakker" .t.~~iel 

t
t;_ fc~f.,~î '-f 
<(~l t-:-" 

Peellandsingel 203 - Deurne 

Telefoon 04930-20248 

OPEN: 

Ook voor uw koude 
schotels en 

heerlijke schepijs 

Maandag t1r:n vrijdag 16.00 tot 24.00 uur 

Zaterdag en zondag 12.00 tot 24.00 uur 

~~~~ 
~;7 

"?li":}J!---l 
(!l~~ . -0:.J 
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, .................................•. ············~--··············· · ·· " .· HEHENKAPSALON: · 

,/ 

, ___ _ ,- -

Leembaan 55 
5753 CW Deurne 
Tel. (049 30) 19009 

BLOEMEN 
EN 

KADOSHOP 

PIET EN TONNY VULLING$ 

BLASIUSSTRAAT 31 

5754 AS DEURNE 

04930-16240 

Car Audio centrum 
Benzinestation 
Werkplaats 
Openingstijden 
07.00 tot 22.00 uur. 

Sta.tlonsstraat 40 5751 HG Deurne 04930.21999 

er 

'KNIPPEN OP AFSPHAAJ<' 

l'fü woen:Jiagmiddag: knippen wij op af111rntl ~ren tlm 12 jJar YOOI 12 , SÖ-

Openingstijden 
" ma.t/m vrij. 07.00 tot 22_.oo uur 
za. 08.00 tot 20.00 uur 
zo. 09.00 tot 20.00 uur 

.... 

WHEREVER YOU GO, GO TEXACO 

~t 

~ 
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Plafondvakbedrijf 
-verheyen 
Oost-Brabant b.v. 

Bezoek onze showroom. 

Milhezerweg 31 

5752 Ba Deurne 

Telefoon 04930-1 23 37 

Glas- en schilderwerken 

··' 

Winkelverkoop van: , Verf- Glas - Behang 
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