
PROCLAMATIE 

Pcelstrekels en Peelstrekelinnekes, 

Daar sta ik dan! Klaar om, als jullie prins, 
lesamen met Marian en onze kinderen 
Niels, Leanne en Marijn de carnaval 1995 
m te zetten. 

De entourage is aanwezig en wij gaan er 
samen met jullie een geweldige carnaval 
van maken, maar niet zonder gezegd te 
hebben: 

dat m'n voorganger Prins Jan VII een 
hele goeie en enthousiaste prins was, 
die met kapot te krijgen was. Ik hoop 
dat hij dit Jaar met cfe Hösbengels weer 
een schon stukske muziek zal maken; 

dat ze bij S.V. Deurne wel weer blij 
zullen zijn met een prins van de club. 
Ik daag ze nu vast uit met een blauw
witte wagen of groep aan d'n optocht 
deel te nemen; 

dat het misschien nog niet zo verkeerd 
is om als voorzitter van de Onderne
mersvereniging enkele d~gen de plaats 
van de burgemeester m te mogen 
nemen; 

dat ze het bij Brood & Van Ewijk wel 
niet zo leuk zullen vinden dat ik m een 
heel drukke periode ''.iets" meer dan 
normaal afwe7jg zal zijn; 

dat wij de laatste tien jaar nog al eens 
zijn verhuisd, en dat we dat alleen 
maar hebben gedaan om uiteindelijk 
weer in de Wa!Sberg terecht te komen, 
want daar voelen we ons echt thuis; 

* 

dat de veteranen v d W 
wel helemaal niet an e alsberg nu 
pen waarom ik dan ~h ~t,I.lldn hègrij
nen van Deurne voetbal; IJ e vetera-

W!1~be:t0~~aerin deMn~ere c~ubs in de . 
houdt, er rekening m:enan zich bezig 
dat ze het komende ~oeten houden 
zonder haar moeten stell~i~ regelmatig , . 
dat ons Marià · · d 
carnaval wel ~éé 1 J a 1 arc~tcgen deze 
gewend is; r za zien dan ze 

dat h~t În de residentie de . . 
hartstikke druk en . Ir Vierspan 
dat ook de kastelein geze ig . \YOrdt en . 
val hebben; s een goeie carna-

dat alle wintersport d. . 
&:raag ~arnaval vie;:~, h1.e eigenlijk 

langnJke bijdrage kun~en l~~~~~n- een 

dat wij hopen d t . , 
carnav&I actief m~ ie<fereen met de 
maakt, een Jekker po~ 'b· veeJ plezier 
zorgt dat er gee r1 Ier nnkt en 
horen zullen zijn. n wanklanken" te 

Tot slot onze si · 
ogans voor carnaval 1995· 

c . . . 
aii;~~al Vier Je rum met "Brood" 
maar met z'n allen. 

Carnaval, dáár zit wat in. 

Carnaval moet, el~e dag. 
Alaaf, 

* 
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Cursus Japans. 

Van de 32 cursisten is er maar eentje 
geslaagd, de rest kreeg het predikaat 
'Zakjapanner'. 

Danspasjes. 

Bij dansschool Kwik Step aan de 
Schujfelenberg te Deurne zijn de nieuwe 
danspasjes voor het komende seizoen 
weer op te halen. 

Postbus 347 

S7Sj) AH Deurne 

Telefoon: 04930 - 113~2 

Telefax : 04930 - IS8S7 

Postbus YJ67 

6020 AB Budel 

049S8 - 94SS4 

049SS - 9'2195 

Al geproefd . 
--- art Je 
lstrekelta 

pee 1 

Modellen studie. 

Gistermiddag is een delegatie van het 
Deurnese ambtenarenapparaat weer aan
wezig geweest bij een modellenstudie. 
De diverse geheel en gedeçltelijk ont
kleedde modellen toonden zich ver
heugd met de aandacht, maar waren 
minder te spreken.. over de geringe 
afstand die de ambtenaren namen. 

·A.A. 
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Calé 'I Töonckc -

StteiOnNtraat 50 
lel.:049»1'7400 

Ook voor al uw 
dart-materialen 

HOTEL GOOSSENS 
Alle carnavalsdagen open. 

Stationsplein 30 5751 JN Oourne Tel.: 04930- 12530 

Zwerfkei. 
Het station -van de Anonieme Na de enclaves Zeilberg en Lie el, die 
Alcoholisten, dat sinds kort op de kabel trots ·zijn op hun zwerfkeien, heeft 
is, heeft een eigen soapopera ontwik- Deurne (dynamisch as de neten) ook een 
keld . De komende jaren kunt u in de steen. 

· vroege ochtenduren genieten van 'As the Blij dat ze zijn! 
stomage turns'. Op z'n Deurens Is dit: De "Tandsteen" (een slecht gereinigde 
'As ge moet kitsen' en via de B.R.T. zal mammoetkies) wordt momenteel ten
het aan de man gebracht worden met . toongesteld op het marktplein. Tip van 
'De maag speelt op'. de V.V.V.: Struikel er niet over! 
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Een woord van de Praeses. 
~~ ·*' Beste Peelstrekels en Peelstrekelinnekes, 

Een .carnaval waar muziek en waar pit in 
zit; dat was de uitgesproken wens van 
Prins Jan VII en zijn Prinses Cis voor 
het carnavalsjaar 1994. Nu hiêr()p terug
kijkend kunnen we vaststellen dat carna
val 1994 in al haar facetten zeker vol
daan heeft aan deze wens. We kunnen 
vaststellen dat Prins Jan VII en Prinses 
Cis terug kunnen kijken op een prinsen
jaar waarop zij zeker trots mogen zijn. 
Hun inzet en energie was groot, zeer 
groot. 
Als voorzitter van de Peelstrekels was ik 
gewaarschuwd voor de hoeveelheid ener
gie die Prins Jan voorhanden had. Toch 
ben ik tijdens carnaval telkens weer ver
baasd geweest over de wijze waarop hij 
zich in heeft gezet op het podium en 
mede daardoor carnaval 1994 tot een 
onvergetelijke ervaring heeft gemaakt. 
Voor Prins Jan VII en Prinses Cis was 
carnaval 1994 gelukkig toch nog vol met 
verrassingen. Het is op deze plaats mis
schien wel eens aardig te omschrijven 
hoe Stichting De Peelstrekels elk jaar 
weer een Prins benadert en hoe een der
gelijk gesprek in de regel verl0opt. 

Allereerst wordt er binnen het bestuur 
nagedacht over mogelijke kandidaten en 
al of niet een lijs.tje samengesteld van 
mensen die hiervoor in aanmerking kun
nen komen. In een aantal vergaderingen 
wordt steeds dichter naar een definitieve 
persoon toegewerkt waarbij uiteindelijk 
de voorzitter de eer krijgt om de uitein
delijke kandidaat te benaderen met de 
vraag of hij al of niet met partner voor 
het komende jaar als Prins ons carnaval 
wil .dragen. 

Telkens weer i ondergetekende verrast 
door de reaktie . Veelal is de eer te reak
tie: "Waarom ik. kan ik het wel en heb 
ik genoeg aanhang?" In de af gelopen 
jaren is telken weer gebleken dat u als· 
Peelstrekel en Peel trekelinneke de door 
ons gekozen Prins en Prinses op handen 
draagt en hartelijk ondersteunt tijdens 
carnaval. Wat dat betreft hoeven ook de 
toekomstige Prinsen zich die vraag 
steeds minder te stellen. Vaak komt het 
voor dat de partner van de Prins, met 
name het podiumoptreden, enigszins 
angst aanjaagt. Gelukkig is telkens weer 

bewezen dat, zodra éénmaalde onthul
ling hèeft plaatsgevonden, net enthou
siasme alleen maar toeneemt en ook de 
Prinses met volle teugen kan genieten 
van een geweldige carnaval. Het jaar 
1994 is wederom hiervan een uitgespro
ken voorbeeld. Met name bij Prins Jan 
VII ben ik bijzonder blîj te kunnen vast- . 
stellen dat het carnaval voor hem nog . 
vele verrassingen in p~tto heeft gehad. 
Het spreekt voor zich dat Prins Jan als 
Hosbengel met zoveel ervaring in het 
Peelstrekelrijk ervan uitging, te weten 
wat hem te wachten stond. Welnu, hierin 
heeft hij zich vergist. De aanhang, maar 
ook het totale Peelstrekelwlk heeft hem 
vaak voor verrassingen gesteld en na 

carnaval kon hij ook niet anders conclu- . 
deren dan dat het Prinsschap toch iets 
anders inhield dan waarop hij had gere
kend op het moment dat hij werd 
gevraagd hiervoor. Als Stichtingsbestuur 
hebben we daarover zeer zeker een tevre
den gevoel. 

