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JAN VII 
Proclamatie: 

Wie had nou gedacht dat ik in 1994 hier 
zou staan. Niet zoáls de afgelopen 17 jaren 
Lussen de Hosbengels in den bak maar he
lemaal voor op het podium als jullie nieu
we Prins 1994. 
Nou daar ben ik trots op. 
Ik heb de afgelop~ 17 jaar in ieder $.!val 
mijn ogen en oren goed open g , u6 •n en 
zal dan al mijnervaringen ~ p bruiken om 
voor jullie ne goeie Prins Carnaval 1994 te 
zijn. Cis en ik zijn ervan overtuigd dat dat 
zal lukken wanneer we kunnen rekenen op 
Uw steun. Want ne goeie Prins en Prinses 
alleen maken de.carnaval nie! 
Alleen _ls we kunnen rekenen op: , 
- Het Carnavalsvolk jong en oud, 

dat aan alle aktiviteiten meedoet als 
clown of heraut. 

- Het bestuur van De Peelstrekels dat er 
zorg voor draagt, 
dat alles loopt harmonieus in 
de maat. 

- De Raad van Elf elke keer weer enthou
siast, 

* 

Aan · wez1g als steun voor d p · 
dat past. e nns zoals 

- De Dansmar· k · 
S . ie es m volle pracht en praal 
Dpnngen en dansen in café en zaal , 