Vanaf deze plaats zou ik u allen in het 
Peelstrekelrijk. mijn mede-bestuursle
den, raadsleden plus stille medewerkers 
en alle dames in onze eigen geleding 
nog eens willen bedanken voor de gewel
dige inzet die men elk jaar weer toont en 
uiteraard in het bijzonder een hartelijk 
dankwoord gericht aan Prins Jan VII en 
Prinses Cis. 
Voor het komende jaar wederom een vol 
program. Een programma waarvan we al 
twee jaar achtereen zeggen: '.'Er kan 
eigenlijk niets meer bij", maar waarin 
we toch telkens nieuwe aspecten weten 
te verwerken om eenieder in ons 

Tinnnerbedrijf J. J oosten 
Kuilvenweg 15 

. Tel. 04930 - 17213 
5752 RR Deurne 

Werkplaats: 16153 

Peelstrekelrijk iets van zijn gading aan te 
kunnen bieden. In het afgelopen jaar is 
de Preusenavond toch wel als een bij-

. zonçlere avond nog eens het vermelden 
waard, waarbij is gebleken dat een deel 
van de Peelstrekels en Peelstrekelinnekes 
zeer verrast was met de opzet van deze 
avond. Dit heeft ook aanleiding gegeven 
tot. voortzetting van deze avond in het 
jaar 1995. Ik kan me nu reeds verheugen 
op dit bijzondere festijn. In het jaar 1995 
hebben we toch getracht wederom iets 
nieuws te gaan brengen waarbij de 
Prinsenbrunch in samenwerking met de 
K.H.D. op zondag 5 februari vermel
denswaardig is; een carnavalsmatinee 
waarbinnen de onthulling van ,het 
Éoerenbruidspaar is opgenomen van de 
K.V.O. 

'Üp deze wijze hopen ~e wederom een 
groep Peelstrekels en Peelstrekelinnekes 
een aantal uren van gezellig samenzijn 
te kunnen bieden waarbij weer nieuwe 
aktiviteiten zijn opgezet. 
Carnaval 1995 zal wederom gesteund 
worden door een fantastische Prins en 
Prinses. Ik zou hen vanaf deze plaats 
geweldig veel plezier willen toewensen 
en ben er'vast van overtuigd dat we geza
menlijk wederom een prachtige tijd 
tegem:oet g aan. Ik wens u bij het verder 
lezen ~an ·dq.e Peefstrekelkrant v·eèl 
leesplezier en hoop u allen tijdens carna
val 1995 of op een van de vele avonden, 
welke we organiseren, te mogen begroe
ten. 
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes, een 
goed carnaval 1995. toegewenst. 

Geerd Jansen 
voorzitter. 

Banken B.V. 

schoonMeids- en 
pedicure salon 

< ' ~r 
~ Monique 

. van Bal<el 

. G.ROENEWOUD 18 
5751 C_s DEURNE 

·TEL. 04930 • 1 52 45 

stationsstraat 35 

"" " . 
" :': ~ ' · .. . : . 

fotostudio 
ton hartjefls 

5751 Jk deurnè tel/fax:·04930-l3643 

'! 

l!::::================::::.t l 
voorver- · 
koopdata. \ 
Voorverkoop data lokatie Foyer Vierspan l 

.l 
P.rinsenbrunch: 28 januari van 11.00 . 

uur tot 13.00 uur. ' 
'tKlotgemul: 4 februari van J3.00 

uur tot 15.00 uur. 
Gala-avond: 11 februari van 13.00· 

uur tot 15.00 uur. ' 
Preusenavond: 18 februari van 11.00 

uur tot 13.00 um:. 1 

' ·' 

-.;;: 

. 
JJ zoekt 

' ee'n leuke 
hobby?" 
Kom eens· 

binnenlopen 
bij: 

MAKE-IJ-
STATIONSSTRAAT 45a DEURNE TELEFOON 04930·10895 

Kolofon 

Leemoaan 35 
5753 CW Deurn.:: 
Tel (04930) 10373 

Dit Periodiek verschijnt jaarlijks in een 
oplage van 6500 exemplaren en is ~n. uitg~
ve van Stichting d~ Peelstrekels. Dit Jaar 1s 
ie voor het eerst sinds jaren toFStand geko
men zonder de bezielende .. leiding van Jan 
Rakels en dat viel verdomme niet mee! 
De advertentie-acquisitie was in handen vap 
Marcel van Nunen en Fons Vullings, Marcel 
Coolen tekende voor 't merendeel van de 
quatsch, Maike Vriens deed 't tikwerk, Cor, 
Coen en Cees plakten 't geheel in en aan 
elkaar, de verspreiding lag bij de raad van 
elf en Geerd Jansen dacht het geheel in 
goede banen te kunnen leiden. Eindredactie 
was, zoals gebruikelijk, niet nodig. 

!1· 
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Carnaval in 
Deurne is één 
groot feest. 
De elfde van de elfde is weer bereikt. 11 
november, de formele start van het car
navalsseizoen. Een tijdspanne die in het 
teken hoort te staan van de ongekunstel
de vreugde van het leven. 
In zijn zuiverste vorm maakt carnaval 
deel uit van de volkscultuur. Een uiting 
die moeilijk te begrijpen is voor wie niet 
in die cultuur is opgegroeid. Carnaval is 
een feest van de betrekkelijkheid. 
Carnaval is een verkwikkend bad van 
vreugde, humor en geluk. 

Het echte authentieke carnaval, en dan 
bedoel ik het historische gebeuren met 
de roomse wortels, is -al lang uitgestor
ven. Er zullen weinig carnavalsvierders 

. zijn die zich druk maken over het ont
staan, de oorsprong van carnaval. En 
waarom ook! Daarvoor in de plaats drie 

•dagen. vol plezier voor iedereen die daar
voor openstaat. Dan is er feest; een feest 
dat immers duidelijk iets anders wil zijn 
dan het gebruikelijke leven van elke dag. 

\ '&ei.organisatie van dit fedt ~ }n het een
, trum van Deurne is evenals andere jaren· 
!cip deskundige handen;'Wars Van imitatie 

zetten het bestuur en leden van de stich
ting De Peelstrekels zich in voor de 
organisatie van deze ongedwongen feest
vreugde. 
De Peelstrekels hebben op dit punt een 
reputatie opgebouwd. Ze nemen - al 
klinkt het wat vreemd - hun taak, de lof 
der zotheid te bezingen, zeer serieus. 
Carnaval is bij uitstek geschîkt om elkaar 
te leren kennen en om elkaar te waarde
ren. Drie dagen om over de eigen haag 
of schutting te stappen, elkaar te ont
moeten. Dagen vol kleur en. klank, vol 
vrolijkheid en goedlachsheid. 

Deze carnavalskrant maakt u op voor
trefff~lijke wijze wegwijs in de carna-

valssfeer van het Peelstrekelrijk. Een 
krant in bonte kleuren met fantastische 
verbeeldingen. Een krant die u uitnodigt 
om opnieuw het levend volksgebruik te 
beleven en u te storten in het ongecom
pliceerde carnavalsfeest. .Zet de beslom
meringen van alledag van u af ;"'Naar 
mijn mening is een aanmoediging voor 
de echte Peelstrekels, en dat zijn er heel 
wat, eigenlijk overbodi.g. Een duwtje in 
de goede richting is misschien enkel 

Burgemeester Jan Smeets 

nodig voor diegenen die sl~chts voor
zichtig proeven v;m dit stukje 'onverval
ste Zuidnederlandse traditie en folklore. 

Aan de stichting De Peelstrekels zal het 
echt ~iet liggen en mijn ervaring in de 
afgelopen jaren heeft mij geleerd dat 
ook' onze inwoners weten.hoe ze het 
leuk moeten houden. 
Ik wens iedereen veel plezier met carna
val. 

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

Denkt u aàn een nieuwe keuken? 
/ Wij denken met u mee. 

Bezoek onze toonzaal. 
B.V. Botim Keukencentrum 

Stationsstraat 65" Deurne- Tel. 15815 

t 
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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 regió 
Deurne en daarbuiten aktief is. Een bouwbedrijf dat op 
ideale wijze vertrouwd vakmanschap kombineert met • 
moderne ·bouwtechnieken. Een hechte ploeg uitste
kende vakman.sen staat klaar om elke bouwopdracht 
tot in de puntjes uit te voeren. 

tot utiliteitsbouw 
De persoonlijke begeleiding va11 iedere bouwopdraèht 
garandeert een nauwgezette bewaking van iedere fase 
van de opdracht en een stipte oplevering op de afge
sproken tijd. Uiteraiird 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. 

F. J. van Nunen· ~Gl 
G. Bil,dersstraat 4, 5753 DE Deurne u~ tel. 04930-13120, fax 04930-12454· 

PERFEKT BOU_WEN VOOR 1TOT100Çl PERSONEN 

aannemersbedrijf b.v. 

Kwalit~itj e. , 
Na enkele jaren in een dalletje gezeten te 
hebben, leeft carnaval weer in het 
Peelstrekelrijk. 
De Peelstrekels kunnen met een gerust 
hart achteromkijkea naar de laatste car
navalsjaren. Maàr op hun lauweren rus
ten doen ze hiet. Om de kw_aliteit van 
carnaval hoog te houden en te proberen 
de aktiviteiten voor en tijdens de carna
valsdagen naar een nog hoger niveau te 
halen, zijn vele mensen in de weer om 
dit bereiken. 

Vorst .Hans 

De voorbereidingen voor een zo goed 
mogelijk càrnaval vangen vroeg aan. Zo 
_kan het gebeuren dat, onder het genot 
van een koel drankje, zittend op een 
zonovergoten terras, reeds besprekingeri 
plaatsvinden over een komend.carnaval, 
en een niets vermoedend persoon lang
zaam maar zeker zijn vinger !).aar het 

hun officieren van de Peelstrekels en 
gevolgd 'door hun manschappen, dê 
inwoners van het Peelstrekelrijk. Samen 
moeten zij ervoor zorgen dat all~ men
sen in het Peelstrekelrijk een schitterend 
carnaval kunnen beleven. Want samen 
maakt sterk. en samen met de Prins, d~ 
Prinses, de Peelstrekels en de onderda
nen in het Peelstrekelrijk kunnen we 
ervoor zorgen dat ook dit jaar carnaval · 
weer kan uitgroeien tot een daverend, 
spetterend en vooral geslaagd volksfes
tijn. 
De betrokkenheid met carnaval van de 
onderdanen in het Peelstrekelrijk was in 
het recente verleden ver te zoeken. De 
Peelstrekels zijn et, volgens mij, in hun 
poging geslaagd die betrokkenheid te 
vergroten door het opstarten van· een 
aantal. nieuwe aktiviteiten, zoals bijvoor
beeld 't Klotgemul, Rondom de Prins, 
de PreuBe Aovend. De bewijzen zijn 
voor en tijdens carnaval duidelijk aan
wezig. De mensen komen weer carnaval 
vieren. En wel op een manier die de 
mènsen aanstaat,.: met veel plezier en 
jolijt. Ik, en naar ik hoop ook de carna
valsvierder in het algemeen en 
Peelstrekels in het bijzonder, heb h~t 
gevoel dat carnaval in het Peelstrekelrijk 
weer leeft en dat we met een gerust hart 
kunnen vaststellen dat we een hoopvolle , 
toekomst tegemoet gaan. 
Carnaval 1995 moet zo zijn dat voorzit
ter Geerd Jansen va:n de Peelstrekels mij 
tijdens de carmivalsdagen op de schou
ders tikt en al handenwrijvend kan zeg
gen, terwijl hij de Prins, de Prinses en de 
Peelstre'kels tesamen met de overige 
enthousiaste carnavaisvierders ziet feest-

voorhoofd laat gaan, teneindè aan te vieren,: "Kwaliteitje, hè .. : .. " 
geven "Waar zijn die mensen nou mee 
bezig?". Het antwoord moge duidelijk Mag ik tot slot iedereen een gezellige_ en 
zijn: de Peelstrekels zijn dan bezig met uitbundige carnaval 1995 toewensen, 
de carnavalsveldtocht voor het naderen-
de jaar. , ALAAF, 

! , ~" = , 1 • • • • • . • Ee9 ve_ldtocJl.t onder aanvoe~ing van een _ . . 
~ - ~~~ - ~ · ~ -- ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ · ~ -- ~ - ~~~~~~~~~~~ - ~ · ~ - ~ - ~-~ - ~ - ~ - ~~~~~~ -~ ~êffi ~ e~~~~ê ~ 6~~~dd ~--~ n ~i·-- -·-~----·---···--~ 
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DAMESMODE 36/48 
BYOUX . 
TASSEN 

..,,MOLENSTRAAT 5 
5751 LA DEURNE 

TELEFOON 04930-19988 

g!ÎL 
; ~ ' ~ ' _. ~ "..;· 

· VAN . 
ENGÉLAND" 

Slagerij 
"Van Engeland" 
Molenstraat 11 • DEURNE 

Telefoon 04930-12669 

Tijdelijk werk 

Randstad Uitzendbureau bv 
Molenstraat 10 
5751 LD Deurne 
Telefoon 04930 • 2 03 60 

,,~ ] 1<tvo'natttf 
• ~. -.. '~-"} •>-· ","y. > , .• '~ 

ïr randstad uitzendbureau 

Twijfelaars Deurne. 
De Deurnese twijfelvereniging "Talni 
moet! ' heeft na lang wikken en wegen 
besloten dat ze een eigen clubgebouw 
zal gaan oprichten. Waar en wanneer zal 
he_t volgende punt van overweging zijn. 

Blouse festival. 
De Deurnese textkielwinkel organiseert 
de komende week een Blousefestival om 
haar waren aan de man en de vrouw te 
brengen. 

MUL Tl FOTO: KODAK KWALITEIT IN 1 UUR VOOR 89 CE:NT 

Molenstraat 3 5751 LA Deurne. Telefoon 04930-12583. 

Fa. G. Ugen en Zn. 
Int. Transportbedrijf 

ALLE TRANSPORTEN 
o.a.: diepladers, lang1·erl'oer en garenl"ervoer, bouw· en s1aalvervoer 

Brabant en Limburg·Twenle v. v. 
OP- EN OVERSLAGBEDRIJF 

Liesselseweg 120, 5753 PP Deume, tel. 04930 - 1 24 65, fax 04930 - 1 58 84: 
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e 
Italiaans Specialiteitenrestàurant 

Pizzeria 

· Tropisch haardhout. 
De firma "Batouri" uit Leszno (Pt1len) 
brengt binnenkort tropisch haardhOltt op 
de markt in'Deurne . Voordeel van leze 
houtsoor t is dat ze niet '!angestol en 
hoeft te wórden daar ze reeds uit een 1 o-

- pisch land komt. 

Degradatie PSV. 
P.S.V. trainer Jan Pijpenseel (voorh ~en 

Deurne), die in januari Kees Rij r 
opvolgde als trainer van eredivisioni t 
P.S.V. zal alles in het werk stellen om de 
Eindhovenaren te laten degraderen naar 

: de eerste divisie. Spelers als Ronaldo . 
Menzo en Wouters hebben dit nodig om 
leiding te kunnen geven aan een team in 
opbouw. Volgend jaar worden we kam
pioen en promoveren we weer, draaien 
een jaartje mee in de subtop en daarna 
gaan· we voor het kampioensc hap. 
Hoew~l Pijpenseel nog tot aan het inde 
van dit seizoen aan Deurne verbonden 
is, heeft hij totaal geen mo~ite met zijn 
dubbelfunctie. "Deurne draait goed, is 
een perfecte club, heeft veel tal nt in 
huis en misschien zullen we binnenkort 
ook wel wat Deurnenaren op de t.v. zien. 
Ex-prins Jo Verheijen, voorzitter van 
Deurne, is wat voorzichtiger maar ook 
hij sluit niet uit dat Deurne kweekvij\ er 
van P.S.V. wordt, ondanks de AJ .\ ' 
sympathie die Deurne koestert. 

MARCO 
POLO 

Grieks drama. 
Wederom i de Gri k in Deurne failliet 
verklaard. 

Berry van Aerle. 
" 

urd: 

r ' ·• Ol •. 

Berry had een tik op de enkels gekre,;c:n. 
Jan Rietman. inc lusief hoofdtelefoon. 
een enorme accu en meer van die dingen 
die een reporter zo intere ant maken, 
gi ng af op de "man van de derde 
Haagstraaf" en telde op z'n Engel· de 
vraag: "Beff). doe it hurt?" 
"Och··. a1d Beff):·1t hurts durhif'. 

Plaatsvervangend 
hoofd. 
Heeft u een lelijk hoofd? 
Vanaf nu î dit geen probleem mee r; 

lr al U\\ kopzorgen kunt u t •re t bij 
Pi t Ha Jie u in één klap \JOU\ ro
blemen afhelpt. 

Stier Herman. 
Bij monde van diens woordvoer t r h ·eft 
de tier Herman laten weten ge ·n th 1 ch 
,,.ezeur meer aan zijn kop te \\ 1 Il n. 

DE HOOGSTE SCORE 
HAALT U BIJ 

NOUD VAN DEN EIJNDE 

·Op het terrein \an ant 
kantoormachines, kantoor en 

reken- en kopieërma hin . oeken en 
tijdschriften, is Noud \ art d n E 1 nJe in Deurne 

de onbetwist· m H n! 

NOUD VAN DEN EIJNDE 
Molenstraat 1 (Markt). : - · 1 L Deurne 

Telefoon 04930-12561/17631. T lefax lJ~ 0-12813 
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Strikkel 1994. 
Nog daag'lijks gaan mijn gedachten uit 
naar die memorabele avond dat ik "hem" 
om de hals gedrapeerd kreeg. Die avond 
in de Vierspan staat in mijn geheugen 
gegrift als ware het niet reeds bijkans 
een jaar her. Mijn hart springt na alle 
dagen die sedertdien vergangen zijn 
altoos nog op bij de herinnering aan de 
. emoti~s die mij doorstroomden op het 
moment suprème dat mijn naam werd 
afgeroepen en ik in de spotlights stond 
voor het oog van al het kerkvolk en ruim 
vierhonderd anderen. En ik durf u te ver
zekeren: veel werd luid geroepen edoch 
zeer weinigen uitverkoren. 

kussen, ja, eventueel zelfs zijn hof wil
len schoefelen om tot uiting te brengen: 
dank, dank, duiz nd maal dank. · , . 
De verdere avon zelf heb ik in een roes 
doorleefd, en toen ik des morgens ria een 
onverwacht behouden thuiskomst achter~ 

eenvolgens, edo .h niet nqodzakelijk in 
deze volgorde, d vaderlandse driekleur 
uitgestoken, geh el alleen tweestemmig . 
het" U zij de glorie" gezongen en een 
ferm ontbijt genuttigd had, legde ik mij · 
gevoeglijk op e n oor en sliep de sl~ap 
der gelukzaligen, dat wil zeggen met de 
emmer binnen handbereik. Een verkwik
kende dagrust d ed mij deugd en ik ont-

Martien van den Broek krijgt de versierselen omgehangen ... 