- e Hosbengels en andere k . 
- ~et tun mu~iek de sfeer versne11i:iellen, 

orst die als een waar d. : 
~t~~~wtjes in handen houdt zod~~ 1 ~f1~~ 

- ~~~,ub van Honderd die met hun gulle 

~:~.mogelijk maakt dan de dorstige te 

- ~~ PRICie die met hun ludieke aktivitei-, 

Andelre Carn~_valsverenigingen op hu 
nage s doen b11ten. n 

Laten we alle t 
Harmonie, n esamen als een volledige 

Zorgen dat Carnaval l 994 . . 
dachten blie. m ieders ge-
Zorg dat ge der bï b " 
Carnavalsaktiviteite~ ent op een van de 
Zodat C~~val kan uitgroeien 
tot een festun met pit 
Een Carnaval waar muziek in zit! 

* 
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DynaDliek en samenwerking 
Een mens mag mogelijk de be
schikking hebben over veel spraak
water, en zo al snel de reputatie krij
gen niet vlug naar woorden te hoe
ven zoeken. · Als voorzitter van St. 
de Peelstrekels is het vaak noodza
kelijk veel te moeten praten en kan 
het dan ook goed van pas komen als 
men niet om een woord verlegen zit. 
Om echter elk jaar weer in een kort 
voorwoord weer te geven hoe de 
Carnaval was in het afgelopen jaar, 
en wat men mag verwachten voor 
de komende periode, is zowaar geen 
eenvoudige opgave. Men komt al 
snel met de vraag te beantwoorden 
waar je moet beginnen, wie en wat 
je moet vermelden en hoe je dit dan 
ook nog duidelijk en kort moet sa
menvatten. 
De organisatie van de Carnaval in 
Peelstrekelrijk is in de afgelopen ja
ren zo snel gegroeid, in al haar 
facetten, dat mij na een lange tijd 
van overweging vooral twee sleutel
woorden in gedachten blijven 1 ~

men; DYNAMIEK en ....- SAME~· 

WERKING. "' 
Beide begrippen zijn ons allemaal 
bekend en W€ weten dat we op ons 
werk, in ons privéleven of in een -
vereniging vaak hiermee gecon
fronteerd worden. 
Het "als een team samen werkend 
aan het met kracht in beweging hou
den van", lijkt mij een goede vert
aling van deze woorden. en dat is nu 
precies datgene wat een groep van 
6p à 70 mensen doen binnen de St. 
de Peelstrekels ! ! 
Deze groep van actieve lieden 
denkt vergadert en werkt, het hele 
jaar door, aan de totstandkoming 
van een nog grootser en aantrekke
lijker Carnaval. Dit begint vrijwel 
direct na de Popverbranding met 

. evaluatievergaderingen en eindigt 

pas als we met zijn allen ·ervan over
tuigd zijn dat we, binnen de gegeven 
mogelijkheden, het meest optimale 
resultaat voor de komende periode 
bereikt hebben. 
Ik meen te mogen stellen dat het 
Carnavalsprogramma van de 
Peelstrekels inmiddels zeer veel
.omvattend is voor oud en jong, en 
alles wat daar tuss n zit. Bestaande 
onderdelen worden nog verder uit~ 
gebreid en nieuwe activiteiten wor
den geïntroduceerd. Dit . alles ge- , 
beurt in onderling perfecte harmo-

nie en in samenwerking met de ho
reca, gemeente-instanties, muzi
kanten, carnavalsverenigingen 
(binnen en buiten onze gemeente), 
en nog vele, vele anderen. 
Vorig jaar vroeg ik u in mijn inlei
ding of het allemaal nog mooier 
kon? Men denkt telkens weer dat de 
mogelijkheden nu toch volledig be
nut zijn. Toch zien we dat het pu
bliek groeide in aantal en enthou
siasme in 1993. De reacties zijn po
sitief en dat moeten we zien vast te 
houden. Natuurlijk maken we fou
ten en leren we elk jaar weer hier
van. Ook daarin blijft beweging . 

Voor 1994 heeft St. de Peelstrekels 
u weer veel te bieden en straalt de 
dynamiek u tegemoet. 
Wat dat allemaal voor.u gaat inhou
den kunt u in deze nieuwe uitgave 
van de Peelstrèkelkrant ·lezen. Ik 
zou u willen vragen om de tijd te ne
men en er eens voor te gaan zitten. 
Ook in deze uitgave ontbreken na
tuurlijk niet de ludieke en zotte . 
stukjes tekst maar bovenal staat er 
veel informatie vermeld over activi
teiten in de komende periode welke 
u niet mag missèn. 
Uiteraard zou ik in mijn voorwoord 
niet de kans willen laten ontglippen 
om nog enkele bijzondere vermel
dingen te doen; 
Allereerst Prins Wim IV, Annie, 
Anne-Mijke en Karlijn een bijzon
der woord van dánk, het was in één 
woord "geweldig"! ! Wilfried 
Geurts, bedankt voor je inzet in al 
die jaren: Alle overigen diè in 1993 
of voor 1994 een bijdrage hebben 
geleverd, in welke wijze of omvang 
dan ook, allemaal bedankt, zonder 
jullie lukt het niet!! 
De nieuwé raadsleden, Jeroen 
Enninga en Marco Beyen, alswel 
Bart Aarts en Sjef Geerts, die hun 
raadslidmaatschap ingewisseld 
hebben voor een bestuurszetel, veel 
succes in jullie nieuwe functie! 
Voor 1994 wil ik Wil Hoebergen 
reeds bedanken voor zijn bereidheid 

· onze optocht te sponsoren met zijn 
bedrijf Budec B.V. 
En last but not least! Onze nieuwe 
Prins en Prinses. Op het moment dat 
ik dit voorwoord schrijf kan en mag 
ik nog niet de naam noemen van dit 
prachtige paar. Wel kan ik zeggen 
dan wij als bestuur van de stichting 
ze~r blij zijn dat we deze Carnaval 
tezamen met jullie mogen inzetten. 
Het zal voor ons een voorrecht zijn 

om samen met jullie de komende re
geerperiöde in te gaan. Vanaf deze 

· plaats wil ik jullie veel succès ·daar
bij wensen! 
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes, 
durf eens flink uit de bol te gaan en 
sluit je bij ons aan. Ik hoop u bij een 
van de vele gelegenheden te zien en 
vertrouw erop dat we ook deze 
Carnaval weer een prachtige tijd sa
men zullen meemaken. Laten we · 
"samen" en "met kracht" veel ple
zier maken en even de zorgen van 
alledag vergeten. · 
Tot dan!! 
de voorzitter 
Geerd Jansen. 

KOLOFON 

Aan deze krant werkten mee: 

Redactie: Cees, Cor, Johan & 
Marcel 
Eindredactie: geen 
Acquisitie: Fons Vullings, Jan 
·Rakels & Marcel v. Nunen 
Correcties: Trees Brüggenwirth, 
Martien van den Broek, Joost van 
den Broek, Nico Vosmeer. 
Verspreiding: Raad van Elf & in 't 
bijzonder Coen v.d.Berkmortel 

Deze krant kwam tot stand door de 
tomeloze inzet van talrijke vrijwilli
gers, Zij zien er voldaan op toe dat 
deze uitgave niet gebruikt wordt 
voor 't erpelmendje, de kattebak of 
ter ondersteuning van welke lókale 
club dan ook die oud papier ophaalt. 
Perforeer links boven een gaatje en 
hang hem op in 't toilet, of laat 'm 
inlijsten. De redactie zal u komend 
jaar steekproefsgewijs vereren met 
een toilet- of huiskamer-bezoek. 

oplage; 6500 stuks · 

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

Î 
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~ 
GOTfll 
\o EUR N E/ 

Zl.4000 

Stadhoudersweg 1, 5751 KE Det..irne 
Postbus 231 - 5750 AE Deurne 
Telefoon 04930-14000 ( 

ZIEKENVERVOER. GROEPSVERVOER· ROLSTOELVERVOER· DAG EN NACHT 

Zakelijk - Sportief - Elegant 

Willemien v.d. Mortel 

Molenstraat 5 

5751 LA Deurne Tel. 10710 

Expositie in Elkerliekziekenhuis 

Maandag a.s. zal de expositie van 
kunstwerken, vervaardigd door chirurg 
Gein, verbonden aan het 
Elkerliekziekenhuis te Deurne, voor de 
Deurnenaar te bezichtigen zijn. De ex
positie duurt twee weken, het bekijken 
van de 'wondententoonstelling' is ge
heel gratis. 

Keurslagers heffen zich op 

Het genootschap van Keurslagers heft 
zichzelf op en gaat onder een andere 
naam verder. 
Voortaan kunt u uw vlees betrekken bij 
de ambachtslieden van de "slachtge
meenschap". Het keurmerk blijft de
zelfde waarde behouden en ook de ze
geltjes zijn nog steeds geldig. 

Standbeeld 

Eindelijk krijgt ook de Walsberg een 
heus standbeeld in brons, dit heeft het 
Deurnese college van B& W na lang 
praten besloten. Het wordt een tradi
tioneel kunstwerk, eentje waaraan je 
kunt zien wat het is. 
Het beeld wordt door de Deurnese 
bronsgieter. Piet Malle vervaardigd en · 
stelt een boze man in gedachten voor. 
De lokatie .is ook al bekend: De Kwade
staanweg 

DE PEELSTREKEL 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1994 

Vaticaan woed~n . d 

' Het vaticaan is woedend op een 
Deurnese groenteboer en dreigt de 
Deurnenaar excommunicatie, omdat 
naar mening van het Vaticaan de heer 
Spruitjes middels lasterlijke taal zijn 
waren aan de man tracht te brengen. 
De heer Spruitjes is zeer verbolgen en 
steekt zijn gevoelens niet onder stoelen 
of banken: Wat denken zij wel! 
Ik moet wel adverteren voor mijn zaak 
en nou heb ik toevallig een leuke slo
gan gevonden die 'Snoep verstandig 
eet een appel' in de schaduw stelt en 
dan mag dat ineens niet van die jurken-
dragers ! - . 
De door he Vaticaan gewraakte tekst 1s 
de reclam voor het sa~pige ooft: De 

peer. ' ' 1 h'. b'. d Peerke DondMs gpe~. se iJnt JJ e 
Vaticaan in i:..,t ve ·\fêerde keelgat ge
schoten te zijn 

Alternatieve Millitary naar Deurne 

De paardenfreaks van het genootschap 
'De Deurnese Manegers ' heeft op car

. navalszondag een heuse millitery geor
ganiseert. 

1 
Echter bij deze millitary is niet het 
paard lijdend voorwerp maar de ruiter. 
omdat i.p._v. echte paarden hobbelpaar
den worden gebruikt, maar de hinder
nissen dezelfde zijn. 
De ex voetballer Mari 0 Been zal het 
startschot afvuren en de. entreegelden 
worden besteed aan het onmogelijk 
maken van de 'echte' JI1.illitary. 

Nieuwe K wisnie tekenfilm 

Voor de allerkleinsten, die nog niet aan 
trainers toe zijn, heeft Ike K wisnie een 
speciale tekenfilm gemaakt. 
De drolprent die in 16 bioscopen haar 
premiere zal beleven is getiteld: 
"Pampertje en Fruithapje" en aan de in
gang en aan de uitgang zal niet worden 
gecontroleerd. 

Bijen 

Irnkerclub "St. Ambrosius" verkoopt 
komende zomer speciale zwermvesten. 
Ook wordt er een bijenwasdag gehou
den, dit alles om de benodigde steek
penningen binnen te krijgen. 

Molenstraat 15, Deurne 

Henk en Gerda Sleegers 

Maar wij 
hebben 

DoinJnelsch 

DommrlsctJ ilirr 

HEMA 
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Carnaval in Vlierden 

Live-Music 
VLIERDEN 

's Maandags: MATINEE 
Dinsdags: MINIKLETS 

Vrijdags recepti~ Dors(t)vlegels 

Graag wil ik u mededelen dat wij 
nog steeds bestaan ... Notoire pessi
misten hadden ons er al bijna van 
overtuigd dat ons geen lang lev.en 
beschoren zou zijn. In hun ogen was 
het volstrekt onmogelijk dat een 
collectie dusdanig verwrongen 
geesten langer dan een jaar in team
verband stand zou houden. Edoch 
"luctor et emergo'' tegen ieders ver
wachting in. Ik kan u nu lastig val
len met een opsomming van onze 
wapenfeiten in h~t laatste jaar, maar 
behalve dat daar geen hond op zit te 
wachten, schamen wij ons danig 
voor het merendeel van deze zaken. 
Eén van de herinneringen 
waarbij wij niet meteen het schaam
rood op onze, bij sommigen nogal 
zwaar uitgevallen, kaken krijgen, 
willen wij u niet onthouden omdat 
we daarmee onze slag voorgoed ge
slagen hebben. Het verheugt ons na
melijk u te kunnen mededelen dat 
wij "zo goed als binnen zijn". Niet 
zozeer "binnen" in de letterlijke zin 
van het woord, hoewel we bij Jozef 
en Gon van Hotel Stationszicht 
geen enkele reden tot klagen heb
ben, maar vooral in financiële bete
kenis. Onze actie van verleden jaar 
waarbij wij genoodzaakt waren de 
Deumese kei, die onverhoopt in 
Liessel terecht was gekomen, te 
verwerken tot draagbare kleinoden, 
heeft ons geen windeieren ge
legd. Na een voorzichtige raming 
van onze inkomsten hebben wij 
achtereenvolgens, de vlag uitgesto
ken, de gemeenteraad getrakteerd 
op een krat chocomel, onszelf ge
fuifd op een zesweekse zeilcruise, 
het bestuur van de Peelstrekels een 
briefje gestuurd met de mededeling 
dat we lid werden van de club van 
100, onze vaste betrekkingen opge
zegd en hebben ons geschaard on
der de "nouveau riche". Aangezien 
we de gemeenschap van Deurne 
mee wilden laten delen in onze 

nieuw verworven rijkdom, hebben 
we bovendien een rondje gegeven 
bij café Verbakel aan 't Haageind. 
Verder hebben we, om de ons toe
stromende pecunia veilig te beleg
gen, via een betrouwbaar tussenper
soon zowel de eifeltoren als ook de 
Zuiderzee aangekocht en hebben 
een rigoureus bod uitgebracht op 
het natuurgebied de peel. Onqanks 
onze nieuw verworven status, wij 
spreken inmiddels de voor~itter van 
de Peelstrekels aan met "Jansen ka
erel", willen wij ons niet te groot 
kennen en zullen trachten, bjnnen 
zekere marges, iedereen, mits lid 
van Rotary- of Lionsclub, op straat 
minzaam te blijven groeten. U 
hoort nog van ons, waarschijnlijk 
wel vanuit zonniger oorden. 

Uiteraard had .onze voorzitter u 
graag van deze heuglijke ontwikke
lingen op de hoogte willen stellen, 
maar omdat hij zowel een paar ton 
alsook zijn stem verloren heeft in 
het casino was hij niet in staat dit te 
schrijven. 

Gegroet, Cees van den Broek, 
Vieze-voorzitter. 

DE PEELSTREKEL 
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· Carnaval 1994! ! ! 

NAGEKOMEN MEDEDELING 

Na inventarisatie van de binnenge
komen gelden ·door de penning
meester bleken voorgaande activi
teiten nogal prematuur. De PRICIE 
heeft inmiddels surcéance van be
taling aangevraagd en de voorzitter 
is voor het laatst gesignaleerd in de 
omgeving van Parijs wa.ar hij; ge
huld in jute zakken, het einde der tij
den predikt en_ bovendien en passant 
de tour d'eifel aan de man probeert 
te brengen. Verschillende leden van 
voornoemde club zijn aan lager wal 
geraakt en zullen wederom trachten 
tijdens komend carnaval een grijp
stuiver te verdienen; teneinde het 
PRICIE-hoofd boven water te hou
den. 

C.v.d.B. v.v. 

Kippen 

Ook dit jaar kunnen de kippen hun ei
bewijs weer laten verlengen, is dit voor 
25 maart niet gebeurd, dan wordt de 
legging ingenomen. 

Dierenkliniek Deurne 

Vanaf 1 februari zal er in Deurne voor
taan ook een hortdentandarts zijn. 
Hondhygiëniste Drs. Bekopen opent 
dan haar praktijk nabij de hondenuit
laatplaats 'de Appeldijk' in onze voort
varende gemeente. Wij hadden de eer 
om als eerste een interview te hebben 
met de eerste 'hondhygiëniste van 
Nederland: 
'Drs. Bekopen.' 
'Och zeg toch Els!' 
'Els, hondhygiëniste, hoe koqi je d'r 
op?' . , 
'Nou da's eigenlijk heel raar gegaan. 
Na mijn studie tandheelkunde-en dier
geneeskunde alsmede een dissertatie 
geschreven hebbende op het ond~r
werp 'Het beest in mij' ben ik wat dm
getjes gaan combineren. Je moet weten 
dat ik niet zeer geliefd was op school. 
Ze noemden me de 'hondflosser' en ik 
ben me wat gaan afzonderen. Daardoor 
ontdekte ik een gaatje in de markt: het 
Hondegebit. Ik dacht bij mezelf: die 
Gaus is zo gek nog niet, hij houdt zich 
bezig met wezens die niet kunnen pra:
ten, laat ik ze dan maar hun bek open 
doen!' 
'Els, doe je nog inéer dan tandverzor
ging?' 
'Uiteraard, een hondhygiëniste is van 
alle markten thuis, alles wat de veearts 
laat liggen is mijn terrein!' 
'Noem 'ns wat Els?' 
'Nou, bijvoorbeeld de psyche van het 
beest, het über Waf, (we spreken nu 
over honden). Veel honden zijn niet te
vreden met hun baasje of vrouwtje, 
middels een sessie van zes weken kan 
ik een hond totaal afhankelijk, aanhan..: 
kelijk en luisterbereid maken!' 

'Kosten?' 
'6.000 gulden en voor rashonden het. 
driedubbele. Ik reken voor rashonden 
een driedubbel tarief omdat mensen die 
een rashond aanschaffen vaak zelf ook 
nog opgevoed moeten worden.' 
'Els, laatste vraag, heb je zelf -een 
hond?' 
'Nee, natuurlijk niet, je vraagt toch ook 
niet aan een psychiater of hij getrouwd 
is met een gestoorde vrouw?' · 

- Beduusd maar WIJzer verlieten wij Els 
en lieten hondsbrutaal de voordeur 
open staa,n en het kraantje van 't fon
teintje lopen. 

Deurnese Gemeenteraad 

Om de D~urne s e raadsvergaderingen, 
die zo'n 5 minuten in beslag nemen, 
wat aantrekkelijker te maken voor het 
publiek is de Quizmaster Wimpo D. 
Exel gevraagd ont na de rondvraag een 
Quiz ineen te draaien. D. Exel bekend 
van R&TV, een commercieel station 
uit Liechtenstein, heeft inmiddels toe
gezegd. 
Voor de mensen op de publieke tribune 
(mannen zowel als vrouwen), zijn er 
een aantal leuke prijzen te winnen. 
Het college van B&w staat garant voor 
een wervt;lend optreden, daar z~j de 
prijzen aan het publiek uitreiken. 
Omroep Deurne verzorgd de live uit
zending via het Déurnes kanaal. De 
prijzen zijn symbolisch, zo kan er een 
orderportefeuille gewonnen worden en 
een ontslagen secretaresse (Type ex). 

' , 
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CAF~TARIAPARTYSERVICE 
. . ' 

0 & J niilvlv&t!vef . v A~ wij uw leest organiseren is handen schuddet 
. ,het enige wat u zelf hoeft te doen .... 

St. Jozefstraat 47, Deurne, teJ. 04930-20676 

KOUDE BUFFETTEN Diverse 

WARME BUFFETTEN SNACKS 
BORRELHAPJES 

j 
• 1 

•,,,~," NIEUW ' ' ,'~)·- . 7 ~.;: VERSE ' ;. . 

OOK OM MEE TE NEMEN . '\ \ 

F eesten, recepties of andere eve· 
nementen dienen zoveel mo· 

gelijk goodwill op te leveren. 
Ongeacht of ze worden georga· 

niseerd voor u privé of in uw bedrijf 
voor eigen medewerkers of relaties. 

Vertrouwt u d(e organisatie toe 
aan Pullshaw Party'Service dan zor· 
gen specialisten ervoor dat alle 
onderdelen van uw feest samen een 
perfekt produkt vormen. 

Catering op elk gewenst niveau. 
Entertainment in elke gewenste 
vorm en voor elk budget. 

Bijzondere attrakties of stunts. 
En bij dat alles regelt Pullshaw 

Party Service ook de totale feestelij· 
ke entourage ter plaatse. 

Tenten, verlichting, verwarming, 
versiering, podia, geluidsinstallaties 
en eventueel zelfs het vervoer van 
uw gasten. Kortom, Pullshaw Party 
Service neemt feesten uiterst seri· 
eus. Een vrijblijvend gesprek zal u 
daarvan overtuigen. 

Dus belt u even voor 'n afspraak 
of voor toezending van verdere in· 
formatie over Pullshaw Party Service. 

'

,,,'• WARME MAALTIJDEN , ,~\~ 

SNACKBAR 
'T HEIKE pullshow Il party service 

HET ADRES VOOR KOUDE SCHOTELS EN WARME HAPJES. 
Pullshaw Party Service H. Mesdagslraal 2 SIS! DA Deurne Tel 04930·10000 Fax 04930· 19S9S 

SINT JOZEFSTRAAT 248 5753 AV DEURNE TEL- 12989 

VARKENSHANDEL 

VAN DEN EIJNDEN 

\ll)E 
DEURNE - TEL. 04930-10350 

HENAULT lWINGO 0 
RENAULT 

AUTOHANDEL G. STEEVENS 
IN- en VERKOOP 

~ 
P. Mondriaanstraat 8 
5753 DJ Deurne 
Tel. 04930·20429 
Tel. 09.491611203426 

ÉÉN UNIEKE UITVOERING ! 

Aidobedrijf J.H. Manders & Zn. 
; - Voltatnat 1 • lloek Li-&eweg 

SB3 'RL Demne, tel. 04930-12626, b.g.g. 15600 

aannemersbedrijf 

~ aldenzee b.v. 
- -1 1 de urne 
HELMONDSEWEG 42 lfl'\.\ TEL. 04930-12390 

VLIERDENSEWEG 160 Q TEL. 04930-14629 

FAX 04930-20943 

Helmondseweg 118 
5751 PH Deurne 

C7 oemistery 

Coppelmaffs Bloemen 

Verzekeringen - financieringen - hypotheken 

Als sparen weer mogelijk 
is en alle verzekeringen 
op 1 polis op een rijtje 

moeten staan. 
Natuwrl·ijk zonder extra 

kosten·! 

J 

Steen op drift 
Na de succesvoi verlopen actie van de 
PR ICie van afgelopen carnaval ' 93 , 
waarbij de Deurnese burgers 
Knuffelkeien aangeboden werden is 
ook in de enclave Zeilberg iets gebeurd 
dat maar ternauwernood het NOS jour
naal niet haalde. 
De gele Peelwerker heeft gezelschap 
gekregen van een heuse zwerfkei, in 
eerste instantie wa nog onduidelijk dat 
het hier een zwerfkei betrof, omdat het 
gevaarte schuil ging onder een speciaal 
voor dit doel ontworpen golfkartonnen 
omhulsel: de zogenaamde Zwerfkei
doos. De bevolking van Zeilberg is bij 
zonder ingenomen met deze kei, omdat 
ook zij nu, evenals de bevolking van 
Liessel, kunnen pronken met een over
blijfsel uit de laatste ijstijd. Zeilberg 
dat in het verleden er prat op ging pot
ten gebakken te hebben heeft nu in 
deze kei weer een aangrijpingspunt om 
op terug te vallen. De Griekse God 
Apollo, ook een inwoner van deze 
Deurnese enclave, heeft vanaf zijn 
wolk een fax gezonden, waarin hij liet 
weten blij gestemd te zijn. De kei is 
middels een blok beton verankerd daar 
zij, geheel tegen haar principes in, 
moet blijven waar ze nu is: aan de 
Legerweg. 

Boeren "in" 

In de meeste Deumese restaurants mag 
weer volop geboerd worden na het 
quttigen van de maaltijd. Traiteur 
Bûkman staat aan de basis van deze no
viteit, waarmee hij de boeren een hart 
onder de riem wil steken. 

Tel.: 04930-17759 Helmondseweg 59 - 5751 GB DEURNE 
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Ge wordt bedankt 
Natuurlijk verwaclit U hier van ons 
een passend artikeltje, een fraai 
stukje waarin wij in welgekozen 
woorden uiting geven aan de gevoe
lens van grenseloze dank die ons 
nog daag'lijks overspoelen en waar- · 
in wij vertellen hoe gezellig, zorge
loos en ongecompliceerd CARNA
VAL 1993 voor het prinselijk paar 
geweest is. Maar, en wij weten dat 
wij nu het risico lopen de illusies 
van velen te verstoren en aspirant
prinsen de schrik in de boks te ja
gen, "het is géén pretje om 
Peelstrekelprins te zijn". 

En dat begint al op het moment dat 
je toezegt als prinselijk paar te zul
Îen fungeren, vanaf die avond na
melijk is van normaal echtelijk con
tact en intimiteit geen sprake meer. 
De voorzitter van de stichting, ons 
Geerdje, is dan inmiddels zo vast
besloten ons alle benodigde steun te 
geven dat hij niet terugschrikt tus
sen ons in bed te gaan liggen en te 
allen tijde bemoedigende woorden 
toe te dienen. 
Daarna komen die lange weken van 
wachten, die weken dat alleen wij
zelf weten \\)_ie de !lieuwe 
Peelstrekelprins wordt, die weken 
dat je steeds bang bent dat je je 
mond voorbij praat; die weken dat 
je steeds denkt dat iemand " 't weet" 
en helaas ook die weken dat nie
mand met je wil wedden wie er dan 
wel prins zal worden. En dan in
eens is die dag daar, die dag waar je 
zo naar uitgekeken hebt, die dag 
waarop je ondanks alles toch eerst 
nog "gewoon" moet doen, waarop 
je stikt van de zenuwen en als het 
dan eenmaal zover is dat je heel 
Deurne in de ogen kunt kijken als 
nieuw prinselijk paar ..... zie je niks 
omdat de volgspotbediener je recht 
in de ogen schijnt en je daarom on
geveer de hele Carnaval last van las
ogen hebt. 

Jazeker, het is zwaar prins te wezen. · 
Denk maar eens aan al de machines 
was, het resultaat van al die "rugge
steuntjes" die de leden van het be
stuur met eergisteren nog gewassen 
handen dagelijks op de achterkant 
van je schoongewassen en gesteven 
overhemdem drukken. 
En wat dacht je dan van Vorst Hans. 
Wij maar denken dat de liefde tij
dens deze dagen hem tot rust zou 
brengen en hij ons niet in de gaten 
kon houden achter die boa. Maar 
nee, hij was ·het die nog grotere en 
stevigere "ruggesteuntjes" gaf. 

, Inderdaad, iedereen was hartstikke 
bezorgd om ons, vooral de raad van 
Elf. Zo vol met zorg dat ze ons maar 
zelden alleen naar huis lieten lopen, 
zo vol met zorg dat ze altijd eerst 
wilden controleren of ons huis wel 

veilig was als wij binnenkwamen, 
zo vol met zorg dat ze meestal nog 
even bleven "oppassen" en oh zo 
"vol" gingen ze dan tegen de och
tend naar huis. 

Neen, het valt niet mee Prins te zijn. 
Er waren ook dagen dat we alleen 
naar huis mochten èn dat waren de 
ergste! U moet even proberen u dit 
voor te stellen: De Prins en de 
Prinses, ik met de steek op één oor, 
de mantel slepend over de grond en 
de scepter wanhopig tussen de tan
den geklemd, Annie met een dunne 
overjas en met tranen in de ogen kij
kend naar die twee bloedjes van 
ons, onze dürskes, Anne-Mijke en 
Karlijn, die ingehouden snikkend in 
het holst van de nacht optomen te
gen gure sneeuwjachten en febru
aristormen. Voorovergebogen 
zwoegend doen zij alleen hun uiter
ste best..... karrevrachten cadeaus, 
enveloppen en attenties van vrien
den en bekenden naar huis te sjou
wen ..... Overigens was het na 

1 

Carnaval 1993 nodig ons huis te 
verbouwen en muren te ·verstevi
gen; enerzijds was het behoorlijk 
uitgeleefd in die drie dagen, ander
zijds haddenwe extra ruimte nodig 
voor alle cadeaus en om die zware 
klok uit Asten op te hangen. 

Inderdaad, wat een kruis om Prins te 
zijn. Over belangstelling hadden we 
helemaal niet te klagen. Tegen de 
familie hadden we ·alleen maar ge
zegd, "as ge mer komt" en dat heb
ben we geweten. Ze kwamen in gro
ten getale, zelfs uit Canada en gin
gen weer mondjesmaat weg. 
Nog steeds komen we 's morgens in 
onze badkamer af en toe verre ach
terneven tegen met een shirtje met 
daarop "wai zijn · der'' . 
Belangstelling ook van de buurt, ze 
bouwden een geweldige versiering 
met zo'n immense verlichting voor 
onze deur dat we nu nog steeds in 
onderhandeling zijn met het electri
citeitsbedrijf over termijnbetaling 
van de stroomrekening. Bovendien 
bleek er bij het opbouwen van de 
versiering iets "niet , geheel naar 
wens" te zijn gegaan met de tele
foonkabel, we wachten op heraan
sluiting ..... Nog steeds ook worden 
we regelmatig aangeklampt door 
mensen die ons vergeefs willen 
charteren ter opluistering van feest
avonden en partijen; wij komen im
mers ook uit die creatieve buurt ..... 

Verdorie, wat een ellende de Prins 
uit te hangen. Vooral de frustaties 
tijdens Carnaval doen je lelijk de 
das om. Intens gelukkig ben je aan
vankelijk met je sjieke steek met 
pauweveren en je deftige mantel, tot 
je dan bij de Wik komt en ziet dat 
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Prins Frans en Prinses Francien er 
nog veel mooier opstaan. Ook met 
het Klotgemul kregen we een flinke 
knauw; we hadden gehoopt prins
heerlijk achter de deftige tafel op 
het podfüm te kunnen zitten, maar 
helaas, we moesten zelf het podium 
op, tot op heden weten we nog 
steeds niet wie er dan wèl op onze 
plaatsen . zaten. Ook 's nachts 
spookte de Carnaval. door in onze 
drome11; _ regelmatig . werden wij 
wakkèr•terwijl .ite de bemoedigen
de strijdkreet van de dames van de 
Raad van Elf uitbrulden. Een hitte-

. re pil om te slikken was ook het feit 
dat het door de "Snuupkes" ge
schonken kroontje door ons Annie· 
maar even gedragen mocht wor
den .. ; .. En dan waren er de momen
ten waarop je ~acht even tot rust te 
kunnen komen. Wij in onze onno
zelheid hadden verwacht dat de tijd 
die we door zouden brengen bij "de 
Peelstrekels op leeftijd" een rust-

. punt zou zijn; het tegendeel was 
waar. 

Verdraaid, wat een beroerde job. 
Ook fysiek valt het zwaar tegen. Wij 
stonden stikkend van de hoogte-

' vrees, met bijna af gevroren neuzen, 
hoog maar absoluut· niet droog bo
yenop de Prinsenwagen te kijken 
naar al die toeschouwers die daar 
geen last van leken te hebben. Die 
hadden het waarschijnlijk te druk 
met kijken naar die geweldige op

. tocht. Ook hadden we drie dagen 
last van buikkramp van het lachen 
na het aanschouwen van de act van 
de raad van Elf op 't Klotgemul. 
Bovendien liepen wij beiden ver
zwikte enkels op en hebben we 
sindsdien chronisch last van knie
klachten omdat we getracht hebben 
de moeilijke dans van de 
Dansmarietjes mee te doen. Een 
blijvende gehoorbeschadiging lie
pen we op , bij de muziek van de 
Hosbengels en van Krèk Goe, wij 
stonden misschien wat te dichtbij, 

maar wij wilden die geweldige mu
ziek graag horen. En op het moment ! 
dat we allebei blij hadden moeten j 
zijn dat we er van af waren, de pop- i· 
verbranding, stonden we samen te 
huilen omdat het afgelopen was .... 

. . 1 
En er komt ·geen einde aan. Ook na 
Carnaval hebben we nog steeds last j 
van naweeën. Na drie weken last 1 
van een stevige kater te hebben ge
had, zijn we sindsdien vaste klant l 
bij de Anonieme Alcoholisten, dit i 

allemaal door het overvloedige stro- '. 
mend bier bij de gastvrije ontvang- · 
sten bij de plaatselijke horeca. 
Nagenoeg failliet gegaan zijn wij 
door het vergeefs bezoeken van cir
cussen; we konden nergens betere 
clowns en grimeurs vinden dan bij 
de showdansgroep. Door Liessel 
rijden durven wij sinds Carnaval 
1993 niet meer, bang voor opspat
tende "keikes" door de ruiten van 
onze zo goed als nieuwe auto .... 
Dagelijks lijden wij nog aan afkick
verschijnselen bij het lezen van de 
krant; wij zien nog steeds onze ei
gen Carnavalskrant in gedachten 
voor ons. Ook durven we nauwe
lijks nog in een bus te stappen, bang , 
de KVO teleur te stellen door te laat 
te komen. En zeker niet in 't minst 
hadden wij gehoopt na Carnaval 
1993 verlost te zijn van het oever
loos, stompzinnig geouwehoer van 
de PR/Cfo .. . vergeefs ... . 

Tenslotte, Peelstrekels .... steeds 
hebben we gedacht dat jullie rusti
ge, verstandige en serieuze mensen 
waren ... maar wat bleek .... jullie wa
ren een luidruchtige, feestneuzen
de, spontane, dansende, vrolijke, 
gezellige, goedlachse, uitgedoste, 
dorstige, klappende, hossende, 
feestvierende menigte ... .. . 

GE WORDT BEDANKT. 

PRINS WIM IV EN PRINSES 
ANNIE VAN STICHTING 

DE PEELSTREKELS 
TUD ENS 

DE GEWELDIGE 
CARNAVAL 1993. 
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"Wij wensen U pretüge Carnavalsdagen" 
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Rabobank ~ 
"DEURNE" 

Europese gedachte 

Witlof from Greece. 
De schuttingtaal van tegenwoordig is 
·geen kruiswoordraadsel meer. 
Kinderopstand: Jeugdvuisten. 
1 de vrije natuur is het moppentappen 
voortaan verboden: 
Bordeelhouder: 
Borstperceel beheerder. 
Stuk tegeltje: Tegelijk. 
Helmonder opgepakt wegens maans-
';'erduistering. -
Pater Pyromanus stak de kapel aan. 
Haar op de dijk: Zeeuws meisje .. 
Brouwerij de Zon is klantvriendelijk: 
Zij brouwt op uw wenken. 
Paard van Sinterklaas krijgt spuitje: 
Schimmelinjectie. 
Tandemstokers: twee pyromanen op 
een fiets. 
Publieke vrouw in eetgelegenheid: 
Ober! Graag een tafeltje aan het raam! 
Bij de nieuwe spelling blijft de broek 
aan. 
Bonenstaken: Volgende week geen bo
nen. 
Na de Koebel nu de Koefax 
Grafisch ontwerper Ko Zijn introdu
ceert geheel nieuwe Deur Stijl. 
Verbinding met Amerika slecht: 
Connecticut. 
Kind vast op glijbaan: vastgeroetste 
kleuter. 
Exclusief restaurant: Hier kan men chi
que kanen en twaalf gangen bocht ne-

~ men. 
Een terloopse hond. . 
ÇJolf club Deurne: Groen Links. 

Kleutercomputer met tata bank. 
Milieuvriendelijke vaatwasser werkt 
op spoelwormen. 
Zuinige mensen spreken in pincode. 
Spoorzoeker: Vang rail! 
Duo zoekt derde man voor trio. • ., 
Niet ik alleen, maar velen met Mei 
gaan naar Ommel toe. 
Ritmisch broekhoester: 
Sluitspierement. 

John van 't Schip zingt! 
Dwangbuis is Mar)ievest. 
Rekening van tandarts: Kaakfactuur. 
Te koop: 1 vorkheftruck met 2 lepels. 
Na zijn pet afgenomen te hebben nam 
hij het voorstel klakkeloos aan. 
Succesvol boer oogst veel lof en be
vindt zich derhalve in zijn knQllentuin. 
De zusterstad van Helmond is Luik, ie
dereen die een mondje Frans spreekt 
weet waarom. 
Slagvaardig schipper zoekt baantje op 
wilde vaart. 
Johannes de Sloper, voor al uw uit de 
hand gelopen gesprekken. 
Veilig: Woestvrij staal. 
De Bretelboys voor al uw galgenhu-
mor. , 
Fietsen in Deurne: Het neusje in de 
walm. 
Vervelende mummies zijn ingewikkel
de zakken. 
Inbuidelverzekering voor kangoeroes. 
Te koop: Goederen, inclusief haan. 
Boos insect: De Moktor. 
Relatiegeschenk: Wegwerpaansteker. 
Tandarts Kroon opent Beugelpaleis. 
Mondjesmaat in Helmond is nogal wat. 
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CHINA ·GARDEN 

Geopend maandag van 16.00 tot 21.30 uur 
dinsdag t/m 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. 
HEERLIJKE FIJNE OOSTERSE GERECHTEN 

-

GEBR. 
ALDENZEE B.V. 

't VIADUCT Op alle velden en 
wegen, 

Milhezerweg 17a 

Deurne 

Kom je Aldenzee 
tegen. 

Tel. 15265 ' 
Aldenzee, grond en 
loon werken, 
Kwadestaartweg 9+9a 

Fa. G. Ugen en Zn. 
Int. Transportbedrijf 

ALLE TRANSPORTEN _ 
o.a.: diepladers, /a11g1 ·e1w1er en gare111·e1Toer, 1>01111·· en s1aa/l·crvocr 

Brabant en Limburg-T1"e111e v. v. 
OP- EN OVERSLAGBEDRIJF 

Licsselseweg 120. 5753 PP Deurne, tel. 04930 - 1 24 65. fax 04930 • 1 58 84. 

Schermkunst 

Waterbedden In gemeente museum "De Wieger" zal 
van maart t/m april de expositie van 
kunstzinnig versierde haardschermen 
te bewonderen zijn. Hoewel er wat pro
blemen zijn met de plaatselijke brand
weer die vind datje niet 100 open haar
den aan kunt sluiten op 1 schoorsteen 
verwacht men een hoop publiek. 
Overigens, roken is in het gemeente 
museum verboden. 

t:-.TERIELll 

\)[](J 
\\MRBORG 

Vur un schön tepaijt of 
gurdaine moet-te-ge 

· ~rr& ~ natuurluk nao: 
'-

Stijn Streuvelslaan 48, 
5751 ZX Deurne 

Telefoon 04930--12586 
Telefax: 04930-16920 

~ 
SCHIKS 

TAPIJT-.GORDIJNEN 
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Carnaval 1994 
De puntjes op de i 
Een aantal jaren geleden zat de' car
naval als volksfeest bijna op de bo
dem. De "onechte" carnavalsvier
d~rs kwamen niet meer op de diver
se aktiviteiten rondom carnaval. Zij 
gingen op wintersport-vakantie of, 

. in de ergste gevallen, bleven ge
woon thuis. Daarentegen, de "ech
te" carnavalsvierders bleven ·over
eind om het carnaval op de been te 
houden. Mede door deze "echte" 
carnavalsvierders is het carnavals
gebeuren weer uit het dalletje ge
kropen en staat carn~val 1994 weer 
voor de deur. 
De aktiviteiten rond carnaval '94, 
en in het· bijzonder die in ons eigen 
Peelstrekelrijk, zijn opnieuw aan
trekkelijk genoeg om deze samen 
met onze nieuwe prins te vieren. 
Carnaval heeft weer de toekomst, 
volgens de Peelstrekels. De 
Peelstrekels zullen er alles aan doen 
om ook dit jaar Carnaval voor ie
dereen weer tot een waar volksver
maak te laten zijn. Dat carnaval 
voor iedereen bedoeld is, staat hoog 
in het vaandel van de Peelstrekels. 
Jong of oud, arm of rijk, lang of kort 
etc. etc: is van harte welkom op de 
aktivitefren die de Peelstrekels op 
poten hebben gezet. Alleen samen 
met de Deumese bevolking kunnen 
wij de carnaval opnieuw een volks
feest laten zijn. Carnaval is niet voor 
de Peelstrekels alleen. Carnaval is 
bedoeld voor iedereen. Dus niet lan
ger getreuzeld, maar doe die pet of 
hoed op, de boerenkiel aan en ga op 
in het jaarlijkse volksfeest, dat car-

naval heet. Laat uw, wel of niet be
schilderde, gezicht zien tijdens car
naval '94, opdat dit voor onze nieu
we prins en u allen een feest wordt 
om niet te vergeten. 
U moet echter niet vergeten dat, zo
als eerder al vermeld, de 
Peelstrekels niet de carnavals-akti
viteiten organiseren voor de 
Peelstrekels alleen, maar voor ie
dereen binnen het Peelstrekelrijk. 
Mag ik dan tot slot daartoe iedereen 
uitnodigen om carnaval '94 samen 
met ons te vieren, en u allen vooraf 
veel plezier toe wensen .. 

Alaaf, 
Vorst Hans. 

Lieve Peelstrekels · 
In een periode waarin wij er alle
maal behoefte aan- hebben om het 
werk het werk te laten, om even op 
adem te komen in de bossen of aan 
het strand· valt bij mij een brièf bin
nen van de Stichting ,· "De 
Peelstrekels" met het verzoek een 
bijdrage te leveren aan de carna
valskrant 1994. Dat was 30 juli 
1993. 
Vriendelijk wordt mij verzocht om 
deze bijdrage vóór 22 november 
binnen te mogen hebben. Terwijl 
anderen zich voorbereiden op een 
vacantie moet ik proberen mij in te 
leven in de carnavalssfeer. Op zich 
niet eenvoudig dat zult u l!let mij 
eens zijn. Toch realiseer ik mij dat 
dit niet alleen voor mij geldt, maar 
ook voor die mensen die jaarlijks 
het carnavalsfeest in Deurne in goe
de banen moeten leiden. Het carna
valsfeest is immers geen gebeurte
nis van drie dagen plezier maken al
leen. 
Nee, daar gaan vele uren van voor
bereiding aan vooraf om die zaken 
die tot een optimale carnavalssfeer 
behoren te organiseren. Het carna
valsfeest is een aaneenschakeling 
van evenementen en hoogtepunten 
die alle op zicq een optimale aan
dacht vergen. speciale aandacht 
ook, omdat diverse festiviteiten 
worden georganiseerd voor ver
schillende groeperingen. Deze or
ganisatie vraagt inzet van de gehele 
mens en van zijn vrije tijd. 
Ik denk daarbij met name aan de 
presentatie van de nieuwe prins en 
het afscheid van de oude prins, de 
organisatie van de gala-avond, de 
optocht, het boerenbal en het be
zoek aan zieken en bejaarden. 
Zo'n vijftig mensen van de 
Stichting "De Peelstrekels" en zij 
die zich daar op een of andere wijze 
bij betrokken voelen zijn driekwart 
jaar bezig met het organiseren van 
aktiviteiten en het scheppen van 

voorwaarden waardoor velen een · 
fijne carnaval kunnen beleven. 
Natuurlijk zit hier ook een heleboel 
liefhebberij achter. 

Burgemeester Smeets 

Niettemin is het een fijn gevoel te 
weten dat wij in een gemeenschap 
leven waarin carnaval op deze goe
de wijze mogelijk is. 11 november; 
de formele startdatt;tm van hei sei
zoen. Een tijdspanne die, . indien 
deze goed gehanteerd wordt, in het 
teken staat van de ongekunstelde 
vreugde van het leven. De carna
valsvierder, neemt het leven wél se
rieus maar weet ook, dat de meeste 
dingen in bet leven maar een be
trekkelijke waarde hebben. Zo is 
carnaval vieren ook een volmondig 
en met het hart ja durven zeggen te
gen het leven. 
Deze .overp,einzing wil ik u· graag 
meegeven tijdtms de carnavalsda
gen in de hoop dat u in gedaçhten 
eens h~t glas heft op het karwei dat 
deze vrijwilligers ook dit jaar weer 
hebben geklaard. 

Ik wens u allen prettige carnavals
dagen, 

De burgemeester van Deurne; 
Drs. J.W. Smeets. 

Prins Wim TV, Prinses Annie en de durskes 
Café annex beauty shop 

Asielhouder in gulle bui: Neem nog 
een hondje! 

Schoonlieidssalon immerglim verzorgt 
tijdens het drinken uw toilét. 

q 

EPILOOG 
Aan alles komt een einde, ook aan 
de regeerperiode van onze schei
dende Prins Wim IV, Prinses Annie 
en hun dürskes. Ook kwam een eind 
aan het bestuurslidmaatschap van 
penningmeester Wilfried . Geurts. 
Het is mijn eerste jaar als vorst van 
de Peelstrekels een eer geweest om 
met zulke fijne mensen te mogen 
werken. Zij hebben er in ieder geval 
voor gezorgd dat, ondanks de fout
jes, het vorstschap 1993 een aange
name bezigheid was. 
Ik wil Wim, Annie, Karlijn en 
Anne-mijke bedanken voor hun 
steun en inzet tijdens carnaval 1993. 
Wilfried Geurts heeft jaren ervaring 
_opgedaan met de Raad van Elf en la
ter als bestuursl!d heeft hij deze er
varing gebruikt om als penning
meester goed te kunnen funktione.c 
ren. Tevens was hij de laatste die de 
"vet-leren" medaille heeft mogen 
ontvangen. Wilfried, bedankt voor 
je inzet voor de Peelstrekels. 

Vorst Hans. 

Nieuw jongerencentrum 

Het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan, Deurne krijgt er naast < het 
Walhalla, de Roos en Den Deel een 
nieuw jongerencentrum bij. Het nieu
we jongerencentrum is bedoelt voor 
zogenaamde 'zwerfjongeren'. Dit zijn 
jongeren die tot voor kort niet terecht 
konden in de voornoemde ontmoe
tingsplaatsen. 
Stichting Welzijn Deurne heeft via al
lerlei fondsen en sponsors een enorme 
bus gekocht die de jongeren opzoekt opv 
de plaatsen waar zij zich ophouden. 
Naast een chauffeur en een mecanicïen,. 
zijn er 4 jongerenwerkers in de bus aan ~ 

wezig. 1 
Orridat het hier een projekt betreft zal 
de bus 1 jaar lang rondrijden, opstap-1 

pen mag, maar uitstappen tijdens de ri ~ 
is verboden. De Roos, het Walhalla e 
Den Deel juichen dit initiatief toe, om ~ 
dat zij vinden dat gezien het feit date 

_ 4 jongerenwerkers meerijden het rijdeiY 
onder invloed een andere dimensi ~ 
krijgt. De drie jongerencentra denkenf 
er niet aan om zich op te heffen, wan 
aanhet einde van de rit dient er een op} 
vangstation te zijn. q 

' 2 
I 

BEDANKWOORD 
Elk jaar opnieuw wordt er door diJ
ver.se mensen achter de schermePI 
gewerkt om ervoor te zorgen dät 
carnaval uit kan groeien tot een 
volksfeest. . r 

Vanaf deze plaats wil dan ook i ~ 

dereen, die wij binnen . d~ 

Peelstrekels de "stille" medewer
kers noemen, bedanken voor de m(f
dewerking die de Peelstrekels heb
ben ontvangen. Het moge duidelijk 
zijn dat zonder deze medewerking 
carnaval '94 niet tot stand was ge
komen. 

Vorst Hans, 
namens het bestuur en raad van EÎf 
van de Peelstrekels. 

--c-;, 
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Voor al uw binnen· en buiten· 
schilderwerk 
Vraag vrijblijvend advies 

Verlijsdonk 
Schilderwerken 

Postbus 56. - Deurne - Tel.: 04930-11409 - Fax: 13854 

eethuis 
party-service 

van der weijst 
haageind 1 deurne · tel.14043 

sporttrofeeën 
carnavalsm dai(les 
vanen 
erelinten 
vlaggen 
wimpels 
tinnen bord n 
alle graveerwerken en relatiegeschenken 

Leembaan 56 
. 5753 CV Deurne 

Tel. 04930-16051, 
Fax 04930-21531 

Stationsstraat 27 - Deur.ne 
Tel. 04930-12091 

Kluisstraat 1 - Helmonc! 
Tel. 04920-38401 

ïïrandstad 

BIJ 

autorijschool 
Tjeu Philips 

Stationsstraat 19 · 
tel. 04930-13831 
voqr .Deurne en omgeving 
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Met de Carnaval ·, 
COMBI 

lli'IP' 
"Café in den Sleutel" 
Samen met Harrie - Hannie 
en Carel v. Hoof 

De sleutel voor gezelligheid en 
Van al je foto's een twee
de afdruk gratis 
Bij ontwikkelen en afdrukken van uw volle filmpje sfeer 

Carnaval maandag: dom meiskens 
"Rooi hoedjes fist 

PROOS"F ! ! !! 
Boxmeer, Steenstraat 150 

Venray, Schoolstraat 15 
Deurne, Schuifelenberg 3 

OBERS 
DEALER 

0493'o-16865 04936-92225 04923-61462 048~u - 48580 

WEGENBOUWMAATSCHAPPIJ 
J. HEIJMANS BV 
Westhoven 14 
Postbus 1289 
60'40 KG Roermond 
Telefoon 04 750-29999 
Telefax 04750-20909 

Ontsnapte gevangene vrijgesproken 

Hoewel er in Deurne geen cellentekort 
heerst is ook in deze peelgemeente on
langs een gedetineerde uit zijn cel ont
snapt. · 
Toen de 37 jarige qntsnapper weer in de 
kraag werd gevat heeft hij meteen be
roep aangetekend en de rechter heeft 
hem onmiddelijk op vrije voeten ge- · 
steld. De nu vrijlopende wetsovertre
der voerde aan dat hij dóor de politie 
zelf was aangezet om zijn cel te ont
vluchten omdat me.n hem steeds aan
sprak met Gajes. 
De dienstdoende agenten in Deurne 
hebben voortaan een spreekverbod tij
dens hun dienst. 

Mestprobleem opgelost??? 

Agrariër Ko Quotum heeft een oplos
sing gevonden voor de in zijn wei poe
pende koeien. Quotum heeft inmiddels 
octrooi en patent aangevraagd. De heer 
Quotum ontwikkelde een vlaaidoos, 
die achter op het herkauwend huisdier 
bevestigd kan worden. 
Deze doos vangt op wat het beest nor
maliter in het gras en de klaver laat val
len. Door de alluminiumcoating blijft 
de vlaai lekker vers en dampend en om 
deze damp is het ' m te doen. 
In het deksel zit een opslagunit voor 
bruikbare gassen welke na raffinage 
geschikt is voor dorpsverwarming. 
Nadeel van het systeem is het ophang
mechanisme dat per koe apart ingesteld 
dient te worden, maar om dit probleem 
te ondervangen heeft Quotum een con

. troller in dienst genomen. 
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De Meulenpeep " 
Het is nog niet zo lang geleden dat 
onze Molenstraat een bijdrage le
verde aan het carnavalsgebeuren in 
Deurne. Grote, prachtig af gewerkte 
wagens sierden de optocht, en vaak 
niet zonder succes. De betrokken
heid bij carnaval is weliswaar ge
bleven maar toch ". De aktiviteiten 
namen eerder af dan toe. 

Enkele jaren geleden hebben een 
aantal vrienden van mij en mijn 
vriendin met carnaval de knuppel in 
het hoenderhok gegooid. Zij wens"" 
ten in de Molenstraat met carnaval 
meer leven in de brouwerij. Dat is 
hen aardig gelukt. Op het moment 
dat wij terugkeerden van de winter
sport, was ons huis omgetoverd tot 
een complete kroeg-café 't 
Meulentje. Er werd een originele 
lichtreclame opgehangen. 
Buurtbewoners snapten er niets 
meer van. Zou de Molenstraat er 
werkelijk een nieuwe horeca-ex
ploitant bij hebben gekregen? Vorig 
jaar werd er in de Molenstraat een 
tolinstallatie geïnstalleerd. Met de 
Peeptax(!) werd er "tol" geheven 
voor stilstaande carnavalsvoertui
gen. Onze woning werd omgedoopt 
tot tollenaarshuis. Prins Wim den 
Vierde liet zich niet onbetuigd en 
~ kon deze ludieke actie volop waar

deren. 's Zaterdags met carnaval 
werd Prins Wim door een aantal 
mensen gecontracteerd om 's zon
dags het tolhuis te openen. Dat ge-
beurde voor de grote optocht. Vanaf 
deze plaats wil ik Prins Wim bedan
ken voor het feit dat hij mij bij die 
gelegenheid heeft benoemd als 
Tollenaar van de Meulenpeep. Het 
geïncasseerde tolgeld is geschon
ken aan de oudervereniging voor 
het Zorgenkind, afdeling Deurne
Bakel. Ik ben benieuwd of onze 
vriendenclub ook dit jaar weer een 
of andere ludieke aktie in ·petto 
heeft. Ik heb er het volste vertrou
wen in dat zij wel weer iets leuks 
zullen vinden. Een ding staat daar
bij voor ons als een paal boven wa
ter: "Onze vriendenclub staat garant 

Voor af uw dan1es
en jonge n1ode .. 

voor een originele carnavals-grap". 
Wij gaan dan ook w r met een ge
rust hart naar de wintersport. Op 
carnavalszaterdag zijn we echter 
weer van de partij. Wij zijn erg be
nieuwd naar wat er zich dit jaar 
weer zal afspelen in de Molenstraat 
rond het carnavalsfeest van de 
Peelstrekels. 

Met_ carnavals groetjes, 

Leon Verdonschot (ex tollenaar van 
de Meulenpeep) · 

Jl1He~ g. Cullioga, 
·oIRKS . 

... tevens uw adres voor copy-antiek 
Zeilbergsestraat 32a 5751 LL DEURNE Tel.04930-19892 

1 1 
LOTERIJ 
Sinds 5 jaar organiseert stichting De 
Peelstrekels een grote loterij. Dank 
zij uw steun was dit n succes en 
kon de Stichting de r kening slui
tend maken. In 1994 is er natuurlijk 
weer een loterij en wij hopen dat 
deze met uw steun we r een succes 
wordt. De loten kost n f 1,00 per 
stuk. In totaal zijn er 7000 loten en 
vye hopen ~ en daar gaan we eigen
lijk vanuit - dat deze ok worden 
verkocht. Voor uw steun danken wij 
u reeds bij voorbaat. 

' 

De le prijs is een dam s- of heren-
fiets t.w.v. f 900,-. 
De 2e prijs is een draagbare koffer
set t.w.v. f 550,00. ,_., ~ 

De 3e prijs is een dra gbare radio 
t.w.v. f 200,00. 

De trekking is op Carnavalszondag 
direct na de prijsuitrniking van de 
optocht in de Residentie De 
Vierspan om ongeveer 17.00 uur. 
De uitslag van deze trekking wordt 
in het Eindhovens Dagblad en het 
Weekblad voor Deurne/Peelbelang 
gepubliceerd. 

~I . z; Stationsstraat 32a Deurne. 

Ook voor st ff en 
e~1 fournituren 

Het grootste, en bet~r verzorgd a?,s~rt1rnent 
· rookartikelen vindt U natuurlijk 1n: .· ·_ 

J. Kessels • Teve s _ 
verk ·p van 
Staat loten. Stationsstraat 35A 

0-eurne COMPAENEN 
.-:..··. 
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DIERENSPECIAALZAAK HEHENl<AP~ALON: 

~olenac::i.r . Stationsstraat 40 5751 HG Deurne . 0~930-21999 

W Crommentuyn 

de ka 

Deurne • Zeilberg 
TOT ZIENS IN DE MOU:N GEKNIPT VOOR U ! 

"KNIPPEN OP AFSPHAAI<' 

r------------------------------------------, 
I e S\/ ' 

EJCP&:Ol1"'" : 
1 
1 

Schneider Expeditie B.V. 

Voltstraat 24 

5753 RL DEURNE 

Tel.: 04930 • 20404 

Fax.: 04930 - 20315 
Dagelijks Zwitserland/ Oostenrijk 
3 keer per week Italië 
Wekelijks Duitsland I Frankrijk · 

"Red Carpet Service" 
De op maat gesneden dienstverlening! 

1 

Ul!tlAAD Ktyken· 1 

Wim en Monique Seuntlln• 

Z.llbergsutraat 49 - Zeilberg - Tel. 12078 

Onze "rode loper" is reeds uitgerold! : 
~------------------------------------------j 

Peelstrekel Showballet 
-

In 1993 hebben zij zich aan jullie 
voorgesteld: "Het Peelstrekel 
Showballet"; een groep jonge mei
den ·tussen de twaalf en ongeveer 
zestien jaar, en. voor een deel ex
dansmariétjes. Op de foto zien jullie 
nog het showballet in hun kostuums 
van vorig jaar. Hoe ze er ditjaar uit
zien, moet je zelf maar eens komèn 
bekijken!! Annie Berkers als train
ster en Sien Verbaarschot als leid
ster hebben dit jaar niet het show
ballet ook weer hard gewerkt aan 
hun nieuwe dans! · Tijdens de trai
ningen is het heel gezellig, maar er 

. VLEESGROOTHANDEL 

-· 
:r. 

VAN DEN AKKER 

wordt ook heel intensief geoefënd. 
Jullie kunnen hen aan het werk zien 
bij verschillende onderdelen van de 
carnaval en uiteraard ook op de kin
dermiddag in de Vierspan. 
'De meiden heten: Anne en Joska 
Cloudemans, Els van de Einden, 
Mandy Jansen, Sindy en Ilse van de 
Heuvel, Nicolle van de Mortel en 
Marion Geven en als reserve 

' Annemijke Berkers. (Sorry, er wa~ 
· ren zoveel meisjes dit in het afgelo

pen jaar 'mée wilden doen dat er op 
dit ogenblik geen nieuwe leden 
meèr bij kunnen komen). 

Bedrijfsadres;- '' 

Voltstraat 2 
5753 RL Deume 
" Tel. 04930-21313 
Fax 04930-2129ê 

Privé ·adres:··· 

Julianastraat 34 ~ 
5751 JX Deurne ". 
Tel. 04930-10178 : 

."~~ ._; ··-~",." 

/ ~. 

· ~ \ 
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't war.kaaw in de pil · 
't Watter zwartbevrorre dur de vorst 
die over 't land Ie. Nen al lang gele
je vergete k:lothowp in stilte wach
tend op den uursten Eskimo die vur
baai wil komme; as 'n monument 
van gastvrijheid; as symbool vur de · 
welwillendheid woarme de 
Deurense bevolking kloar sti urn 
mense o'p te vange die 'n plats zujke ' 
woar 't werm en vaailig is. 

Kaw; 't is stikkes kaaw in de Pil. 

"We krijge snuw ... ". In zin haand 
èloazend schupt ie de deur van 't 
Cafe achter zich dicht. "Dedju wa'st 
kaaw." Vur den tiende -keier vendo
ag broomt de kastelein de 't echt 
<!ledju kaw is en giet ongevroa nen 
borrel in. Hai kent zin klante. Hai 
wit hoe dedde ge cle kaaw oit ew 
schenkekriet. op nen howk van den 
tap wordt 'n kruk angeschóve. 
Ka,mmeroj onder mekoar: de 
J?.R.Cie * in vergadering baiin. 
Vrolijk zijn ze nie want over eien 
<leng is men 'top dezen dag roerend 
mi mekoar ins: DUR MOET IETS 
GEBEURE. Deurze is nie mer wa't 
geweest is. Deurze is er erg an tow. 
In Deurze heerst 'n ziekte die elk 
joar wir rond de Carnaval durre kop 
opstikt. 't Galasyndroom. De symp
tomen zijn doidelijk. Mense die in 
den boekhandel mi koortsowge -
vechte urn 't leste woordeboek 
Helmuns-Deurens (of andersum). 
Mense mi 'n verstoikte tong umdes
se' tot diep in de naacht hebbe zitte 
fi>efene: 

Deurze zit mi 'n identiteitspro
bleem. ·Mense die zo verstandig wo
arre urn van boite de streek hierhin 
te verhoize leiere 'n joar lank 
Deurens en dan hoijère ze op de ga
laoavend van de Pilstrikkels de 't 
hartstikke fawt is. 
..... SKOEFELE ..... SKEENE ..... SK 
AW ..... SKEUF. .... SKAI OIT . SKAI 
OIT. 

Mer op diejen gedenkwaardigen · 
dag, toen 't zo stikkes kaw war in de 
Pil... Op diejen dag mi de weer op 
die plats. Doar ontstond iets woar-

. van de de ge denkt: "KREK!!!" 't 
Medicijn woar 'n feit. 
Nen oavend vuren dur Deurze, iri 't 
Deurens, vur de helft van de prijs. 

' 
Zo ongeveier zou 't gegoan kanne 
heb be. 
Hoe 't weiter ging weetik gedeelte
lijk zeker want toen belde ze geluk
kig . maai of de wai ok mee won 
dowe ... 

En de noam: 'T KLOTGEMUL. 
Losse rommel wordedde ge op zich 
niks an het. Mer as ge mer zal klot
geinul bai mekoar grijselt en ge 
perst 't goe soame dan brandt 't lang 
zat urn er ew aige teminste innen 
oavend lekker an te kanne werreme. 
En zeg naw irlijk; vur zeuve gulde 
stookte ge tois ok nie lang. 

'T KLOTGEMUL: den boekhandel 
zal er nie blij mi zijn. 

Carpooling 

De directie van DAF heeft haar FIAT 
gegeven aan h.et college van BMW het 
college -is blij, maar had liever eèn 
groene golf gehad. 

c:w 
IYTHEO 
bJSMITS 

(MEUBELEN) 

UW Ml::UBEl.FA~RIKANT 
MEUBEL WINKELIER 

DE GROOTSTÈ KOLLEKTIE TEGEN 
DE LAAGSTE PRIJZEN 

MEUBELWINKEL: St Jozefstraat 47a. Deurne 
MEUBELFABRIEK: Hoogdonkse\\eg 4, Liessel 

ectlte bakker 

~lfrl? 

Helmonder voor handel in valse dol
lars opgepakt. 

HELMOND - Een veert1g-Jange 
Helmonder is in zijn woonplaats aan
gehouden op verdenking van handel in 
valse dollars. De man _is al eerder in 
Belgie verhoord in verband met dezelf
de zaak, maar de Belgische justitie kon 
niets strafbaars ontdekken. Hierin gaat 
het om de verkoop van twee miljoen 
biljetten van zes dollar die in 
Zwitserland gedrukt zijn. Welke rol de 
Helmonder in deze zaak speelt, weet de 
Helmondse politie niet. De zaak is in 
onderzoek bij de Zwitserse politie, die 
daarvoor rechercheurs naar Helmond 
heeft gestuurd. (De Helmondse korps
chef mocht al een fraaie koekoeksklok 
in ontvangst nemen.) De Helmondse 
verdachte werd aangehouden in zijn 
winkel in de Veestraat waar hij de aan
dacht op zich vestigde door het plaat
sen van reclameborden met de tekst 
"zes dollar voor een gulden" in zijn eta
lage. Daarop werd het Helmondse po
litiekorps achterdochtig over de legiti
miteit van de transacties.In verband 
met deze zaak is ook een Ohé en Lak.er 
aangehouden. Een derde verdachte 
wordt nog gezocht. De Helmonder is 
inmiddels voorgeleid aan de officier 
van justitie, die hem gelukwenste met 
de gedane zaken. De nering van de ver
dachte is, zolang niet is aangetoond dat 
de biljetten inderdaad vals zijn, tijde
lijk overgenomen door de personeels
vereniging van het Helmondse politie
korps. 

..... KNEENGT ..... KNIIES ..... KN-
. ALLIE ..... KNEUP ..... KNAAL. .... S 

* P.R.Cie = Programmacommissie; 
'n-tiepies Deurens woord . Ec111~ .. JE 1-ilo•:rr '11 

KlETE ..... SKUPPE. .... SKOOL 
..... SKÖN .... .SKAAL..: .. 

Helmondseweg 109 
5751 PH Deurne\, 
Telefoon 04930-16478 

IN- EN VERKOOP VAN SCHADEWAGENS 

AUTOHERSTELINRICHTING 

VERKOOP VAN GEBRUIKTE WAGENS 

HelmondseY"eg 105 . 5751 PH Deurne 

Tel. (04930) 12999 

1 

Peter Aarts. 

-- ~ -- """ : 
f(r. Art "°" f(r. iorst wering 
ald KUNSTSTOF afd. BEPLATINGEN 

). l 

·osKOMERA l~~~.de... --=- 1~=~~" , 1~=·:. " . t:::;" ! 
Oskomera bv lnsustrieweg_ 19. 5753 PB Deurne Tel. 04930-29111 "-....- ~ .....-·· = ~ · ~ . r ol..iiker. -!= •ogei• . 

Bezwaren tegen vakantieaktiviteit 

Roeivereniging 'De Klauw' uit 
Helmond heeft een verbod opgelegd 
gekregen · van de gemeente Deurne, 
daar ze in haar vakantieP,,lanning de ui
terst twijfelachtige aktiviteit 
'B ietstocht door de Peel' heeft opgeno
men. De overige aktiviteiten gaan ove
rigens wel gewoon door, deze zijn: 
Uitslaapochtenden, middagdutten en te 
bed duiken. 
Al deze aktiviteiten vinden in Helmond 
plaats. , 

•DAMESMODE 
•HERENMODE 
•JEANS 
• BABYMODE 
• KINDERMODE 
• WONINGINRICHTING 

Mode 
voor 

het hele 
gezin 

• EN NATUURLIJK UW SPORTKLEDING 

Deurne Bakel 

•••••••••••••••••••••• - . • De grootste keus Union • 
• De scherpste prijs Batavus • 
: De beste service : 

• • : - -~: . 17". • • • • : Tweewielerbedrijf : 
: * Wiinen ._ : . ~ . 
• • • St. Jozefstraat 27 - tel. 12494 • : ...........•........ , 
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Afhalen Sleutels 

Zaterdags voor ëarnaval staat de 
Deumese markt w_eer volop in de 
belangstelling. Op de markt hebben 
zich alle 7 carnavalsverenigingen 
uit de gemeente Deurne met hun 
blaaskapellen en hun aanhang ver
zameld om van het programma te 
genieten. Om 15.00 uur begint de 
dan aanwezige kapel vanaf de kiosk 
muziek ten gehore te brengen en zal 
aan alle toeschouwers een peelneut 
worden aangeboden om alvast té 
klinken op carnaval 1994. Rond 
15.30 uur zullen de prinsen van bur
gemeester Smeets de sleutel van 
hun prinsdom in ontvangst kunnen 
nemen. Door het overhandigen van 
deze sleutel wordt symbolisch de 
macht in de handen van de prins ge
legd. Deze traditionele happening 
op de markt heeft daarn~
volg in de Vierspan, de residentie 

van de Peelstrekels, waar natuurlijk 
iedereen welkom is. De burgemees
ter wordt door alle prinsen onder
scheiden en de blaaskapéllen zullen 
zich van hun beste kant laten horen. 
Als u dit evenement nog nooit heeft 
meegemaakt moet u zich eens de 
moeite getroosten dit wel te doen. 
Wij zijn er zeker van dat u dan 
voortaan van de partij bent, het is 
beslist de moeite waard. 

tot ziens op de markt 
De Pottenbakkers uit de Zeilberg 
De Dors(t)vlegels uit Vlierden 
De Peelpluimen uit Helenaveen 
De Ulewappers uit Neerkant 
De Heikneuters uit de 
St. Jozefparochie 
De Kei uit Liessel 
en de Deurnese Peelstrekels 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
{! ~la.wc-0w/tjte0 - _>.., 

{! \ -Jlto/o~cycl e 6 . /, ' /'!)#,;} "'}A 

mark martens .og . {! 
{! deurne 04930-16642 · · mark martens 

{{ holland fabriekstraat 35b 5753 AH De~rne }; 
{! ::----__--:: Tel. 04930-16642 "'lA 
.tr spec. Harley-Davidson {! 

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

RONDOM DE PRINS 
"Rondom de Prins" is een aktiviteit 
die opgezet is om de nieuwbakken 
Prins op een ontspannen manier 
kennis te laten maken niet familie, 
kennissen en vrienden. Tijdens de 
receptie van onze Prins zal, door de 
grote belangstelling, waarschijnlijk 
geen ruimte zijn om bijv. vrienden, 
familieleden en verenigingen een 
carnavalesk stukje op te voeren. 
Tijdens "Rondom de Vrins" w-orden 
zij echter in de gelegenheid gesteld 
dit alsnog te doen. De avond·wordt 
gehouden in de Vierspan en is vrij 
van entree. Ieders aanwezigheid zal 
op prijs worden gesteld. Datum: zie 
programma in de carnavalskrant. 
Eventuele belangstellenden kunnen 
zich in verbinding stellen met het 
bestuur van de Peelstrekels of vorst 
Hans van Bommel. 

00000000000000 

s·o~etclè. etetf'f u.w ~!.lto 

l!aa:fü~$&,&W 
na de carnaval werken wij ook weer 

L.J. Costersti'aat 

00 000000 000 000 

THERMO-CENTRE 
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING e.v. 

KOFFIE-AUTOMATEN/INGREDIENTEN 

FABRIEKSTRAAT 22 · ·DEURNE 

~ TELEFOON 04930-16833• 
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VOORWOORD POLITIE 
"Als nieuwe afdelingschef van de 
politieafdeling Deurne, Asten en 
Someren voldoe ik gaarne aan het 
verzoek om een voorwoord te 
schrijven in de carnavalskrant van 
de Peelstrekels. Zeer zeker als u 
weet dat een van de medewerkers 
van de politie Deurne in 1993 Prins 
Carnaval was: Wim Berkers zwaait 

· de scepter en we zien hem dat graag 
doen. als hij in 1994 afstand doet 
van het, hoogwaardig ambt van 
Prins, blijven we verheugd met het 
gegeven dat "onze" Wim een jaar 
lang de zotheid in Deurne mocht 
leiden. Kennelijk levert het zijn van 
Prins voordelen. Wim vertrok naar 
de gemeente Mierlo en volgde een 
beter gewaardt1erde functie. 
Promotie dus. We wensen hem veel 
succes. Ook in 1994 zal het grootse 
feest in.Deurne gekenmerkt worden 
door hossende en zingende mensen 
die op een uitgelaten wijze blijk ge
ven van hun vrolijkheid. 
Ontspannen zijn en zich vrij en uit
bundig voelen is iets wat niet elke 
dag gegeven wordt. Daarvoor zijn 
er teveel grote en kleine zorgen in 
het leven. Het is dan ook van hét 
g_rootste belang o~ vooral met car
naval gebruik te maken van de mo
gelijkheid om hernieuwd energie op 
te doen om de dagelijkse beslom
meringen het hoofd te kunnen bie
den. Het is op een vrij eenvoudige 
wijze mogelijk om stress en andere 
ongezonde inspanningen tenminste 
1 maal per jaar te ontlopen door 
deelnemer te worden aan een sa
menspel van gekheid en ontspan
ning. Mijn advies is dan ook: "Duik 
onder in het feest van carnaval en 

tracht weer voldoende kracht te put
ten om weer · alles aan te kunnen. 
Mijn wen~ is dat u drie plezierige 
dagen zult hebben. Volg de 
Peelstrekels. De organisatie wens ik 
veel succes bij de werkzaamheden 
die zij verrichten om het de mede
mens aangenaam te maken, dit alles 
in de-hoop dat we terug kunnen zien ! 

- A 

op een geslaagd èarnaval 1994. 1 
Alaaf' / 

De afdelingschef, 
, A.J.W. Strik. 

Abusievelijk ingerekef!d 

·De gemeentepolitie van Deurne heeft 
onlangs een blunder begaan door een 
lid van de "slachtgemeenschap" ter 
ontnuchtering achter tralies te zetten. 
De goede man was poepnuchter e.n 
druk doende zijn nering te drijven, toe) 
een overvalteam zijn winkel binnen
stormde en de verbijsterde midden
stander in de kraag vatte. 
Achteraf blijkt het een misverstand te 
betreffen: Een oplettende buurtbewo
ner bad de politie opgebeld met de me
dedeling dat slager X een bord buiten 
had hangen met daarop "Knoke Zat": 
Jarnrnergenoeg was de burger niet zo 
oplettend dat hij de rest van het uit
hangbord las, de volledige tekst luidde: 
4 oktober dierendag, bij ons iedere dag 
hondendag: Knoke zat à f 2,50. 
Slager X kon na de rechtzetting geluk
kig nog lachen, maar overweegt zij 
komende reclamestunt af te blazen. 
Deze is: Ik heb varkensgehakt, ik heb · 
rundergehakt en ik heb 'm half om. 

l 

Met carnaval 
mag het 

varken kapot.' 
veel plezi.er 
ermee!· 

NOOYEN ROOSTERS BV 

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

\J 

NOOYEN: Europa·s grootste fabrikant 
van roostervloeren voor varkensstallen. 
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········································~es : · · Aang~sloten 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 • • • . ' . '9••······································••! k********·**-ts. 

Voor al uw rondhol!_t, tuinhout, 

bielzen, etc. 

~ ~~~~~---..,-~~~~~ 

- Houtverwerkingsindustrie 
- A.J. Fransen bv 

' 
;- Grote Bottel 7a 

5753 PE Deurne 
Tel.: 04930·16501 
b.g.g.17784·12372 llF 

·Geestelijken op pad voor meer loon 
1 

De Deurnese afdeling van Kapucijners 
i al volgende week de Deurnese deuren 
langs gaan ten einde wat meer geld 
1 . 

e 
[ 

Openingstijden: 
moondog t/m vrifdog 

von 8.30 tot 12.30 uur 
en von 13.30 tol 17.30 uur 

.i:oterdog 
von 8.30 tot 12.30 uur 

's avonds op ofsprook 

Rien van Mierlo 
Tuinarchitectuur 

04930-14593 

lndustrieweg 2 

DEURNE 

Helmonoseweg 66 . Telefo0n 14608 
. Winkelcentrum Koolhof Telpfoon 15432 

"W~ Jacobs bakt 
dè smakt" 

H. Martens 
Paul Gabriëlstraat 5-9 

Tel. 04930-16282 

VOOR AL UW OIEPVRIES PRODUCTEN 

" 
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Denkt u aan een nieuwe keuken? 
Wij denken met u mee. 
Bezoek onze toonzaaL 

B.V. Botim Keukencentrum 
Stationsstraat 65 - Deurne - Tel. 15815 

B.O.O.S in Deurne 

Bart de Graaf, de Bonsaiboomlange 
presentator van het programma 
8.0.0.S. zal dinsdag a.s. een lezing 

houden over het thema 
"Beroemdheden hoeven geen groothe
den te zijn", cle Graaf houdt de lezing 
op de markt en de entree is gratis. 

Cafetaria "D'n Heiakker" 
Peellandsingel 203 - Deurne 

Telefoon 04930-20248 

OPEN: 

Ook voor uw koude 
-schotels en 

heerlijke schepijs 

Maandag firn vrijdag 16.00 tot 24.00 uur 

Zaterdag. en zondag 12.00 tot 24.00 uur 

TIMMERWERKEN 

werkplaats 
HELM.WEG 91 
teL 12635 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
: ::ENK : . ~~- . 
: ff ~ ~.n.RTENS AUTO'S : 

• • • verkoop van nieuwe en gebruikte auto's • 
: goede service : -- -••••••••••••••••••••••••••••••• 
·············~···············...: . - . • • 
: STAND UP : • • • INTERNATIONA LE TE TOONSTEL L/NGS BO UW • 

• • . : 
•• ' P. Gabriëfstraat 12a tJ. sta.nel • 

Postbus 150 'lt'a.nneer ee r,,tnr '(!(a.agt e 
• 5750 AD Deurne olfl kfi ra.~" • 
• 

Tel.: 04930 - 16970 • 
04930 - 19528 

• Fax : 04930 - 20539 • 

" ' ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Georganiseerde. misdaad 
infiltreert in Deurllese Politiek 

PVDA/Groen links ernstig verdacht 
De georganiseerde misdaad die tot 
dusver alleen op landelijk niveau van 
zich deed spreken heeft nu ook in de 
Deurnese politiek vaste voet aan de 
grond gekregen. Nog onbekend is 
welke partijen hier rechtstreeks mee 
gemoeid zijn, maar gevreesd mag 
worden dat de resultaten van de on
derzoeken tot dusver slechts het top
je van de ijsberg blootleggen. 

: De Deurnese politieke partijen zitteà' 
inmiddels met de handen in· de toch al 
niet rui'in bemeten ha~dossen en. µiet_ 

, name de fractie van P,;v.D.Ä./Groen 
1 links lêek ernstig verdacht'9mdat zij 'de 
1 wethouder van financiën in haar gele-

deren heeft. Toch blijkt juist deze frac-
"î iê, misschién a1s enige, brandséhöon · 

en bestaat he~verm.o©den-Oat met name 
bhmen de kringen van C.:D.Ä.:, f9nu, . 
V.V.D. en D'66 naar inf!ltranten moet 
worden gezocht.Verschill~de partijle
den van voornoemde partijen hebben 
hón lidmaatschap opgezegd en hebben 
zich laten registreren als politiek 
vluchteling. Zij zijn ondergebracht in 
een tentenkamp in de kasteeltuin. 
"Zeker met de gemeenteraadsverkie
zingen voor de deur is het bepaald ver
velend dat deze zaak zich nu aandient, 
wij zullen dan ook vragen stellen aan 
het college van B& W om vast te stellen 
waarom dit onderzoek juist nu gestart 
moest worden", aldus een fractielid 
van een van voornoemde partijen dat 
anoniem wenste te blijven en zelfs zijn 
genitaliën niet vermeld wilde zien. Eén 
partij heeft het echter al lang aan zien 
komen en waarschuwde dan ook regel
matig, maar aangezien zij nog niet bin
nen de gemeenteraad vertegenwoor
digd is werd er uiteraard geen acht op 
geslagen. 

Italian connection? 

Welingelichte kringen binnen het 
openbaar ministerie spreken van een 
duidelijke "link" met de Italiaanse 

maffia, de Cosa Nostra. Vanuit deze re
dactie zult u geen kwaad woord over 
deze eerzame organisatie verneJllen, 
wij respecteren onze moeizaam ver
gaarde bezittingen en de levens van hen 
die ons na aan 't hart J.i.ggen. Toch 
schijnt het een feit te zijn dat deze ma
fiosi middels hun zetbaas ter plekke 
Don Polo, eigenaar van een plaatselij
ke Italiaanse eetgelegenheid, een dikke 
vinger in de Deurnese pap lieb~en. 
Deze Dpn Polo schijnt voor zijn orga
nisatie de contacten te leggen met wet
houders die graag een oogje dichtknij
pen en met raadsleden die 't zu nauw 
niet nemen. Of er inmiddels sprake is 
van een crimineel netwerk, een zoge
naamde pasta-scene, is nog volstrekt 
onduidelijk, maar een aantal ooggetui
gen hebben verklaard prominente poli
tici in het etablissement van Polo waar
genomen te hebben. 

Raadsels. 

Mysterie alom, alles schijnt zich in de 
schemer af te spelen. Zwarte verlengde 

SHOARMA 

AMON 
Deurne: 
Molenstraat 6 

Openingstijden: zo. tlm do 16.00-03.00 uur 
vr. en za. tlm 03.00 uur 

wagens met gél!>lmdeerde ramen en een 
devoot kruis wordén regelmatig gesig
naleerd op de markt, alwaar zij non
chalant buiten -de parkeervakken ge
stald worden. 
Wat er zich afspeelt in de schaarsver
lichttt achterkamertjes weet niemand, 
maar dät er in Deurne wat gaande is 
staat buiten kijf. 

Uitgaansleven. 

In de verschillende uitgaansgelegenhe
den die, behalve dat ze de bezoeker 
kunnen voorzien van drank en versna
peringen, een trefpunt lijken te zijn 
voor vrouwelijk en mannelijk schoon, 
de zogenaamde gemeenschapshuizen, 
is het al lang geen geheim meer dat er 
een directe hand bestaat tussen politici · 
en de onderwereld. Het grootste ge
deelte van de cliëntèle bestaat uit in 
zich in glanzende limousines voortbe
wegende, duur geparfumeerde heren 
van middelbare leeftijd en op de fiets 
komende , enigszins naar zweet rieken
de, bestuurders. De uitbater van een 
dezer gelegenheden, Willie B. liet 

/' 
\~ 

doorschemeren dat hij vaak eerder wist 
wie een hinderwetvergunning zou krij- ~ 

gen dan het Weekblad van Deurne-of de 
lezer van de bijna stukgelezen publica
tieborden. B. zei zich bewust in vage 
termen uit te drukken daar hij zijn bar
geheim niet wilde schenden en boven
dien zijn vaste ciiëntèle gr_aag ziet blij
ven komen. "Ik zie veel, hoor veel, 
rilf!~ - z~g 1H~ts , maar als .ik weer ~ens 
verb j'.\1 }&,~ér ,(f . ben omdat ik onbetaald 
heb ig'&parkeerd of omdat ik de sluiting

, stij~~'fet heb ove~treden bel ik eej 
van m'n mannetjes op 't hoog huis en 
~ lle . \.\'.<?r~t .voor ~e geregel€! f.O~d~ 
morren. Vervelend is wel, aldus B. dat 
de Hel~ondse tak van de maffia i°.[ 
middels lucht heeft gekreg~v. y ~n dt 
Deurnese pasta-scene en hij ~eeft d~arr 
offi.'l! besloten zijn Helmonds· acc'ent 
weer wat op te poetsen en zijn drankje 

. alleen.nog-in gewapend glas uit te sei: 
,veren. Op · dit· moment zag . onze vee 
sJaggever een dame in nietsverhullend 
kÎedij ()P stilettohakken in gezelscha _ 
van een schichtig om zich heen kijken-1 
de heer verdwijnen achter de vouwdeur, 
en hoorde hij hen de trap opgaan. Het'. 
operettekoor, stelde Willie B. ons ge-1 
rust, die repeter~n hier vanavond op het 
podium van de grote zaal. 

Moord en brànd. 
j 

Dat de Helmonders lucht gekregen; 
hebben van het Deurnes crimineel cir-1 
cuit is ronduit onprettig te noemen om-1 
dat zij er geheel andere methoden van: 
afrekening op na houden. Volgens de· 
Helmondse spijtoptant Willieke K. : 
vroeger bekend onder de bijnàam "de 
skáánd van de Waráánd", nu in de waol 
met rugklachten, is 't Helmondse de-· 
vies "méé skieten". Om.·nu 'meteen te ; 
beweren dat Deurne o,nveilig is gaat· 
echter iets te ver, want de Deurnese po-
litie heeft, _in nauw contact met d ~ 
Helmondse collega's, een lijst samen
gesteld van Helmondse criminelen die 
m.en beter geen strobreed in de weg kan 
leggen en deze verspreid onder de 
Deurnese middenstand. 

11 

wordt vervolgd op pagina 17. 

Postovs318 · 57bQt,H Qw1n.; 

Mo1ens11oot AS • Dr.:urr* 
leleloon 04930 - : 7';-,66 
te1e10 ~ 04~30. 15~10 

• M oo s Ac cou11ton<;v 
• M o os Consu11onc v 

••••••••• •• • ••••••••••• • ••••••••••••• • • •••••••••••••••• ... ·····J··· ... , ... , .. •••J ~•r •• ... ~ ... . ••• •• • • ••• • • •••••••• •••• 
Maas Adviesgroep 
Olen•t•ncentrum voor het M.K.I. 

••••••••• •• • •••••••••••• ••••••••••••• • • •••••••••••••••• 
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Met Beijers 
groente en fruit 
bent U altijd 

, beter uit! 

Stationsstraat 11 - 5751 HA Deurne 
Telefoon 04930-17628 · 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Stationsstraat 35 

5751 HB Deurne 

Tel. 04930 - 13643/ 15595 

~STUDIO 
~hartj e n s 

& • 

Wijziging reglement zeskamp 

De zeskamp die ieder jaar metkoning
innedag georganiseerd wordt door de 
Oranje-vereniging schrapt het zaklo
pen uit het regelement. Hiervoor in 

' plaats komt de term: Testiekelen. 

~r\\dag 1 ~ \ebruar\ 
aanvang 20.0~ uur 

. entree gratis 

0 

. DE PEELSTREKEL 
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. I •..... "" ............................... ~ • • •• • 
: Schoenreparatie : 
: Lederwaren : 
• • • • • • • • 
: Ad v.d. Mortel : • • 
: Stationsstraat 15 : . . ~~ . 
e · Telefoon 04930-15768 e •... " ............ " ......................• 

Stationsstraat 31 Deurne · tel 04930-15353 · 

&à qw 

van zaterdag tot en met dinsdag 
in de grote zaal van Den Deer 

· a~nvang 20.00 uur 
""~ 

entree gratis 
· woensdag 16 februari 

Hf RRING ~CHlllf N 

1 

1 f.i''> 

1 SEJ 
1 

.·.--. 
lv 

Verder zijn we iedere woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag avond geopend vanaf 20.00 
Iedere vrijdag van 20.00 tot 22.00 lt A Couple Of Hours" 

~---~ Den Deel 
f•

0•t harmoniestraat 5 deurne • • ••• • 
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'VTODeurne 
Nu het carnaval 1994 weer voor de · 
deur staat en er zoals gebruikelijk 
weer een alom bekende carnavals
krant op stapel staat, kreeg het 
"V.T.O. Deurne" het verzoek om 
eventueel hierin met een artikeltje 
een gaatje te vullen, dat wij bij deze 
willen doen. Al is het niet zo humo
ristisch zoals de bedoeling is van 
een carnavalskrant, laten wij het 
dan houden op een informatie over 
het ontstaan en het wel en wee van 
het "V.T.O. Deurne", wat staat voor 
"Vrijetijdsorkest Deurne" ofwel in 
de volksmond "Veel Tijd Over". 
Begin 1986 verschijnt het volgende 
artikel in het plaatselijke blad; 
"Plan voor een seniorenorkest" 
Deurne - Een aantal A.O.W.-ers en 
gèpensioneerden, die in het verle
den of thans nog deel uitmaken van 
een harmonie - fanfareork~st - band 
of individueel musiceren, willen sa
men met leeftijdsgenoten gaan mu
siceren. Zij denken daarbij aan een 
seniorenorkest dat b.v. overdag gaat 
repeteren en evt. optredens verzor
gen. Het gaat om vrijetijdsbesteding / 
en het gezellig samen zijn, wat ook 
goed is voor het sociale contact, 
zonder bestaande orkesten te beïn
vloeden. Belangstellenden uit de 
gemeente Deurnë en omliggende 
peeldorpen worden verzocht op een 
bijeenkomst op dinsdag 14 januari . 
1986 in de "Vierspan" om 2 uur om 
de mogelijkheid te bespreken. 
Inlichtingen bij drs. Piet van Hoek, 
tel. 12107 en Piet van Nunen tel. 
12157. 
Deze bijeenkomst heeft tot gevolg 
dat op 18 februari de oprichting zijn 
beslag krijgt en de eerste 15 niet 
meer zo jonge muzikanten voor een 
eerste repetitie bij elkaar zijn in de 
"Hub van Doorne zaal" alwaar 
mede-oprichter Piet van Nunen een 
uiteenzetting van de mogelijkheden 
gaf. De toepasselijke mars "Die alte 
Garde" klonk meteen al heel aardig. 
Dirigent Luc Jonkers was aange
naam verrast over de muzikaliteit 
van deze ouderen, die hun vaardig
heden dus nog niet verleerd zijn. 
Willy Bijsterveld van de "Vierspan" 
stelt een lokaal gratis voor repetities 
beschikbaar. Iedere dinsdagmorgen 
wordt er gerepeteerd van 10 tot 12 
uur, belangstellenden kunnen zich 
nog aansluiten. 
Op 8 april 1986 volgt de eerste ver
gadering, alwaar ook het bestuur 

· wordt gekozen. Voorzitter Piet van 
Nunen, secretaris drs. Piet van 
-Hoek, penningmeester Piet 
Knijnenburg, beheer materialen en 
kleine reparaties Jan Knapen, diri
gent Luc Jonkers, directeur 
Muziekschool "Aaltje 
Noorderwier", tweede dirigent drs. 
Piet van Hoek. Ook valt het besluit 
om de naam seniorenorkest niet te 
gaan gebruiken, niet dat ons dat niet 

staat, maar om geen meningsver
schil te krijgen met de "Koninklijke 
Harmonie Deurne" waarmee in zeer 
goede verstandhouding wordt ge- , 
leefd, deze bezigen nl. ook de na
men van junioren en senioren. 
Besloten wordt om de naam 
"Vrijetijdsorkest Deurne" te gaan 
'voeren. Door de bezigen handen 
van Antoon van Dijk wordt een 
standaard gemaakt. Luc Jonkers 
làat het al vroeg als dirigent afweten 
en drs: Piet van Hoek volgt hem op, 
deze job is voor Piet bekende koek. 
Door het veelvuldig optreden_ 25 à 
30 maal per jaar is het "V.T.O. 
Deurne" een graag geziene gast bij 
optredens in o.a. bejaardenhuizen -
verzorgingshuizen - gehandicapten 

ouderverenigingen afd. 
Zonnebloem. Naast deze sociale 
()ptredens ook andere o.a. het oplui
steren van sfeermarkten - de Jaar
lijkse fietsvierdaagse e.a. Het blijft 
dus niet alleen voor het geiellig sa
men zijn maar ook om de mede
mens te laten genieten ·van leuke 
muziek. Het repertoire bestaat voor 
het grote deel uit lichte muziek, mu
ziek moet tenslotte de harten stre
len. 
Het "V.T.O. Deurne" bestaat thans 
uit _ 20 muzikanten, maar er blijft 

. steeds de behoefte aan nieuwe le
den, helaas met het verstrijken der 
jaren moeten leden het veld ruimen 
om het tijdelijke met het eeuwige' te 
verwisselen. Zo hebben wij op 6 no
vember 1989 van de mede-oprichter 
drs. Piet van Hoek en op 5 maart 
1992 van mede-oprichter Piet van 
Nunen wegens overlijden afscheid 
moeten nemen. Hun plaatsen wor-
den thans ingevuld door resp. . 
Martinus Louwers dirigent tel. 
04932-9252 
Frans van de Laar secretaris. tel. 
04924-1384 
Jan Rakels voorzitter tel. 
04930-13276 
Piet Knijnenburg penningmeester 
tel. 04930-13614 · 
Belangstellenden kunnen zich bij 
bovengenoemde personen melden; 
mensen in de W.A.O. zijn evengoed 
van harte welkom. 
Namens het "V.T.O. Deurne" wen
sen wij heel camavalvierend 
Deurne fijne en ontspannende car
navalsdágen 1994 toe. 

Het bestuur "V.T.O. Deurne" 
Fraris van de Laar, secretaris. 

Hippisch centrum 

In het Hippisch centrum van Deurne, 
niet te verwarren met het Episch cen
trum in Roermond, wordt zaterdag a.s. 
een dansvoorstelling gegeven. 
Choreografe Bertie Voorstevens heeft 
met haar dansgroep een "Dance de 
Macramé ingestudeerd". 
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PARTY· ARTIKELEN 

Gerard Bildersstraat 7a 
5753 DE Deurne 
Tel. 04930-16381 

VERHUUR van : 

• Tafels 
• _ Stoelen 

PARTYTENTEN In diverse afmetirigen en uitvoeringen 

• Statafels 
Serviesgoed 
Koffiezetapparatuur 
Parasols 
Verlichting . 

eventueel met vloer en verwarming 

r------------------------------, 

- GERARD BllOERSSTRAAT 3a . 
5753 OEOEURNE - TEL: 04930-lTI 25 

1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Inkoop .en verkoop van nieuwe en 1 

11 l gebruikte auto's - Inruil en financiering : 
: onderhoud - reparatie · APK : 
1 1 
1 1 
1 1 

~------------------------------J 

GARAGE 
PIET VAN BAKEL 

' ~ " .• ~"·""' 1 • onderhouds· en 

/ ~ 1 ~ reparatiewerkplaats 
/ uo ;1 f '.:';)~ APK-keun·ngen , 

; BDVAG J ·Y-'Û~ gebruikte az,ro's 
•uTo ; en onderdelen. 

~... . . •' . ~ -__._; 

FRANK DONKERS 
CONSTRUCTIE & APPARAHNBOU W 

Hogelkruîs......egQ • 5751 RM Oeurne ·. Privé teie1oon 0'2930·17548 
Werkplools: VOl!slroot 22 · . Telefoon 04930·22014 - Telefo x049.30·21839 

- ~ AANNEMERSBEDRIJF 

T Gebr. van Doorne b.v. 
Helmondseweg 75 5751 GB Deurne Tel. 04930 • 12816 

IN DE HEERLUKHEID VAN 'T 
KLOTGEMUL 

Peelstrekelland, heerlijk, zalig, wat 
een ~vqnd. ~or hebbe we jorre op 
zitte waachte wonne ! ! Dat waren de 
reaj<:ties na afloop van de eerste suc
cesvolle bonte avond 'T KLOTGE
MUL 1993. Georganiseerd door de 
P.R. Cie. Een avond met alleen artie
sten uit de Gemeente Deurnè, Het 
was lachen gieren brullen!! Het bes
te medicijn voor je gezondheid!!! Ik 
had het geno,egen om deze succes
volle avond te mogen presenteren 
en ik ben de P.R.Ciè nog steeds 
dankbaar dat zij het aangedurfd heb
ben om zo'n avond op te zetten. Het 
klinkt misschien , een beetje gek 
maar hiermee ging een van mijn 

- wensen in vervulling, lekker samen 
metje Dorpsgenoten een avond ple
zier maken, zowel op het-toneel als 
in de zaal, met muziek, z~ng, dans, 
sketch en buut. Dan kan men echt 
spreken van in "Dit Deurne van 
ons" zijn wè allen EEN!! Op zo'n 
avond en dat meen ik oprecht, want 
Heintje is nog nie gek! Toetje Loe!! 
Heerlijk! Met heel veel plezier heb 
ik deze avond gepresenteerd en het 
is zeker weten voor herhaling vat
baar, vooral omdat men weet dat het 
in ons Deurrie stikt van de. tàlenten. 
Laat dif gebeuren maar uitgroeien 
tot een jaarlijks carnavalsevene- · 
ment met de titel "'T KLOTGE
MUL". De bonte avond van Groot 
Deurne. Ik heb in de wandelgangen 
gehoord dat men door wil gaan??! ! 
Ger asteblief, want ik ben er klaar 
voor!!-! Gellie ok??? Heerlijk!!! 

Henk van de Kerkhof, _alias Heintje 
Elluf. 

.- , 
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1994 Jaar van het touw 

Uiteraard wordt dit gevierd. 

Tijdens Carnaval live muziek 
3t~.f~,' . " 
~~~ · \~'' 
~, ~~1'· Liefde Is · hem of haar 