Ongeloof O\'erheerste in mijn op dat 
moment reed warrig denkpatroon en 
een gevoel van mateloze nederigheid 
kwam O\ er mij, toen door het donker
blauw te bloed van gans Deurne, àe ver
sierselen werden omgehangen behoren
de bij de eretitel "Strikkel van 't Jaar". 
Woorden chieten mij ern tig tekort als 
ik deze halfgod. deze verlichte roergan
ger, deze eminente bestuurder wil bedan
ken: \ olgaarne zou ik te allen tijde de 
rode loper rnor zijn gezegende voetzo
len v. illen uitrollen, zijn ringen willen 

waakte met een hoofd waarin kleine lie
den op aambeelden hamerden, een smaak 
in de mond alsof ik zojuist de asbak 
leeggegeten had en een gevoel van opper
ste gelukzaligheid. Na mij een ongeluk 
gezocht te hebben naar mijn rechter
schoen. die achteraf bezien in de 
Vierspan overnacht had, spoedde ik m.ij 
naar beneden om aldaar mijn zo onver
wacht verkregen onderscheiding te koes
teren. 
Met vochtige ogen en een zuiver wollen 
doek:. 'ers geknipt uit mijn beste kamga-

JJommtlsdJ tllitr 
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ren pak wreef ik het glanzend zwart 
. uiterst voorzichtig een beetje op zodat 
de fragiele witte schrifttekens nog· beter 
uitkwamen. Een kort moment van wan
hoop, ja zelfs een lichte paniek overviel 
mij toen ik tot de ontdekking kwam dat 
de voor het deugdelijk en dagelijks 
onderhoud van het zilv'ren sierlijstje bit
ter ·noodzakelijke poets niet tot mijn 
huisraad behoorde. Met een vastberaden 
trek om de mond trok ik rigoureus mijn 
portefeuille en telde mijn pecunia, wat 
niet echt meeviel, eenieder schijnt bij 
zulk een feestelijke gebeurtenis niet 
alleen op u maar vooral van u te willen 
drinken. Gelukkig resteerde mij na het 
tellen der stuivers en dubbeltjes, waarin 
men blijkbaar bij de Vierspan niet danig 
geïnteresseerd is, nog voldoende om mij 
spoorslags naar de plaatselijke nering
doende te snellen ten einde mij in het 
bezit te stellen van het door mij zo drin
gend gewenste. Zodoende kon ik op 
gepaste wijze voorzien in het onderhoud 
van het lijfsieraad. 
Vanonder mijn nog zware oogleden keek 
ik speurend door de huiskamer en mijn 
ijskoude blik bleef rusten op een klei
nood dat nonchalant op de meest in het 
oog vallende plaats hing te hangen. Het 
was mijn-vetlederen medaille, in een 
grijs carnavalsverlederi aan mij uitge
reikt wegens uitermate heldhaftig 
gedrag. Dat was in de dagen van de drie
en-een-half daagse ongelijke veldtocht 
tegen de· Liesselse snoodaards, om de 
ons rechtmatig toebehorende kei terug te 
veroveren. Resoluut .rukte ik "m van de 
muur en eerbiedig hing ik mijn 
Strikkelmedaille op de vrijgekomen 
plek. Aldaar pronkt zij nog heden ten 
dage, subtiel beschenen door de speciaal 
daartoe aangeschafte sfeerverlichting. 

·Peelstrekels, bedankt voor de aan mij 
· bewezen eer. 

Martien van den Broek, 
Strikkel van 't Jaar 1994 . 

l IEHENKAPSALON: 

Stationsstraat 40 S751 'HG Deurne o4930-21999. 

de kap~er 
Q?/(=17 
0 TEL. 04930-21999 

VOOR EEN SPORTIEF EN MODERN 

KAPSEL KNIPPEN OP AFSPRl\l\K . 

CARNAVAL-VASTLEG 

( 

HeJmondseweg 109" 
• 5751 PH Deurne 

Telefoon 04930-16478 

Bedankt. 
Om carnaval elk jaar weer een groot 
succes te laten zijn, doen de Peelstrekels 
een beroep op een groot aantal mensen. 
Deze mensen zorgen op hun eigen 
manier ervoor dat carnaval voor iedereen 
kàn uitgroeien tot een waar volksver- , 
maak. De voorbereidingen hiervoor die
nen reeds vroeg in het jaar te beginnen, 
want carnaval1 eist nu eenmaal een gede
gen aanpak. Oe mensen, die de carnaval 
voorbereiden, dóen dit vaak in de avon
duren, zonder dat de buitenwacht hier 
iets van ziet. Ik kan u gerust vertellen 
dat door deze mensen vele, vele uren 
werk verzet worden. En dit gebeurt alle
maal op basis van vrijwilligheid. 
Deze mensen krijgen dan ook geen ver
goeding. Maar hun beloning is, dat op 
het moment dat carnaval in welke vorm 
of tijden's welke aktiviteit dan ook 
gevierd wordt, zij voldoen~ng vinden in 
het feit dat de door hen opgezette aktivi
teit, mede dankzij de aanwezigheid van 
de Prins en de Prinses en een feestvie
rende menigte, een spektakel wordt. 
De Peelstrekels zijn trots op deze men
sen, onze vrijwilligers achter de scher
men, want zonder deze mensen is carna
val in het Peelstrekelrijk niet mogelijk. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van onze leid
sters,traillsters van de Dansmarietjes en 
het Showballet, de PR-cie, de cie.'s 
Krant, Klotgemul, Gala-avonden, 
PreuBen Aovend, Optocht, enz., enz. 
Daarom wil ik van de gelegenheid 
gebruik maken om eenieder, in welke 
hoedanigheid dan ook, die samen met de 
Peelstrekels ervoor zorgt dat carnaval 
1995 opnieuw perfekt georganiseerd 
wordt, namens de Peelstrekels van harte 
danken voor jullie inzet en bereidwillig
heid. 

Namens de Peelstrekels, vorst Hans 

FOKA, speciallst in 
foto, video, en audio 

l'OKA FOTO VIJ)l'<l AIJl)l(5 
Kcrl ~ traat 8, l>c.:urnc.:, 1cl. tM'.nO· l lt.87 
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MOLENSTRAAT 17a 
Ter. 12632 
.DEURNE 

·* 
HEISîRAAT 135 

Tel. 22542 
HELMOND 

MOLENSTRAAT15,DEURNE 
GERDA EN.HENK SLEEGERS 

DUS TOT ZIENS BIJ 'N PINTJE IN 'li PANDJE 

Genezing op afstand. 
Jomanda, de geflipte van Ti~l, zal mid-· 

Legalisering hard
drugs. 

dels een gebed u van uw kwalen bevrij- -· Maandag a.s. wordt een coke cursus 
den. U hoeft zelf niet meer te doen dan gegeven op het politiebureau aan de 
een bedrag van meer dan f 25,- over te Hogeweg te Deurne. U kunt nog inschrij-
maken_op de rekening van het Mêdium. ven, m.aar wel graag op het lijntje. 

-
Vrijdag t/m Dinsd~g 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 Deu.rne Telefoon 04930-15192 
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SHOARMA, 

AMON 
Deurne: 
Molenstraat 6 

Openingstijden: zo. tlm do 16 00-03.00 uur 
vr. en za. t!m 03,00 uur 

Wij wensen u 
prettige carnavalsdage 

Rabobank Deurne. 
f '/ .j: 

En ...... : .. , 

mocht u in deze dagen wat geld tekort komen 
onze geldautomaten zijn goed gevuld ! 

Deurnes bos lig1; er 
beter bij. 
Na het kappen van het Deurnese woud. 

Veiling. 
· Morgenmiddag worden er weer serien

ummers uit autoradio's geveild. 

liggen de bomen er weer prachtig bij. · Baldadigheid. 

Ufo's boven Deurne. 
· Omdat er de laatste tijd nogal wat 

U.F.O.'s boven Deurne worden waarge
nomen, heeft de afdeling Ruimtelijke 
Ordening enige stopborden laten plaat
sen. 

Enige tegenstanders van het nieuwe logo 
van Deurne hebben besloten om middels 
wegomleidingen en spoorombuigingen 
het nieuwe gezicht van Deurne minder 
actueel te maken. Hiertoe heeft dit recal
citrante groepje zelfs een LOGO 
Burgemeester aangesteld. 

ZANZI-BAR MOLENSTRAAT 13 
TUDENS DE CARNAVAL 
ZUN WIJ ALLEEN 
GEOPEND OP 
ZONDAGMIDDAG 
TUDENS DE OPTOCHT 
WU WENSEN U EEN PRETTIGE CARNAVAL 

MOLENSTRAAT 21 
5751 LA DEURNE 
Tel. 04930·17748 

Bank: Rabobank 
nr. 11.08.43.339 
Giro van de Bank: 
10.90.767 
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Beste carnvalsvierders en 
viersters in het Peelstrekkelrijk. 

COMPAEN-EN 

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

J. Kessels 
Stationsstraat 35A 

Deurne 

Staatsloten 
Lotto · 
Toto 

Heel het leven wordt beheerst door jagen 
en jachten. Dagelijks worden we gecon
fronteerd met allerlei zaken, die ons 
leven bepalen. Zijn het niet de gewone 
dingen van alle dag, dan is er wel weer 
eens iets bijzonders te doen, waarvoor je 
aandacht, zorg en inzet wordt gevraagd. 
Als je midden in het leven wilt staan en · 
bij het leven van mensen betrokken wilt 
zijn, kunje niet zomaar alles aan je voor
bij laten gaan. 
Zo probeer je als pastor ook bij en met 
mensen te zijn in vreugde en_ verdriet. 
Dat wordt zeer op prijs gesteld en de 
teleurstelling is groot als daar niet altijd 
aan beantwoord kan worden. Zo wordt 
van de pastor ook een "geestig/geestelijk 
woordje" gevraágd om het carnavals
-feest in te luiden. 

Met de hete adem van een dead-line in 
mijn hals zit ik nu op de elfde van de 
elfde van het vorige jaar te werken aan 
........ juist dat geestrijke woord voor de 
carnavalskrant van volgend jaar. Dan 
valt mij op, dat zelfs de carnaval in 
Deurne ook al heel strak georganiseerd 
wordt. Het lijkt, dat er een stevig en zeer 
gedetailleerd draaiboek is binnen het 
~ . 

Peelstrekelrijk, waarmee men denkt het 
carnavalsfeest 1995 succesvol te kunnen 
la"en verlopen. Maar helaas zal dat niet 
lukken, als .daarbij niet gerekend kan 
worden op ieders verantwoordelijkheid 
om de hem of haar opgedragen taken 
ook te vervullen. Maar dat is nog niet 
alles, want ook al wordt alles goed 
gepland en zorgvuldig voorbereid, er 
zijn ook nog mensen nodig die aan deze 
akfiviteiten deel willen nemen. Daarvoor 

Meziekmaokerij 

Zoals uit bijgaande foto blijkt is carnaval 
1994 onder leiding van Prins Jan en 
Princis bijzonder goed geslaagd. Vol 

is het nodig om de goede toon aan te 
slaan, de juiste trend te zetten, h~t goede 
initiatief te kiezen .... 
Ondanks die hete adem ... wil ik graag 
laten merken dat ik de inzet van onze 
Deurnese carnavalsvereniging graag wil 

Beste Jan. 
ondersteunen met het gevraagde pasto- Dit jaar zullen wij als stichtingsbestuur 
resverhaal. het moeten stellen zonder de aanwezig
Mij n verhaal richt ik dan ook op de heid van Jan Rakels. Jan is vanwege 
geestverwanten van het carnaval, want gezondheidsredenen uit het bestuur 
niet iedereen voelt zich tot dit volksfeest getreden en heeft ons in het af gelopen 
aangesproken en dat moet kunnen in jaar te kennen gegeven alleen nog op de 
1995 onder het motto: "In vrijheid en in achtergrond werkzaamheden te willen 
alle vriendelijkheid aangeboden." verrichten voor stichting De Peelstrekels. 
In vrijheid elkaar de ruimte geven om te Uiteraard hebben wij hiervoor alle begrip 
genieten van het samen hossen en ple- getoond omdat.het werkelijk bijwonen 
zier maken, eens met een knipoog ons van de carnavalsdagen als bestuurslid 
som.s zo ernstige en zwaarwichtige.leven een wáre aanslag is op geest en lichaam 
te doorbreken en de relativiteit ervan te en een optimale conditie vereist is. Aan 
willen inzien. Volop en voluit lekker deze eis kon Janjammergenoeg niet 
ontspannen elkaar als gelijken te ont- .. meer voldoen en moest tot zijn grote 
moeten en ieder die wil öp te nemen in verdriet hiervoor afhaken. 
het Peelstrekelrijk en samen te genieten Jan Rakels is de afgelopen 15 jaar zeer 
van datgene waarin bestuur, Prins en aktief betrokken geweest als bestuurslid 
Raad van Elf ons willen voorgaan . bij de Peelstrekels, heeft zoals hij zelf 
Kortom: Lekker ontspannen om de span- zegt "14 Prinsen versleten" en heeft in 
ning van het leven van alle dag op juiste voor- en tegenspoed altijd weer zijn rug 
waarde te schatten. Carnaval vieren en onder de uit te voeren werkzaamheden 
daarbij oog en oor hebben voM elkaar, gezet. Als bestuurslid heeft hij jarenlang 
zo wordt gedeelde vreugde dubbele d~ verantwoording gedragen voor de 
vreugde. commissie Krant en heeft een zeer 

Graag wens ik iedereen heel fijne dagen 
toe en voor de Prins en zijn gevolg hoop 
ik dat zij de juiste toon weten (in) te zet
ten. 
Alaaf!!! 

wezenlijke bijdrage geleverd aan de càr- · 
navalskrant in zijn huidige opzet. Ook is 

·hij al vele jaren betrokken geweest bij de 

de Wit 

organisatie van de bejaardenmiddag en -
avond alsmede is hij velejaren afgevaar
digde geweest in het Club van 100 
bestuur. In dit bestuur zal hij overigens 
aktief blijven. 
In 1992 is Jan tot Erestrekel benoemd en 
hiermee moge duidelijk zijn dat Jan een 
bijzondere plaats in ons midden heeft 
gekregen. 

We willen vanaf deze plaats Jan nog 
eens zeer hartelijk bedanken voor alle 
werkzaamheden welke hij voor onze 
carnavalsstichting heeft verricht en moe
ten in de laatste plaats ook niet zijn 
vrouw Nelly vergeten, die in al deze 
jaren ha-ar man geweldig heeft onder
steund. We hebben als stichtingsbestuur 
even moeten wennen aan de lege stoel 
aan de vergadertafel. Wij wensen Jan en -
Nelly nog veel jaren van geluk, een 
goede carnaval en hopen nog op een 
fijne samenwerking met Jan in de ver-

. schilleQde commissies voor de komende 
jaren. 

namens het stichtingsbestuur 
Geerd Jansen, vooi;zitter 

Pastor A. Hasselman Langesiraat 140, 5754 PB Deurne 
Telefoor. 04930 - 12939 

Bloast nm Op 

vertrouwen zien wij carnaval 1995 tege
moet met Prins Kees en prinses Marian. 

Telefax ·. 04930 - 11752 

UW AD,RES VOOR AL UW ·ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN: 
* APK-KEUREN 
* SCHADEREGELINGEN . ~ 

* VERKOOP GEBRUIKTE EN NIEUWE AUTO'S 

MAAR OOK UW VERVOER KAN GEREGELD WORDEN: 
•ZIEKENVERVOER •ROLSTOELVERVOER 
•PARTICULIER- EN •GROEPSVERVOER ~ 

Carnaval 1995. · · 
Na ontwaakt te zijn uit de winterslaap is 
het dan weer zover, carnaval 1995. Een 
jaarlijks terugkerend festijn waarin we 
ons kunnen ontspannen en uitbundig · 
kunnen deelnemen aan de gezellige fes~ 
tiviteiten. Even los van de prnblemen 
van elke dag, opgaary in het fees~gewoel 
om hernieuwd energie op te doen voor 
de rest van het jaar. Een unieke gelegen
heid om onder het genot van al dan niet 
geestverruimend vocht eens te kijken 
naar de goede dingen van het leven en 
hiervan met volle teugen te genieten. 
Laat eenieder, jong en oud, een gevoel 
van saamhorigheid en vriendschap ken
nen tijdens deze dagen. Je ervaart dan 
ook dat de ander behoefte heeft aan een 
gulle lach op z'n tijd. Mijn wens is dan 

ook dat een ieder veel plezier zal bele
ven tijdens deze dagen van gekheid. De 
Peelstrekels kennende , moet u ervan 
overtuigen dat zij weer alles zullen doen 
om carnaval 1995 tot een succes te 
maken. 
Wie de nieu~e Prins wordt, is 'op het ~ 

moment van dit schrijven nog niet 
bekend. Wie het ook zij, ik wil hem bij 
deze vast veel sterkte toewensen bij de 
gezellige, maar zware dagen. Aan de 
Peelstrekels veel succes bij de organisa
ti~. . 

Alaaf, 

A.J.W. Strik 
af deliqgschef Politie Brabant Zuid-Oost 
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optocht reglement. 
1. 

2. 