tijdens de C'arnaval 
meenemen naar 
"De Potd~ksel" 

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

Autoverhuur Harrie v.d. Putten 
Vleselijke lusten 

Wij wensen U allen . 
een Plezierige Carnaval 1994 toe. 

Sinds 1913 

Er is dit jaar weer een nieuw .aktieco
mité in Nederland, het comité 
plantaardig Nu, hetwelk zich opwerpt 
voor alle planten in Nederland en verre 
omgeving. De leden van het comité 
weigeren groente te eten en houden 
zich-in leven door het eten van vlees en 
eitjes. Middels een speciale actie zullen 
ze vrijdag a.s. naar buiten treden in 
Deurne. De actie is genaamd 
'Plantzoenen' en leden van het comité 

Rotan - Rietvlechterij 
zullen heel Deurne doorkruisen om 
het spaarzame groen te liefkozen. de 
vegetarische bond is niet bijster inge
nomen niet het idee en overweegt om 
juridische stappen te ondernemen. 

G .. VAN CALIS 

lndustriew~g 51 5753 PB Deurné · Telefoon: 04930-10969 . • 

Cafetaria ,~De Smulhoek" 

Helmondseweg 65 - Deurne 
telefoon. 11085 

Complete maaltijden-ook om mee te nemen 

- Snijbloemen 
- Kamerplanten 

ZEVEN DAGEN OPEN 

- Bloemenwerk 

&~ motie St. Jozefstraat 6 

, , . Oude Liesselsewegfl 

Deurne 

. van 

Schaakclub Deurne ernstig gedu
peerd . 

Door de àiefstal van de dame van· het 
Deurnese wedstrijd schaakbord is de 
club va~ noeste Deuryiese denkers ern-
stig gedupeerd. -
Men kan mi niet meer IIJ.ee doen aan of
ficiéle wedstrijderi:Voorzitter Erwin 
Roccado roept via deze krant de 
Deutnese gemeenschap op_ goed uit te , 
kijkeo naar de geschaakte dame welke -
uit gerecycled glas vervaardigd is en 
een kroonkurk als hoofddeksel heeft. 

textiel en woninginrichting 

· ~erenkamps text1,1 bv 

~WITGOEDMARKT 
wasautomaten, koelkasten, diepvriezers, gasfornuizen 
etc. met llchte transportschade. 

Wasautomaten vanal 491.J, 
Tafelmodel koelkasten vanaf 39'4>" 
Dubboldcur$ koelkasten vanaf 44V, 
Kocl/vdcskombmahcs vanaf 59oJ, 
D1epvnczers (tafelmodel) vanaf 39\1,· 
01epvrlcsk1slcn vanaf J -JQ,. 
Wasdrogers vanaf 29~" 
Costomuizon vanaf 449, 
Gas clckhotornulzcn vanal 54?.-

Gratis bezorgd • Eigen serv!ce(llenst • 1 faar garantie • Gespreide betaling 

'l'DEN ST. omtHROPt DroRHI oot 5oo ~hOtsew eo 7o ::= :tt~ 4Q 
. :-, •1q1t l :Y.J~ iç MIJi 8e10:~rspieu1 oo St(JOON.Stl 0499a.9'2441 O&O<l()b26l 
C..JJ2·SC65& 04138-13174 NOV\"(')}22 \.. 

Het vieren van carnaval is ook in 
Deurne een traditie aan het worden. 
Dit mag best zo worden gezegd. Als 
ik goed tel, komt in 1994 de 36e 
Prins Carnaval in het Peelstrekelrijk 
aan het bewind. Carnaval vieren kan 
op . verschillende manieren. 
Individueel, met een groep, met de 
vereniging, met de buurt en noem 
maar op. Het kan in de evenementen 
voor de carnaval en met de carna
valsdagen zelf. Duidelijk is in ieder 
geval dat men elkaar opzoekt. Of dit 
in horecagelegenheden is, De 
Residentie De Vierspan of tijdens 
Sleutelafualen, Optocht, 
Boerenbruiloft, het maakt niets uit. 
Het carnaval wordt gemeenschap
pelijk gevierd. 
Het lijkt dat alles vanzelf gaat. Dit is 
niet waar. Ook al wordt dit feest in 
Limburg, Brabant, Duitsland, 
België of boven de rivieren en over
al ander gevierd, er zijn altijd men
sen aanwezig die de organi atie 

. daarvan op zich nemen. Het maakt 
niet uit of dit gebeurt via officiële 
kanalen, zoals het bestuur van de 
carnavalsvereniging, raad van elf, 
commissies en dergelijke. Er zijn 
mensen die dat doen. Mensen, die 
zich voor de gemeenschap in 
Deurne en met name voor de inwo
ners van het Peelstrekelrijk inzet
ten. Denk in Deunie maar aan het 
S.T.I.E.F, K.V.O. (Boerenbruiloft), 
en dergelijke. · Het belangrijkste 
daarbij is dat zij dat belangeloos 
doen. Ik denk wel dat zonder een 
dergelijke organisatie het carnaval 
niet is wat het nu is. . 
Carnaval is het feest der zotheid. 
Carnaval dient qerhalve ludiek te 
zijn. Het ludieke dient tot de ver
beelding te preken. Dit kan tot uit
drukking gebracht worden door een 
bepaalde uitdossing, uitbeelding of 
gedrag. Het spreekt daarbij vanzelf 
dat in het O<?gspringende zaken, 
personen en dergelijke wel een op 
een speelse manier op de korrel ge
nomen worden. Spelen op de man 
of groepering, zeker als het gaat om 

mensen die zich voor anderè goede 
zaken inzetten voor de Deurnese ge
meenschap, hoort daar niet toe. 
Laten we carnaval blijven vieren in 
de sfeer ·van de zotheid en de geest 
van verbroedering, die onlosmake
lijk van het carnaval is, uitdragen. 
Daar doen we niet alleen ons zelf 
een plezier mee, maar ook diegenen 
met wie we dat plezier maken of er 
alleen maar van willen genieten. 
Strekelinnekes en Strekels, vier a
men CAR."l'AVAL. 
Alaaf. 

Jocus 

Nieuwe artsenpraktijk in Deurne 

In Deurne heett de hypochonder Ted 
Troosteli l l _ zich gevestigd met zijn 
nieuwe praktijk, 
Troostelo1' i gediplomeerd "Afknap
tonoom". \oelt u zich vrolijk of oree
wekt? En \\ ilt u hiervan af? Ga dan naar 
Ted, die helpt je van je pret! 
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AFSCHEIT??? 
1993 Was het laatste Peelstrekeljaar 
voor Wilfried Geurts. Na 8 jaar als 
raadslid, en 1 jaar bestuurslidmaat
schap, onze Stichting de 
Peelstrekels te hebben ondersteund 
moet hij tot zijn spijt de steek terzij
de leggen. Zijn drukke studie, maar 
ook zijn gezin kosten op dit ogen
blik teveel tijd om hiernaast ook nog 

een drukke Peelstrekeltaak te heb
ben. Het gezamenlijk eten, de lucht 
en de gespreksstof zullen zonder 
Wilfried niet meer hetzelfde zijn!! 
(Het een zu'nen we wat meer missen 
dan het ander.) 
Wilfried bedankt voor je inzet en · 
gezelligheid. We zijn blij dat je als 
stille medewerkers voor ons nog de 
administratie wilt blijven voeren 
zo zullen we elkaar nog zeker blij-
ven zien en ruik... · 

Op deze plaats is zeker het vermel
den waard dat we met de "stille" 
positie van Wilfried, nu de gehele 

_ Geurts clan binnen onze geleding 
van "stille medewerkers" kunnen 
scharen. 

Ex-vorst Gerard is nog steeds actief · 
in de Commissie Sleutel afhalen, 
Optocht en Gala-avond. Met zijn er
varing en kennis is hij ons nog vaak 
van dienst! 
Dochter Hellen is de Stichting al 
vele jaren behulpzaam met de ver
zorging van schitterende bloem
stukken en voorziet al onze optocht
certificaten en andere officiële do
cumenten van een prachtig letter
schrift. 

Gerard, Miny en kinderen, bedankt 
voor de hulp en ondersteu
ning waarop we altijd weer mogen 
rekenen. 

Bestuur Stichting de Peelstrekels. 

WISSELEN VAN STEEK!! 
Met ingang van 1994 is het bestuur 
van Stichting de Peelstrekels uitge
breid met twee ervaren mensen, 
Sjef Geerts en Bart Aarts. Sjef is 
met zijn 19 jaar raadslidmaatschap 
het langst bij de stichting betrokken, 
en door de familietraditie een 'door 
en door' Peelstrekel l ! 
Bart is sinds 1986 een actieve 
Peelstrekel als raadslid en. is met 
enthousiasme aan zijn bestuurslid
maatschap begonnen. 
De overige bestuursleden zijn zeer 
blij met hun komst en vertrouwen 
op een prettige en langdurige sa
menwerking. 

Bestuur: staand v.l.n.r. Ad v.d. Mortel, Marcel van Nunen, Jan Rakels, Hans van 
Bommel .. Zittend v.l.n.r. Sjef Geerts, Geerd Jansen, Bart Aarts, Ties Verbaarschot 

Raad van Elf: staand v.l.n.r. Marco Beije, Klaas Vogel, Paul van Beeck, Coen v.d. 
Berkmortel, Mark Fransen, Hans van Bommel, Jan Hoeben. 
Zitttend v.l.n.r. Jeroen Ennenga, Maarten Munsters, Mies Martens, Prins Wim IV, 
Prinses Annie, Bas de Vré, Pedro Leijsten. 

Dansmarietjes: staand v.l.n.r. Willeke van Dijk, Carine v.d. Mortel, Karlijn Berkers 
Anne-Mijke Berkers . 
Zittend v.l.n.r.: Sandra.Welten, Wiesje van Osch, Gerrie v. Neerven, Janne v.d. Loo 

De 2 nieuwe raadsleden: Jeroen Rnnenga en Marco Beije 

JUBILEUM 
Voor ex-Prins en bestuurslid Marce~ 
van Nunen is 1994 een jubileum 
jaar!! Met genoegen hebben wi 
hem tijdens de Prinsonthulling d 
jubileummedaille omgehangen. 
In 1989 was Marcel Prins in het 
Peelstrekelrijk en sinds die tijd ac"_ 
tief als bestuurslid. De eerste jaren 
als penningmeester en nu alweer 
voor het tweede jaar achtereen ·se
cretaris. Gelet op de vele door hem 
te verzorgen correspondentie en 
vele notulen van vergaderingen, 
zijn de vingers van Marcel inmid-1 

deis enige millimeters versleten. 
5 Jaar van hard werken maar ook 
va11- veel lol en plezier. 
We hopen nog vele jaren op zijri bij
drage te kunnen rekenen. 

Voormalig Prins van Deurne Leon van 
Osch introduceert de komende carna-= 
val de "House" versie van de alom be-.:. 
kende klapmars. Op aandringen van di- ~ 

verse vrienden heeft van Osch besloten -
om een cursus te gaan geven in deze 
uitzonderlijke manier van klappen .. 
Vanaf heden kunt u zich inschrijven" 
voor de cursus welké gehouden wordt
in çle Frans Hoebenshal. ! 

Het inschrijfgeld bedraagt slechts f 5,
en hiervoor zullen 4 lessen van 2 uur 
gegeven worden, na deze 4 lessen heeft 
men het onder de knie aldus van Osch. 
De nieuwe wijze van klappen zal 
"Roodklapje" gaan heten en kénmerkt 
zich door het gegeven dat naast de hap
den ook de ellebogen, de knieën en 
bekken geactiveerd wordt. 
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CARNAVAL-VASTLEG 

de Wit 
Langestraat 140; 5754 PB Deurne 
Telefoor. 04930 - 12939 
Telefax - 04930 - 11752 

UW ADRES VOOR AL UW ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN: 
* APK-KEUREN , 
* SCHADEREGELINGEN 

MAAR OOK UW VERV~:=:~O=E~:::~~:~:~=~~UWE~AUTO'S 
•ZIEKENVERVOER •ROLSTOELVERVOER 
• PARTICULIER- EN • GROEPSVERVOER 

.M aaaaaaaaaaaaa ~BOVAG 
JOHN HENDAIRS AUTO'S 
Langstraat 130 57.54 PB Deum~ Tel. 04930-199~4 

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

Grand Prix Deqrne 

Op .het stratencircuit van. Deurne zal 
voortaan jaarlijks een grandprix verre-
den worden. · 
De potdekselchicane, het Europastraat
circuit, alsmede de cols van de · 
Fitissihgel maken deel uit van het af te 

- - leggen parcours -dat ongeveer '3000 
meter beslaat. de wedstrijd gaat over · 
30 ronden, dus zo'n 90 kilometer en al- . 
leen wagens met een nieuwwaarde van 

tf 30.000,- mogen deelnemen. Het in
'schrijfgeld bedraagt nul gulden, maar 
'.wel postèert de Deurnese gemeentepo-

litie een ".knipwagen" 
Europastraat. 

aàn de 

DE PEELSTREKEL 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1994 
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S.M. club "slagvaardig" gaat met een 
weekblad proberen nieuwe leden aan 
de haak te slaan. Het orgaan is milieu
vriendelijk en de naam "Het slablaad
je". 

Morgen start het nieuwe seizoen var
kensblazen. Het is verboden om lucht 
in te houden en stoom af te blazen, wel 
is het toegestaan dat er via alle openin
gen ontlucht wordt. 

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

Zondag direkt na de optocht: 

MATINEE 

's avonds Harmonieke Hendig Zat. 
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Deurne slaat eigen mtint 
Om uit de financiële malaise, te komen 
heeft de wethouder v~an 
de gemeente Deurne besloten om een 
eigen munt te slaan. Dooi handig ge
bruik te maken van een piepklein maas
je in de Nededandseen Europe,se wet
geving m.b.t. het muntwezen kan dit, 
M.i.v. 1 april 1995 zal in Deurne alleen 
maar betaald kunnen worden met 
Deurnes geld. 
De numismicatie van Deurne houdt dus 
in dat in de wirwar van betaalmiddelen 
een nieuwe munt bij komt : De 
Peelrand. 
Aan de uitvalswegen van ons mooie 
dorp, aan het woord is de wethouder 
van financiën, zullen gemeentegrens
wisselkantoren , komen en op het 
Industrietetrein zal een heuse Munt 
verrijzen. 
De waarde van de Peelrand is gelijk aan 
die van de Ecu ( ongeveer een Knaak ) 
en er komen naast het kleingeld 
(Peelrandbreuken) ook biljetten van 
10, 25, 50, 100, 200 en 1000 Peelrand. 
Bijnamttn. v.oçr Q, 1 en 0,25 Peelrand 
zijn er reeds en ook het grote geld kent 
een bijzondere naamgeving. 
; Naamgeving: 
0,1 Peelrand (P.R.) 't bietje 
0,25 Peelrand 't Deurens kwartje 
\ I?eeJrand- .. , µe gauwe ~ -:i.J: 

5· Peeliand ne slenk ~- ·, ··· 
f 0 Pee1ranq de knik · 
25 Peelrand Plagge · 
5ó . J?,~elrand de Wieger 
lOOPeel:i:and de Markt · 
200· Pee1ránd ,. de grote Matkt 
1.000 . .Peelrand Platte Witte . 

•. "* 

Dankzij de digitalisel'.ing levèrt..Iiêtoll'.1; 
rekenen in supermarkten e.d. geen pro
bleem op. 
Directeur van de Deurnese mdnt is de 
oud-P.V.D.A. er Paspoorten Piet, die er 
zórg voor draagt dat de.Peelrand onver
valsbaar zal zijn. 
De nieuwe munt zal naast een opleving 
van de Deurnese economie ook op an
dere terreinen haar nut bewijzèn. Neem 
nu maar eens onderwijs, er kan nu naast 
het hoofdrekenen op de lagere school 
ook het vak omrekenen gegeven wor
den. 
De vorm van het Deurnèse kleingeld is 
vîerkant, wat dan haal je meer rende-_ 
ment uit de platen waaruit de munt ge
slagen wordt en uiteraard wordèn de 
biljetten uit kringlooppapier vervaar
digd. 
En uiteraard begeeft de Peelrand zich 
als verzamelaarsobject naar de beurs. 
Om fraude te. voorkomen wordt een 
commissie aangesteld die de Deurnese 
..yisselkoers bewaakt, deze commissie 
(De Peelrand 1 Commissie) zal zeer 
nauw er op toe zien dat er geen rare 
wisseltrucks plaatsvinden. Maar laten 
wij u niet overstelpen met informatie, 
in deze krant zullen de verschillende 
aspecten van deze nieuwe regeling en 
haar consequenties uitvoerig belicht 
worden door diverse mensen die er ver
stand van hebben. 