Iedereen kan, al dan niet met 
een voertuig, aan de optocht 
deelnemen, mits men zich aan 
de volgende voor schriften 
houdt. 

mee naar de prijzen. De beoor 
deling geschiedt door een neu 
. trale jury en is bindend. Beroep 
is niet mogelijk. 

12. De deelnemers dienen uiterlijk 
om 13.30 uur de voor hen vast 
gestelde en ook aangewezen 
plaats in de optocht te hebben 
ingenomen. Het te laat aanko . 
men kan uitsluiting tot gevolg 
hebben. 

AANWIJZING: de optocht wordt opge
steld in de Tramstraat en Derpsestraat. 
Dringend wordt verzocht als aanrijroute 
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... dus echt al 22 jaar ... 

3. 

Andere motorvoertuigen dan 
vier wielige (bromfietsen daar 
onder begrepen) worden niet in 
de optocht toegelaten. Deze die 
nen te voldoen aan de daarvoor 
gestelde wettelijke eisen, als 
mede verzekerd te zijn tegen 
wettelijke aansprakelijkheid. 
Vóór het vertrek van dé optocht 
zullen deze aan een keuring wor 
den onderworpen. 
9e hoogte van enige uitbeelding 
mag niet hoger zijn dan 4.00 m .. , 
terwijl de breedte maximaal 3.50 
m. mag bedragen. Alle wagens 
dienen tot maximaal 30 cm. 
boven de grond dicht te zijn. Dit 
geldt voor zowel de voor-, ach 
ter- en zijkanten. 

te gebruiken de Derpsestraat tot aan de c • • t ht 
spoorlijn(dusnietviadeRomeinstraat) . OmmISSie op oc . 
13. Tijdens de optocht màg niet wor 

den gecollecteerd, tenzij daar 
voor schriftelijk toestemming is 
verleend door het bestuur van 
Stichting De Peelstrekels. 
Uitsluiting eventueel vooraf. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

' 10. 

·11. 

De bij en krachtens de Wegen 
verkeerswet gegeven voorschrif 
ten die nen in acht te worden 
genomen. 
Het is aan de deelnemers van de 
optocht (muziekcorpsen en/of 
showgroepen inbegrepen) niet 
toegestaan tijdens het trekken 
van de optocht stil t~ staan, terug 
te lopen of te rijden. 
Voor bes~uurders van voertuigen 
is het gebruik van alcoholhou · 
<lende dranken verboden. 

\ Het gebruik van verf en dergelij 
ke materialen tijdens de optocht 
om iets uit te beelden mag alleen 
met uit drukkelijke schriftelijke 
toestemming van Stichting 
De Peelstrekels. Aan deze toe 
stemming kunnen voorwaar
den worden verbonden. 
Het sponsoren van grote wagens 
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 beschik 
baar stellen van een bord van_ 
1,22 * 0,62 ml. Dit bord. dient 
aan de voorzijde danwel achter 
zijde van de grote wagen te wor
den bevestigd. 
Voor ongevallen tijdens de 
optocht is de Stichting "De 
Peelstrekels" op geen enkele 
wijze aansprakelijk te stellen. 
In alle gevallen dienen de deel 
nemers aanwijzingen door de 
politie, optochtcommissie en 
ordecommissarissen gegeven in 
het belang van de openbare orde 
en de verkeersveiligheid, 
onmiddellijk op te volgen. 
De plaatsen in de optocht wor
d~n door de optochtcommissie 
bepaald. 
Deelnemers met duidelijke 
reclame doeleinden dingen niet 

14. De deelnemers dienen de gehele 
optochtroute te volgen. Indien 
dit niet is geschied volgt uitslui 
ting voor de eindklassering. 

15. In alle gevallen waarin dit regie 
ment niet voorziet, beslist het 
bestuur van Stichting De 
Peelstrekels. 

16. Het is niet toegestaan aanstoot 
geven de en/of persoonlijk 
kwetsende onderwerpen, in de 
optocht op welke wijze dan ook 
uit te beelden (b.v. tekst, muziek 
of gedrag). 

De beoordeling hiervan berust 
bij zowel jury als bestuur van 
Stichting de Peelstrekels. 
Deelnemers kunne11 op 
grond van dit artikel de deelna
me aan de optocht worden ont
zegd. 

DRINGEND VERZOEK: 

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

Route Gro~e Optocht 

Opstellen: 
Tramstraat en Derpsestraat 
Route: 
Stationsplein - Spoorlaan - Stàtionsstraat 
- Markt - Visser - Kruisstraat - Haageind 
- Veldstraat - Europastraat (ontbinding) 

De ontbinding zal vanaf Carnaval 1995 
plaatsvinden op de kruising Europastraat 
- Molenstraat. Vanaf deze lokatie kan 
eenieder vrij eenvoudig richting huis-

. waarts keren zonder opstoppingen op het 
Marktplein. 

j<\ls ik dit zit te typeó, is het nog ver van 
carnaval verwijderd, maar toch moet de 
commissie al aan de slag om alles op tijd 
op de rails te krijgen; er moet heel veel 
gedaan worden maar we hebben mensen 
met heel veel inzet. . 
Zo moet de route bekeken worden, want 
we hebben besloten om dit jaar niet door 
de Molenstraat te trekken. De ontbin
ding zal zijn op de kruising Molenstraat 
- Europastraat, dit in verband met de · 
lengte van de optocht die de laatste jaren 
gestaag groeit zodat we op de Markt in 
de knoei kwamen voor de ontbinding. 
Verder worden alle oud-deelnemers aan
geschreven, de scholen worden aange
schreven om toch zoveel mogelijk kin
deren mee te laten doen, want wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst. Wij als 
commissie besteden ook heel veel aan-

dacht aan de kinderen, ook na de optocht. 
Maar ik wil de ouders met klem vragen 
om de kinderen na de optocht in De 
Vierspan te begeleiden; het i daar dan 
bijzonder prettig toeven maar ook erg 
druk. 
Gaarne willen we alle deelnemer nog
maals dringend verzoeken om zich aan 
het optochtreglement te houden om later 
teleurstellingen te voorkomen. Het regle
ment staat op het inschrijfformulier. 
Mij rest nog alle deelnemers heel veel 
succes en veel werkplezier: toe te wen en 
zodat men later in de optocht met trots 
aan de duizenden mensen, die lang de 
kant taan kan tonen wat met veel in pan
ning gemaakt i . 

Tie Verbaarschot 

. .. aardappeleters? .. koulijders zul je ~doelen! 

Vindingrijkste vondst. 
Deze wisseltrofee, welke sinds het 33-
jarig bestaan van onze stièhting beschik
baar is gesteld door de Strekels van het 
jaar, is ook in het jaar 1994 gewonnen 
door de familie Koppens, Wi!tedijk te 
Deurne. Vanaf deze plaats willen we de 
familie Koppens nogmaals feliciteren 
met het voor de tweede maal in de wacht 
slepen van deze geweldige trofee. 
Ook voor het jàar 1995 zal de jury attent 
zijn op de criteria vindingrijkheid, actu-

aliteit en wijze van uitvoering an alle 
betrokken·deelnemers. Langt m rhand 

rijgt deze wisseltrofee zijn a t laats 
m de optocht en speelt bij 't: e opt ht

· l nemers het winnen van dit 1 • ood 
n helangrijke rol mee bij de 

aan Je optocht. Wij wen e en1.:der 
oo Jitjaar weer veel succe to en de 
jur. 'eel wijsheid bij de bepalin; wie 
d z prachtige prijs in de w a ht ma" Ie
pen. 
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.Geachte optochtdeelnemers. 
Met recht mogen we als stichting De · graag vanaf deze pla'ats te b ~ danken 
Peelstrekels stellen dat de grote optocht voor zijn medewerking. 
in Deurne in 1994 werkelijk de grootste 

. optocht was van Zuidoost-Brabant. Een belangrijk onderdeel in de optocht 
is de kinderoptocht,' welke groepsg~wijs 
vooraan meetrekt. Ook dit jaar hebben 
we verenigingen en scholen aangeschre
ven om hen enthousiast te maken voor 

... geknipt voor de optocht .. . 

Van de jury. 
Oké, we weten allemaal dat Hans van 
Bommel de vorst is maar daar hebben 
we het hier niet over. Nee, ik kijk even 
terug op de optocht van af gelopen jaar. 
Ik stel voor dat de deelnemers dit jaar 
met een hondeslede aan de optocht mee
doen, want de tijden van de poolreizi
gers zijn teruggekeerd op zondag met 
carnaval. Amundsen zou zich er prima 
bij thuisvoelen. 

De jury deed afgelopen jaar alle moge
lijke moeite om met die barre temperatu
ren hèt potlood vastte houden. Het was 
vele graden onder nul en onze balpennen 
kampten met bevriezingsverscbijnselen; 

1d ~ llëWbé"lrWê èirls' 'op moet ~ n geven. 
Maar vooruit', waar zeuren wij over? 

"Nee, dan de deelnemers en dan met name 
.tij die als laatsten konden vertrekken. 

. 1 

Zij waren pas winterhard. En wat gedacht 
van de kinderen die meededen aan de 
langste en leukste optocht sinds j aren? 
Wij als juryleden konden de ouderen 
niet beletten zo af en toe een slokje anti
vries te nemen. Als ze niet door de snij
dende noordenwind geveld wilden wor
den voor het einde van de (pool)optocht 
was dat noodzakelijk. En het publiek, 
dat was óók in grote getale op komen 
zetten. Hier en daar waren wel wat klach
ten over de kou, maar de meeste mensen 
onden deze optocht zo de moeite waard 

dat ze de centrale· verwarming er even 
voor wilden ontberen. 
Wist u trouwens dat we in Deurne een 
optocht hadden van maar liefst 94 deel
nemers? Petje af voor zoveel enthou
siasme van al die mensen die dus niet zo 
nodig op wintersport hoefden ... 
Ook deze optocht bood weer veel varia
tie en na veel vijven en zessen (of negens 

en tienen!) was de jury weer tot een 
afgewogen beslissing gekomen om de 
prijzen te verdelen. f>at dit naar inst~m
rning was gegaan van het publiek, méen
den wij te kunnen meten aan de feest
stemming, die na afloop van de optocht 
de temperaturen in de Vierspan weer tot 
tropische hoogten wist op te drijven. Wij 
van de jury hebben alle deelnemers naar 
eer en geweten gejureerd en zullen dat 
ook in het komend faar weer doen . 
Weliswaar moeten wij het dan zonder de 
op 25 jaar ervaring stoelende voorzitter 
Theo van den Acker doen. Al die tijd, 
dus vanaf 1969, is Theo aktief betrokken 
geweest bij de jury en hij heeft in die 
jareu vele honderden wagens, groepen 
etcetera aan zijn deskundig oog voo~ bij 
zien 'trekken. Theo is geëerd met een 
extra plak onderscheiding en staat vanaf 
dit jaar trouw aan de kant als toeschou-. 
wer, hopen wij . Wij zullen hem missen! 
Uiteraard hebben wij in de persoon van 
Jaques Obers een uitstekende nieuwe 
juryvoorzitter gekregen. Hij zal ons dan 
ook helpen wanneer beslissingen moei
lijk of discutabel zijn. Deel9emers wees 
gerust, ook hij is een man met reeds een 
aantal jaren juryervaring en dat wil zeg
gen dat de kwaliteit is gewaarborgä! Wij 
slijpen alvast onze potloodjes en r~den u 
aan, u ook eens als deelnemer te onder ~ 

werpen aan onze beoordeling. Maar , 
waar u het vooral voor moet, is voor 
uzelf. U zult er ve!;':l plezier aan beleven, 

en vooral als u dát uitstraalt, komt dat 
ook zo over bij het publiek aan de kant. 
Succes en tot 26 februari om 12.30 uur 
... bij Jozef! 

• 
Henry van den Berkmortel 

•Winkelinrichtingen 
• Kantoortnrichtingen 
· ·Showrooms 
•Meubelwerken 

Jacob M.arisstraat 6 
5753 DB Deurne 

Tel. 04930-20018 
Fax 04930-21743 

• Café interieurs 
·•Restaurant int'erteµrs 
aKeukens 

Uiteraard speelt hierbij het aantal deel
nèmers een belangrijke rol, anderzijds 
mag ook gesteld worden dat de kwaliteit 
van de wagens groot en klein maar ook 
van de individuele deelnemers qua uit
voering en originaliteit op. een bijzonder 
hoog nivo staat. Uiteraard hopen we ook 
in 1995 een dergelijk resultaat te halen. 
Hierbij speelt een belangrijke rol mee 
dat de deelnemers in de gelegenheid zijn 
op de achterzijde van de wagens een 
plaat te monteren met de naam van een 
eventuele sponsor. De afmetingen van 
deze plaat staan in het reglement van de 
carnavalsoptocht vermeld. Anderzijds is 
het initiatief, wat inmiddels een vaste 
plaats heeît gekregen bij de organisatie 
van de optocht, namelijk het gratis ter 
beschikking stellen van watervaste muur
verven in een aantal kleuren, zeer goed 
aangeslagen. Zoals eenieder weet, is dit 
een grote kostenpost bij met name de 
uitvoering van grote "Yagens. Het blijkt 
telkens weer dat veel deelnemers stich
ting De Peelstrekels zeer erkentelijk zijn 
voor deze geste. Vanaf deze plaats wenst 
Commissie Optocht de sierpleister en 
muurverven fabrikant Hoeka B.V. hier - · 
voor nog eens hartelijk dank toe te zeg
gen. Ook speelt mee dat stichting De 
Peel strekels in de afgelopen jaren een 
behoorlijk prijzengeld ter ·beschikking 
heeft voor de deelnemers, mede dankzij 
het elk jaar weer ter beschikking stellen 
van geldmiddelen door onze hoofdspon
sor. Ook deze hoofdsponsor wensen .wij 

Schoenreparátie 
Lederivaren 
Ad v.d. Mortel 

Stationsstraat 15 -
Deurne 

Telefoon 04930-15768 

deelname aan onze optocht. De kinderen 
krijgen allemaal een con ~ umptie aange
boden in De Vierspan en vanaf 1994 is 
er voor elke deelnemersgroep een prijs 
ter beschikking. Dit initiatief is in 1994 
zeer goed ontvangen en we _hopen dat 
ook dit jaar een duidelijke groei te zien 
is in het aantal deelnemers van dit zo 

. belangrijke onderdeeJ. Dus kinderen, · 
spoor school en vereniging aan om deel 
te nemen aan de optocht. 

Voor het overige wijzen wij aUe deelne
m~rs nog graag op het reglement wat op 
deze pagiqa is af gedrukt. Let vooral op 
de veiligheid en wij dringen erop aan om 
tijdens de optocht het gebruik van alco
hol te rtiinimaliseren. In ieder geval ligt 
er een verbod op alcoholgebruik voor de 
chauffeurs. Dit moge duidelijk zijn. 

Ei n optocht kan niet zonder een goed 
stuk organisatie . Dit betekent dat er 
inschrijfformulieren ingevuld moeten 
w9rden. Deze inschrijffo~mulieren zijn 
wederom ver krijgbaar bij Electro 
Kuypers in de Molenstraat en Slagerij 
Van Goch i!i de Martinetstraat. We wil
len eenieder verzoeken déze inschrijffor
mulieren op tijd in te leveren. Uiterste 
inleverdatum is : 

donderdag t 6 februari 

TIJDENS .DE CARNA VALSDAGEN GESLOTEN 

l I 
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Wa ·stichtings-onderscheiding 
Het was in 't dertiendejaar van 't Peel- Zo ging de stichtingniet af en de prins 
strikkelrijk. Jan de vierde was vorst, kreeg wel weer eens een anderè. (dat 
Mooi Willieke voorzitter en destijds eens moet heden ten dage nog steeds 
was ik de prins. We brachten een be- komen!)Nu zag ik tot mijn schrik dat 

. zoek aan een bevriend prinsenrijk, de met deze onderscheidingle spot gedre
Ganzengatters. ven wordt. Aan de PRcie ten name van 
De onderscheidingen vlógen op en Cees van den Broek wordt iets uitge
neer. Sichtin~ de Peelstrekels wilde deeld wat deze onderscheidingiiet echt 
µiet achterblijvenen kondigdeaan DE goeddoet. 
Stichtingsonderscheidingtit te reiken. Of je geeft de echte of. .. je geeft er 
Maar wat hadden ze vergeten ... u raad geen! wantiedereenis er kei-zuinigop! 
't al der was geen onderscheiding. 
Geen nood, de prins had er een gekre- Oud Prins Neel l 
gen en bij hem viel 't toch niet zo op. 

·bestel- & 
bedrijfswagen 

' service 
Voltstr. 22 - Tel : 04930-22858 

Administratiekantoor Welten 

• Boekhouding 

• Loonadministratie 

• Belastingformulieren 

• Startersbegeleiding 

• Tekstverwerking 

• Jaarrekeningen 

INKOMSTENBELASTING ... 
Wij verzorgen UW AANGIFTE 

tot Jn d~ puntjes - · 
.· 

04930 -

Admönö.i~ , 
Stationsstraat 11 O • 5751 Hl DEURNE 
Postbus 274 • 5750 AG DEURNE . 
Telefoon 04930 • 11748 
Telefax. 04930 • 11231 
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Als wij uw feest orxan · eren 
is handen schudden 

het enige wat u zelf hóeft te oen"" 
F eesten, recepties of andere eve

nementen dienen zoveel ·mo
geli jk goodwill op te leveren. 

Ongeacht of ze worden georga
niseerd voor u privé of in uw bedrijf 
voor eigen medewerkers of re l a ti~s. 

Vertrouwt u die organisatie toe 
aan Pullshaw Party Service dan zor
gen . specialisten ervoor dat alle 
onderdelen van uw feest samen een 
perf ekt wo.dukt 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 f eestelij
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· 
fo rmatie over Pullshaw Party Service. 

pullshaw Il party service 
Pullshaw Party Service H. Mesdagstraat 2 57S3 DA Deurne Tel. 04930-10000 Fax 04930-19595 
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'T is weer, 
Brand-w er. 
Graag willen wij, de Deurne se 
Brandweer, u op de hoogte brengen van 
de verbeterde staat van paraatheid tij
dens de carnavalsdagen. T9t op heden 
hante·erden wij een systeem dat in de 
loop, der jaren weliswaar steeds bijge
steld en geperfectioneerd werd maar dat 
ons inziens toch nog niet optimaal werk
te. 