De Peelrand en haar economische 
betekenis voor Deurne 
Door: Proffessor Zwerver. (uit Deurne 
onder Brugge) ' 

len maar werken, schijnt in Deurne een 
veelgebezigde uitspraak te zijn en ik 
kanme in' deze volkswijsheid helemaal 
vinden. 
Ten eerste: De vorm van het muntgeld 

Het economisch perspecti:d dat de - is vi~rkant, dit om uitval te vo01:komen, . 
Peelrand Deurne biedt is groot, als je het materiaal waarvan de munt ge-
alleen al kijkt naar de·werkgelegenheid maé_lkt wordt is alluminium; dit is· Iek-
die de Munt biedt. Naar mijn· voorzich- ker licht, roest niet en gezien on?.e ver-
tige schatting kunnen zo'n· 5000 men- bondenheid -met Suriname, waarvan-
sen aan het werk in de directe omge- daan de grondstof voor alluminium 
ving van Deurne, ik denk dan aan ar- (het bauxiet) komt, leek me dit het bes-
beiders, managers, directeuren en ge- · te idee. · 
meente~renswisselkantooremployés. Op de rand van de Peelrand komt een 
Heel slim van de wethouder van finan- inscriptie, die jaarlijks veranderd 
cien is geweest dat hij op zijn idee oc- wordt, doordat ieder Jaar een onderne-
trooi en alleenrecht heeft verkregen, mer in Deurne in de gelegenheid ge-
zodat niemand met zijn idee aan .de steld wordt te adverteren op de zijkant 

haal kan gaan. van de rand. uiteraard tegen betaling. 
Dit houdt in dat het exclusive van de De achterzijde van de Il).Unt bevat het 
Peelrand gewaarborgd is en ook dit Ie- eerste gemeentewapen van Deurne, de 
vert sloten geld op, omdat je dan in de voorzijde bevat het waardegetal. 
gelegenheid bent zelf de markt te bepa- De grootte van 't bietje het kleinste 
len. muntstuk ter wereld wordt verzame-
Door de waarde (voorlopige) te koppe- laars waarde! · 
len aan de Ecu kan er internationaal 1 De biljetten worden gèdrukt op kring-
op 1 gewisseld worden en mogen er looppapier, hiertoe zal de Deurnese 
volgens d;e verdragen van de Oude Peel Munt een overeenkomst aangaan met 
en Austerlitz (de zogenaamde de diyerse D.eqrense organisaties die 
Europese muntconfe'rentie) geen admi- het oud papier ophalen om te bewerk-
nistratieve of andere kosten doorbere- ste\iggen dat alles in eigen hand ge-

.· . kend w0id~ aàn -Pt;~ ": ~ issella?J=. - Me~r ~ . . ·.,. hoiideh wordt. ' . .: · ·· . •: : 
name dit laatste levert veel gélèl op bij Het reclamemàterjaál; en krantepapier 
speçülaties op de beurs · ei{ het is nog -~ dat jaarlijks door de peurense brieven~ 
maar een kwestie van tijd dat de prijs bussen dendert is ruimschoots genoeg 
van de olie (en daarÏnède die van he~ . vo0r de f>eurense valuta.Door het oude 
aardgas) gekoppe_lq gaan worden ~an · papier _met lçiein chem,isch afval te qe
de waarde van de Pèelránd erf de Ecu: ', " nand~len ontstaat een niet na te makèn 

· Ik wil niet vooruiilàpen Qp de záak; product waarop gedrukt kan wor~en. 
. maar .de pr~cht en ~taal. van Monaco, Ûfi.1 de conlinuiteit te w;:tarbor_gef1 zal. 

de hmsvest~ng voor.· epmsser~ en . and~~ ~ ...- ~ van . elke brievenbus waarop·eeu stl-cker 
- r~~eelverd1en€'rs _ (waartrndà:-öebe~~- : · *' zit me(de tekst: geen redamedruk ~ ' 
ners van ~eurn:e), wordt harde reahte1t . ·~ werk, of iets van vergelijkbare strek-
voor het Jaar 2000! . . . · kihg, ~erwijderd worden.Op dit idee is 
Tot zover het b:toog_ v_an_ Pr~~es~?r _octrooi aangevraagd, zodat in de toe- · 
Zwerv.er,_ voor gemteresseerden 1s z1Jn komst ook dukkerij Joh. Enschede en 
volledige werk m.b.t. de~ee.lrand tel~~ Zn. een beroep kan gaan· doen op de 
nen bij. de Openbare bibliotheek m D t . eurense mun . 
Deurne. . . . . Alle organisaties of verenigingen die 
Het boek~er~, vervat m ~tlJve kaft, telt tJ.U oud papiert ophalen krijgen voor-
1. 857 pa~ma s en bevat uitgewerkte re- taan een redelijke prijs voor het oud pa-
kenky.nd1~e tabe~len. pier en een ophaalwagen van de zaak 
Het boek is overigens ook te koop, het waarmee in het . weekeinde gereden 
kost een Markt. mag worden. 

The Making of : The Peelrand 
Door: . Paspoorten Piet (directeur 
Deurense Munt) 

-
Nadat ik uit de P.V.D.A. gestapt ben, 
ben ik me gaan toeleggen op het mug-. 
geziften, maar dit schonk me g~en be
vrediging. Dus toen wethouder 
Dufhouse me vroeg vqor directeur van 
de Deurense munt heb ik meteen en 
volmondig (hij belde me op tijdens het 
eten) ja gezegd. 
Met mijn verled n en kennis van zaken 
was ik de voornaamste kandidaat. De 
Peelrand, ik kan er .een boek over 
s"chrijven. · 
Ik laat het echt r bij een beschrijving 
van de munt en haar bereidswijze, 
omdat de praktijk het meeste aan
spreekt bij deurense mensen. Ni~t lul-

M.b.t. de afbeeldingen op de biljetten; 
Op de knik komt dus een knik te staan, 
op de plagge, de hut van de familie 
Kivits, op de Wieger het gelaat van de 
dokter, op de Markt de Markt, op de 
grete Markt, de Markt (biljet is groter 
en kleur is anders), en op de platte wit
te het getal 1000. 
Er is over gedacht om ook nog het GFT 
toe te voegen aan de biljetten, maar ge
zien de gevaren voor de volksgezond
heid en de kans dat het geld gaat lopen 
is besloten om hiervan af te zien. 
Overigens is het gebruik van KCA niet 
schadelijk en de straling die dan nog 
vrijkomt is noch voor mens, noch voor 
dier, noch voor plant gevaarlijk. 
Voordeel is wel dat elk biljet oplicht 
onder het zogenaamde bleklight dat 
ontworpen is door Phillips Deurne. 
Verder wil ik niet gaan in mijn inforn-

' matie, niet omdat ik dat niet wil, maar 
omdat er nog zo veel gewerkt moet 
worden. Ik pen een directeur die iè
mand aanneemt om ·voor directeµr te 
spelen, zelf houd ik me bezig met de 
uitvoering en bevind mij zo'n 70 uur 
)p de werkvloer tussen mijn collega's. 

Rondom de Prins 1993 

". Kerml& Vlier.den , -. "'..,:.. . ' . ~ -· ~ \ ' 

>" 
. 1. v.m. de overlast van· de kermis in 
Vlierden en het daarmee gepaard gaan
de · f~estgedruis, heeft de gemeente 
Deurne in overleg met haar Astense 
bu1:1t:. besloten - om· de Vlierdense 
Kermis naar Asten te verpl<latsen . 

1.0p;"eep-' enkeling na reageerde de 
·· VlierdéMe bevolking furitms, maar 
mén.,.. bond spoedig· in toen er vçin ge
If1eenrewege dé toezygging kwam· dat 
het vervoer naar' Asten geheel gratis zal 
zijn. Ook het opfreclen van de achter
hoekse bo'erenrockband Normaal zal 
voortaan niet meer plaats vinden in 
Vlierden, wel verzorgen de agrariërs 

, uit Twello een koffieconcert in de 
Vlierdens\Ykerk op kermiszondag. De 
kaartjes voor dit koffieconcert zijn ver
krijgbaar op de pastorie. 

· De gè'meente Deurne overweegt bij 
het slagen van deze activiteit ook de 
kermis van Deurne voortaan af te ge
lasten. 
Of dit alles ook haar weerklank zal 
hebben op het carnaval is vooralsnog 
niet bekend, maar we hebben wel ver
nomen dat een kleine zelfstandig uit · 
Deurne reeds bezig is met het verza
melen van feitenmateriaal. 

Unieke vondst 
' 

Op de zolder van gemeente museum de 
Wieger zijn een aantal manuscripten 
gevonden van de 17de eeuwse compo
rrist Bernhard Hacker. Meest in het oog 
springend stuk is zijn tot Fuga ver
werkte Computerkrakerssuite, wat 
hem terstond op de brandstapel deed 
belanden. Medio 1995 zal deze 
Fuga/Suite uitgevoerd worden door de 
Peelland operette in de open lucht. 

/ 
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ABABncb vormt met iedere cliënt afzonderlijk een gouden koppel. Samen sturen 

zij af op een zakelijke overwinni.ng. Slechts de juiste kombinatie van ondernemer en 

adviseur leidt tot goede prestaties. ' 

(.Een nauwe sam1.mwerking tussen beide partners vormt de basis voor succes. Voor 

".:l.J1.een goede afstemming is voortdurend overleg tussen de verschill~nde specialisten onder

ling én met de ondernemer noodzakelijk. 

~ -
. .·. :- .". ~t!J 

I 
Op het.terrein van accountancy, juridische zaken, 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. vàn der Meer RA, vestigingsdirecteur Deurne, 

tel. 04930-14210. 

'De Kracht van de·Kombinatie: 

accountants 
belastingadvlseurs 
juristen g 
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25 jaar jongerensoos'' Asteffekan'' 
1969-1994 Volgens Bartjes is dat 25 ~neomneKe meebrenge??~ Jo~g€... kwam 'n echte jukebox, spiegelbol- onne mee d'urst bouwfase. Hadden.we 
jaar. Waarom een verhaal over jonge". wa schrok ?tee leider! len, 't plafond wier volgeplekt mee in 't begin maar de bes~hikking 
"Asteffekan" in de Peelstrekel? ~emengd d~s. Hollekide~. wa mot gekleurde eierrekskes, Jmipperbol-: over twee lo!çäl-€n van 't ouw~ 
Omdat deze jongerensoos geboren ik daar~~e?, t B~stuur erbij, de pas- len, discjockeys. 't Wiet <leger druk- sého0lgebouw, i n '12 kwam de hele" 
is uit het Carnavalsgebeuren uit het, toor erbij, d n .bisschop e~ de pa~s ker dur d~ ,., înondopmondreklame op bol'.lw ter beschikking va!,1 
jaar 1969. Er waren destijds een g~beld en". die vond~n" t goe. t de scholén. 't Wier al gauw te klein '.'Asteffekan". Intussen hadden oo~ 
aantal mannelijke jongeren die het Rille bestu!-lr was op dieen aovond en te benauwd en .,t volk moest zo de "Wilberttamboers" hun onder ~ 
goede voorbeeld van de "grote men- opgetromn:el? om da gemengd dicht tegen mekaor gan bange dada dak gevonden jn d' ouw .school aan · 
sen" wel aantrok. Carnaval vie- kl?tgemu~ m. t garee~.te houwe: Er niemèr verantwoord waar. de Visser. Er wier 'n heel stuk ange-
ren""gekke klirre an .. "'ne spijker in wier vurzichtig g~vree net als pme- H:1eperventilatie, rilondopmondbe- bouwd zodat er plàats kwam vur 
oeë kop""tenke"tenke"tenke. Mer gels". 0 ~. hurde hier en daor kuss~n, ademing moest <leger worden toe- nog veul meer jong volk. 't 
vur de jong was er gin gelegepeid net a.s bij de grote mensen, er w!er gepast. Onhoudbare toestanden. 't .Bezuurkersaantal groeide mer de 
urn ergens te carnavallen. Er waar schm!11 gedron~~ mee daor onder Vakantie-evenement '· "Jeugdstad week en vural mee de carnaval was 
toen al 'n muziekklup van jon- ~a bier (lo?dvnJ was er .toen nog Deurne" in de kasteeltuin en 't eigenlijk W(fer te klein. Carnaval 
gens""de Wilberttamboers en die gm) ~n da gmg zo d~ ~ .t~~ tl~n uur na "Asteffekan" op de Visser in wier 't hoogtepunt van het joar en 
vroege, an hunne 1eider of ze in de de mi??ag. Zo, zee die~ le ~ der, das d' aaauwsoos, groeide uit .tot een van heide en verre, Baokel, Milles, 
soos, da toen pas vur de jeugd be- vur di Jaor wel zaht gewisht, ':'e ho1:1- grote klup jong volk, die elkaor van Brouwhuis, Liessel, Neerkant, 

h'kb , d' 1 wen op en gan ree t noar 01s en me h k d d' lf · M ·· 1 IJ l · 1 se i aar was, n avon Je carnava , . ~ . " aver tot gort en e en 1e ze s m etje , _ se stem en nog van veu 
mochte komme viere. En da munde over .t kerkhof. Er waar n~ d~en ao- de kerk ( doar kwame ze toen nóg) as weiter wisten ze de soos te vinden. 
van dieje leider, want die dacht mis- vond nog wel wa pr?at m t durp één blok bijeen zaten, en daor de be- 400 - 500 - 600 was maar heel ge-
schien" .dan heb ik ok 's wa. Zo ge- over wa doar op de ~isser wa~ ge- levenissen uitwisselden van 't afge- woon. In d€ soos hangf;n de portret-
zee, zo gedaon. Gekke klirre aan. beurd. Mar ,!11ee dit e~penme;it lope wiekend, tot ergernis van de ten van alle 24 Carnavalsprinsen, 
(gekker klirre van toen, zijn gewoon ~aar de soos Asteffekan g~borre. pastoor die dan. dreigende blikken want ieder jaor wier 'ne Prins, 'ne 
klirre van nau). Ok dieë leider was t. Patronaat van zondag~mid?ags dieën hoek in wierp. Omdat we hil- Vorst en 'ne Raod van Elf gekozen, 
verkleed in 'ne lange zwarte jurk en hield op t.e bes~~on en groeide mt t~t · lemaol uit de klirre waren gegroeid, mee Dansmeriekes, de schonste 
'n koal pruik op. Dur de jong waren ~egelmatigt;, bijeen~omsten van . t · zee dieë leider". we gan spaore en deurskes van Deurze. Elkjoar kwa-
stiekum 'n stel maidjes bijeen gero- Jong volk, een keer m de maand op dan gan we de tent verbouwe. Actie men de Prins en de Ra:od van Groot 
apt om dansmerietjes te zijn. 't zaterdagi;tovond van zeuven tot half op actie wier 'georganiseerd". ouw Deurze in de soos op bezuuk. In 
Waar hartstikke gezellig en er ge- tien. Van een keer wier da gauw papier en todden; kerstbomen en 1979 stàrtte de twidde bouwfase en 
beurde niks wa nie dur d'n beugel twee keer, drie keer en ontaardde dan de klap op de vuurpijl... de ac- wier er weer 'n stuk angebouwd. 
zou hebbe gekanne. Mer 't bleef nie het tot elke zaterdagaovond. Er wier tie "Mar 'n ton". Van de · geminte 1986 waar 'n recordseizoen. We no-
bij dië ene aovond". neie, da nie. Ze 'n bar gebouwd .yan wa twidde- kregen · we supsidie". 't hille teerde meer als 1100 ingeschreven 
vroeg€ an dieën hippe .leider van hands sloopmat~riaal... 'ne rijke Deurnese zakeleven sprong bij; er bezoekers met 'n fraudebestendige 
toen: "Mugge we mergen-aovond jongeling bràcht 'n filips-pikupke wieren bouwtekeningen gemaakt, . soospas. As ge van zo'n klup toch 
nie terug komme en dan ieder 'n mee van tois en wa singeltjes; er vur noppes". en in 1972 wier beg- 'ns kinderbijslag zood kriege! En zo 

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

Postbus 9, 5750 AA DE.URNE ~~-....::,n-·.v 
Wattstraat 1, 5753 RK DE URN E 
Nederland < 
Tel.: 04930-15300 
Telefax 04930-10945 

voo·~· Eendracht 7 "'. 5751 SB Oeurne-Holtand · 
Tel.: 04930 - 15314 Fax: 04930 - 17355 

Joris Driepinter • • • • e De heer Driepinter, in de jaren zestig 
: aktief als promötor và:n het produkt 
• "melk"!, zal een spreekbeurt houden in 
: het tenniscomplex 'De Kraycheck 
e Hut'. . · : ' · . 
: Driepiriter zal zijn · calciumspeecn . 

. • kracht bijzetten door het optillen vàn 
• . . enige-Deumese zwaargewichten . 
: Een van deze zwa~gewichten is 
• Martien Tonner, die_ .ónlangs nog ge-: 

· : dee1telijk op ·uw T.V. scherm was te 
e zien. · 

" .... 

bleef da in" Asteffekan" jaoren ach
tereen. ".Tot er iets gebeurde waar
door de soos 'n gevullige oplazeres 
kreeg. Van 'n gemiddelde van 500 
bezoekers vielen ze terug naar 50. 
Weg kinderbijslag, weg bezukers. 
Mer we gave de moed niet op. We 
bleven "Asteffekan" open, elke za
terdag, van half acht tot elf. De leef-· 
tijd werd wat aangepast en het mi
nimum van 40 groeide weer aan tot 
bijna 90. De vrijwilligers ·hebben 
weer wa hoop gekregen. Meugelijk 
da de 25ste carnaval in 94 weer eff ~ 

druk wordt as in de vette jaore. 
We hebben daarom alle oud-carna
vals-prinsen van "Asteffekan" op
geroepen om dat jubileum samen 
met ons op touw te zetten en er 'n 
grandioos fist van te nfaoke. 

Oud leden van Jongerensoos 
"Asteffekan" van de periode '. 

'69 t/m '79 gelieve 
zich te melden bij: 

Piet v. Wetten 
Franckstraat 12 Deurne 

Td.: IS683 . 

Jan Sloots schrijft Ververs . 

De vorig.jaar 65 gewordén 'Deurnese 
· · p0ëet ·en schilder Jan Sloots gaat eeri. 

ver vers schrijven. . 
·Bedoeling is de afstand tussen lezer: en 
schrijver te. overbruggen, de titel van 

. het .epistel is ,;Dichter .bij de mens". 
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· Benz1nestat1on 

1 
1 

1 ~ - ~UTOM~TE:RIJl..LE:N Car Audio centrum 

G.OOSSEnlS b'~!~~~~~iijden 
b 

55 
- 07.00 tot 22.00 uur. 

Leem aan 
5 7 53 CW Deurne 
Tel. (04930) 19009 

l ' W ADRt:S VOOR : 

ASSURANTIEN - HYPOTHEKEN 
FINANCIERINGEN ADVIEZEI' 

PERSOONLUKE LENINGEN 

Tel.: 04937-92824 "NOVA VITA" 
. ASSURANTIËN B.V. 

Laan ·ten Roode 7, 5 711 CA Someren 

·························~················· • • • • • • • • 
: * riool ontstopping : 

: * riool reiniging : 

: * riool t.v . inspectie · : 
• • • * dool reparatie • • • • * - riool renovatie • • • • • • Dag en nacht service • 
• van den akker b.v. 35 • 
• cleaning & inspjtction Tel. 04930-13458 - Fax 04930-175 • 
: services Jacob Marisstraat 5 - 5753 DC Qeurne : 

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

DE PEELSTREKEL 

, SCHILDERSBEDRIJF 
OIRKS DEURNE BV r 

LE EMB AA N 51 
POST B US 2 5 2 
5750 AC DEURNE 

TEL. 04930 - 12425 
FAX 04930 - 10905 

FILI AA L V EG HEL 
TEL. 04130 - 62825 

dirks 

SCHILDERWERK? 
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c.Bloe1t1boetiek cArittemarie 

Molenstraat 21 , 5751 LA Deurne 

Tel. 04930-177 48 

z 

LJ..J 

LJ..J 

LJ..J 

0 

t ~ . 'f ' -
t/ ~ 

VISPALEIS 
VERDONSCHOT . 
Op aswoensdag staan · / 

wij weer op de : 
16 bekende plaatsen · 

EEN KWES . U~X~N VERTROUWEN! 
.•.·.;.;.:.:-:-:·:·:·:·:·:.:·:·:····· 

EEN SCHILDER VOOR HET 
KLEINE EN GROTEWERK 

I 

u 

v. Roon-Verdonschot 
Hoofdstraat 74a Liessel 
Tel. 04934-2099 
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Beste Peelstrekels en Peelstrekelinnekes 

Naar aanleiding van een geweldig 
optreden afgelopen jaar tijdens de 
gala-avonden en het Klotgemul 
hebben we nog gedacht om een 
Tour door Europa te maken met 

- onze act. Echter bij de grens met 
Bakel ging dit al mis doordat enke
le oud Prinsen niet over de juiste pa
pieren béschikte. Terug in Deurne 
hebben we toen maar besloten om al 
onze activiteiten te beperken tot het 
Peelstrekelrijk. Door vele oud prin
sen werd hier positief op gereageerd 
en op onze traditionele prinsjesdag 
hebben we daarop besloten om de 
Prinsengarde weer wat nieuw leven 
in te blazen. Wij zullen dus weer bij 
diverse activiteiten aanwezig zijn, 

al zal het niet meevallen om ons 
succes van vorig jaar te overtreffen. 
Zeker niet nu wij als prinsengarde 
ineens een nieuwe oud-prins in 
onze gelederen hebben gekregen. 
Hij zal nog veel moeten leren maar 
dat vertrouwen hebben wij wel in 
hem. Kortom, oud-prins Wim IV: we 
zijn blij om je in de Prinsengarde te 
kunnen opnemen. Samen zullen we 
met C.S. De Peelstrekels proberen 
om een positieve bijdrage te leveren 
aan carnaval 1994. Tevens willen 
wij alvast onze nieuwe prins (en 
eventueel prinses) een gewelpige 
carnaval 1994 toewensen. 

Prinsengarde Deurne. 

Strikkel 1993 

Tijdens de GALA-AVOND wordt 
elk jaar de STRIKKEL van het jaar 
bekend gemaakt. 
De zaal zit vol en het programma 
begint. ' 
Je zit.geheel ontspannen in de zaal 
en weet niet wat er allemaal gebeu
ren gaat of wat je te wachten staat. 
Naargelang de avond verstrijkt 
wordt de sfeer steeds gezelliger in 
de zaal. 
Toch voel je de spanning stijgen als 
het moment aanbreekt dat de 
STRIKKEL van hetjaar bekend ge
maakt gaat worden. 
Iedereen kijkt gespannen rond. 
door de Vorst wordt de strikkel om
schreven. 
Maar op dat moment besef je niet 
alles wat er gezegd wordt. 
Je wordt erdoor overrompeld. 
Het dringt eigenlijk pas tot je door 
als je boven op het podium 

staat en door de Vorst toegesproken 
wordt. 
De onderscheiding wordt je door 
Prins Wim IV omgehangen. 
Daarna wordt je de microfoon aan
geboden om een woordje tot de zaal 
te richten. 
Wanneer je weer op je plaats zit en een 
beetje tot jezelf gekomen bent, dan 
ben je toch blij dat anderen je werk 
en ook dat van de KVO waarderen. 
Ook het werk dat gedaan wordt voor _ 
de Boerenbruiloft is erg tijdrovend 
en daarom ben je ook erg vereerd 
dat dit door anderen zeer op prijs 
gesteld wordt. Uiteindelijk is de 
Boerenbruiloft toch een belangrijk 
onderdeel van het carnavalsgebeu
ren in Deurne. 
Peelstrekels; bedankt en nog veel 
succes in de toekomst. -

" Strikkel 1993: Leny Kuijpers. 

DE PEELSTREKE . 
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De eerste onderscheiding(?)!!! , 
Zoals in het begin van het bestaan ·Men nemen een af gekeurd plaatje 
van de peelstrekels was niet alleen , _ van een rolschaatswieltje. Daar kon 
de naam belangrijk, maar ook de men aankomen omdat in Deurne 
bijbehorende versierselen, zoals -een bedrijf gevestigd was dat rol-
een vereningsonderscheiding. schaatsen maakte. 
Het ontstaan (van horen zeggen) Mooi materiaal, roestvast, bÏinkend 
was niet eenv0udig, men zocht naar met een doorsnede van 60 mm, dus 
een idee wat betrekking had op de rond. daar boorde men aan de kant 
naam en de plaats. ' een .gat in van 4 mm om een lintje 
Het bezoeken van enkele bedrijven door te halen, kleur geel. Daarop 
die onderscheidingen maakten en lijmde men het embleem van çle ge-
verkochten, zelfs over de lands- meente Deurne wat afkomstig was 
grenzen heen, leverden niet het ge- van een thee- of suikerlepeltje en 
wenste resultaat op, reden: te duur! het materiaal was tin. een beperkt 
Net zoals nu werd vanuit de achter- aantal werd gekregen van een be-
ban het idee geboren. drijf dat in hotelgoederen handelde. 

Rokersgroep Deurne 

Rokersgroep Deurne, ook wel bekend 
als 'de dampkring' gaat een aantal ac
tiviteiten ontplooien, omdat men het 
zat is. Men is het zat dat de rokers zo 
zwaar belast worden en middels een 
aantal activiteiten probeert ze meer be
grip te krijgen voor haar standpunt: 
'Roken moet mogen, de ochtendstond 
heeft rochel in de mond!' 
Voorzitter Kuch stond ons te woord: 
'Kijk roken moet mogen, dat het niet 
gezönd is weet ik ook wel, maar om het 
roken zo zwaar te belasten en daarmee 
de schatkist te ontlasten gaat me net 
iets te ver. Als je ziet wat er met onze 
(roker red.) centen gedaan wordt! Daar 
profiteren wel de niet-rokers mooi van 
mee.In Frankrijk worden we overal ge- _ 
weerd, in Nederland uit de openbare 
ruimten en op IJsland schijnt het zelfs 
zo erg te zijn dat de geisers een rook
verbod he boen! Rokers zijn teergevoe
lige mensen, niet agressief en begaan 

De lijm waarmee dit g~beurde, is 
toen gekocht eri had een droogtijd 
van 3 uur. -

Zo is de eerste onderscheiding in 
1959 met minimale kosten tot stand 
gekomen, aantal ongeveer 30 stuks. 
Deze informatie is verkregen via de 
oproep in de carnavalskrant 1993 
val) stichting "De Peelstrekels". 

Ar~hief Jan Rakels. 

met hun omgeving, maar wat er de 
laatste tijd allemaal gebeurd, ik ga d'r 
steeds meer van roken! Ja! We gaan ac
ties ondernemen! 
Maar onze acties zijn wel publieks
vriendelijk, onze club die nu nog zo'n 
15.000 leden telt (Alleen in de ge
meente Deurne red.) zal het komende 
jaar iedereen te pas en te onpas een si
garet, shagje, pijp of pruimtabakje aan
bieden. Iedereen zegt dat roken onge
zond is? Ja, dat weten wij ook!' -op dit 
moment verslikte de heer Kuch zich in 
zijn Nicotine kauwgum en moest hij 
met spoed naar het ziekenhuis vervoerd 

- worden. Op de brancard gelegen mom
pelde hij ons nog toe: 'weet je wat ik zo 
erg vind? Dat de recreatieruimte zo 
stijf staat van de blauwe damp dat ik 
niet eens televisie kan kijken en door 
het hoesten niets hoor. Als men overal 
mocht roken was dit probleem er waar
schijnlijk niet, want alles wat men ver
biedt wordt overdreven gedaan. Ik stop 
pas met roken als het weer toegelaten 
wordt!' 

SINDS 1935 DEUTZ 1 ~ 
FAHR 

. '' 

v.d.MUNCKHOF 
Landbouwwerktuigen 

. DEURNE TEL. 04930-1~595 , 
'l 
j 

Gelieve de Deurnese ziek~n die buiten 
Deurne gelegen zijn, op ·te geven bij: 

j 

) 

Sjef Geerts, 12656 

~ 

>· 
~- . 

! 
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TOCHT DEURNE 1994. 

1. Iedereen kan, af dan niet met 
een voertuig, a<µi de optocht 
deelnemen, mits men -zich 
aan de volgende .voorschrif
ten houdt. . 

2. Andere ·motorvoertuigen 

dan vierwielige (bromfiet
sen daaronder begrepen) · -
worden niet in de optocht 
toegelaten. Deze dienen te 
voldoen aan de daarvoor ge
stelde wettelijke eisen, als
mede verzekerd te zijn tegen 
. wettelijke aansprakelijk
heid. Vóór het vertrek van 
de optocht zullen deze aan 
een keuring worden onder
worpen. 

3. De hoogt~ van enige uit
beelding mag niet hoger zijn 
dan 4.00 m., terwijl de 
breedte maximaal 3.50 . m. 
mag bedragen. Alle wagens 
dienen tormaximaal 30 cm. 
boven de grond dicht te zijn . 
Dit geldt voor zowel de 
voor-, achter-, als zijkanten 

4. De bij en kn:ichtens de 
Wegenverkeerswet gegeven 
voorschriften dienen in acht 
te worden genomen. 

5. Het is aan de deelnemers 
van de optocht (muziek
corpsen en/of showgroepen 
inbegrepen) niet toegestaan 
tijdens het trekken van de 
optocht stil te staan. terug te 
lopen of te rijden. Voor be
stuurders van voertuigen 
is het gebruik van alcohol
houdende -dranken verbo
den. 

6. Het gebruik van verf en der
gelijke materialen tijdens de 
optocht om iets uit te beel
den mag alleen met uitdruk-

. kelijke schriftelijke toe
stemming van Stichting De 
Peelstrekels. Aan deze toe
stemming kunnen voor
waarden worden verban-

- den. 
7. Het sponsoren van grote wa

gens is toegestaan. De naam 
van de sponsor dient tevoren 
bij het bestuur van Stichting 
De Peelstrekels te zijn aan
gemeld. De toestemming 
van de Stichting blijkt uit 
het beschikbaar stellen van 
een bord van 1.22 x 0.62 
m 1. Dit bord dient aan de 
voorzijde danwel achterzij
de van de grote wagen te 
worden bevestigd. 

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

9. In alle gevallen dienen de 
deelnemers aanwijzingen 

door politie, optochtcom
missie en ordecommi.ssaris
sen, gegeven in het belang 
van de -openbare orde en de 
verkeersveiligheid, onmid
dellijk op te volgen. 

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

11. Deelnemers met duidelijke -c
réclame d<?eleinclên' dingen 
niet mee naar de prijzen. De 
beoordeling geschiedt door 
een neutrale jury en is bin
dend .. Beroep is niet moge
lijk. 

12. De deelnemers dienen uiter
lijk om 13.30. uur de voor 
hen vastgestelde en ook 
aangewezen plaats in de op
tocht te hebben ingenomen. 
Het te laat aankomen kan 
uitsluiting tot gevolg heb
ben. AANWIJZING: de op
tocht wordt opgesteld in de 
Tramstraat en Derpsestraat. 
Dringend wordt . verzocht 
om als aanrijroute te gebrui
ken de Derpsestraat tot aan 
de spoorlijn (dus niet via de 
Romeinstraat) . 

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

14. De deelnemers dienen de 
gehele optochtroute t_e vol
gen. Indien . dit niet is ge
schied, volgt uitsluiting 
voor de eindklassering. 

15. Het is niet toegestaan aan
stootgevende en/of persoon
lijk kwetsende ondei:wer
pen, in de optocht op welke 
wijze dan ook uit te beelden 
(b.v. tekst, muziek of ge
drag) . Deelnemers kunnen 
op grond van dit artikel de 
deelname aan de · optocht 
worden ontzegd. De beoor
deling hiervan berust zowel 
bij de jury als het bestuur 
van Stichting De 
Peelstrekels. 

16. In alle gevallen waarin dit 
reglement niet voorziet, be
slist het bestuur van 
Stichting De Peelstrekels. 

DRINGEND VERZOEK 
Vanaf Prinsenwagens (en ook vanaf 
andere wagens) wordt dikwijls ge
strooid met versnaperingen. 
Doorgaans lopen met deze wagens 
-veel (meestal kleinere) kinderen 
mee om deze te verzamelen. Om 
ongelukken te voorkomen, wordt 
erop aangedrongen om het strooien 
tot 1 of 2 personenen te beperken 
(b.v. Prins en Prinses) en dat ook 
goed buiten de wagens te doen, dus 
niet vlak erlangs. 

DE PEEtSTREKE 

INDIVIDUELE SPONSORING 

Evenals vorig jaar is het weer mo
gelijk binnen de optocht reclame te 
voeren, waardoor het bouwen van 
grote, vaak dure, wagens een beetje 
betaalbaar wordt. Dit mag gebeuren 
door het bevestigen van een plaat 
aan de achterzijde van de wagen. 
Om toch een uniform geheel te krij
gen worden . deze platen door 
Stichting de Peelstrekels beschik
baar gesteld ze kunnen af gehaald. 
worden bij slagerij van Goch in de 
Martinetstraat. Voorwaarde is wel 
dat de naam van de wagensponsor 
vooraf wordt vermeld op het in
schrijfformulier. Uiteraard is het de 
bedoeling dat u zelf zorgt voor een 
sponsor. 

Voor een goede organisatie is het 
noodzakelijk dat men vooraf in
schrijft, wij vargen u dan ook om 
uw inschrijfformulieren op 3 febru
ari 1994 in te leveren, juist een 
week eerder waarmee warmeer tijd 
vrijkomt. 
Inschrijfformulieren zijn verkrijg
baar bij: 
Electro Knijpers in de Molenstraat 
en 
Slagerij van Goch in de 
Martinetstraat 

~ . "Vindingrijkste vondst" _ 
_--,neze wisseltrofee, welke sinds het 
· ·33 jaar bestaan beschikbaar is ge

stèld door de Strekels vàn het jaar, 
is wederom te winnen. Enkele cri- '· 
teria die bij de beoordeling een rçil 

spelen zijn: 
Vindingrijkheid, actualiteit, de· 
wijze van uitvoering. 

TWEE OPTOCHTEN ? DAT 
KAN! 

Als deelnemer aan de optocht en ze
ker als · wagenbouwer kent u vast 
ook het gevoel dat zo ' n optocht ge
woonweg niet lang genoeg kan 'du
ren. Dat datgene waar u mischien 
maanden aan gewerkt heeft best 
door nog meer mensen gezien_ mag 
worden. Dat u 's maandags denkt 
aan de optocht van zondag. En dat u 
weet dat uw eventuele sponsor best 
wat meer reclame voor z' n geld zou 
mogen hebben. Voor al deze kwalen 
bieden wij genezing, doe eens mee 
aan de optocht in Bakel op maan
dagmiddag. In samenwerking met 
de Bakelse carnavalsvereniging 
hebben de Peelstrekels een beschei
den uitwisselingsprogramma opge
zet; Bakelse optochtmaniakken 
gaan meedoen in Deurne en wij ho
pen dat velen van onze deelnemers 
de sfeer en gezelligheid van de 
Bakelse optocht gaan proeven. 
Aangezien zowel Bakel als Deurne 
vanaf dit jaar een open inschrijving 
kent is deelname voor iedereen mo
gelijk. Om het u zo gemakkelijk 
mogelijk te maken liggen bij de in
schrijfadressen, behalve de formu
lieren voor onze eigen -optocht, ook · 
die vàn de optocht van Bakel ~p u te 
wachten. Vanzelfsprekend kunt u ze 
daar ook weer inleveren, de 
Peelstrekels zorgen ervoor dat ze op 
de juiste plaats terecht komt?n. 

Route Grote Optocht 
Opstellen: Tramstraat en Derpsestraat 

Route: Stationsplein, Spoorlaan, Stationsstraat, 
Markt, Visser, Kruisstraat, Kerkstraat, Molenlaan, 
Europastraat, Molenstraat, Markt, Visser 

Ontbinding: De ontbinding vindt plaats in de 
Visser. Op deze wijze kan men zowel via de 
Zandbosweg als de Kruisstraat richting 'huiswaarts' 
gaan. Wagens mogen niet de Martinetstraat in ! ! ! 



Zondag 16 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 'De Mert m.m.v. 

Bloost Urn Op . 
20 00 uur Bezoek café de Peelpoort 

m.m.v. Bloost Urn Op 

Zaterdag 22 januari 
14.00 uur Bejaardenmiddag in De Minstreel 

m.m.v. VT.O. 
21 .00 uur Rondom de Prins in Residentie 

De Vierspan m.m.v. De Hosbengels 

Zaterdag 29 januari 
20.00 uur 't Klotgemul in De Vierspan 

m.m.v. Bloost Urn Op 

Zondag 30 januari 
19.30 uur 't Klotgemul in De Vierspan 

m.m.v. Bloost Urn Op 

Zaterdag 5 februari 
20.00 uur Gala avond in De Vierspan 

m.m.v. De Hosbengelks 

Zondag 6 februari 
15.00 uur Bezoek Zorgenkind WIK 

m.m.v. De Hosbengels 
19.30 uur Gala avond in De Vierspan 

m.m.v. De Hosbengels 

Woensdag 9 februari · 
19 .. 30 uur . Bejaardenavond in het 
· Bejaardenhuis m.m.v. V.T.O. 

' . 

Vrijdag 11 februari " 
2 l.00 uur PruiBenavond in De Vierspan 

Zàterdag 12 februari 
13.45 uur Bezoek Kinderbal in het 

Gerardushuis te Walsberg 
m.m.v. De Hosbengels 

15.00-18.00 uur: Sleutelafhalen op de Markt 
20.45 uur Bezoek café Stationszicht 
21.00 uur Aanvang Harmoniebal . 
23.00 uur Bezoek Harmoniebal in De Vierspan 

Zondag l ~ februari 
14.00 uur Optocht m.m.v. De Hosbengels 
17 .00 uur Prijsuitreiking in De Vierspan 
19.45 uur Bezoek fam. Bosman 
21.00 uur Bezoek café d'n Thijss 
22.00 uur Residentie De Vierspan 

Maandag 14 februari 
12.00 uur Kindermiddag in de Vierspan 
14.00 uur Rosenmontag in het Centrum 
16.00 uur Bezoek café De Potdeksel 
20.00 uur Bezoek Asteffekan (25 jaar jubileum) 
21.00 uur Bezoek De Peelpoort 
22.00 uur Residentie De Vierspan 

Dinsdag 15 februari 
10.00 uur ·Bezoek aan Ziekenht1is 
10.30 uur -11 .30 uur Ukkepukkebal in De Vierspan 
J 1 .30 uur Bezoek Zultkoppen 
13.45 uur Bezoek Het Rijtven 
15.00 uur Boerenbruiloft m.m.v. 

20.30 uur 
21.30 uur 
23.45 uur 

De Hosbengels 
Bezoek Café de Roode Leeuw 
Residentie De Vi~rspan 
Sluitingsceremonie iri Residentie 
De Vierspan ' , 

00.00 uur Verbranden Peelstrekel op de Markt 
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CARNAVA:CSl\RANT 
UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL' 

internationaal transportbedrijf 

heftruckverhuur op- & overslag 

jan verhaegh b.v. 

Café - Zaal 
Petit - Restaurant 

"STEPP - INN" 
Tel. <J.1930 · 13790 

"' Ko11c/t' . 11w·11u· lmff(·rs 

* L1111ch 
-:f-E>inéf -. 

voltstraat 22 - postbus 7J 
5750 ab deurne - heiland 

tel. 04930-13331 - telex 51523 
fax. 04930-10611 

:*. Pt •rstmee l .~ fel·s1c11 

t...- Bruihften * Zaalcapacireit: 125 pcrso1w11 '~ Cat('l'i11g 

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 

HERBERG 
DE ROODE LEEUW 

Molenstraat ·31 · 5751 LA Deurne Telefoon 04930-15192 

_©e.fftaank 
Raadhuisstraat 2, Deurne 
teL 04930-14672 

- breimode 
- borduren 

vrouw ... 
'\ 

.... een eigen stijl 
- quilt.en 
- patchwork 

Dorpskommer 

Betaald parkeren, de kiosk, dronkaards 
voor de kerk, knetterende bromfiets- en 
autouitlaten, hangende jeugd, lange lo
ketwachttijden, nummertje trekken bij 
slager en bakker, kassarijen in de su
permarkten, van het kastje naar de 
muur gestuurd worden, frikandellen
lucht, verkeerslichten die overwegend 
op rOoct staan 'of onzichtbaar achter een 
bodm of in een bocht zijn geplaatst, 
duur bier, nog duurdere mixen, het op
haalschema en de werkwijze m.b.t. het 
Klein Chemisch Afval, de verkoop van 

. " 

de Peel, de irrigatie van de Peel,m het 
mestbeleid, het kerkbezoek, de ge
meentepolitiek, de gehïidsoverlast, 
plassen met de Kermis en vooral waar, 
grondruil, rioolheffing. onroerend 
goedbelasting, militairen in de Peel 
overlildens- en geboorteannonces in 
het EinQ.hovens Dagblad, roddels en 
achterklap, politie steeds te laat of on
gewenst aanwezig en in beide gevallen 
niet ingrijpen~\ criminaliteit, winkel- · 
sluiting, cafésluiting, drie af gebakende 

DE PEELSTREKEL 
. STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1994 

DE HOOGSTE SCORE 
HAALT U BIJ 

NOUD VAN DEN EIJNDE 

· Op het terrein van kantoormeubelen 
· kantoormachines, kantoorbenodigdheden, schrijf. 

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

de onbetwiste kampioen! 

NOUD VAN DEN EIJNDE 
Molenstraat 1 (Markt). 575 1 LA Deurne 

Telefoon 04930-12561 / 17631, Telefax 04930-12813 

MARCO POLO 
Italiaans Specialiteitenrestaurant 

Pizzeria 

Molenstraat 27 
5751 LA Deurne 

+tO\ZE 
i(OIAWP.E. 

EN HUeE 

. ,../ __ ___,/ 

7"' /,... ___ / ----

Aoltje Redd:ng iusstroot 4, Deurne. Tel.04930-15~33. 

parkeerplaatsen waarbij de middelste 
gereserveerd is voor invaliden, gratis 
copiëren, voorschieten in de friettent, 
verkeersdrempels, vroeg invallende
vorst, weinig· ambtenaren op de fiets, 
geen toerismé; een museum dat maar 
niet wil slijten bij gebrek aan regelma
tig en veelvuldig bezoek, een grote kil~ 
Ie vergaderruimte voor de gemeente-

. raad, stromend water op de binnen- -
piaats, eén vroege carnaval, slecht on- · 
derhouden 'van. huurhuizen en buiten-

'. wegen, reélameblaadjes ipgevouwen in 

h~t Weekblad voor Deurne teneinde de 
brievenbusstickers te omzeilen, een 
permanent van f 90,- die het nog geen 
jaar houdt, scheidingen, een overvloed 
aan kanalen, hondebelasting, ve.rplich
te geboorte in Helmond, alleeri nog 
maar een Polikliniek en dagverp_leging, 
beleidsplannen die het conceptstadium 
bereiken en waar je vervolgens niets 
meer van hoort, · · 

Neè! Deurne is zo gek nog niet! 



STRIKKELKESKRANT 
UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL' STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1994 

Een Strikelinneke vertelt over 
de Kindermiddag: 

Wat stapte ik vanmorgen toch vro
lijk uit mijn bed. Ik kon op mijn blo
te voeten wel dansen van de pret 
want eindelijk was het dan weer zo
ver: we zouden weer naar de kin
dermiddag gaan. Dit jaar hoefden 
we buiten geen kou te lijden want 
het was allemaal binnen in de 
Vierspan te doen. Ik was verkleed 
als disco-meisje en hoefde niet ge
schminkt te worden want in de 
Vierspan zou een kraam zijn waar je 
je kon laten schminken. 
Om 12 uur waren we bij de Vierspan 
en alle kleurplaten van de kleur
wedstrijd hingen aan het plafond, 
wat waren het er veel!! Na lang zoe
ken hadden we ook de kleurplaat 
van mij gevonden. Ik had helaas 
geen prijs gewonnen maar wie weet 
misschien wel volgend jaar. Wat 
zou het leuk zijn om een keer op de 
prinsenwagen te mogen staan. 
We kregen een lekker glaasje ranja 
en al gauw kwam de prins, prinses 
en al die mannen in een zwart pak 
binnen. De dansmarietjes deden een 
leuk dansje en even later kwam er 
een groep dansen die verkleed was 

Kinderoptocht 

Zondag 13 februari is het weer zo-
ver!! · · 
De grote carnavalsoptocht trekt 
weer door Deurne. 

Ga eens samen met de kinderen uit 
de buurt, van school of uit je sport
vereniging aan de slag en loop mee! 
Misschien mag je van je ouders wel 
met een wagen meedoen of kun je 
samen met andere kinderen een 
groep vormen. Meelopen in de op
tocht is niet -alleen heel erg gezellig 
en leuk, maarje krijgt ook nog een 
prijs en oorkonde van de Prins op 
het podium in de Vierspan tijdens 
de prijsuitreiking. 
Wil je meer weten over de deelname 
in de optocht, kijk dan nog eens op 
de pagina met de optochtgegevens 
en reglement. Of bel even naar de 
voorzitter van de optochtcommissie 
Tie.s Verbaarschot, tel. 11295 

als clowntjes, wat zagen die er mooi 
uit zeg! ze deden een heel vro
lijk en leuk dansje. Mijn .moeder 
vertelde dat dit het showballet van 
de Peelstrekels was. Er stonden ook 
een paar dames flensjes te bakken 
en ik ging er · ook een paar kopen, 
mmmmmm lekker. 
Snel ging ik me laten schminken 
want de rij was nu niet meer zo lang 
en ik werd geschminkt als disco-
meisje. . 
Daarna kwam er een soort clown op 
het podium die wat trucs liet zien en 
verschillende kinderen op het podi
um riep om aan een quiz mee te 
doen. Ik heb er ontzettend om moe
ten lachen. Maar helaas, het was zo 
weer 2 uur en we mochten een bal
lon gaan halen die we dan allemaal 
samen op de markt op zouden laten. 
Ik ben benieuwd waar mijn ballon 
naar toe vliegt, hopelijk stuurt er ie
mand mijn kaartje terug. Ja, en toen 
was het echt afgelopen. · 
Ook dit jaar was het weer "Kei" 
leuk en ik weet nu al: 

volgend jaar ga ik weer!! 

<"" 
Prins Wim IV en Prinses Annie 

DE BALLONNENWEDSTRIJD. 

Ook dit jaar zullen we weer ballon
nen oplaten met onze naamkaartjes 
eraan. De ballon van NIELS VAN 
VROONHOVEN, Reusel 18, kwam 
vorig jaar het verst!! We kregen het 
kaartje van Niels teruggestuurd he
lemaal uit Longuyon, Frankrijk. 
Uiteraard heeft- Nids de kadobon 
van Fl. 25,00 ontvangen. 

Hoi Carnavalsvierders . 

Ik ben gevraagd om een stukje in de Daarom wil ik iedereen· daarvoor 
carnavalskrant 1994 te schrijven als bedanken: Bestuur, 
een de "durskes" van Prins Wim de Raad van Elf, Dansmarietjes, 
4e! Vrouwen van het bestuur en Raad 
Nou, ik weet niet echt wat ik moet van Elf, Showdans, Christine, 
schrijven over de carnaval 1993 om- Sien, 
dat er zoveel leuks is gebeurd. \k en zo kan ik nog wel even door 
weet niet waar ik moet beginnen. . . gaan! 
Het allerleukste vondjk denk ik: Op , . Maar ik k~h natuurlijk niet iedereen 
de carnavalswagen ··te staan -en · opnoemen dat zijn zoveel mensen 
snoep te mogen gooien! Dat was die het zo'n mooie carnaval hebben 
echt een ervaring! W€ stonden_met gemaakt! 
z'n vieren in een klein - een soort Ik vond alles leuk, alles mooi, het 
balkonnetje - papa, mama, Karlijn was gewoon gezegd een "kei" "tof-
en ik (lekker warm). ~n snoep gooi- fe" carnaval geweest! 
en. IEDEREEN hartstikke · bedankt 
En blij dat de mensen en kinderen 
waren als ze wat snoep kregen, dat 
vond ik echt "kei" leuk! . 
Alles was hartstikke leuk, maar dat 
was een hoogtepunt! 
Het popverbranden was mooi, maar 
we moesten toch wel huilen. Dat is 
nogal logisch als j~ zo'n leuke· car
naval hebt gehad. 

voor de fijne carnaval! Ik zal hem 
nooit meer vergeten! 

Veel groetjes van een van de "dursk
es" van Prins Wim IV 
Anne-Mijke Berkers, 

TOT ZIENS! 

HALLO "CARNAVALSVIER-
. DERS" 

Ik ben Karlijn Berkers en ik ben ge
vraagd om als een van de dörskes 
van Prins Wim IV een stukje in de 
krant te schrijven over carnaval 
1993. 
Dat wil ik met alle plezier doen. 
Ik zit bij de dansmarietjes € Il heb al 
een CJlffiaval, 1992, meegemaakt sa
men met Prins Jo I en de rest van de 
club. Maar het is wel anders als je 's 
morgens te horen krijgt van je vader " 
dat hij Prins carnaval '93 wordt. Je 
denkt. dan: "Mijn carnaval kan niet ~ 

meer stuk:" Dat was ook zo! 11 

Ik heb erg genoten van die tijd en j 
dat kan ik in een paar korte maar, 
krachtige woorden zeggen. 1 
"Carnaval 1993 was prachtig!". j 
Zulke mooie tijd zal ik nooit verge
ten. Daarom wil ik ook iedereen erg 
bedanken die deze tijd voor ons on-
vergetelijk heeft gemaakt! 1 
BEDANKT VOOR JULLIE IN
ZET. 

Groet van een van de dörskes van 
Prins Wim IV, 
Karlijn Berkers ! 

:Kom je ook dansen -
Ook dit jaar kunnen kinderen zich 
aanmelden voor de dansmarietjes:· 
Wij oefenen samen met onze train
sters Christine van de Anker en 
M.ieke· van Nunen elke maandag 
van half zeveri tot half acht. De trai
ning begint direkt na de grote va
kantie . tot Carnaval, en is heel ge
zellig. Tijdens Carnaval trek je sa- . 
men met de Prins en de Raad van Elf. · 
op en bezoek je andere verenigin
gen. Natuurlijk mag je regelmatig 
een optreden laten zien! ! 
Dit jaar zijn bij de dansmarietjes: 
Sandra Welten, Wiesje van Osch, 
Willeke van Dijk, Annemijk en 
Karlijn Berkers, Jonne van de Loo, 
Gerrie van Neerven en Corine van 
de Mortel. 
Ben je 8 of9 jaar oud?? Dan magje 
tot en met je twaalfde jaar bij ons 
komen dansen: Wil je meer weten of 
wil je je reeds aanmelden, dan kun 
je even opbellen naar onze leidster, 
Henriette Martens, tel.: 11819 

Kom ook naar de Kindermiddag, Maandag 14 fehruari 
in de Vierspan van 12.00 tot 14.00 uur 

M.m.v .. Clowrn ·Addie!! 
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CARNAVALSKRANT 
UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL' 

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

Ampèrestraat 4 - 5753 ST Deurne 
Telefoon (04930) 16563 

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

Deurne 
Beverdonk 2 

Tel. 04930·10753 

deurnese bouwmaterialen 

TAXI - ZIEKEN· EN ROLSTOELVERVOER 

Blasiusstraat 10 
5754 AV Deurne 

DAG EN NACHT SERVICE 

. Tel. 04930-12000 

MART MUNSTERS B.V. 
Loon- & Grondverzet~drijf 

Griendtsveenseweg 35 

5754 AA Deurne 1i' 04930-15286 
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·Grandzwamtournooi in Deurne 

Op de tennisbanen van Deurne zal in de 
zomermaanden het Grandzwam tour-

. nooi af gewerkt worden. Het to urn ooi 
dat met een prijzengeld van 4 knaken 
en een mand levensmiddelen is gedo
teerd zal naar verwachting zo'n 5.000 
toeschouwers trekken. Als eerste is ge
plaatst de bekende Agatzi en nummer 
twee is OhSorry. Het is voor de eerste 
maal dat de Deurnese tennisclub dit 
tournooi organiseert, maar meri ver
wacht dat het een traditie wordt en over 
een aantal jaren in één adem met · 
Wimbledon, Flushing Meadows en 
Roland Garos genoemd zal worden. 

Ontsteld 

Drs. Bekopen reageerde ontsteld toen 
Bifi, })et tekkeltje van Frank B" haar 
praktijk binnenkwispelde met de medede
ling dat ze dubbelloops was. 

. Wij wensen iedereen vee 
plezier tijdens de 
Carnavalsdagen. 

Vur ne skon geknipte kop 

Heuvelstraat 13, 

5751 HM Deurne 
Tel. 04930-12909 

De snoephoek 

Voor al uw snoep 
Ka do-artikelen 
Tabaksartikelen 

A. Welten 
Lindenlaan 1 

5751 AW Deurne· 
Tel. 04930-13217 

Ambtenaren protest 

Voor de tweede maal ondernemen 
ambtenaren actie. 

rmrrrttttttttttttttttttttr 

j e a n !l!!!l!!ll!lill!llll!l!l!ll!l~I! b o u w b e d r i l f 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BLOEMEN 
EN 

KADO ·SKOP 

·_ PIET E.N. TONNV \!ULLINGS . 
F.n:.ASIU$$TRAAT 31-

- -~~· . ~ ; - ~ 

5754 .A$ DEURNE . . 
04930-t6240 . 

Openingstijden 
ma.t/in vrij. 07.00 tot 22.00 uur 

za. 08~00 tot 20.00 ·uur ... 

zo. 09.00 tot 20.00 uur 
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BOERENBRUILOFT. 
Hallo allemaal, 
Zoals ieder jaar ook van ons een 
stukje in de carnavalskrant. Na veel 
voorbereiding en geheimhouding 
togen wij zondag 24 januari naar de 
Vierspan, waar het ontzettend druk 
was bij de receptie van Prins Wim. 
Daarna volgde op originele wijze de 
onthulling van het boerenbruid
spaar van 1993. Het werkcomité 
van de K.V.O. had er ontzettend 
veel werk voor gedaan om dit weer 
geweldig te doen slagen voor ons, 
maar ook voor de vele aanwezige 

. mensen en leden van onze K.V.O. 
Samen maakten we er nog en gezel
lige boel van. Tegen de avond togen 
we met fam., onechte fam" buren en 
vele bekenden huiswaarts, waar de 
erwtensoep en broodjes met koffie 
zich goed lieten smaken. De stem
ming zat er prima in vooral ook door 
Hendig Zat, Prins Wim en z'n ge
volg, en de geweldige organisatie 
van het bestuur en iedereen die mee
hielp: "geweldig" de volgende mor
gen was de onechte familie, de 
buurt en het werkcomité .weer pre
sent om de versieringen aan te bren
gen, gewoon prachtig. Dinsdag 23 
februari was dan de grote dag aan
gebroken en was iedereen weer van 
de partij om ons àf te halen, de on
echte Oma's, Opa's, Ouders en 
schoonouders, alsmede de getuigen 

en suikertantes, Oom en 
Tantezeggers, en vooral de bruids-

. meisjes niet te vergeten. Ook de 
werkgroep van de K.Y.O. was al 
weer present om het nodige nog te 
regelen. toen onze buurman Ties 
met zijn prachtig tweespan met 
koets arriveerde. Nadat z'n vrouw 
Annie nog 'n leuk vers opzegde 
had, vertrokken we in de koets naar 
het Gerardushuis. Onderweg wer
den we nog verrast door onze fiets
club die allemaal met oude fietsen, 
getooid met boerenkool ons verge
zelde. We hebben er ontzettend van 
genoten. Bij het Gerardushuis aan
gekomen zat Lény Kuypers al op 
een versierde bakfiets, als Strekel 
van het jaar. Na de nodige borreltjes 
werden de vele paardewagens en 
koetsen gevuld en ging de stoet met 
veel muziek richting markt. De 
stemming zat er goed in en er z0u 
begonnen worden met de trouwerij 
Maar de Prins liet wel lang op .zich 
wachten. Om de tijd en koude te 
stillén werd er no~ over de markt 
gehost. Nadat ieder z'n zegje ge
zegd had werd op de kiosk de nood
situatie . opgelost door ex-Prins 
Charel. Gelukkig kwam daar.na 
Prins Wim met z'J! gevolg en werd 
er nog · gezongen door de 
bruidsmeisjes. Vervolgens na~r de 
Vierspan, waar ons 'n drukke recep
tie wachtte met aansluitend een 
groot feest, geweldig leuk. Daarom . 
iedereen hartelijk dank voor alles! 
Vooral de K.V.O. Deurne met het 
werkcomité, Prins Wim en Prinses 
Annie, Raad van Elf, bestuur van de 
Peelstrekels, echte en onechte fam., 
buurt, kennissen, koetsiers met 
paarden, Riek en Toon Manders, 
Hendig Zat en alle andere muzikan
ten, fotograaf, mensen van de 
Vierspan, Fam. v.d. Weijst, iedereen 
die bijgedragen heeft om dit feest te 
doen slagen: "Heel hartelijk be
dankt". Het was in één woord "ge
weldig". 
"Bedankt iedereen" 
Cis en Drieka. 
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Programma Boerenbruiloft 1994 

Onthulling Boerenbruidspaar 1994 op zondag.16 januari in de 

Vierspan. 

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

Dus P~elstrekels en Strekelinnekes komt allen naar de receptie en blijf 
nog even plakken om de on'thulling van het Boerenbruidspaar bij te 

wonen. 
We hopen velen van u te ontmoeten op deze middag 

Wie zal het Bruidspaar 1994 zijn? 

Iedereen is van harte welkom. 

Boerenbruiloft Carnavalsdinsdag 15 februari. 

Om 13.45 uur opstellen van de stoet bruiloftsgasten bij het 
Gerardushuis in de Walsberg. 

We hópen weer op "Unne schonne hoop volluk" die het bruidspaar zal 
vergezellen naar de Mert waar dan om 15.00 uur d'n trouw 

plaatsvindt. 
Daarna vertrekken we naar de Vierspan waar gelegenheid is om het 

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

Namens de KVÖ wensen wij alle Peelstrekels en Peelstrekelinnekes 
een gezellige Carnaval 1994 toe. 

) 

' 
.J 
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Stationsstraat 30 - DEURNE 
. Tel.: 04930-12963 
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QUICKYNETTE !f 
stomerij nieuwe stijl ~ 

"De Martinet" 13 
Deurne 

.Telefoon 14774 

1 
rl.1 

: 1 
t. 
lil 
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Slagerij 
"Van Engeland" 
Molenstraat 11 - DEURNE 

Telefoon 04930-12669 

Voor al uw 
lingerie 
nachtmode 
en badmode 

LIVERA 
DEURNE . 
Stations
straat 13 

~1J~c'.{eJl\.f~.cAê)H@lv ~U®." 

'~ DE 
MARTINET 

blj 

bukkems 
SCHOENEN~ 

TëL •• 12523 =• 
~ - ~fit©'~ "'®•ll@Y, ~·~~ ~*•©h 

. Deurne Lienol 

Tijden~ ·de Carnaval ·~ 
geopend op: ARZI 
zijn wij alleen (~, 

Zondag hiiddag tij- ·, ~ 'Y 
dens de optocht. , • .......,.,, 

HAIRDESIGN 4t 4t •t· 

.11 •• "" ••• . 
. , 0" "I!.,,,..., ""-mp 

4t •• Molenstraat 23 
4t , 5751 LA Deurne 

Tel. 04930-10589 

Smaakvol 
combineren 
ontdek je bij 
deco home . 
Voor stij lvolle behangcombinaties en O 

. deskundig kleuradvies bent u bij ons 
·?an het goede adres. 

t van de mortel 
Oude l!.iesselseweg 18 

Deurne 
verlenbehang Tel.: 04930-12844 

UW Echte Warme Bakker 

P.H. Schellens 

Pastorl.estraat 1 • Tel •. 04q30.12476 

.. VLIERDEN 
i:r 

Flllaal:De Martlnd 24 ·Tel. 04q30.16700 

DEURNE 

Zeilbergse'straat 90 
Molenstraat 19 

Fabrieksstraat 5 

. Café-Zaal Oud Brabant 

".". en dan is het tijd om 
even een hapje te eten 
geniet van onze 
speciale Carnavals-menu's 
even een telefoontje en er 

. staat een tafel voor u klaar! 
Oude Liesselseweg 20, tel. 12162 

GERARD EN TRUDY IS1' CROEN • SCHUIFELENBERC ~B. DEUR:-;[. TEL~9JG.10021 

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 

••••••••• '.' ". • . • ~ · ! ~ ·:· î 
: Schildersbedrijf COOLEN • • • • • e GLAS VERF BEHANG e . .c 
= B : • • • • • • : , ~ . 
• . ' H TEVENS VERZORGEN WIJ : ...,.., • • • 
: UW INLIJSTWERK e 
• • e · A. Reddingiusstraat 22 · Deurne : 

: TEL. 12426 e 
••••••••••••••••••••• 

Voor gezond brood 
en vers gebak !! 

ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ 

Oude Liesselseweg 16, 5751 WP DEURNE 

Voetiek 88 

Voor kwaliteit en sortering 

Molenstraat15b, Deurne 
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Rijk ziet af van 
aankoop Deurnese Peel 
In ~en deze week verschénen com
muniqué deelde de staat der 
Nederfanden mee af te zien van aan
koop van het natuurgebied de 
Deurnese peel. Niet de te hoge kost
prijs zou het struikelblok zijn, maar 
het feit dat de bodem van het na
tuurgebied zeer vervuild zou zijn 
deed de staat besluiten haar vingers 
hieraan niet te branden. 

Een zegsman van het betreffende mi
nisterie deelde ons desgevraagd mee 
dat de staat bij elke aankoop van roe
rende en onroerende goederen een on
derzoek laat instellen naar de milieu
technische aspecten. "Zelfs bij de aan
schaf van de nieuwe dienstrijwielen 
van het koninklijk huis werd door ons 
geco.ntroleerd of de banden geen ver
ontreinigde lucht bevatten. Het is dus 
geen kwestie van wantrouwen jegens 
de gemeente Deurne, die overigens 
over de vervuiling van het betreffende 
gebied met geen woord gerept had bij 
de onderhandelingen." Het ministerie 

,]iet verder weten dat sanering van de 
vervuilde bÓdem een veelvoud zou 
kosten van de aanscbafprijs van het na
tuurgebied, een prijs zo laag dat "heel 
den Haag lachte om de boertjes uit de 
provincie." Voor meer informatie om
trent de aard van de vervuiling verwees 
hij ons naar ing. Kneupenteller, de 
voorman van de onderzoekscommis
sie. 

Zijn illustere carrière 

Na een uitgebreide speurtocht, waarbij 
we onverwachts medewerking· kregen 
van de fiscale recherche die zeer geïn
teresseerd bleek in zijn verblijf plaats, 
lukte het ons de voorzitter van de com
missie van onderzoek te traceren. Hij 
bleek te huizen in een tentenkamp dat 
opgeslagen was temidden van smelen 
en vennen ergens tussen Griendtsveen 
en Helenaveen. Na door verschillende 
grondmonster nemende en door micro
scopen turende assistenten doorverwe
zen te zijn troffen wij de geleerde op 
een klapstoeltje aan de waterkant, waar 
hij in gedachten verzonken voor zich 
uit staarde. Na een voorzichtige ken
nismaking bleek hij zeer welwillend 
ons te woord te staan en, na zijn visser
stuig ingepakt te hebben, ging hij ons 
voor naar zijn trekkerstentje waar hij 
ons gastvrij binnennoodde. Terwijl de 
koffie doorliep liep hij bedrijvig heen 
en weer, vellen van de fax scheurend en 
draadloos telefonerend. De koersen op 
Duindigt, verklaarde hij verontschuldi
gend. Na de videorecorder onder de 
H.D.televisie ingesteld te hebben om 
niets te missen van the bold en de beau
tifull, begaf hij zich in de richting van 
de lederen driezitsbank en stak van 
wal. "U wilt natuurlijk meer weten over 
mijn achtergrond" sprak hij, achteloos 
de thermostaat een paar graden hoger 
draaiend. Daar wij de geleerde man 
niet voor het hoofd wilden stoten door 
te interrumperen knikten wij slechts. 
"U vraagt 'zich natuurlijk vooral .af hoe 

iemand op mijn leeftijd nog in een zo 
zware functie kan belanden." 
Inderdaad waren ons de spaarzame, na- . 
genoeg witte, haren en de wandelstok 
van de eminente geleerde al eerder op
gevallen. "Het is een kwestie van erva
ring die telt" voegde hij ons toe en zet
te zich langs ons neer, "ruim vijf en . 
veertig jaar lang was ik in dienst van de 
minister-president in eigen persoon." 
Wij knikten bewonderend en hij ver
volgde "maar na mijn derde auto-onge
luk waarbij de tarnrne rat van de heer 
Lubbers het leven liet en de minister
president zelf ternauwernood het vege 
lijf kon redden, besloot hij voortaan 
zelf het stuur van zijn dienstwagen ter 
hand te nemen". Hij zuchtte, de herin
nering liet hem duidelijk niet onbe- · 
roerd. "Aangezien ik daarna tijd ge
noeg had om achter in de auto te stude
ren heb ik een schriftelijke cursus mi
lieukunde van zes maanden gevolgd bij 
het Loi en die succesvol af gesloten. Dat, · 
plus het feit dat ik reeds jarenlang mijn 
eigen tuin onderhield en dus voldoende 
verstand had van bodemkunde, deed 
het ministerie besluiten mij op deze 
functie te benoemen" sprak hij niet , 
zonder trots. Nadat wij onze bewonde
ring hadden uitgesproken en te kennen 
hadden gegeven niet te twijfelen aan 

· zijn kundigheid, informeerden we 
voorzichtig naar het onderzoek. 

De gouden helm ·' 

"Onthutsend" sprak hij terwijl hij 
moeizaam overeind krabbelde om ons 
een verfrissing -uit de american-size 
koelkast te aan te bieden. "De c9mmis
sie werd op 't spoor gebracht door een 
rapport van de oudheidkundige dienst 
in Leiden over een gouden helm die 
hier ter in de buurt gevonden is. U en ik ' 
weten natuurlijk dat de helm al enkele 
jaren terug opgegraven is, maar ja, we 
weten hoe dat gaat; zo'n rapport schuift 
van de ene la in Qe andere en dan duurt 
'teen tijdje voor zoiets op de juiste plek • 
terecht komt. Door die helm kregen wij 
argwaan." Gulzig dronk hij van het vol
le longdrinkglas drie-sterren cognac 
dat hij met bibberende hand · inge
schonken had, waarschijnlijk inherent 
aan zijn hoge leeftijd. Hij vervolgde: 
"die bewuste helm is gemaakt van goud 
en goud is een zwaar metaal, dus was 
het ons inziens waarschijnlijk dat hier 
nog meer zware metalen zouden kun
nen rondzwerven, ,reden genoeg om 
een diepgravend onderzoek in te stel
len." Een kort moment viel er een dra
matische stilte waarin alleen onze ge
jaagde adem en het tikken van de frie
se staartklok in de hoek van de tent 
hoorbaar was." Maar," hernam het mi
lieukundig fenomeen op bezwerendé 
toon: "uit het onderzoek bleek dat in de 
bodem alhier geen zware metalen àan
wezig waren." Een zucht van verlich
ting ging door de tent, boordeknoopjes 
werden losgemaakt ên klam zweet van 
het voorhoofd gewist. "Neen, helaas 
geen · zware metalen" donderde het 
plots door de tent en verschrikt keken 
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wij naar Kneupenteller die op de leu
ning van de bank was gaan staan en ons 
met bloeddoorlopen ogen en met 
schuim op· de mond onze richting uit 
gebaarde. "Geen zware metalen, maar , 
wel fäeclaliën en uitwerpselen, ammó
niak en verz.uring, de gesels van het mi
lie.u." Verslagen liet hij ziéh achterover 
in de kussens vallen t:n leek opeens 
vele jaren ouder. Hij herstelde zich gc;:
lukkig snel, dronk zijn glas in een teug 

. leeg, schonk zichzelf een nieuw in en 
vervolgde het relaas van zijn bevindin
gen. "Aanvankelijk dachten we op een 
Romeinse latrine 'te zijn gestoten" 
sprak hij zacht, "maar toen we verder 
groeven en we zelfs geen leeg rolletje 
van het toiletpapier tegenkwamen, kre
gen we argwaan. Bovendien had een · 
van mijn medewerkers, zonder mijn 
medeweten, w.at berekeningen ge
maakt en uitdokterd dat gezien de 
grootte van·de vervuiling, hier ter plek
ke ongeveer acht miljoen Romeinen 
gelegerd moeten zijn geweest. We heb
ben er een dag of wat over gediscus
sieerd en kwamen tot de slotsom dat dit 
onwaarschijnlijk was." 

De onderste steen boven 

"We groeven manmoedig verder en het 
was voorwaar geen pretje. Ik zeg u, 
meerdere malen heb ik mijn naaste me
dewerkers moeten verzoeken mij met 
een met eau de cologne besprenkelde 
zakdoek het voorhoofd te deppen, daar 
ik anders onwel zou zijn geworden." 
De grote man leegde rillend zijn glas, 
het was duidelijk dat hij gruwde bij de 
herinnering." Na enkele weken zaten 
wij, vergeef me de uitdrukking, tot aan 
onze nek in de stront en er scheen geen 
eind aan te komen. De uiteindelijke op
lossing werd ons aangedragen door een 

inboorling uit een van de aanpalende 
gehuchten. Hij suggereerde ons enkele 
kilometers verder te gaan zoeken want 
zoals hij zei "daar stikt 't van de ouwe 
knoken". We namen zijn raad ter harte, 
begaven ons herwaarts en toen we in de 
hele buurt geen bejaardenhuis konden 
ontwaren besloteh we te gaan graven" 
Kneupenteller stond op en liep naar een 
hoek van de tent en nadat we hem even 
in zichzelf hadden · horen prevelen, 
keerde hij terug met éen nieuwe fles 
cognac, die hij kwiek ontkurkte. Hij 
schonk zich een nieuw glas in en wij 
constateerden tevreden dat het trillen 
zijner handen inmiddels minder gewor
den was." En inderdaad" sprak hij met 
overslaande stem, "we vonden wat we 
zochten. Niet alleen oude beenderen, 
maar. een complete nederzetting uit de 
oudheid leg~en we bloot, alles was nog 
aanwezig, van bronzen speerpunten tot 

stenen vuistbijlen. We waren gestoten 
op, wat later bleek, een van de Weinige 

. testerende overblijfselen van de zoge
naamde homo stupidus giganîus. Dit 
~as een volk apart, zelfs in de grijze 
oudheid, toen men echt wel wat ge
wend was. De stupidus gigantus onder
scheidde zich vooral door de manier 
waarop met vee werd omgegaan. 
Varkens werden niet alleen gezien als 
voedselbron maar ook als ·lastdier, 
huisgenoot en zelfs als gelijkwaardige. 
Gezien het uiterlijk van de verre naza
ten van dit volk, mag men zelfs uitgaan 
van bloedvermenging." Wankelend 
stond de geleerde op, sloeg zijn glas 
achterover en keek ons enigszins ver
moeid aan. "Om kort te gaan, De stam 
groeide in recordtijd en vooral de gezà
menlijke nàkomelingen zorgden voor 
een gigantisch mestoverschot. Dat 
werd hun ondergang. De bodem alhier 
raakte compleet verzadigd met ammo-
niak en zelfs de maïs wilde niet meer 
groeien op de verzuurde grond. De 
stam trok weg, velen ·gingen richting 
Limburg en sommige minder reislusti
gen bleven in de buurt en gingen pot
tenhakken."" Ietwat onvast ter been, 
liep hij naar de uitgang van de tent en 
staarde over het weidse peellandschap. 
"Dat is dus het gehele verhaal" hernam 
hij met dubb~le tong, "een prachtig na
tuurgebied bovenop een dikke laag 
mest, en als u mij nu zou willen ver-

, ontschuldigen, ik heb nog een vergade
ring ... of zoiets." En, een heupflesje uit_ 
zijn binnenzak halend, voegde hij ons 
met nauw verholen ironie nog toe: "als 
u het niet erg vindt begeleidt ik u 'niet 
naar uw auto, de stank is buiten niet te, 
harden. '!Nog slechts een · laatste 
vraag," hielden wij aan, "waarom bent 
u nog hier terwijl het onderzoek al is af
gesloten?" Hij nam een kloeke slok uit 

de fles en keek ons lodderig aan. "Ik 
onderzoek nog door tot na carnaval, dat 
mag ik niet missen." 

Op weg naar huis was de stèmming be
drukt, de weg langs het _spoor tussen 
Griendtsveen en Deurne leek einde
loos; het door ons van jongsaf gekoes
terde natuurgebied bleek een milieur
amp ván de buitencategorie, en 
Kneupentellers ontboezemingen maal
den nog door in onze hoofden. Zodra 
we de spoorlijn overgestoken waren 
meende een van ons een lid van de in
heemse bevolking met een gelukzalige 
glimlach op het gelaat zich ruggelings 
in de modder te zien wentelen, maar we 
deden dit.af als een waanbeeld. Wel let
ten· wij daarna allen scherp op de ge
zichten van de passanten en inderdaad, 
met een beetje fantasie." 
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Stationsstraat 4a 
deurne tel. 10180 

Byouterie Ringeling 
de winkel voor: 

Sieraden 
Horloge's 
Ceintuurs 
Mode-aècessoires 

WEIJER AANHANGWAGENFABRIEK INC. 
Leembaan 1 O - 5753 SL Deurne - Ned~rland 

- PAARDENTRAILERS 
- VEETRAILERS · 

Telefoon 04930-17938 -Telef~ 04~30-20553 - SCHAMELWAGENS 
- SPECIAALBÖUW 
- REPARATIES 
- ONDERDELEN 

VERKOOP 

TOKO INDONESIA 
INDONESISCHE EN GHINESE SPECIALITEITEN, 

RIJSTTAFELARTIKELEN EN GESCHENKEN 

MOLENSTRAAT 206 

5701 KL HELMOND 

TEL: 04920-35049 

* erkend dealer Jamu simona© prod. 
* erkend ABC© select winkel 

CAMPING 

. , , Frerichsoord'' 
~ 
CK:J 

KATSBERG 30 
5768 RH MEIJEL 
Telefoon 04766 - 1975 

Wij wensen u een goede 
carnaval 

~ 
Stationsstraat 45a 

Tel. 04930-11033 
DEURNE 

Noren Bar 
Deücatessen 

Toko 

Glasvezel in deurnese grond 

De Deurnese PTT gaat als eerste in 
Nederland en de wereld glasvezelkabel 
gebruiken voor het telefonisch verkeer. 
Door de schier onbeperkte mogelijkhe
den van glasvezel zal in de toekomst 
ook het T.V. signaal via deze kabel 
woi:den doorgegeven. Vervelende bij
komstigheid is dat alle oude leidingen 
uit 1fo grond verwijderd moeten worden 
en dat de nieuwe kabel gelegd dient te 
worden. 
Dit kan voor nogal wat overlast zorgen, 
gelukkig heeft men een geschikte firma 
gevonden om deze werkzaamheden te 
verrichten. Het bedrijf Tele Graaf 
schijnt verdraaid goed te zijn in deze 
business, aldus Rik Klaverjas van · het 
Deurnese familiebecjrijf. · 

Verkoop alle merken 
L PG -installaties 

Rev1s1esets · Carburateurstukken 
Inbouw met garantie 

Vrij veilig 

Slecht nieuws voor veilig vrijend 
Nederland, het weekblad Vrij! 
Neélerland kwam met een onthutsende 
reportage over het gebruik van con
dooms. In het artikel valt te lezen dat 
het bij de produktie gebruikte rubber 
schadelijk is voor het milieu. 
De meeste condooms worden na ge
bruik gewoon in de vrije natuur gewor
pen en dit is schadelijk. De grootste 
producent van condooms reageerde ge- · 
schokt op dit nieuws en . heeft eenon
derzoek laten doen naar minder milieu
vijandige oplossingen. 
Een alternatief zou het gebruik van var
kensblaas kunnen zijn, maar een gevaar 
is de spontaan optredende blaasjes
ziekte. Vooralsnog zullen de condooms 
nog uit rubber gefabriceerd worden, 
totdat er een echt veilig vervangings
middel is gevonden. 
Ook het gebruik van vibratoren en zelfs 
van de pil schijnt zwaar milieu belas
tend te zijn vanwege het batterijgebruik 
en het in de pil voorkomend hormoon 
oestrogeen. De genotsindustrie zit met 

·de handen in het schaamhaar. 

Peuterspeelzaal 

Peuterspeelzaal 'Kleutervreugd' gaat 
vanaf woensdagmiddag trachten de 
ontluikende jeugd w.eer te interesseren 
voor neuspeuteren. Deze bezighei~ is 
de laatste jaren wat in het gedrang ge-

. komen door Nintendo. 
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Nieuwe Bonbon winkel geopend CHINEES-INOISCH RESTAURANT 

Deurne is weer een chocolaterie rijker: "AZIË" 
"De Sjoko Toko", de Toko is gespecia
liseerd in exclusief snoepgoed, zo kunt 
u er terecht 'voor: "Zoethoudertjes", 
"D'r Op", "Enkhuizer Salmiak.", 
"Liesselse Venz-sters', "Nauwgat" en 
"Yoghurtblokken". 

HEUVELSTAAAT 29 maandag vm ~~j~~,~~~t~d 1 e2~~0 . 22.30 uur 
5751 HM DEURNE zaterdag en zondag van 12.00 - 23.00 uur 

ot-.f\MA GRILI..Ro 
<:;,~ 041 

Telefoon (04930 13781) (ook op 1eeS1da9en) 

Het shoarmavlees is van 100% mals lamsvlees. 
Uiteraard ook 
Shaslick - kipfilet ~ Ketaf etc. etc. 
Bezorgen ook thuis 

SldALOM 7 dagen in de week geopend v.a. 15.00 tot 2.00 uur. 
Molenstraat 17, Deurne 'l1' 04930-20523 

WlllY 801JWMANS 
DIEREN8ENO/JIGDHEDEN 

Wij bezorgen iedere woensdag in 
Deurne en Omgeving 

Zéér lage prijzen 

Geen extra bezorgkosten 

Overtuig 
0

U zeif en bel!!! 

TELEFOON·: 04927-64392 

B. v. Mierlostraat 11 
MIERLO 

ti___ SPORTCOMPLEX 
~ 

1 
Q5<9~ DE "WIEMEL" 

~'-".-.-.·--·-·Q5<9-• ' ?,.: . ~~~ . ~1'\l[ -M • - . ttltfoon049l0·2162J 

Openingstijden recreatief zwemmen 
tijdens de krokusvakantie van 14 t/m 20 februari 1994 

sportcomplex E>e Wiemel is i.v.m. Carnaval maan
dag en dinsdag 14 en 15 februari gesloten. 

rnul\CU9 

dinsdag 

wotnsda9 

dondtrd•g 

vrijd•g 

Prettige Carnavalsdagen 

OCHTEND MIOOAG AYONO 

8.00-10.00 

8.()().10.00 

IH\ 

1000·12.00 

10.00·12 .30' 

VIOtg 1u1 

lJ.lO·lS.10 21 .00-22.lS • 

12 ()(). IJ.00 13.30-1 5.30 21 .00-22.IS• 

n.Jo-1s.10 19.10.21.00 

13.00-ISOO' 

•Winkelinrichtingen 
•Kantoorinrichtingen 
.showrooms 
• Meubelwerken 

Jacob Marisstr aat 6 

5753 DB Deurne 
Tel. 04930-200 18 
Fax 04 930-2 1743 

• Café interieurs 
•Restaurant interieurs 
.Keukens 

Ook voor al uw 
dart-materialen 

Calé 'I J~onckc fJ1) 
, Statlon"lraal50 

lfl.: 04930-11400 

Shore Time Broek B.V. 

P. Mondriaanstraat 3 
5753 DJ Deurne 
Tel.: 04930-21125 
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Vervolg van pag 15 

Georganiseerde mis

daad infiltreert in 

Deurnese politiek. 

Het dagelijks 
leven blijkt nauwelijks gefrustreerd te 
worden; de middenstand is keurig op 
tijd met het betalen van beschermings
geld, zo blijkt uit de keurige dubbele . 
boekhouding van de criminele organi
saties. Plezierig om te vernemen is dat 
al dit ondergronds gekonkel u als bur
ger toch ook het nodige op kan leveren. 
Tegen betaling schijnt u voortaan ge
voeglijk de wet te kunnen overtreden 
en misstappen te kunnen begaan. Het 
enige wat u daarvoor schijnt te hoeven 
doen is aan de juiste (politie)beambte 
de kosten te voldoen van de nieuwe ge
meentelijke belasting: de opheffing, à 
raison van 50,- per jaar. Indien u niet 
van zins was aan deze nieuwe gemeen
telijke tax bij te dragen bestaat de mo
gelijkheid dat u op -de vingers getikt 
wordt door twee van de Italiaans spre
kende heren die na een zeer korte 
vingscampagne in dienst lijken te zijn 
getreden van de gemeente Deurne. Dit 
op de vingers tikken geschiedt overi
gens met het repeteergeweer dat on
langs ontvreemd is uit het kleedlokaal 
van de Deurnese Komedie. 

Ambtenaar bracht zàak aan 't licht. · 

Het justitiële apparaat dat deze onfris
-se praktijken onderzoekt kwam in be
weging na een tip van een van de hoog
geplaatste ambtenaren van de gemeen
te Deurne. Deze tipgever die, volgens 
berichten van het openbaar ministerie, 
ook verklaard heeft als getuige a char
ge op te willen treden, verklaarde te
genover de officier van ju titie niet lan
ger te kunnen leven met de last die op 
zijn schouders rustte, de onrechtvaar
digheid van de zaak niet langer te kun
mm verdragen, wilde met zijn geweten 
in het reine komen en was jaloers. 
Aangezien 'tie redactie van deze krant 
zeer goede contacten onderhoudt met 
de lokale politieautoriteiten kostte het 
haar niet veel moeite achter de zorg
vuldig geheim gehouden schuilplaats 
van deze informant te komen. Zeker 

'N GOED BOEK-'N GOEDE ZAAK . 

boekhandel 

hub berkers 
stationsstraat 42, deurne 
tel: 04930-15813 

toen onze fotograaf aan de korpslei
ding, bij wijze van, vriendelijke geste, 
enkele met telelens genomen foto's 
overhandigde wa~rop enkele hoogge
plaatste korpsleden, slechts gekleed in 
frivole dameslingerie, elkaar met wa
terpistolen achterna zitten, was men 
graag bereid ons een onopvallende re
cherchewagen ter beschikking te stel
len en naar het bewuste "seef hOJ.!S" te 
begeleiden. 

Een tipje van de sluier. 

Na een bloedstollende rit, waarbij wij, 
op de achterbank van een vuurrode 
Ferari Testarossa, ons meerdere malen 
moesten vastklemmen aan de met 
kalfsleder be!<leedde fauteuil voor ons, 
werden wij, voortdurend geblinddoekt, 
door twee in maatpakkeg gestoken en 
van Breej Bend zonnebrilten voorziene 
agenten door de met prikkeldraad en 
landmijnen beveiligde fuin van een rij
tjeshuis in de Koolhof gele:id. Na · uit
voerig besnuffeld te zijri. door twee 
woest uitziende en kwijlende bodygu
ards werd ons de blinddoek af genomen 
en stonden wij oog in oog met de man 
die de Deurnese politiek doet wanke
len. Wie schetste onze verbazing toen 
wij in de bleke, af getöbde figuur voor 
ons de voormalige gemeenteklerk Wim -
B. herkenden. Enigszins onder de in
druk durf den wij hem dan toch de vra
gen te stellen die óns op de lippen 
brandden: wie, wat , ~n vooral: waarom? 

. r WimB 

Nog een tint bleker wordend fluisterde 
h~j, schichtig oni zich heen kijkend' "ik 
kend: "ik weet niet wie, maar er is ze
ker wàt aan de hand" "Waarom?'', her
haalden wij zwetend van emotie, . 
"Waarom?" Beschamend staarde dé 
verklikker naar de.grond en mompel
de: "Ik kreeg 's morgens maar één keer 
koffie," waarna hij in snikken uitbarst
te. 

Geheime operaties. 

De Deurnese gemeentepolitie heeft na 
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ampel beraad met, en na overmaking 
van een respectabel bydrag aan, het 
Italiaanse openbaar ministerie, dat va
ker met dit bijltje hakte, een recherche-

- teàm van niet minder dan 2 personen 
samengesteld om deze zaak tot op de 
pizzabodem uit te zoeken. Dé dienders 
bewegen zich onopvallend door 
Deurne en zijn gekleed in een lange re
genjas, een gleufhoed en voorzien van 
een donkere zonnebril, daar dit ook de 
kledij is van de maffioso. Voorts heeft 
iedere reChercheur een of meerdere 
gouden tanden en ongeveer acht kilo 
sieraden aan. nek, vinger of pols om 
qinnen de muren van het gemeentehuis 
niet uit de toon te vallen. De korpslef- · 
ding liet ons weten dat tanden en sie
raden van Taiwanese makelij zijn om 
de toch al nietflau'V uitgevallen kosten 
van het onderzoek te ·drukken. De . 
Deurnese ondergrondse, zoals het téam 
in de wandelgangen genoemd wordt, 
staat in permanente, directe verbinding 
met het zenuwcentrum van waaruit dit 
alles gecoördineerd wordt, het politie
bureau. Men heeft de beschikking over 
zeer geavanceerde walkie talkie's met 
lang snoer en ter beveiliging kan de ge
heim agent niet opgepiept worden daar: 
dit zijn camouflage in gevaar kan bren
gen. 

Scheermessen. 

Het hoofd van de Deurnese politie, 
onze ; burgemeester:, leidt J10ogstper~ 

. soonlijk het onderzoek. De redactie, 
van deze krant maakte een praatje met 
hem. Dit gesprek vond plaats in de kap
perszaak waar de gemeentevader zich 
dagelijks, voor de aanvang van zijn 
werkzaamheden, op ambachtelijke , 
wijze laat scheren. Van onder een dam
pende .doek stond hij ons minzaam te 
woord, nadat wij eerst zijn ringen ge
kust hadden. "Vlot 't wat, 't onder
zoek?" "Ssst, niet zo hard, niemand 
mag 't weten." Enigszins zachter her
haalden wij onze vraag en hij antwoor
de met "'t vlot" Hierna verlieten wij de 
kapperszaak, maar eerst propten we 
nog een groezelig biljet van honderd 
gulden in de geopende hand van de ver
lichte coördinator. 

Omerta! 

Uiteraard wilde de redactie van deze 
krant de sleutelfiguur in deze onver
kwikkelijke zaak, Don .Polo, de· gele
genheid tot weerwoord niet onthouden. 
Daartoe· spoedden wij ons naar de eet-

Best Sint·Oedenrode. Nuenen, OirschOt. 
Gemert, Deurne. Boxmeer. Cui/k. Uden. 
Eindhoven, Geldrop 

r 
gelegenheid waar hij resideert en rta 
door verscheidene ongeschoren, 106-
che figuren, slechts gekleed in.strak zit
tend hemd van Italiaanse makelij waa"
onder zich dreigend een schouderho -
ster aftekende, gefouiBe~rd te zijn, on,t
waarden wij in ·het schemerduister dè 
capo di tuti capi. Hij ste1de ons gerust 
door met hese stem te zeggen van niets 
te weten en na ons, in.ons eigen belang 
zo hij zei, te hebben gewezen op de 
Siciliaanse zwijgplicht, de omerta, ver
ontschuldigde hij zich en verdweèn 
door een tot dan toe verborgen deur in 
de mahoniehouten lambrizering. 

Verantwoordelijkheidsbesef. 

De redactie is zich zeer wel bewust zich 
met de ,publicatie van deze feiten op 
zeer glad ijs te begeven. Echter de taak 
van de pers om zaken als deze in de 
openbaarheid te brengen, desnoods 
met gevaar voor ,eigen leven, woog ons 

. zwaarder. De koningin der aarde kent 

. haar · verantwoordelijkheden! 
Bovendien verkeren wij in de ovértui
ging dat' riooljournalistiek goed ver
koopt. Wij houden u op de hoogte. 

Va,.n Houts 

Ziek en stijf vee 

Stationsstraat 14 
. 5751 HE Deurne 
Tel.: 04930-13705 

Met ziek en stijf vee kunt u voortaan te
recht bij dierenarts Sickbock. In zijn 
praktijk die volledig is ingericht voot 
hèt herstel van dieren die ziek en s~jf 
zijn, kan er via een speciaal ontworpen 
fysiotherapeutisch program gewerkt 
worden aan de optimalisering van 'èle 
diverse lichaamsfunkties. Sickbock 
staat echter in een kwade reuk bij zijn 
collega's, ze betichten hem van kwak
zalverij en betwijfelen of hij wel eerlijk 
aan zijn bull is gekomen. 
"Mijn collega's moeten niet mekke
ren", is Sickbock's repliek, ze zijn ja
loers omdat ik iets aangepakt heb dat 
zij hebben laten liggen. · 

' AUTOPOETSCENTRALE AUTOWASPLAATSEN 

Dielissen 

Speciali~t in het reinigen van 

- Personenauto's 
- Bedrijfsauto's 
- Caravans , " '' 

HEUVELSTRAAT 3-7 , DEURNE 

·'rét. 04930-12394 

I 
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· WITTE GULLIE Dé ••• 
ae vur 'n aoei CeeDee'tj 
het beste kent slás!e in de 
kerksfraot bü De Muziekfontein · 

In Deurne ; want doar hebben ze d'r 

heul ueui'rné fOel muziek eroP Î! 

f3elasli 119adoies.bu rea u 

MH1SCtl•p TMnek1n1 

AiSvl" BurHU Trlenek1n1 BV ; 

Postbus 347. S750 AH Deum• 
Teletoon 04930· 11362 
Te11rax 04930 · 15857 

Beckers biedt u 
topkwaliteit 

op ruime schaal 

Te lekkers van Beckers! 

Off. Dealer: Maurice La Croix 
H0rloge merken: · . Certina 

Seiko 
Pulsar 
Citizen 
-Rado 
Longinè' 
Prisma 
Casio 

erkstraat 7 • 5751 BG Deurne • Horloger -.Juwelier Swatch' 

il<-/ kuunders garage - apk 

Liesselseweg 199 5753 PN Deurne tel. (04930) 14775 
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Aannemersbedrijf 

GIELEN 
Leembaan 60 Q) 04930 - 11491 
5753CV DEURNE FAX 04930-21226 

Bankers B.V. Leem baan 3s 
5753 CW Deu rne 
Te l (049301 16373 

Ambachtelijke Frituur 

jfriture "Qi:o'I QCorner" 
Molenstraat 67 Deurne Tel. 04930 - 1 71 91 

GEOPEND 

Woensdag. t/m Z~ndag 11.30 uur t/m 24.00 uur 
Tegenover het Zwembad 'de Wiemel' 

Heitje voor een kar""'.eitje 

De raad voor kinderbescherming ver- · 
biedt met ingang van heden het scou-

. tinginitiatief 'Heitje voor een 
Karweitje', daar de jeugdige padvin
dertjes te yaak met · een grote bood
schap opgezadeld worden en dit is in 

' . strijd met het kinderwetje van van 
Houten. 

AUTOMA TERIALEN 
GEREEDSCHAPPEN 

CAMPINGARTIKELEN 
TUINMEUBELEN 

SPORT+ VRIJETIJO 

Leembaan 3 Deurne 04930-17.777 
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'Elfjarig bestaan.De Zultk.oppen 
Afgelopen jaar vierden de 
Zultkoppen hun 11-jarig bestaan. '
Dit geschiedde op grootse wijze en 
Theo Koppens, Gerard Geurts en 
Piet Hoeben blikken in onderstaand 
artikel namens de Zultkoppen hier
op terug. 
Een stukje geschiedenis 
In de vorige krant heeft u kennis 
kunnen nemen over het ontstaan 
van de Zultkoppen, maar om uw ge
heugen weer wat op te frissen het 
volgende: . 
Jan en Piet Hoeben, beiden thuis 
met vorstverlet trachten de tijd zin
vol door te brengen met het bakken 
van een krintemik. 

, Beiden waren echter niet in bak
vorm, dus het experiment faalde 
jammerlijk. 
Aan de bar bij Stationszicht werd 
dit falen breeduit gemeten en na het 
nuttigen van een aantal consump-
ties volgde er ·een weddenschap die 

· bestond uit het bakken van een krin
temik van 2 meter lang. 

. Aldus geschiedde en sindsdien be
staan de Zultkoppen, een kleine 
m~ar fijne groep mensen die ieder 
jaar op carnavalsdinsdag hun 2 ~e
ter lange krintemik van bakker Piet 
van de Mortel in optocht vervoeren 
naar de cafe van Jozef en Gon 
Hendriks. 
In de bakkerij wordt een hele cere
monie rond de krintemik gevoerd en 
bij aankomst bij Jozef en Gon is er 
zult, krintemik en hanebillen. 
Het 11-jarig bestaan 
Op carnavalszaterdag was het groot 
feest in hotel Stationszicht, de resi
dentie van de Zultkoppen, er vond 

een receptie en feestavond plaats. 
Velen bezochten deze avond die op
geluisterd "'erd door het Y·1:·0. 
(Vrije Tijds Orkest) en het Jubile
rend gezelschap werd ruim in de 
bloemetjes gezet. · 
De Hosbengels die jarenlang de be
geleiding van de Zultkoppe,n had
den verzorgd kwamen, ondank.s hun 
drukke bezigheden in de Vierspan, 
en ook de Peelstrekels ware aanwe
zig en boden een Peelstrekeltje aan, 
dat nu nog prijkt in de kast achter de 
bar van Stationszicht. 
De nieuwe begeleidingskapel Krek 

Goe was er ·ook en van het vaste 
clubje kon men een leuk aandenken 
ontvangep dat ondertekend was 
met: 'de Volhouwers'. 
Het cadeau en de aanwezigheid van 
o.a. Hein en Ria Smeets werd zeer · 
op prijs gesteld en ook andere vaste 
gasten op carnavalsdinsdag hebben . 
de Zultkoppen niet vergeten. 
En wat is een carnavalsclub zonder 
onderscheidingen. 
Deze avond ontvingen Charel van 
Goch, Herman Verhaégh, Piet van 
de Mortel, Martien Berkers, Tinus 
Louwers, Jan HoudelenPrins Wim 

Dinsdag met de Carnaval is ie d'r 
weer, een krentemik van 2 meter 
wat wil je nog meer. . 
Door Bakkers Piet en Hans v/d 

Mortel gemaakt 
dan weet je zeker dat het smaakt. 
Maar ze hebben nog veel meer 
dus we zien u wel een keer. 
Bakkers Piet en Hans v/d Mortel 
en personeel wensen jullie 
4 dolle dagen. 

IV een onderscheiding uit handen 
van Theo Koppens (voorzitter van 
de Zultkoppen). 
Maar ook de Zultkoppeff zelf kre
gen een huisonderscheiding Van een 
aantal sponsors. 
Naar aanleiding v~n deze gezellige 
jubileumavond · 'hebben de · 
Zult~oppen besloten om voortaan 
ieder jaar op carriavalszaterdag een 
avond te organiseren, waarvan men 
hoopt dat dit uitgroeit tot een tradi
tie. Voor het eerst zal in 1994 de on
derscheiding "D' n Biels" worden 
uitgereikt. Deze onderscheiding is 
bestemd voor iemand die voor de 
Deurnese gemeenschap iets bete
kent of betekende. 

·Hoe dit allemaal vorm wordt gege
ven verneemt u nog, maar een ding 
staat als een paal boven water: Het 
gaat iets aparts worden! 
Op zondag na dit geweldige feest 
was er wederom een verrassing 
voor de Zultkoppen: Jozef Hendriks 
werd tot ere-Hosbengel benoemd. 
En dan natuurlijk de dinsdag: 
Op uiterst feestelijke wijze werd de 
· krintemik bij Piet van de Mortel op
gehaald onder begeleidif!g van Krek 
doe. · 
De' tocht op de wagen van Verhaegh 
richting Stationszicht werd vooraf
gegaan-door de P.R.Cie die voor de 
jubilerende club de rode loper uit
gelegd had. 
Een initiatief dat door de hechte 
cl~b, die de Zultkoppen is, enorm 
werd gewaardeerd. 
De Zultkoppen; een kleine, hechte 
club van mensen met een fantasti
sche instelling in de warè geest van 
carnaval. 
Marcel Kooien. · 

Pa, gij dit 't goe, mer wai 
proberen 't bitter te doew. 

Winnaar Gouden slager-ring met 
"ROOKVLEESWORS'f" 

CARNAVAL IN 
"HOTEL-CAFÉ STATIONSZICHT" 

Zaterdag: 
Zultkoppenbal ~anvang 21.00 uur leie ginne dorst en'pruuf de neie Rookvleessnijworst. m.m.v. 

VTO orkest. Bezoek De Peelstrekels 
' · Zondag: 

Gezellig rondom de Optocht met verrassing voor de kinderen. 's Avonds bezoek de Peelstrekels. 
Maandag: 

,Kindercarnaval met de clowns Slimpie en Sloompie bezoek dweilorkest Bloast urn op leuke ver- · 
· rasssing en een ballonnenwedstrijd. 

Dinsdag: , 
11 oo uur Krintemtk met zult bij de Zultkoppen. Muzik;:ile omlijsting: Krek Goe en VTO orkest · 

. Woensdag: · ' 
Haringschillen 

' 

Elke dag carnavalsmenu's tegen carnavalsprijzen 

Gon, Jozef en medewerkers wensen iedereen een prettige Carnaval toe. 

' 

. \ 
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1 . 

''harmonie 

Het war schon in de ·hoop de het 
nog laang schon mug_ bleejve! 

.• 

. ZIT NIE ZO TE MUGGEZIFTE 
refrein: . 
Zit nie zo te muggezifte, 

Na 34 jaren carnàval, saqien met 
inijn ·foeter,' komt er een einde aan 
een periode. ~ een heel dikke kwàtt
'eeuw de cärnavafbeleven, .dienen, 
'ervan geniéten en sainen met de 
HOSBENGÈLSèndePEELSTRE
KELS het f éest in D.eurne proberen 
te maken zit'èr vpor mij, althaÎ1s in 
de directe zin, op. · . : · 

. . Het zijn voo'ral de mènsen,_met wie 
'"":.k1f"...,: ii.Hi · ~ , peze per~ m1 è ~~:q , mogen b _ ~l , e"'..e,n 

;. '.;f -, .·· g€weest, di~ . ~IJ steeds boeide~. 
" ':"" De feestende meute in de zalen en m 

het straatgewoel, de organiserende 
en dienende PEELSTREKELS, 
maar vooral mijn eigen muzikanten 
"wiens lippen, longen, lever_ en rest 
van hun zijn ingezet. werdèn v~or 
HET FEEST VAN HET JAAR. . 
Na de onvergetelijke PIET VAN 
HÖEK mocht ik de muzikale lei
di9g op me nemen. 19 jaren voor de 
kapèl zwaaien, zweten en het knot
sen tegen de dranghekken met mijn 
rug opvangen:. Slechts vermoedens 
van wat er zich achter me afspeelde! 
Wel zag ik de verdraaide ogen, het 
parmantig stampen, het in de balken 
willen klimmen, het overnemen van 
muzikale guirlandes in verband met 
STUKZITTEN van een maatje. 
Maar steeds kwam er weer die wel
bekende veelvullende HOSBEN
GELSOUND ondanks het late uur, 
de emmers pils en de vermoeienis! 
Niet uit te wissen ervaringen heb ik 

Ode aan een Leo(ij)der 
Rumbah Tamba 
één twee drie, ja 

Een wakend oog 
altijd op tijd 
'In positieve zin 
Verkleed als dansmarie 
Sjekske 
zakdoek orri de kop 
Strekel van het jaar 
tenor-sax 
bie.fstukken twee 
Noa's moeder 
nooit zonder muts 

• 1 .Ji...h 

mogèn beleven met de OERHOS
BENGELS . zoals Frans van de 

men.s 't is. toch Carnaval. .. 
VaQ.1aaj ir,i d/n erum, 
~n ge got toch ifkes mi maaj mee . . , K.erkhof"éor van den Broek en Jan 

__ , van . 'Y~tten. Er is veel. gebeurd. 
. : .frans sinds, ik .jn 1960 onder jouw 

. armep. :'Q lpij~ - papa"· speelde tij-

~, · ~it niet zo te muggezifte, , •. 
luister goe no wa j 'ik zegge zal. · 
't leye moete ge viejre, 

.dynS het Sl).otneusoplopende STRE-' 
. KELV:E~BRÁNDJ3N op de mai:kt. 

áltijd liep ~ voor mezelf fle grens ·i ' 

gesteld van de ABRAHAMS LEEF- . · 
, , J:Il)f. ; -~:" ':· :. ,Prr} " .mÜn " 

Hosbengelactiviteiten te stoppen . . 
Die grens)s .nu bereikt. 

l ' • ./" r 

In mijn broer Jan menen we als 
_. Hosbengels een uitstekend-opvol
. ger te hebben gevonden. Hij kent 

het . klappen ·van de 
·Carnavalshosbengelzweep als geen 
ander. Al jaren is hij de spreekstal..,, 
meester ván de groep. Jullie kennen 
hem allemaal. De voortgang zal ge
waarborgd zijn, mede met de uitste
kende verdere inzet van de oude en 
nieuwe Hosbengels, met wie ik tot 
in lengte van jaren een band zal blij
ven voelen, evenals met de mensen 

· van onze Carnavalsvereniging de 
PEELSTREKELS. en als afsluiting 
zou ik heel simpel de aanhef van dit 
schrijven willen herhalen ." ...... en 
Alaaf het ga ons allen goed verder! 

P. v.d. Loo 

schoenen meestal zwart 
fluit tussen de tanden 
sturend en bindend 
slepend en stuwend 
noten pers.en 
het midden zien 
krachten verdelen 
de Harmonie één 
Muziek twee · 
Hosbengels dán pas 

Verjonging 
Stoppen als het nog kan 
Het is mooi geweest ) 

\ 

. 

en ieder iÎngt naw mee ~ 
couplet: · ' . , 
: n· spitse keen, ' n grout~ ne~ s , 
uw ~re fli;tppen oitm 
Wa makt de naw toch oit, wa makt 
èfo naw toch oit. . 
'n spitse k~en, 'n groute neus, 
uw ore flappen oit, 
ziternie, zitternie, zitternie, zitternie . ' , 

refrein: 
couplet: 
Van bove te deun, van onder te dik, 
uw vuujt die steke oit, 
wa makt de naw toch oit, wa makt 
de naw to'ch oit. 
Van bove te, deun, van onder te dik, 
uw vuujt die steke oit, 
zitternie, zitternie, zitternie, zitter

·nie .... 
refrein: 2x 

Anwijzing vur 't volk: 
"Haw 't simpel" 

Melodie/tekst 
J. van der Loo 
Arr. 
P. Verhees 

Moeite met Rumbah Tamba? 
Dan speel ik nog mee ja. 

Naschrift: 
Carnavalsleven is eigenlijk nooit te 
kort, 
ook niet als je bijna vijftig wordt. 
Respect blijft echter jouw deel, 
Want "zottewerk" deed je veeL 

' Jan. 

lt 

, .. : 
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D'n dag van 't perdje IV 

't Waar zeker gin skön weer, roer 
toch goe zat urn d'r dur te goan. 
Iederein waar 'r, 't perd ök, de 
nèje' n erehosbengel moes worre 
bezocht. 
Vrouwe, keinder, aauw hosbengels, 
erehosbengels, nèjsgierigge... 'r 
ware 'r zat. 't Perd wis 't nog ke
rek... 'n fluit, twêje kirre boem 
boem en dan löape. De miste aaw 
erehosbengels munde op de koets, 
~ mdè ze messchien te gauw muug 

zön zin, en natuurlijk d'r moes wa 
op zitte ... vur 't aug van 't volluk. 
Trouwes 't miste volluk waar nog te 
bed, afgetobd van d'n vurrige ao
vend, of zich veurbereidend op d'n 
optocht van smiddigs. 't Perd snoof 
de lucht van Beckers, bietje brand
leucht d'r nog baaj, en wis dè 't Terp 
wier ingeloape. De Romein vurbaaj 
en dan nör 't spoor. 't Perd ha hier 
al 's Sinterklös gedragge, toen ie öit 
d'n trein waar gezet. Ge moet wa 
overhebbe vur asielzoekers. Echt 
skön waar 't nie vur ons perd, al die 
note urn zinne kóp. Nèje, bitter nör 
dè kefé op d' n hoek, wör ge goe op 
't stesion kent kiejke. Jozef zelluf 
stond al boite, hij daacht dè de 
Carnavalsoptocht al begös en ök 
Gön stoond 'r baaj. Hij daacht dê de 
Hosbengelclub netuurlijk moes 
reuste. Mer dè Perd waar hun aige
lijk 'n bietje vrimd, wa moete ze mi 
dè bist. Toen ' t Perd zinne pluim 
trots in de richting van Jozeff e richt
te en ieder in de buurt van dizze kas
telein ging stön, kreeg haaj 't dur. 
Netuurlijk" . zeen Gön zö erehos
bengel worre, vanwege al dè goeij 
ète. 

Heiakker 

De VVD-fractie, momenteel nog verte
genwoordigd met één zetel in de Raad 
van Deurne, heeft een opmerkelijk ini
tiatief geplaatst: zij wil de Heiakker 
van haar masculine aura ontdoen en 

· stelt voor om deze buurt de Hei/Zei-ak
ker te gaan noemen. 
De fractie Groen Links / PVDA is blij 
met dit voorstel, maar wil nog verder 
gaan door dit gedeelte van Deurne te 
noemen naar de in de 15de eeuw helaas 
te vroeg gestorven filosoof 'Von 

"Gön, gaaj veuran stön .. " zi Jozef. 
Mèr Gön wis al twèje wèke dè Jozef 
't wier "Erehosbengel 31 ". 
Verdiend vanwege heil veul werk 
vur de Carneval, vur de Pilstrikkels 
en ök vur de Hosbengels. En è j' is 
mistal keurig vollik, hongerig, dè 
wel.. en zo .. en as ge 'w toffelkleed
jes nie kwijt weelt, dan moete ge 

· goej ète gève, en mistal verekkes 
vlug. Dè wit 't Perd zelfs .. Jozefhi 't 
zeker verdiend, haaj sti dör mer baaj 
dè spoor, mer mi Carneval sti t' ie 
toch stevig achter d'n toog. Ge bent 
uime'Zultkop as ge è nie wit!!! 
"Komt Mèr binne, zi Jozef, ik heb 
toch 'n kefé ... " Veul vlaaj en pils 
stond 'r klöar en de kepel dawde 't 
gèr nör binne. 'n stuk meziek 
kwaam 'r gaauw baaj en 't wier vlug 
gezellig. 't Perd moes wa op en nir 
laope tusse Van Baars en Goossens 
urn werrum te bliejve. Binne wier 't 
steeds wermer en d'n nèje 
Erehosbengel geurde in alle kleure. 
"Jozef en Gön, we moete gön", ... 
klonk 't. Gauw nog wa drinke, de 
plaats vast besprèke vur 's aoves en 
wir nör boite, wör 't règende. Jozef 
op 't Perd en dan ör de Vierspan. 
Onderweg zwaaje nör it Deurnese 
Pebliek en dan het bekende lèste 
reundje. Ons Perd zag 't allemöl, en 
trippelde 'r baaj. Unne goeje'n 
Erehosbengel, unne goeje mens vur 
de Carneval, haaj mug doar nog 
veul vur doewe. Ikke nie, daacht 't 
Perd. Ik goa nör huis. 
"In minne stal, ginne Carneval" 

Janet. 

\ 

Alleswa'. Het CDA en 19-NU beraden 
zich nog, maar zij zijn er van overtuigd 
dat wanneer op elke hoek een steen 
staat met een duidelijke marketing dat 
het een buurt betreft die van wijken niet 
weet het niet mis kan gaan. 

Rokersgroep Deurne 

A.s. zondag is er weer een bijeenkomst 
van rokersgroep Deurne, het thema van . 
deze avond zal zijn: 'Ik kuch dus ik be
sta( nog).' 
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CLUB VAN .100 . 
Graag wil _ik u, als voorzitter van de 
club van 100, op de hoogte houden 
van ons reilen en zeilen. Door uw 
geweldig enthousiasme is ons le
dental in 1993 gestegen tot meer 
dan 230 en wij zijn dan ook in staat 
geweest Stichting de Peelstr:ekels 
wederom te voorzien van een forse 
financiële bijdrage. Deze bijdrage 
stelde de Peelstrekels onder andere 
in staat verschillende activiteiten te 
organiseren voor groeperingen bin
nen Deurne die al)ders met carnaval 
vergeten zouden kunnen worden. 
Wij noemen in 't bijzonder de be
jaarden- en kinder- middagen en de 
bezoeken aan het Rijtven en de Wik. 
De Peelstrekels wilden deze gulle 
geste van de Deurnese gemeen- . 
schap niet onopgemerkt laten en 
hebben dan ook voor leden van de 
club van 100 enkele privileges in 
het leven geroepen waarvan dit jaar 

reeds druk gebruik is gemaakt, bij
voorbeeld de voorkeursbehandeling 
bij verschillende voorverkopen en 
de gratis toegang tot het Klotgemul. 
Ook worden de clubleden ruim voor 
de carnaval uitgebreid op de hoogte 
gesteld van het programma. ' 
Uiteraard is het nog steeds mogelijk 
lid te worden van de club van 100 en 
behalve dat u dan de Peelstrekels de 
broodnodige financiële steun ver-

- leent, kunt u ook voor carnaval 1995· 
de voorrechten genieten die lid
maatschàp met · zich meebrèngt. 
Nogmaals wil ik de leden van de 
club danken voor hun bijdrage en u 
allen een geweldig carnaval 1994 
toewensen. 

Leon van Osch, voorzitter club van_ 
100. 

DAAR ZIJN ZE WEER: DE 
CARNAVALSDAGEN! 
Na een periode van gedegen voor
bereiding staan die drie dolle dagen 

·weer voor de boeg. Dagen, die ge-
woon op de kalender staan ieder 
jaar opnieuw. Dagen, die vooraf 
gaan aan- Aswoensdag, het begin 
van de veertigdagentijd, beter be
kend onder de vastentijd. Dit is de 
voorbereidingstijd op het P<;tasfeest. 
In deze _periode van zo'n !1-6 dagen 
wordt het ons mogelijk gemaakt om 
het leven in al zijn facetten te bele
ven en te vieren. 
Deze hele periode laat ons zien, hoe 
we inhoud en vorm kunnen geven 
aan het leven en hoe belangrijk het 
is, liever nog hoe noodzakelijk het is 
om dat met elkaar te doen. 
Leven, huilen, lachen in je eentje, 
dat is een heel ander gevoel, dan 
wanneer je je leven kunt en mag de
len met anderen. 
Want ik blijf er van getuigen: 
"Gedeelde vreugde is dubbele 
vreugde en gedeelde smart is halve 
smart". 

Maar het blijft een vraag of ieder 
van ons zich wel herkent in hetgeen 
hier geschreven staat. Vaak ervaar 
ik te midden van mensen veel een
zaamheid, weinig begrip, onver
schilligheid: een leven onder het 
motto: "Ieder voor zich en God voor 
ons allen". Als deze visie steeds 
meer gemeengoed wordt, dan kun-

nen we beter de komende tijd, die 
met carnaval wordt ingezet, verge-

. ten. Want dan gaan we voorbij aan 
de betekenis van deze tijd, waarin 
we de volheid van het leven willen 
proeven:· een smaakmaker voor het 
leven in zijn algemeenheid. 
Feestvieren ... ingesloten in een stuk 
bezinning ~ 

Carnaval - Veertigdagentijd - Pasen. 
Ik blijf ervan overtuigd dat de band 
tussen deze drie momenten eigen
lijk niet weg te denken is, ook al is 
dit feitelijk al wel gebeurd. 
Zo kan er veel gebeuren in zo'n der
tig jaar. En toch wordt het weer car
naval voor een aantal mensen· en 
toch gaan mensen zich weer voor
bereiden o,p het Paasfèest. Maar 
vaak zijn dat niet meer dezelfde 
mensen en dat is jammer. Want sa
men, als gemeenscha betrokken 
zijn op elkaar in vreugde en ver- · 
driet, in. voorspoed en tegenslag. 
Dat was en is de droom van een 
man, die zo'n 2000 jaar geleden 
heeft geleefd. Het bleef niet bij dro
men alleen: hlj is ermeç bezig ge
weest en heeft mensen voor zijn 
ide.alen gewonnen ... een goddelijke · 
opdracht en beleving. Ook nu nog 

, een droom ... een werkelijkheid. 
Daarom laten we volop en voluit le
ven: lachen, plezier maken ... er he
lemaal zijn niet ten koste van, maar 
ten dienste van elkaar. Want het le
ven is ons toch gegeven om er iets 
moois van te maken voor elkaar. · 
Dan zijn we bezig om het 
Paasgeloof in daden om te zetten. 
Ik wens alle ca~avalsvierders iets 
van deze levenshouding toe. Maak 
er voor elkaar gezellige dagen van: 
geef ruimte aan mensen die mee 
willen vieren, maar ook ruimte aan 
mensen, die met rust gelaten willen 
.worden. , 
Moge de Prins, raad van elf en be
stuur van de Peelstrekels de goede 
toon zetten van het carnaval 1994. 
Fijne dagen." Alaaf. 

Pastoor A. Hasselman. 

Maastreechter staar naar Deurne 

De geheimzinnige oogziekte 
"Maastreechter staar' heeft nu ook in 
Deurne toegeslagen. Bij vroegtijdige 
ontdekking-is met een simpele. ingreep 
dit euvel te verhelpen door elke gedi
plomeerde oogarts. Symptoom is het · 
luidkeels zingen onder de douche of in 
bad. 

Tweede Hanszaak 

de Deurnese ondernemer Hans· Erpe! 
. opent binnenkort zijn tweede filiaal in 
het centn,im van Deurne. 
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ROZÈ MAONDAG 1994 
·· Voor de elfde keer wordt in het 
Peelstrekelrijk de ROZE MAON

. DAG gevierd. Door de jaren heen is 
dit 'n ware happening geworden, 
die steeds meer Carnavalsvierders 
tirekt ~ 

Een gezellige middag "dweilen" 
met muziek van de ene naar de an
dere café.. Voor velen is dit reeds ja
ren 'n soort reünie geworden. Ieder 
jaar wordt de "vetleren" medaille 
uitgereikt aan hem of haar die in het 
gebeuren 'n opvallende plaats heeft 
ingenomen. 
Daarnaast worden nog twee onder
scheidingen uitgereikt aan trouwe 
Roze Maoq.daggangers. Ook de·· 
boerezult, gesponsord door slagerij 
van Goch keert jaarlijks terug. 
Vanwege het 11-jarig bestaan zal dit 
jaar om 11.00 uur gestart worden 
met 'n "Carnavalsontbijt" met 
Frühschoppen. Iedere deelnemer 
ontvangt 'n onderscheiding van het 
elfjarig bestaan. Jong en oud zijn 
van harte wlkom. Vanaf 14.00 uur 
geeft de Prins en de Raad van Elf 
ook acte de présence. 
Programma: 11.00 uur Zaal oud 
Brabant. 

Ontbijt met Frühschoppen. 
13.00 uur Café de Potdeksel. . 
1.4.00 uur Zanzi Bar. Uitreiken me-

dailles met Prins en Raad van Elf. 
15.30 uur Café Bar de Mert. 
16.30 uur Café 't Pandje . 
17 .30 uur Café de J>eelpoort. 

SAMEN OP WEG MET DE 
ROLSTOELFIETS. 

Af gelopen zomer hebben enkele 
vrijwilligers van de verpleegtehui-
zen in het ~ewest Helmond het ini
tiatief genomen om geld in te zame
len om hiervoor rolstoelfietsen aan 
te kunnen schaffen om zodoende de 
bewoners van deze· verpleegtehui
zen nog mobieler te maken. 
Onder die vrijwilligers bevond zich 
ook Fons Vullings, een van dé grote 
animatoren achter deze actie en te
vens acquisiteur van de advertenties 
van onze Carnavalskrant. 
Ook wij als Carnavalsvereniging 
werden gevraagd aan deze actie 
deel te nemen. 
Als vereniging was dit moeilijk, 
omdat je "het gekregen" geld niet 
zomaar weg mag geven. 
Hierna ontstond het idee om een be
zoek van Prins Carnaval 1994 te 
verkopen en de opbrengst hiervam 
ten goede te laten komen aan deze. 
actie. 

~ . -
actie in zaal P van Bussel is dit be-
zoek bij opbod verkocht. 
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Keukencentrum M. BERKERS 

!:,~ \.11J IS OK NOG 

ANNE~ER 

As ge ut beste 
wllt, moete ge 
bel &erkers zijn! 

Kaarthouders opgelet! 
1'mf ,tfJ _ E_ .• 

OK· 
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. 1~·1 iH\)<'l'>llc;,"·.><,h:dU::.. P..oo--, ~",""Ml .... ·n~· 

OK-Zelftankstation Boerenbond Deurne 
STATIONSSTRAAT 122 - DEURNE - TELEFOON 04930-12804 

Superbenzine. Eurosuper (loodvrij) , Super Plus {loodvrij,>. Superdieselolie en autogas 

Als hoogste bieder kwam uit de bus 
Jan en Roos Bosman, Kraanvogel 
26 te Deurne met een bod van f. 
141,; 
Op Carnavalszondag na de optocht 
zal de Prins met zijn hele gevolg de 
Heiakker in trekken om de familie 
Bosman thuis een serenade te bren-

gen. 

Twee vliegen in één klap dus: 
De actie "Sagien op weg met een 
rolstoelfiets" gesteund. 

De familie Bosman verblijden met 
een serenade. 

SPAN PLAFONDS Glas- en schilderwerken 
Plafondvakbedrijf . 
Verheyen 
Oost-Brabant b.v. 

Bezoek onze showroom. 
Milhezerweg 31 

5752 BB Deurne 

Telefoon 04930-1 23 37 'Winkelverkoop van: Verf- Glas - Behang 
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't Klotgemul 1994 
Na de eerste, geslaagde versie van 't 
Klotgemul is besloten om hiervan 
een jaarlijks terugkerend gebeuren 
te maken. Een speciale commissie 
onder leiding van voorzitte( 
Ad van de Mortel is reeds enige 
maanden bezig om het een en ander 
voor 1994 organisatorisch ineen te 
zetten. In tegenstelling tot vorig jaar _ 
zijn er dit jaar twee 
Klotgemulavonden, te weten op: 

Zaterdag 29 en Zondag 30 janu
ari 

De locatie en de toegangsprijs is de
zelfde, te weten "De Vierspan" en f 
6,00. Leden van de Club van 100 
hebben recht op twee gratis kaart
jes, welke af te h~len zijn op: 

~aterdag 15 januari tussen 11.00 
en 13.00 uur 

Bent u (nog) geen lid van de Club 
van 100? · 
Geen probleem! 
Ook u kunt een kaartje bemachtigen 

• voor -deze Deumese avonden, u 
dient dan eveneens op: 

Zaterdag 15 januari tussen 14.00 
en 16.00uur 

aanwezig te zijn in de Vierspan, 
waar de voorverkoop plaats vindt. 

Nieuw dit jaar is de nulllII1ering van 
stoelen en kaartjes; dit houdt in dat 
u reeds bij aankoop weet waar u 
komt te zitten, het gezoek naar een 
plaats wordt op deze wijze voorko
men. Een aantal ouvreuses ziet er op 
toe dat een en ander gesmeerd ver
loopt. 

Ç>p beide avonden is de Vierspan 
om 19 .00 uur geopend, op zaterdag 
begint het programma om 20.00 uur 
en op zondag om 19.30 uur. 
Doordat alleen op zaterdag "D'n 
Opsteker uitgereikt wordt, is het 
programma van zondag mede door 
de vroegere aanvangstîjd eerder af
gelopen. Beide avonden worden ge
presenteerd door Henlç van de 
Kerkhof en muzikaal ondersteund 
door "Bloast urn op!" 

De deelnemers 

Voor u treden op: 

- de dansmarietjes 
- Penge en Smeele 
- De oud-prinsen 
~ De raad van 11 
- Groep Peter Aarts 
- Het Showballet 
- 't Stief 
- Tonproater Wim Kivits 
- Zes stuks 

Zoals u ziefe€n rijk geschakeerd ar
tiestenaanbod, maar nogal wat 
"dubbels" in vergelijking met vorig 
jaar. Een geruststellende _gedachte is 
dat alle groepen een geheel nieuwe 

_ act brengen. De organisatie streeft 
er echter wel naar om voor 1995 
meer nieuwe groepen aan te trek
ken. Dus denkt u: Dat kan ik ook, of 
ik heb ook wel iets leuks te brengen 
in dans, woord, gebaar of iets an
ders, laat het ons weten! 
Het kan niet genoeg gezegd wor
den: Alle artiesten treden geheel be
langeloos op omdat zij, evenal~ de 
organisatoren, vinden dat iedere 
Deurnenaar dit spektakel moet kun
nen bijwonen. 

Tot slot 
Nog even de ;zaken op een rijtje: 
Zaterdag 15 januari voorverkoop 
Club van 100:11.00-13.00 uur 
Overigen: 14.00-16.00 uur 
Kosten: f 6,00 per kaartje 
Zaterdag 29 januari: lste 
Klotgemulavond 
Zaal open: · 19.00 uur aanvang 
20.00uur 
Zondag 30 januari: 2de 
Klotgemulavond · / 
Zaal open: 19.00 uur aanvang 
19.30uur 

Genummerde plaatsen!!! 

Na 't Klotgemul, dat overigens 
spectaculair af gesloten wordt, is het 
bal!! 

't Klotgemul: Van Deurne, Voor 
Deurne en Met Deurne 

Tot ziens en veel plezier! 
Ad van de Mortel 
Klotgemulcommissie 

De Raad van Elf incognito 
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Erelijst van Begunstigers 
Aannemersbedrijf Nooijen 

- Accountantskantoor Manders 
A.M.A. Deurne , 
Arch-buro M.J. van de Berkmortel 
Autoschade Munsters 
A. V.T. Deurne 
Mevr: J.L. van den Broek 
Brood en van Ewijk Accountants 
B & L Makelaarskantoor 
B.P. Thijssen Vlierden 
Braks Bouwmatetialen 
Drukkerij De Kempen B.V. Hapert 
Electro v. Beurden 
Electro Jeuken 
Van Esch Biljarts 
Peter v.d. Eijnden Varkenstransport 
Fetim Best 
Fransen Dienstencentrum 
Garage Mark Boerekamp . 
Garage van Ham 
Garage Snijders Vlierden 
Groenten en Fruithandel G. v. Dijk 4 

Fa. Giesbers verwarming 
1 Van Goch's Touririgcárbedrijf 

Dhr. v. Gulick 
Mevr. M. Goossens ~ Urlings 

Dhr. de Groot . 
Gerard en Miny Geurts 
Herre Obbema B.V. Deurne 
Houthandel Holten 
Hoeka Sierpleisters B.V. 
I)hr. M. van Hooff Juwelier 
Dhr. M.P.I. -Hoppenbrouwers 
lndimp Nederland B.V. 
Interieur J. Verleijsdonk 
Jong Wonen Meubelen 
Keurslagers van Baars· en Keuten 
Kennelbouw "Molenzicht" 

. Keijzers Drukkerij Deurne 
Kuijpers Electro 
J. Koppens Schildersbedrijf , 
Willy en Annemarie Martens 
Music-shop/Muziek Berkers 
Mevr. Prijs 
P.C.T. Koeltechniek 
Rijwielhandel Holskens 
Sportschool C. Madou 
Serre-bouw Nederland 
Het Snackhuis v.d. Heuvél 
· Swfakels Assurantiën en Makelaar 
v.d. Schoot Auto's 

· Snijders Micro-systeem · 
Dhr. v. Tilburg 
Tabaks en snoephandel M. Koppens v.d. Heuvel 
Tegelhandel H. Sterken 
Dhr. Vermeer 
Vevi-Tools Gereedschappen 
Van den Eijnden Schoenen en Lederwaren B.V. 
Van Der Burgt IJzergieterij _ - ~ 

De Verwenbakker Verhagen ~ .a · 
vescom B.v. Deurne . Horecabegunstigers =- · 
Fa. v.d. Wal Bouwmatenalen 
Warenhuis Hieltjeós 
Woningstoffeerderij "De Peel" 
Woninginrichtjng v.d. Mortel 
Fa. Winters Liessel 
't Wijnhuis Deurne 

Hotel Stationszit ht 
Café Bar den·Thijs 
Café 't Tónneke 
Café van Hoof 
Café Bar de Potdeksel 
Petit Restaurant De Peelpoort -
Café Bar De Mert -
Zanzi Bar 
Café 't Pandje . 
Herberg De Roode Leeuw 

· De Vierspan 
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Ondernelnersvereni~ng Stationsstraat· Zuid 
.. ,:-:.--·~.... ~ 

.... .. . ~ 
"."··· ". ~ ., . 

' 

' 

. ;· .. 

Electro expert Menne.n 
Foundation Lingerie Pieternel 

Chinees restaurant Chieng Cheung 
Friture-Snackbar R. van Veghel 

Kopieerinrichting Quickprint · 
Restaurant Den Vergulden Helm 

Bloemenmagazijn De Akelei 
Bakkerij R. Santegoeds 
Rijwielhandel Manders 

Administratiekantoo[ Welten 
Brandpreventie Alro 

Keukencentrum Aannemingsbedrijf Berkers 

<-~.........:...r. 

Boerenbond/Praxis Bouwmarkt 
Hagro Automaterialen 

Hagro Exclusief 
van de Wal Bouwmaterialen 

Adviesbureau Tema Products . 
Kapsalon Jeurissen 

Botim keukencentrum " 
Contactl.ensspecialist Molemans-P.eeters 

Architecten Ceelen/Welten 
Loodgieter van de Eijnden 

Sterken Sport, Bandage-massage 
~Aakelaar van Leeuwen 

Café van Baars 
Woningstoffeerderij De Peel 

· DansschoolManders 
Café Den Thijss 

Hotel-café-Restaurant Stationszicht 
Notaris Bots 

Accountantsbureau Deloitte en Touche 
Accountants en adviesbureau ABAB-NCB 

Ortodontist van Alphen . 
Vogels Electro, Radio en TV 

Schoonheidssalon Lijten 
.i · Schildersbedrijf Verlijsdonk 
~ ," ._ Mach in(:! .en Gereedschaphandel De Groot 

. . ·Assurantiekantoor Asfaleia 
Administratiekantoor Kuijten 

. : 
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KAARTVERKOOP 
Ook dit jaar heeft het 
Stichtingsbestuur de verkoop van 
de kaartjes t.b.v. de diverse avonden 
weer in eigen handen gehouden. 
Het voorverkoopadres is de 
Vierspan. · 

Voor de Klotgemul- en Gala-avon
den is er dit jaar gekozen om het 

· aloude Bio Vink systeem in te voe
ren.· 
Dit betekent dat u bij de aankoop 
van kaartjes tevens dient aan te ge
ven waar u wenst te zitten. (zolang 
de voorraad strekt!) 

Data: 
Klotgemul 15/1/1994 
11.00 - 13.00 uur . 
alleen Club van 100 
14.00 - 16.00 uur vrije voorverkoop 

Gala-avond 2/1/1994 
11.00 - 13.00 uur . 
alleen. Club van 100 · 
14.00 - 16.00 uur vrije voorverkoop · 

PreuBenavond 29/111994 
11.00 ~ 13 .00 uur vrije voorverkoop · 
Teven~ vèrkoop aan kassa tijdens 

De Wieger 

De vermogende Deurnenaar kan voor
taan trouwen in de Wieger, de meer
kosten van f 500,- zijn geen beletsel 
meer voor het huwelijksgenot. Tocht 
kan het Gemeentemuseum nog steeds; 
niet rondkomen, daarom heeft de di
rectie ook besloten om uitvaarten en 
partijen aan haar aanbod toe te voegen, 
daar de cultuur haar tol eist. 
Misschien is de Wieger wel de dupe 
van de tijdgeest, overigens overweegt 
de gemeenteqtad om de kerk op de 
markt af te breken, de raadsvergaderin
gen te verplaatsen naar de Vierspan, het 
Walhalla te verwijderen, maar niet om 
zelf op te stappen. 
Conclusie: De Wieger wordt het nieu
we gemeentehuis annex kerk en histo
risch verantwoord pand. 
Deurnenaar! Grijp uw kans, er komt 
een gai op de markt! 

Beckers weg uit Deurne? 
/ 

Het is burgemeester Smeets van 
Deurne niet gelukt om Beckers voor 
Deurne te behouden, de fricandellen 
gigant vertrekt uit Deurne en gaat het in 
de voormalige textielstad Tilburg pro
beren. 

Jammer, aldus, maar kom op! Toen de 
Peel ontgonnen was zijn we ook niet bij 
de pakken turfstrooisel neer gaan zit
ten! En ook toen de eigenaar van Tapaz 
vertrok werd er geen traan gelaten? 
Iedereen kan staafje gemalen vlees 
niaken ! Iedereen kan hamburgers bak
ken, frikandel is op z'n Duits gehakt
bal; kom op! 
Powerspeak van ondernemend ambte
naar Hans in d'n Tes, hij duikt meteen 
in het gat van de Markt, "ik' ·zo begint 
hij, introduceer de Deurnese Dellen en 
als ik die wat opjuin hebben we zo een 
speciaal product. In Batourie -laten we · 
het verpakkingsmateriaal maken, van
uit Leszno bestoken we de Oost
Europese markt en in Tsjéchië zetten 
we' een fabriek, op Bonair~ :kömt het 
h9ofdkwartier· en de postbus en · in 
Deurne ruikt niemand iets meer. In d'n 
T~s lacht luidkeels om Beckers; dat al-

lang geen Beckers meer is, ~ét zomin 
als S&S (Snijders & Sonnem~ns red.), 
Deurnese Dellen dat is de toekomst. 
Pak het groot aan, vestig je niet in 
Nederland, maar woon, ·geniet en leef 
inDeurne! 

Verbouwing ziekenhuis Deurne 

Omdat er niet meer verpleegd wordt in 
het Elkerliek ziekenhuis; dependance 
Deurne, heeft het bestuur iQ. haar on
metelijke wijsheid besloten öm 3 mil- · 
joen uit te trekken voor verfraaiing van 
de .hoogbouw. Het ziekenhuis krijgt 
een speciale· wondenuitlaatplaats, de 
polikliniek werkt voortaan met sié
pleisters en <l;e chirurgen passen alleen 
nog' mll;ar kunstgrepen toe. Evenals het 
Ge.meentemtiseum "de Wieger" is het: 
ziekenhuis maar weinig open en voor-· 
al in de weekends dicht, om dit een 

. structureel karakter te geven is de ge
meente politie bereid gevonden om het 
ziekenhuis in het weekend te bewaken. 
Zieken, gewonden en van fietsberoof ~ 
den kunnen zich melden in de gemeen
te Helmond, waar wel een ziekenhuis 

,. open is en de politiepost bemand. 
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~' Vliègveld in Deurne 
' . .... 

· Na · langdurig overleg met Schiphol, 
Beek en Lage Zwaluwe heeft het . 

. Gemeentebestuur van Deurne besloten. 
çlat op haar grondgebied een vliegveld 

"komt met teven landings- en vertrek-
. banen. 
Hi . ~rtoe zullen er een aantal verande
ringen plaàtsvinden, belangrijkste is 
dat de. Walsberg, inclusief bungalow 

. parl}: ' ~n haar geheel met de grond ge1ijk 
gemaakt zal worden, voor vervangende 
woonruimte wordt gezorgd. Bedoeling 
is dát medió , 2000 het vliegveld 
'Deurne Air' operationeel wordt. 
Bewaarschriften kunnen ingediend 
worden bij het klachtenlijntj~ van . 
Verhoeven, maar veel mag niet ver
wacht worden van de procedures daar 
de Deurnese economie bij het nieuwe 
vliegveld wel vaart. 
Laten we bij het begin beginnen .... 
Door de te verwachten problemen bij 
de uitbreiding van Schiphol en de on- · 
interessante ligging van Beek is de 
Nederlandse regering op zoek gegaan 
naar nieuwe mogelijkheden. 
Daarbij kwam ze erachter dat in 
Deurne mirnte genoeg ·is"voor een in- . 
tern~tionaal vliegvêld en de onderhan
dellngen qegÓnnen . . Gaandeweg bleek 
de visie vàn de overheid en de onöe
reidwilligheid van Schiphol een goud
mijhtjele'wörden voor Deurne en áiiär.: · 
om heeft het college besloten om Ja te 
zeggen tegen een' vliegveld in de 
Walsberg. 'Dat hïerdoöï een hek leef
kem verdwijnt weegt niet op tegen de 
economische · impuls die Deurne 
krijgt,' aldus gemeente voorlichter Pim 
Sierkxs. 
Naast Walsberg waren ook Helenaveen 

1 en Neerkant fo de picture, maar omdat 
in het Neerkantse het historischverant
woorde pand 'Het Vincentiushuis' 
staat is van dei:e optie afgezien. 
Deurne Air zal geleidelijk aan de be
langrijkste luchthaven van Nederland 
worden het gemeente bestuur denkt er 
~elfs _ over om ook de dorpskern ingrij
pend te gaan wijzigen, hettaxifree ma
ken ·van de · Molenstraat sc!J,ijn~ 'nog 

· maar een begin te zijn in de reeks van 
stappeh. die vap Deurne een echte w..:
reldstad mak~n.. Voorwacii-d~ is echter ~ · 
wet dat de vliegtuigen een):!linimum . 
aan geluid produ,ceren ~n -het dorpsè; 
karakter geen.-geweld aan doen, want 
hoewel men een metropqol wil. wor~ 

· den, mag dë eigen id.entiteit nie·t verlo
ren gaan. 
De fitma DAF heeft daarom de opdrac:ht 
gekregen zich per subiet bezig te gaan 

K wisnie nieuws -
Onlangs heeft K wisnie World produc
tions ·de cijfers over het fiscale jaar 
1993 gepresenteerd. Positief is dat er 
geen verÎies is geleden. Oorzaak is ge
legen in het feit dat er niets is onderno
men, geen uitgaven zijn gedaan en geen 
winsten zijn gemaakt. 
General Manager Marcel Kooien weet 
hoe hij zijn kiet draaiende moet houden. 
den. 

houden met het bouwen van geluidslo
ze vliegtuigen. Oin deze hele operatie 
tot een goed einde te brengen is er een 1 

be~oep gedaan op de beste specialisten. 
die -o toeval- allen in Deurne woon
achtig zijn. 
Het in ontwikkeling zijnde vliegtuig 
dat niet meer herrie maakt dan een str
ontvlieg .is niet allleen geluidsarm, 
maar ook nog eens milieuvriendelijk, 
wan,t het vliegt op bïogas, maar bena
dert ook nog eens het geurgehalte van 

, een. gierton. Als enige nadeel heeft het 
· nieuwe ·vliegtuig dat er geen video aan· 

boord is, daar de firma Philips gewei
gerd . heeft zich in Deurne mèr haar 
hoofdkantoor te vestigen. 
Voor het overige blijkt het nieuwe 
vliegveld ~lleen maar voordelen op te 
leveren, de boerenstand levert biogas, 
karbonades, sla, tomaten, · bief stuk en 

andere Deurnese produkten: 
Positief is ~at de Walsbergse boeren 
voorrang _krijgen bij de levering van 
deze pr9çlucten en dat de mensen die nu 
nog in het bungalowpark wonen tot aan 
de Zeilberg eerste klass~ mogen reizen. 
Het Gerardushuis, de kerk en het kerk
hof ~ullen gespaard worden en de vèr
keerstoren zàl naar Hein Tops genoemd 
worden, echter het viaduct verdwijnt 
en ook sportpàrk .' Leeuwkensbroek·; 
moet nët veld ruimen. AÛto's èn ànélè ~ ' " 

' re vervoersmiddelen worden · gepar
keerd onder het vliegveld en aan socië
teit het Walhalla zal gevraagd worden 
om iets zachtere zomerfeesten te orga
niseren, om het gegons in de lucht niet 
te overstemmen. 

· Ook de N.S. wordt om medwerking 
· gevraagd, bedoeling is dat men vo01;
taan het vliegveld ook met de irein kan 
bereiken en ll}©t de Franse · en Engelse 

. regering is men in onderhandeling om 
de kanaaltunnel ook aan te laten sluiten 
op Deurne Air. 
Vanaf 1996 zal op alle basisscholen les 
gegeven wQrd~n in B.n,;geJs, . Frans, 
Duits, Japans 'en Chinees, 'dit om de ' 
jeugd alvast voor te bereiden. 
Ook het Deurens di-alekt zal een van de 
hoofdvakken zijn, daar veel toeristen ' 
dit op prijs stellen. · .. 
Deurne is ook ·van plan om gedeeltes 
van Helmond terug te vorderen en 
overweegt zelfs om Heimond te an
nexeren. In de) verre toekomst bestaat 
ook nog de mogelijkheid · dat . 
Eindhoven deel oit gaat maken van 
Deurne, mis~cnien dat dan ook video in 
de vliegtuigen zal kunneU:komen. 

. Versteend 

In de archieven van Deurne is het ver
steende fossiel van een beleidsmede
werker gevonden. Via de koolstof 14 
methode is zijp leeftijd bepaald op 13 
dienstjaren. Derhalve kan de wacht
geldregeling niet meer toegepast wor
den, deze regeling laat het toe om 5 jaar 
uit te betalen voor niet verrichte dien
sten. 
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OP PRAXIS KUN JE BOUWEN. 
Praxis Oturflt, SUUonutnlt 122, (na.W dl Botrenbond), 5751 1'90eurM, Ml. 04930. ~~ 

LET OOK 
VOORAL 
OP ONZE 

PRIJSBOFFERS 9'111~• 
INDE WINKEL 

HOTEL GOOSSENS · r: 1 

, . 
Stationsplein 30 5751 JN Deurne Tel.: 04930 - 12530 

K·rek Goe · 
Alweer 5 jaar geleden vond een aan
tal mensen afkomstig van verschil
lende harmonie- en fanfareorkesten ' 
uit de regio het gezellig om ook met 
carnaval eens muziek te maken. 
Op carnavalsdinsdag verzamelden 
we ons bij de familie Aarts in de 
Derpsestraat en werd de muziek uit
gedeeld. Vervolgens ging men zon
der enige voorbereiding het dorp in 
en trok van kroeg naar kroeg. 
De dag was, althans voor de muzi
kanten zelf, een groot succes. 
De jaren daarna nam het gezelschap 
wat vastere vormen aan en werd een 
en ander iets beter voorbereid. Een 
naam, uniform of vast repertoire 
hadden we echter nog steeds niet. 
Ondertussen kregen we een steeds 
drukker programma en luisterden 

' we leuke evenementen op. Het ont
vangst van de "Zultkoppen" bij bak
kerij vap. de Mortel gevolgd door het 
hennebillen met krentenmik eten en 
het cafebezoek op Rose Montag 
waren iedere keer weer hoogtepun
ten. Afgelopen jaar zijn we voor het 
eerst met de Prins en zijn gevolg op 
-pad · geweest. Diegene die. daar bij 
waren zullen met veel plezier terug
denken aan het gemeen~chappdijke 
vervoer per bus en het optreden van 
onze benjamin Leon. Over de ~et 
die hij, soms gesteund door Prms 
Wim of de voorzitter van de 
Peelstrekels Geert Jansen opvoerde, 

. wordt nog steeds gesproken. · 
l(om~nde carnaval zijn we op 6 da-
~ 

Gerard Bildersstraat 7, 5753 DE Deurne 

Telefoon 04930· 10203, Fax 04930-10633 

gen rond of tijdens de carnaval ac
tief. Met name voor ons eigen ple
zier zijn we deze keer al in decem
ber bij Jozef Hendriks begonnen 
met de repetities en zijn we al maan
den samen met Harrie van Rijssel . 
aan het zoeken naar een geschikt 
hoofddeksel. 
Ook hebben we, vooral op aandrin
gen van C. V. de "Zultkoppen", in
middels een naam gevonden; "Krek 
Goe". De naam kan op velerlei wij
ze worden uitgelegd, maar staat 
toch met name-voor de wijze waar
op wij musiceren. Zonder pretenties 
maar wel op een gezellige, ontspan
nen en carnavaleske wijze, "Krek 
Goe". 
Wij vertrouwen erop dat we ~it jaar 
weer op die manier een mo01e car
naval kunnen vieren. 

Michiel Dankers. 

Globaal vergeetachtig 

De werelwijde organisatie "Amnestie 
International" gaat de belangen, voor 
vergeetachtige behartigen, op 26 o~to
ber vindt er in Deurne een vergadering 
plaats, niet vergeten dus : 26 oktober .. 
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-'•nlll•ll••Y•l•m•n warml•l•rugwlnning 

SPECIALIST IN: 
• PUFONDVEHTILATIEFOl.IE 
• 0.u!WAHOVENTILATIE SV3000 
•Daki<okt" 
• Inbouwmethode 
•Regelapparatuur 

•Ventilatoren 
• Alarmappar1tuur 
• verve11lngsunlt 
• Bulslolle 

Eieklrotechniek· Teleoom ·Beveiliging ~~ 

J. vd Mortel bv 
ouor~•·OQIVtl·TU..018*1·1mt 

• ?"•Il/gingen ..,," 

OllcMldMWPTTTllrloom~w.lonil . 

Monsterscore 

7 lijtjes coke 

Pisaanbidder: Urineerder 
Asielhouder in gulle bui: Een hondje 
van de zaak. 
Een dronken kastelein is een uit het 
lood gieter. 

;. ~:. · .; .· ... ·. 
" ,· ~~ . . . . 

Donorloop 

Morgen is het weer zover! 
Tijdens het spitsuur wordt er weer een 
donorloop geh_ouden, de lopers wordt 
verzocht niet uit te kijken, voor auto
mobilisten geldt: Geen gordel aan, dan 
jij d'r ook aan! :/ 

Voor al uw snacks 
en koude schotels 

Deurne. (Koolhoj) 
Tel. 04930-16195 

Gesneden brood: ongevaarlijk baksel. 
De Bijlmerbajes is de zithoek 
Amsterdam. 
Jeukend schoeisel: Kietellaars. 
Wortelboor: Penentreerder. 

.- Stille wateren hebben geen sluis. 
Trein voor psychoten: Disoriented ex
press. 

' ' ~ t~nstallaties 
Mïï" l'F.IU ICWIN N I N C CENTH/\l.E Vl-:HW/\l!MIN<;. /\li!C<lNDITIONIN(; . W/\H ·. 

Zeilbergsestraat 21, Deurne 
- Tel. 04930-13957 • Fax 04930-17621 

Bejaarden carnaval 
In overleg met de b~jaarden werk
groepen van Deurne centrum, H. 
Geest en Walsberg en comm. be
jaarden van stichting "de 
Pedstrekels" zijn wij er in geslaagd 
u een middag aan te bieden. 
Ook 60+ ers welke geen lid van het 
KBO zijn, zijn welkom. 
Met als doel er een gezellige carna
valsmiddag met en onder leeftijds
genoten een praatje of een dansj~ te 
maken, gewoon een borrel of w11n-

tje te drinken en lachen mag natuur
lijk ook. Ook deelname aa~ de lote
rij behoort tot de mogelijkheden. 
In het programma zit voor elk wat 
wils, zoals het optreden van gro~p 
Peter Aarts, a)om bekend door zijn 
humorliedjes. 
De groep Zes Stuks, een zestal da
mes die u op een gezellige en aan-
gename wijze amuseren. . . . 
Ook Wim Kivits zal op zijn mamer 
als tonprater uw lachspieren niet 
met rust laten. 
Een optreden van de showdan~~ 
groep zal niet onopgemerkt voorbij 

gaan. 
Ook de dansmarietjes van de 
Peelstrekels treden voor u op. . . 
De muziek op deze middag is m 
handen van het V.T.0. orkest. 
De Prins en de Raad van Elf van 
stichting "de Peelstrekels" ontbre
ken natuurlijk niet. 
Wanneer: 22 januari 1994 . 
Waar: Zálen centrum de Mmstreel 
Molenstraat 71-73 te Deurne. 
Aanvang: 14.30 uur. 

h k
"" U komt toe oo · · · · 

Namens bejaarden werkgroepen en 
comm. bejaarden stichting "de 
Peelstrekels". 

Meesterdief opgepakt 

Uiteindelijk is het de Deurnese politie 
gelukt om de man te pakken te n~men 
die sinds oktober 5 docenten mt. het 
klaslokaal ontvreemd heeft. De senele
raarsteler zei geen spijt te hebben van 
zijn daden en hij is met nam~ in krin
&en van leerlingen enorm geliefd. 
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Klachtenlijn voor deurnese burgers· 
je van hun woonplaats tijdelijk in ei
gendom te verkrijgen, door er maande
lijks een bepaald bedrag voor te beta
len. Consequentie is echter wel dat de 
naam Liessel dan zal gaan veranderen 
in Lease!. · Daàrnaast zal aan de overige 
bewoners van Deurne een aanbod wor
den gedaan. 

Op initiatief van de Stichting Welzijn 
Deurne (S.W.D.) en met medewerking 
van de firma OZES uit Belze wordt 
binnenkort een klachtenlijn voor de 
Deurnenaren in gebruik genomen. 
Naast deze klachtenlijn komt er ook 
een klachtenloket waaraan de 
Deurnenaar haar/zijn klachten kwijt 
kan. 
Naar aanleiding van dit opmerkelijk 
initiatief had onze krant een gesprek 
met de heer Verhoeven, directeur van 
S.W.D. 
Deze stond ons met graagte en welwil
lendheid te woord. 

Meneer Verhoeven, wat moeten wij ons 
voorstellen bij een klachtenlijn en 
klachtenloket? 
Nou, als u een klacht heeft m.b.t. een 
van de gemeentelijke instellingen of 
klachten van andere aard dan kunt u te
recht aan het loket of via de klachten
lijn de klacht melden. 
Uw klacht wordt dan aangehoord en 
doorgespeeld naar de betreffende in
stantie of afdeling, die daarop naar wij 
open direct actie onderneemt! 

Een soort van klachtendoorgeefluik 
dus? 
Juist! en het leuke is dat we een prima 
okatie aangeboden hebben gekregen 
van de gemeente .Deurne namelijk .de 
hal van het gemeentehuis. Dit omdat de 

· gemeenteraarsleden klaagden over de 
rootte van deze vergadergelegenheid. 

Betekent dit dat het gemeentehuis lan
ger geopend zal blijven? 
Nee, dat niet, de gewone kantoortijden 
blijven gehandhaafd, maar de telefoon 
blijft dag en nacht bezet; 

~thangende T.L.'s 
nder de afhangende T.L.'s wordt een 
lachtenkiosk gebouwd, aldus 
erhoeven, ' en men kan daar tijdens 

.antooruren terecht. Na het sluiten van 
e kiosk hebben twee S.W.D. mede
erkers telefoonwacht. 

Wat voor mensen doen de klachten
kÎ()sk? 
Daartoe hebben wij een wat ouder echt
paar bereid gevonden dat op vrijwillige 
b"Mis de klachten aanhoort, noteert en 
doorfaxt. 
Ko~t het doen van beklag geld? 

Ja, want voor niets gaat de zon op en 
blaast de wind, een telefoontje kost 50 
cent per halve minuut en aan de kiosk 
wordt een vijf minuten tarief van 75 
cent gehanteerd. 

a dit uiterst informatieve gesprek ver
lieten wij de· heer Verhoeven en gingen 
we te raden bij een aantal prominente 
Deurne-naren die op deskundige wijze hun 
licht lieten schijnen over het fenomeen 
··Klachtenlijn/Klachtenkiosk'' 

T~ijfels 

De eerste die wij spraken was de heer 
klepgér van het in tituut "Ko, wa isut?" 
"Een opmerkelijk initiatief, maar ik 
vraag me af waar ze het geld om die be
roep krachten te betalen vanaf halen. 
Zeker omdat er ook na kantoortijd ge-

werkt dient te worden. 
Het ambtenarenreglement voorziet niet 
in het verrichten van arbeid.als het bui
ten donker is en mij maak je niet wijs 
dat de opbrengsten zo hoog zullen zijn, 
want was het niet diezelfde Verhoeven 
die zei "We horen van geen klachten, 
dus het zal wel goed zijn?" 
Van gelijke strekking was de reactie 
van mevrouw van Emmeres die fijntjes 
opmerkte dat een Deurnenaar alleen 
maar klaagt, maar dat wel gratis wenst 
te doen en het liefst te pas en te onpas. 

Klaagmuur 

W. Klaag, verbonden in het Elkerliek 
ziekenhuis was ook niet bijster opti
mistisch gestemd, hij voorzag ook pro
blemen m.b.t. de financiën en wist ons 
te vertellen dat het misschien een jaar 
goed zou gaan, maar dat daarna de 
computers het werk zullen overnemen. 
Hij sprak zelfs van een klaagmuur 
waarmee je met een speciaal "koizin
pas" toegang zou krijgen tot de 
Klaagdatabank en noemde het idee 
ronduit belachelijk, Je zult zien dat we 
binenkort met het pasje naar de muur 
gestuurd worden! 

Boerenbond 

Jan B. Fluitjes van de Boerenbond, 
voorzag een totale leegloop van de 
Deurnese Café's, het leek hem beter. 
om in elk café een klachtendependance 
te situeren omdat in café's het meest 
geklaagd wordt. 

Positief initiatief 

Karel Vensterblik uit Lie el is daaren
tegen zeer positief over het initiatief, 
want hij zat met nogal wat klachten. 
Zo was zijn stoel te hard en reed men te
snel zijn woning voorbij. Ook onderne
mer Snipindeknip was enthousiast, hij 
dacht er zelfs over om een bijlage aan 
het Weekblad van Deurne toe te voegen 
met daarin de meest schrijnenqe geval
len, uiteraard met inachtneming van de 
privacy in kleur. 
Baron Geurt van Hier tod Gindér, wo
nend op 't klein Kasteel, was iets be
dachtzamer, maar voorzag wel een fi
nancieel voordeel voor autotelefoonbe
zitters die nu beduidend meer betalen 
dan 50 cent per halve minuut. 

Religieus 

Ook uit de gestudeerde religieuse krin
gen klingt een negatief geluid bij mon
de van theologe Van Asch tot Stof. 
Zij vindt het idee achterhaald en der
halve belachelijk, de biecht diende 
weer terug te komen en er moets weer 
meer naar de kerk gegaan worden. 
'Iederéen weet dat bidden helpt, klàgen 
niet,' aldus de theologe. 

Huiskamerfilosoof 

Tot slot informeerden wij bij huiska
merfilosoof Frons Wenkbrau, welke 
een breedsprakig betoog hield waarvan 
de strekking was: 'Het befaamde 

Deurenszeruen wordt middels het op
richten van een zevertempel tot kunst
vorm verheven.' 
\Die Verhoeven, dat is een charlatan!' 
riep hij uit met het schuitn op de lippen, 
waarna hij ons vroeg of we een wijntje 
bliefden. Een beetje beduusd weiger
den wij en lieten de heer Wenkbrau in 
gepeins verzonken achter. 

Benieuwd 

Met u zijn wij benieuwd naar de afloop 
van dit initiatief, de heer Verhoeven 
heeft ons beloofd om aan het einde van 
dit jaar voorlopig overzicht te geven 
van het effect van deze Deurnese novi
teit. 

•••••••••••••••• 
Nieuw stratenplan gemeente Deurne 

Hoewel Deurne financieel weer wat 
. ruimer in de kleren zit, blijft geld toch 
het grootste aandachtspunt voor het 
college van B&W. De afdeling finan
ciën heeft een aantal voorstellen op het 
bureau van de wethouder van financiën 
gedeponeerd en dank zij de wet van 
openbaarheid van bestuur was het ons 
mogelijk een blik in deze voorlopige 
plannen te werpen. M~e . st in het oog 
springende vorostel is om de bevolking 
van Liessel in staat te stellen een stuk-

-

Ledikant doorgezakt 

De heer Sloop van beddenspeciaalzaak 
Truste is vorige week op gruwelijke 
wijze in een Liessels café doorgezakt. 
Tegen half twee in de ochtend van za
terdag op zondag moest herbergier 
Waardjes van tapperij 'Nog Inne' de 
heer Sloop uit zijn spoelbak verwijde
ren. Sloop werd door Waardjes 'in een · 
taxi gezet en naar verluidt rijdt deze 
nóg steeds rond. 

Geen H.D~ T.V. in Deurne 

Vanwege de_ dagblasdfusie kan men in 
Deurne geen H.O. T.V. meer ontvan
gen, werd men eerst in het Deurnese al 
opgescheept met het Eindhovens 
Dagblad en Helmond Plus: dit is de 
·derde stap van het concern Brabant 
pers die de Deurnése nieuwsgierigen 
op een dwaalspoor brengt. Het veelge
lezefl Weekblad van Deurne is verguld 
met deze stap van haar proviniaalse 
collega's, hoofdredacteur G. Eitebleike 
ziet een nieuwe markt voor zich en zijn 
collega's openg~an. Naast omroep 

. Deurne zal ook het weekblad zich gaan
begeven op het Deurens kanaal, maar 
dan met T.V .. uitzendingen. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Schillen en loof van greente, fruit en aardappelen (incl. krantje). Schalen van 1 
eieren en noten. Koffiefilters, koffiedik. Etensresten (ook kaaskorsten). 

Theezakjes, theeblaadjes. Bloemen, kamerplanten (zonder pot). Gemaaid gras, 

bl•deran. Kle;n~oe;L ;st; hu;;e; (st; h~ • .1 

: !~-~ AN~,~~"~~h>~p:Zu;~o~~~ 1 
Gulberg 9, Postbus 252, 5670 AG Nuenen, tel. 040-835889. 
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Gala-avonden 
Ook dit jaar zullen er opnieuw twee 
grandioze gala-avonden in het pro
gramma van de Stichting De 
Peelstrekèls aanwezig zijn. De gala
avonden krijgen ook regionaal 
steeds meer bekendheid door de uit
stekende bezetting van veelal zeer 
geprezen artiesten. 

De commissie · Gala-avond is er dit 
jaar in geslaagd u een wel zeer goed 
artiestenaanbod te doen in de vorm 
vàn regionaal bekende amuse
mentsgroepen de SJAWI' S de BRE
TELBOYS en uit Vlierden de groep 
DE NOOT. Ook de kletsers zijn van 
uitmuntende kwaliteit; Frans 
Brugmans, Jan Strik en H .• Sijbers. 
Zoals u inmiddels gewend bent, zijn 
ooR: de DANSMARIETJES en dit 
Jaar wederom het PEELSTREKEL
BALLET te bewonderen. Het ge
heel wordt wederom begeleid door 
de perfecte klanken van de 
HOSBENGELS. Uiteraard is er na 
afloop een goed orkest om nog vo
lop te kunnen dansen, maar ook ge
zellig te buurten in de foyer, of aan 
het buffet. Deze avonden van amu
sementshoogstandjes zullen plaats
vinden in De Vierspan op zaterdag 
5 (aanvang 20.00 uur) en zondag 6 
februari (aanvang 19.30 uur). Op de 
Zaterdag zal de 18e Strekel van het 
jaar bekend worden gemaakt. 

Stichting De Peelstrekels heeft dit 
jaar met name veel aandacht aan de 
geluidskwaliteit besteed. Tot grote 
tevredenheid heeft men de direktie 
van De Vierspan bereid gevonden 
Mies Slegers het gelui'd te laten ver
zorgen met daarvoor geschikte ap-

S[J@OO 
V<:>ssenbeemd 110 

1i ~ '1 mort cl 
"fel, <'.>492D" 33095 

paratuur: "Wij zijn zeer blij dit jaar 
deze zorg over te kunnen laten aan 
een zeer deskundig iemand. 
Daarmee-hopen we dit discutabele 
punt ook tot in de perfectie te heb
ben geregeld!", aldus Ad van de 
Mortel, voorzitter van. de Gala
avond commissie. , 

Zoals u elders in deze krant kunt 
vei;nemen, zullen de kaartjes in de 
voorverkoop verkrijgbaar zijn. 
Nieuw is tevens het Bio Vink sys

. teem wat de Peelstrekels dit jaar 
gaan invoeren. Dit betekent niet al
leen dat u vooraf weet waar uw stoe
. len zijn, maar tevens voorlmmen we 
grote ·" gaten" in de zaal. 

. Zoals u kunt concluderen uit hetge
ne wat u bovenstaand heeft kunnen 
lezen, mag u de gala-avond in 1994 
niet missen! ! 
Wees op tijd en koop u uw kaartjes 
op het voorverkoopadres De 
Vierspan,.22 januari. 
De kaartverkoop zal ook dit jaar al
leen in handen zijn van het 
Stichtingsbestuur. Bij eventuele 
vragen kunt u contact opnemen met 
Ad van de Mortel of Geerd Jansen. 

~choenen 

Bent u een vrouw die 
zich comfortabel en mo

dieus wil voortbewegen" dan 
hebben wij voor u de ideale 
schoen voor gegarandeerd 

lang loopplezier. Vraag het uw 
schoenen-vakman: 

ván Best Schoenen 
Stationsstraat 3 Deurne 

·tel: 04930 - 20712 

~'lepel ~tijlvol ~portiel 
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AUTOSCHADE & 
LAKSPUITERIJ 

F.J. SCHONEWILLE 

Zeilbergsestraat 86 
5751 LN Deurne 
Tel. 04930 - 14342 

Vooral uw: 
- schadereparati~s . 
- richten · _ · 
- spuiten . · · ' 
- éxpertises · U 
- interieur spuitwerk 
Gespecialiseerd in M.D.F.-Hoogglans 

Wenst u een fijne carnaval! 

Met carnaval zijn wij gesloten 
Stationsstraat 17 Deurne 
' Telefoon 04930-14758 
· Fax 04930-23043 

Kruiswerk 

De firma "O.B./Livera" heeft zich be
reid getoond het Deurnese Kruiswerk 
ter hand te nemen. 

Bejaarden Carnaval 
Ook voor de ouderen of senioren 
wordt er dit jaar liet een en ander ge
organiseerd. 
Een vast onderdeel in het program
ma is het bezoek aan het bejaarden
en verzorgingstehuis St. Joseph aan 
de Kruisstraat en vermoedelijk bin
nenkort naar de nieuwbouw aan de 
Visser. 
In overleg met de ontspannings
commissie wordt een avond ver
zorgd. Meestal wordt 's middags al 
begonnen met onthullen van het 
boeren bruidspaar met álles er om 
en er aan om de bewoners vast op te 
warmen. 
's Avonds wordt dit nog eens over 
gedaan met een bezoek van de Prins ~ 
en de Raad van Elf van Stichting 
"de Peelstrekels" waarbij een pas-
send · programma wordt aangebo-
den, af gewisseld met dans, enkele 
optreden van artiesten en muziek 
door het V. T.O. 
Hierdoor kunnen bewoners aktief 
aan 'n polonaise, ondersteund door 
het personeel, deelnemen, waar-
door een gezellige boel ontstaat on-
der het genot van een borrel en 'n 
hapje, deze mensen toch 'n carna- · 
v_alsstemming beleven. Alaaf. -

Namens comm. bejaarden 
Stichting "de Peelstrekels". 

het 

modebeeld 

MAN VAN 

Deurne, Stationsstraat 9 
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~n puntje van dejury 
Peelstrekelinnekes en Peelstrekels, 
hier volgt een klein woordje van de 
jury van de optocht. Deurne kent al 
sinds jaar en dag een schone, op
tocht, het ene jaar wat meer het an
dere jaar wat minder, maar toch al
tijd verrassend. Nou treden wij als 
jury nooit zo op de voorgrond. 
Iedereen ziet wel met d'n optocht 'n 
stel lui rondlopen die ingewikkeld 
doen met 'n potloodje en een stuks
ke papier, maar wat doen die nou ei
genlijk en hoe werkt dat nou? 

De jury bestaat uit 'n aantal mensen 
die veel affiniteit met carnaval heb
ben omdat ze er zelf ook gére aan 
meedoen, ze weten ook behoorlijk 
wat van Deurne en wat er zoal ge
beurt .en leeft. 
Verder zijn sommige juryleden in 
het dagelijks leven werkzaam in de 
creatieve beroepen. 
Kortom een goeie mix om heel des
kundig en objectief het een en ander 
te beoordelen. Het is natuurlijk niet 
zo maar een kwestie van ik geef 
Jantje een puntje en Marietje twee 
puntjes. De jury bestaat uit diverse 
duo's ,die (per twee dus) een bepaal

e categorie beoordelen, zoals bij
voorbeeld paren en kleine wagens 
of individuelen en grote wagens of 
bijvoorbeeld de specfale kinderjury. 
Deze mensen kennen elk persoon
lijk punten toe in diverse catego
rieën per deelnemer. Dus wederom 
een voorbeeld: actualiteit, carnava
leskheid, afwerking etc. Deze pun
ten worden vermenigvuldigd en op
geteld en vóila: het eerlijke eindre-

• • • • • • • • • ... 

sultaat is er. De jury bekijkt de deel
nemers al vooraf maar oordeelt pas 
als de stoet aan het trekken is. Wat 
doen de deelnemers onderweg? lo
pen ze erbij als een carnavalsvierder 
die öp aswoensdag om zeven uur op 
weg naar het werk is? of laten ze de 
mensen langs de kant lachen en . 
doen ze lekker dol? Het is dus' niet 
alleen de uitvoering maar zeker ook 
het stukske carnavalsplezier wat ·de 
deelnemer zelf. uitstraalt en ·over
brengt op de mensen langs de kant. 
Overigens moet nog gezegd worden 
dat tot en met afgelopen jaar de jury 
alleen beoordeelde wat er mee doet 
in de optocht en niet of het gebrach
te moreel of esthetisch verantwoord 
is. Daarin krijgt de jury vanaf 1994 
wél een adviserende funktie naar de 
stichting t.oe. 

Wij maken er in elk geval geen punt 
van om jaarlijks onze puntjes toe te 
kennen. We doen het graag en seri
eus en vinden het elk jaar weer mooi 
om te zien wàt ze in Deurne en om
geving weer uitgevogeld hebben 
voor hun eigen plezier en voor dat 
van de toeschouwers. 
Wij hebben maar een advies: trek de 
stoute schoenen aan en probeer ook 
eens wat punten te vergaren vo9r de 
lol, voor de eer en 'n heel klein biet
je voor de prijs. Tot earnavalszon
dag, zorg da ge erbij bent! 

· , 

Henry van den Berkmortel. 

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

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

aannem~rsbedrijf b.v" ~· ffi~:..~~~.S~:=~m• 00 tel. 04930-13120, fax 04930-12454 

PERFEKT BOUWEN VOOR 1 TOT1000 PERSONEN 

Afscheid doet lijden 
Na negen jaar afscheid nemen van 
Prinsen, Prinsessen, bestuur- . en 
raadsleden ben je zelf aan de beurt. 
Een vi:eemde ervaring. Een paar 
jaar op een Tij organiseer je zo'n 
avond samen met de·C.I.C.-leden en 
dan organiseren de c.1.c·.-leden een 
afscheidsavond voor jou. Prins 
Wim, Prinses Annie en m'n vrouw 
Caroline zullen het zeker met me 
eens - zijn·: H_et was een perfecte , 
avond en de C.l.C. heeft ér weder- · 
om weer prachtwerk van gemaakt. 
Reden te meer om eens terug te kij: 
ken naar bijna 10 jaar Peelstrekels. 
Als 18-jarig broekie kwam ik tussen 
de oudere, ervaren "varkens". M'n 
eerste prins was Wim van de 
Mortel. Het eerste jaar was een jaar 
van veel nieuwe dingen en een nieu
we manièr van carnaval vieren. 
Tevens heb ik in m'n eerste jaar al 
m'n eerste pak versleten. 
Gedurende deze beginjaren heeft 
men geprobeerd om wat meer jong 
bloed in de vereniging te krijgen . 
Gelukkig kwamen er snel meer 
"broekies ,bij". Dit kwam tot stand 
gedurende de lange nachten op de 
Steenweg in Helmond, discotheek 
K wien in Deurne en vele shoarma
tenten in de Deurnese regio. . 
Door de jaren heen hebben we 
Prinsen en Prinsessen, 'bestuurs- en 
raadsleden, echtgenoten en/of 
vriendinnen en natuurlijk dansma
rietjes zien gaan en ko,men. Iedere 
Carnaval was weer een aparte bele-

venis en iedere Carnaval had weer 
gebeurtenissen ·die je nooit meer 
vergeet. Zo heb ik bijvoorbeeld tij
den,s de Carnaval van 1988 mijn 
echtgenote leren kennen en zal ik de 
uitvoering van De Stervende Zwaan 
van onze eigen Raad van Elf in 1993 
nooit meer vergeten. 
Terugkijken op bijna 10 jaar 
Peelstrekels. is bijna onmogelijk;. Er . 
zijn zoveel mooie J:ierinneringen dat 
ik wel een c~rnavalskrant kan vui
le~ met verhalen. In mijn hart zou ik 
er nog-wel'IO'jaar aan willen plák
ken; maar op een gegeven moment 
laten je werkzaamheden, studie en 
hobby's, dit niet meér toe en moet je 
keuzes. gaan maken. De beslissing 
om de Peelstrekels te vèdaten was 
dan ook een hele moeilijke, waar
voor ik enkèle niaanden nodig had. _ 
Temeer omdat er toch een lange pe
riode van je leven bij de Peelstrekels 
Ugt.' Bij mijn afscheid wil ik riiet te 
lang stil staan, want ik zal zeker n:og 
!llet de Peelstrekels verbonden zijn, 
zij het-op de achtergrqnd en in m'n 
eigen kloffie in de zaal. Namens 
mijn vrouw en kinderen wil ik ie- " 
dereen bedanken die er voor ge
zorgd heeft dat de afgelopen 9 jaar 
Carnaval onvergetelijk zijn ge
weest. De Peelstrekels wens ik veel 
succes toe in de toekomst. Het is een 
verrekt fijn clubje en dat moet en zal 
ook zeker zo blijven. 
Alaaf! · 

Wilfried Geurts 
Ex-penningmeester. 

E!jen van de mist lollige 
dinge van de karneval 
is ut zelluf maoke van 
aaw pekske 

terbeek 
HELMONDSEWEC 6 
.sprèèknummer: 1382.7 
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J. STEEGHS 

LIJSTEN 
MAKERIJ 
J.V.DZWAAN 

dag en nacht 
bai ons uit de 
.bloemen· 
automaat 

HAAGEIND 24 

""" PrOOuktie· en Orgontsotleburo 
Oeltosingel 26. 5751 SM Deurne 
P.O. Box 201, 5750 AE Deurne 
The Nelherlands 
Tel. +31 (0) 4930· 16409 
Fox + 31 (0) 4930-10035 
ABN-Amrot>ank 52.33 39.968 
NL 76.88.337.B.01 

DANIËLS-MAESSEN TRANSPORT BV 
Zand- en Grindhandel . 
Aannemingsbedrijf van Grondwerk 

Energiestraat 12 
~753 RN Deurne 
Telefoon 04930-124 75 
Fax 04930-11401 

PORCON: STALINRICHTING 
~~~~~~~~~~~ 

VOOR VARKENS 
~~~~~~~~~~~ 

NIEUWBOUW• VERBOUWING 
PLANNING • VOORLICHTING • NAZORG 

PORC$N . 
Dr. HubvanDoornewtg 165750AEDeurneTel : 04930-11948fa~ 04930·11070 

LUTTERS 
BOUWBEDRIJVEN BV 

Energiestraat 1 
5753 RN Demne 

Wij wensen iedereen 
Een fijne Carnaval toe 

woningbouw, utiliteitsbouw, renovatié, 
restauratie, aanpasse.n van woningen, 
.projektontwikkeling, KOMO-timmerwerk 

Derpsestraat 41 Deurne 
Postbus 92 5750 AB 

Telefoon 04930-16888 

r------------------------------------------, 

DE PEELSTREKEL 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1994 

Deurne 1 
De kersverse hoofdklasser Deurne 
werd onlangs verblijd met het bericht 
dat zij het sportpark de Kranenmortel 
kan verlaten en weer terug mag keren 
op het oude nest aan de Molenstraat. De 
nieuwe ,eigenaar van zwembad de 
Wiemel heeft besloten om het buiten
bad op te doeken en daarom is er Vl'.eer 
ruimte voor een voetbalstadion in 
Deurne centrum. 
Voorzitter Verheijen van S.V. Deurne 
stond ons te woord: 'Eenvoudigweg 
prachtig! Maar wel jammer voor de 

buitenzwemmers. We gaan een stadion 

bouwen dat plaats biedt aan 30.000 toe
schouwers en met ruime parkeergele
genheid. Met de Wiemelmannen is af
gesproken dat in een later stadium ook 
de Deurnese jeu-de-boule-baan en het 
Riktournooiveld aan het complex wor
den toegevoegd.' Op onze vraag wan
neer Deurne haar eerste schreden zal 
zetten in het betaalde voetbal ant
woordde de voorzitter dat dit nog wel 
eventjes kan duren, eerst het stadion 
dan de rest. Zwembad de Wiemel zal 
ter compensatie van de verloren buiten
baden op het dak een aantal schuifra
men aanbrengen die bij goed weer 
opengezet zullen worden. 

'Administratiekantoor Welten 

• Boekhouding 

• Loonadministratie 

• Belastingformul{eren 

• Startersbegeleiding 

• Tekstverwerking 

• Jaarrekeningen 

INKOMSTENBELASTING ... 

Wij.verzorgen UW AANGIFTE 

\..._ ·gJ to'f in de puntjes. 

Administratie~en 04 9 3 0 • 1174 8 
Stationsstraat 1 lOa • 5751 HJ DEURNE 
Poslbus 274 • 5750 AG DEURNE 
Telefoon 04930 - 11746' 
Telefax 04930 • 11 231 

" -

Vishandel timmert aan de weg 

. . • . . 
ALGEMO 1· .. 

MONTAGE 

• 
De Deurnese visboer Steggelbaars 
heeft iets gevonden om zijn bankconto 
uit te breiden, op enige afstand namen 
wij hem een interview af. "Meneer 
Steggelbaars, we horen van enorme 
problemen in de visbranche, maar u 
loopt opgewekt fluitend rond, wat i 
uw geheim?' 

7fltj ~ 
Hailgi!ind 46 Po:;1bus :JO:! 575lJ AH 0'"-•um... J'd. t'4930· ICJ505 F.ix 049J0-2'.J260 

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

• 
• 

Algemo Deurne BV De~psestraat 19c 5751 KA Deurne 
Telefoon 04930-1957.1/06-5286Î001 Fax 21616 

'Mijn geheim is dat ik binnenkort een 
nieuw filiaal open en wel boven de van 
Brienenoord brug: Het vi fileepaleis, 
en ik verwacht er veel van!" 
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Oud en nieuw 

Deurne promotion 

De tichting 'Deurne promotion' is op
gehe\'en, dit meldde ons oprichter, 
voorzitter, secretaris en penningmees
ter Gladjanus. Reden voor de opheffing 
is dat de tichting een Engelse naam 
heeft en daarom weinig Deurnenaren 
trekt. 
Gladjanu gaat het nu proberen met de 
stichting 'Grard Zien', wij wachten 
af .... 

~~-~ 

. -.. ·'.~~.~ ,,; . 

Eervol ontslag 

De heer Gluip heeft uit handen van bur
gemeester Smeets de zilveren bons
speld ontvangen en is op staandè voet 
ontslagen. De Gluip, voorheen 'ambt
neaar op financiën, wordt verweten van 
de vele subsiepotjes die Deurne rijk is 
één potje gemaakt te hebben. In zijn af
scheidsrede liet Gluip weten 'niet met 
lege handen naar huis te gaan' en hij 
dankte de Deurnese gemeenschap.· 

1 

De Schutters 
Càrnavalsgroep "De Schutters" 
bouwen dit jaar hun 22e 
Carnavalswagen. Eindejaar ·1972 
staken enkele mensen hun 
Carnavalskoppen bij elkaar of er 
vanuit onze buurtvereniging "Het 
Centrum" (St. iozefparochie) ook 
meegedaan kon worden aan de gro
te optocht in Deurne. Goeie praat, 
en in 1973 zijn we met onze eerste 
carnavalswagen begonnen, · overge
nomen van de televisieserie ''De 
Schutters" Het was een heel ge
schutter in die optocht op zondag 4 
maart 1973. Om goed 8 uur 's 
avonds waren er bijna geen schut
ters meer, de meesten waren toelil 
goed zat plat of plat zat. 
We hebben in al die jaren de naam 
"De Schutters" met ere gedragen, 
en er altijd .veel plezier aan gehad. 
En zo is onze groep gegroeid, en we 
hebben in al die jaren grote, prach
tige en gedurfde wagens gebouwd. 
Bijna alles gebeurde bij Driek op de 
Heimeulen. Er werd gewerkt en ge
schilderd ondei; alle weersomstan
digheden. We stonden veel buiten 
of in de veldschuur te hobbieen. 
Dronken we ip onze jonge jaren 
koffie maar meer bier, nu wat meer 
klare taal zoals . ouwe klare, jonge 
klare, cognac~ e.d. Er waren er meer 
bij die meer pruufde dan werkte. 
Wie dan? Wel altijd een gezellige 
boel daar op de Heimeulen. We zijn 
nu met 14 schutters en oudschutters 
bezig onze 22e Carnavalswagen te 
bouwen. En ook weer met veel ple
zier. Vorig jaar trommelde we de 
optocht bij elkaar, en dit jaar, nou u 
ziet ons wel in. de optocht. 

Tot kijk in de optocht, maar toch ze
ker langs de route. 

Verder wensen wij 
Carnavalsvereniging "De 
Peelstrekels en het hele 
Peelstrekelrijk een gezellig en een 
spontaan Carnaval 1994 toe 

Nieuwe aktiviteit _van "Stichting De_ Peelstrekels" 

Klokkenluider van de Sint 
Willibrorduskerk 

De Willibrodruskerk in Deurne cen
trum heeft in Asten en nieuw klokken
spel gekocht, omdat het oude aan ver
vanging toe is. Naar verluidt zijn de 
klokkên in november 1994 gereed en 
zullen ze begin december voor het eerst 
het Angelus luiden. 
Om tegemoet te komen aan de wensen 
van deze tijd zal via een speciaal hma
ermechanisme (125 slagen per minuut) 
en een speciale legering van Blek en 
Zink het geluidsvolume zo'n 100 deci-

. bellen (vergelijkbaar met het geluid 
van 1000 deurbellen) bereikt worden. 
Het parochiebestuur mikt hiermee op 
de jeugdige bevolking van Deurne en 
wat is er in deze tijd dan beter dan 
House van God! 
De oude klokken worden niet omge
smolten, maar geschonken aan het 
nieuwe bejaardenhuis en de unieke . 
dwarsklepels worden overhandigd aan 
de heemkundekring, die ze jaarlijks ·ten 
toon zal stellen op het marktplein. 

Jan rap en z'n maat 

Politieberichten 

Gisternacht hebben vandalen de op
blaasbare politiehond i.p.v. uit- leegge
laten. 
Als geste aan het carnavalsvierend pu- · 
bliek rijdt de gemeente politie van 
Deurne in de nacht van zondag op 
maandag nog een laatste rondje. 

PreuBenoavend 
Vrijdag ~ 1 februari 1994 

Optreden van het Tirolerorkest "Grenzlandexpress" 

en diverse andere optredens. 

Deze avond is gebaseerd op de welom bekende Duitse zittingsavonden . 

Gepaste kleding kan de kwaliteit van deze avond ophalen. Organisatie is in handen van de PR/CIE 
1 
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tu ~ schoonheids- en 
~ \ pedicure salon g:7( Monique 
~ , · . van Bal<el 
et::::: GROENEWOUD18 
LU 5751 es DEURNE 
0 TEL. 04930 - 1 52 45 

Verkiezingen 

1994 is het jaar van de verkiezingen, zo 
worden er landélijke, europese en ge
meenteraadsverkiezingen gehouden. 
De burgers moeten dus drie maal naar 
de stembus toe. 
Ook in Deurne woedt nu reeds verkie
zingskoorts, naar verluidt zal D'66 dit 
jaar een serieuze kandidaat voor de ge
meenteraad zijn. Onze parlementaire 
redactie had een gesprek met de kers
verse fractie voorzitter Van Mierlo, die 
zich ook in Deurne verkiesbaar stelt; de 
heer Bert Kers. 
;Meneer Kers, u stelt zich verkiesbaar 
in twee gemeenten, kan dit staatsrech
telijk gezien?' 
'Het is niet gebruikelijk, maar volgens 
de kieswet kan het en zoals u weet zijn 
wij een partij met elan en bovenal voor
uitstrevend!' 
'Daar zegt u zowat, vooruitstrevend, 
Deurne staat niet echt bekend om z'n -
vooruitstrevendheid, men is nogal be
houdend hier.' 
'Dat valt nogal mee, als je ziet dat de 
Peel te koop wordt aangeboden.' 
'Wat heeft uw partij Deurne aan te bie-
den?' · 
'Een eigentijdse visie, een gekozen 
burgemeester een mestakkoord wàar 
boeren beter van worden, een opleving 
van de economie, gratis parkeergele
genheid en werk, veel werk!' 
'Dat klinkt veelbelovend; maar weinig 
diepgravend, kunt u niet wat specifie- . 
ker zijn?' . 
'Helaas, u moet nog even wachten, ons 
verkiezingsprogram komt eind van 
deze maand µit, tot zolang zult u nog 
geduld moeten hebben.' 
Weinig wijzer, maar zeer te spreken 
over de ontvangst verlieten wij Bert 
Kers die in het dagelijks leven gebak
ken lucht verkoopt. 

Burgemeester Deurne zoekt hoofd
sponsor· 

Na de aanslagen op het hoofd der ge
meente Deurne is de burgervader naar
stig op zoek naar een kapitaalkrachtige 
burger die zich bereid wil verklaren het 
pleisterwerk aan het gemeentehoofd te 
bekostigen. · 

Al geproefd 

VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN, 

MILHEZERWEG 68, DEURNE 

TELEFOON 04930-11560 

Magazijn "De Molen" Deurne 
L.M. van Griensven-Holten 

Stationsstraat 34 - 5751 HE Deurne. 
Tel.: 04930-12404 Sp~ciale aanbieding in B.K. 

roestvrijstaal en emaille 
pannenset 

Boer op zwart zaad 

Vorig jaar werd hij geteisterd door 
"fluim vee", ook dit jaar gaat het nood
lot zijn stallen niet voorbij: nu heeft hij, 
of liever zijn kippen, last van broedar
moede. 
De geplaagde agrariër overweegt nu_ 
serieus zijn hele handel weg te.kiepen. 

!talie laat voortaan haar nieuwe bank
biljetten in Duitsland drukken, naar 
Nederlands voorbeeld zullen er voor
taan allerlei dieren op de biljetten te 
zien zijn. . 
Het nieuwe geld heeft reeds nu al een 
bijnaam: _"De Tiere Lire" 

Carnaval 1993 was ook in onze 
ogen een feest om met prettige ge
voelens aan terug te denk~n. De 
nieuwe ontwikkelingen rondom '"t 
Klotgemul" en vooral ook de erg 
sfeervolle avond "Rondom de 
Prins" mochten gezien worden als 
hoogtepunten in het voorprogram
ma en tijdens de Camavalsdagen 
zelf, werden sfeer en gezelligheid 
alle dagen beter. Jammer dat we af
scheid hebben moeten nemen van 
Prins Wim en Prinses Annie. Zij 
waren een voorbeeld voor ieder en 
met plezier hebben we hen muzi
kaal mogen ondersteunen. 
Natuurlijk ook dank aan het adres 
van stichting de Peelstrekels voot 
de fijne samenwerking in het af ge
lopen jaar. Ook tijdens de komende 
Camavalsaktiviteiten mogen we 
weer een groot gedeelte samen op
trekken. Laten we elkaar steunen en 
helpen om een fantastische 
Carnaval te realiseren. 
Onze kapel heeft het afgelopen jaar 
aanvulling gekregen in de personen 
van Jan van Galen, klarinet, en 
Jeroen van der Wouw op trompet, 
terwijl de muzikale leiding in han
den is gekomen va,n Jan van der 
Loo. We namen met dankbaarheid 
afscheid van zijn broer Pieter en ook 
van Charles van Goèh en Henrie v 

- Calis, beiden op trompet. 
We wensen hen alle goeds voor de 
toekomst. 

Aan ieder en vooral aan muzikale 
vrienden willen we .tenslotte zeg
gen: 
"Hoe ge 't ök doet, doet 'r niet toe, 
as ge 't mar zó doet, dè ge 't goé 
doet" 

P. v.d. Weijer 
carrosserieën - aanhangwagens 

Verkoop - Verhuur 
_;; -.... ~: 

~:.._,..,- ... ~']:,--. :.. 

- Deurne - Fabriekstraat 32 

Tel. 04930-11888 

Zatte astelein: Een uit het lood gieter. 

In een relatie zijn nogal \\at hinderni . -
en te nemen, vaak betre t het hier de 

parti er 

Een aatbloeiend slachtoffer. 

Ka plantjes: HAK violen 

Spermadonor op zoek naar draag
krachtige moeder. 

Filechauffeur: Och, wie heeft er niet 
een \'a tgezeten. 

A 006-ers 

Ik ben Pietje Bel. 
Hallo. Pietje Bel! 
Ik heb een probleem. 
Wat \'OOf probleem Pietje Bel? 
Ik ben niet meer anoniem. 
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Buurt 
Wat begon als grap, bleek al gauw 
genoeg de waarheid. Aan de tap in 
de Vierspan net na enen w7rd door 
één van de buurtbewoners ge
vraagd: Annie moet jij je onderhand 
niet gaan omkleden? Een rode pie
per was het antwoord, maar een uur
tje later wist de buurt genoeg: we 
hebben een Prins in de straat. Direct 
wer ~en groot gedeelte van de be
woners opgetrommeld en op naar 
de ierspan en natuurlijk direct 
feest. 
Wij meenden geen geld nodig te 
hebben, want als Wim prins wordt, 
dan-kan hij ons ook wel vrijhouden. 
Het minste was waar en de eersten 
vertrokken gauw genoeg naar de 
flappentapper, Carnaval 1993 was 
b~$onnen voor ons. · -
De volgende dag moest er natuur
lijk direct vergaderd worden: de 
straat moest versierd worden, een 
ca<leau moest worden bedacht, en 
wat er nog allemaal bijkwam. 

:et man en macht werd door een 
-ieder een onderdeel verzorgd, de 
~én wa meer dan de ander maar 
,werken moesten ze. Van alle kanten 
" rä hulp aangeboden en werden 

aterialen aangedragen, en hier-
. oor aan allen zonder namen te noe
me ' nogmaals onze hartelijke 
pan k. 
De versiering van de straat en de 
woning van de prins hield ons het 
meeste bezig: het liefst hadden we 
zl<n hele huis ingepakt zodat hij er 
niet meer in of uit kon. Dit dan om 
Wim van de onkosten af te helpen, 

"V.i-ant om de haverklap waren de le
den van de Carnavalsvereniging te 
gast op de Vendelier en u snapt ook 
wel dat zij niet allemaal water drin
ken. De buurt zorgde in ieder geval 
v.oor voldoende voorraad, zodat er 
in de nachtelijke uurtjes gerust aan
gebeld kon worden met de vraag: 
"Hebben jullie misschien nog een 
kratje of vier bier?" 

Rust 

De immer kwiek rondlopende heer Ton 
Scherf (een van de tien rondlopende 
Deurnese gemeenteboden red.) moet 
het van zijn huisarts wat rustiger aan 
gaan doen.· 
De 2eneesheer adv'iseerde Scherf "wat 
vak~r te gaan zitten". 

Weken op een rij stond Wim klaar 
met worstenbrood etc. om de buurt 
te verrassen bij het opbouwen van 
de versiering; dat we zouden versie
ren als Wim niet thuis was, kon hij 
niet weten. Toch ging alles wel op 
en ook de P.T.T. moest in het gereel 
komen, want zij hadden de tele
foonkabel van sommige huizen niet 
helemaal goed gelegd en bij het bo
ren van een klein gaatje werd dus 
prompt de hele buurt van het tele
foonverkeer af gesloten, maar ook 
dit werd schappelijk gemaakt. Een 
prachtige versiering was klaar na 
vele uren ·werk en vooral plezier. 
Het cadeau wa intussen gevonden 
en de receptie kon dus bezocht wor
den. Als een nette kudde schapen 
vertrok de hele buurt naar de. 
Vierspan, waar we geloof ik vele . 
uren vertoefd hebben en weer niet 
op de pof. Hier werden ook de eer
ste ideeën geboren voor ons optre
den tijdens de "avond rondom de 
prins", een week of wat later. Een 
prachtige avond, waar Wim, Annie 
en de kinderen er hier en daar wel 
eens "kei schon" aan moesten gelo
ven. Vele dagen hebben wij hem 
ook tijdens de Carnaval gevolgd, tot 
op de laatste snik bij het popver
branden op de markt. 
Een KEI SCHONE tijd, vermoei
end, ijskoud, dunne wind, PTT steu
nend, kostbaar, dorstig, leerzaam, 
buurtaaneenschakelend, liedjesge
voelig, te kort, en een hoop troep 
opleverend. Jammer dat we ook nog 
de versiering af moesten breken, 
waarna de rust toch gelukkig weer 
gauw terugkeerde. 
Wij als buurt hebben enorm genoten 
en dorst geleden en wensen de buurt 
van onze nieuw prins een net zo'n 
plezierige tijd toe en enorm veel 
succes. 

WIJ van de Vendelier. 

o Gezichtsbehandeling o Wimpers verven 
o Elektrisch ontharen o Make·up 

(eventueel vergoeding ziekenfonds) 0 Manicuren 

o Voetverzorging o Lichaamsmassage 
o Zonnebank o Lymfedrainage 

Gratis park eren 

A.s. maandag is het weer gratis park 
eren, geïnteress rden kunnen zich 
vanaf 08.30 uur v rvoegen aan de in
gang van het Deur ns Park. 

DE PEELSTREKEl 
...--

STICHTING 'DE PEELSTREKE~S' DEURNE JANUARl -1994 

····························~·~···········: • • . ~ -- -~--. . : .. " " ..... "". : . . ...... " ........ " . . ,,.,, ... - ~~-· - . • • 
i MANDERS i 
: BEL JOSÉ EN WALTER 04930-20101 . : • • : .........................................• 

Potgrond en compostbedrijf " 
Containerverhuur en transport :;: 

TMIE.LEN _ . " 
> .' • 

SchutsboÖm 42 Deu.rne.- Tel. 04930-12929 
...._ __ __ , 

bruin Cefé: 

( _ - ~ -
'--· 
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Zus c.n J)c.rl. 

Klaas 
Zaterdag 13 februari, de eerste klot
gemul avond, nou die dag zal ik niet 
gauw vergeten. Na het optreden van 
de Raad van Elf ging iedereen weer 
in tenue in de zaal, afwachtend wie 
als opsteker '93 naar boven gehaald 
zou worden. Toch een héél span
nend moment. Je denkt wel in een 
bepaalde richting, maar als de 
woorden van de P.R.Cie-voorzitter 

· daar helemaal niet op slaan, dan ben 
je weer terug bij af. Doch toen de 
lichtspot op mij scheen en mijn . 

Panne · 

Dames & Heren 

KAPsACot-1 

~wart 
Visser 13 

5751 BL Deurne 
04930-14075 

'Na opvoering ging het stuk' is de nieu
we titel van het blijspel dat toneelver
eniging "t vallend doek' voor u op de 
planken brengt. 

naam genoemd werd, was ik toch 
echt verrast. Leden van de P.R.Cie, 
heel hartelijk dank voor de zilveren 
steek, de oorkonde en de bloemen 
voor mijn echtgenote. Samen met 
Prins, Prinses, Bestuur, Raad van 
Elf, zet ik mij ook dit jaar weer in 
om Carnaval '94 te doen slagen en 
wens ie~ereen veel plezier! 

Alaaf 
Klaas Vogel 
Raadslid C. V. de Peelstrekels. 

Maak een keuze uit onze grote, 
gevarieerde collectie 
tafel- en vloerkleden 

Brandweer tevergeefs 

Brandweer Deurne rukte tevergeefs uit 
na melding van vuur op koeieboerderij 
Ferm. Bij aankomst bleek het echter 
een miltvuurexplosie te betreffen en 
hiervoor zijn de Deurnese vrijwilligers 
(nog) niet uitgerust. 
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FASHION FOR BOYS AND GIRLS 
DEURNE 

Ja, wej komrnen tertJg op veuler verzoek mit 
. alle bekende jeansmerken en mode vur de 

jonge, modieuze vrouw. 

VEUL PLEZIER EN TOT NAO DE CAR AVAL! 

. · Ok wej van Kees Arts Mannenmode wensen 
. iedereen prettige daag onder het motto: 

" Liever 4 daag schik, dan een neie boks!" 

- BOXM-EER - DEURN.E - CUIJK 
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