In de beginjaren van carnaval in Deurne 
lieten we alles op z'n beloop, stellig 
hadden wij de indruk dat de paraatheid 
van de brandweer tijdens de carnavals
dagen net zo groot was als normaal. 
Steeds vaker echter kwamen we na een 
zware nacht van erieus drankgebruik en 
feestgewoel tot de ontdekking dat er 
weer ergen een hui of buurtschap in 
vlammen\\ as opgegaan terwijl wij daar
aan helaa part noch deel hadden. Nadat 
aldus enkele volksbuurten een prooi der 
vlammen werden. bemerkten wij dat de, 
tot du ver, zeer amicale verhouding met 
de Deurnese gemeenschap op onbegrij
pelijke gronden aan 't verkoelen was. 
Steeds vaker meldden zich aan de deu
ren 'an de leidinggevenden_onder ons 
Z\\ artgeblakerde lieden die op onvrien
delijke toon be chuldigend niet alleen de 
vinger maar ook de 'ui t hieven richting 
nietsvermoedend en nog aan een zware 
kater lijdend brandweerlid. Enkele malen 
zelfs, verschenen hele. nog narokende, 
families met \er chroeide wenkbrauwen 
en eisten op dre igende toon vervangend 
onderdak. Humaan al wij toen ook al 
waren, gaven we hen koffie en zelfs ooit 
een br_podje en Yerzekerden hen daarna 
dat het in februari niet te koud was om 
gezellig te kamperen. Toen echter op een 
haar na een café tijden carnaval in vlam
men op ging, een toevallige passant wist 
zieh gelukkig in het bezit van een over
volle blaas en blu te aldu de vuurzee, 
realiseerden wij on dat het zo niet ver
der kon. 

In een rumoerige vergadering stonden 
vooi- en tegenstander lijnrecht tegen
over elkaar: Con ervatieven onder ons 

\ ' 

merkten op dat het zo'n vaart niet liep, 
het café was immers behouden. De voor
uitstrevenden echter hadden het meest 
steekhoudend argument, zij betoogden 
dat er iets moest g beuren om het voort
bestaan van de brandweer niet in gevaar 
te brengen wegens gebrek aan brandbare 
objecten. Unaniem we~d daarna besloten 
de hulp van derden in te roepen en con
tact werd gelegd met de vrijwillige 
brandweer van Til!ltjerksteradeel. Deze 
zwaar gereformeerde lieden hadden een 
dusdanige aversi ~ tegen carnavalesk 
geslemp dat zij ze t genegen waren ons 
in deze hectische periodè te assisteren. 
Wel werd door ons bedongen dat bij 
iedere mogelijke c lamiteit in een hore
cagelegenheid het nablussen door onze 
eigen ploeg verzorgd zou worden. Yol 
vertrouwen zagen we de komende carna
val tegemoet maar we werden wreed 
teleurgesteld. Bij ~én catastrofe tijdens 
de optocht op zondag werd een van de 
meest representati ve en best verzorgde 
praalwagens uit h t Deurnes· buitenge
bied een prooi van de vraatzuchtig kraai
ende rode haan. De vrolijk opgestelde 
dennebomen alsm de de uiterst decora
tie' e tropakken ingen in vlammen·op 
en de \\almen de kachel en de meege
voerde gierton li epen onherstelbare 
schade op. Gelukkig konden de op de 
wagen overvloedig aanwezige kratten 
bier door hulpvaardige omstanders gered 
worden. Onderzoek achteraf toonde aan 
dat de welwillende collega's uit het 
noorden niet tijdi g ter plaatse konden 
zijn : ze stonden t r hoogte van Zwolle 
met een lekke band. -

Hierna werd beslöten dichter bij huis 
hulp te zoeken en de hoogst gewaardeer
de A ten e br-andw er too~de zich gene
gen uitkomst te bi den. Toen echter bij 
de eer te alarmering op carnavalsdins
dag de opgeroepen Astenaren achtereen
volgen met hun blusvoertuig de deuren 
uit hun garage ramden, tussen .Ommel 
en Vlierden twee, rustig in een stal staan
de, chapen wist n aan te rijden, een
maal in Deurne vr lijk z~aaiend achter-

Ambachtelijke Frituur 

jfriture "Qeo'I ~mer" 
Molenstraat 67 Deurne Tel. 04930 -1 71 91 

GEOPEND 

Woensdag firn Zondag 11.30 uur t/m 24.00 uur 
Tegenover het Zwembad 'de Wiemel 
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aan sloten bij de voorbijtrekkende worden. In praktisch alle gevallen lukte 
boerenbruiloftsstoet en vervolgens het ons, soms na enkele hernieuwde 
geverbalisèerd werden wegens openbare ··pogingen, op deze wijze een bestuurder 
dronkenschap. en schennis van de ope~~ . te selecterèn, slechts twee maal behoef
bare eerbaarheid, was voor ons de maat den wij de taxichauffeur over te halen de 
vol. Vriendelijk dankten wij de Astense brandweerwagen te.mennen. Dit sys
brandwee~lieden voor de getoonde inze!, teem functioneerde enkele jaren tot 
gingen' ons. beraden op de door ons te ieders volle tev-redenheid maar tQch 
nemen maatregelen en stelden een plan kwam er allengs de klad in. Steeds vake,r 
dè çampagne op. werd de eenzame wachter bij de telefoon 

"' ' . _overmand door de zucht naar gezel-
Van het begin af aan was ons duidelijk , scliap, gezelligheid en geestrijk vocht. 
dat door ons zeer zware offers gebracht Steeds vaker ook werd de taxichaufféur 
zouden moeten worden om de veiligheid on~erweg betaald en werd de tot_ dan toe 
van Deurnes huis en haard te garande- plichtsgetrouwe meegesleurd in het 
ren, maar zoals u weet is geen sacrificie feestgedruis. 
ons te zwaar. De brandweer ging over op 
èen systeem van piketdiensten; er werd 
voor gezorgd worden dat bij een moge
lijk alarm één lid van de vrijwillige 
brandweer zodanig aanspreekbaar was 
dat hij de centralist van d~ alarmcentrale 
te woord kon staan. Bij een onverhoedse 
calamiteit tijdens carnaval noteerde deze 
eenzame nauwkeurig waar er wat aan de 
hand was en belde daarna een taxibusje. 
Hoewel het bemachtigen van een taxi in 
die dagen niet eenvoudig was lukte dat 
meestal wel binnen een uur. Daarna· 

Wederom recapituleerden wij en kwa
men tot de verbijsterende ontdekking dat 
het a11ders moest en enkele rigoureuze 
beslissingen zijn genomen. Het komend 
carnaval zal de Deumese brandweer zich 
gedurende vier dagen celibatair afsluiten 
van de samenleving in de brandweerga
rage aan de Antoon Coolenlaan alwaar 
zij in volledige afzondering paraat zal 
zijn voor eventuele calamiteiten. Het 
enige vocht wat wij in die dagen tot ons 
zullen nemen zal bestaan uit bluswater 

werd een rondgang gemaakt langs met aanmaaklimonade en ieder lid is 
_Deurnes ho.reca-etablissementen alwaar verzocht voor eigen proviànd te zorgen 
de aanwezige brandweerlieden gemobi- om de gemeentekas niet onnodig te 
liseerd en ingeladen werden. In vliegen--. belasten. Wel hebben wij bij ·het gemeen
de vaart ging het daarna richting brand- tebestuur het .verzoek ingediend over te 
weergarage alwaar een . bekwaäm mogen gaan tot aanschaf van een bingo
chauffeur voor het blusvoeituig uitge- apparaat met toebehoren zodat we onze 
zocht werd. Hiertoe werd een hindernis- tijd niet in ledigheid hoevèn door te 
baan ontwikkeld, bestaande uit een rode brengen. Tijdens c_arnaval zult u ons 
loper van slechts één meter breed en vijf zodoende niet tegenkomen maar u weet 
(!)meter lang welke in de lengterichting dat we voor u klaar staan als het nodig 
zonder zijstappen belopen diende te is. Wij wensen u veel plezier. · 

, --·~ 
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Zó was de optocht. Onze meester was Prins. 
Een groep kinderen van de St. Gerardus
school in de Walsberg nam onder leiding 
van een 5-tal ouders deel aan de optocht 
onder de titel: "De Gerardusschool, een 
school waar pit in zit." Wat wisten de 
deelnemende kinderen te vertellen. 
Guus: 

Stef:: 

Bert: 

We droegen een bloemenmasker 
op ons hoofd.en we waren ge
schminkt. Je kreeg ook een groe 
ne doek over je heen. Het leuk 
ste vond ik het echter in de 
Vierspan. 

Voordat we vertrokken, moesten 
we lang staan. Das was koud. 
We liepen langs de hele stoet en 
konden alles goed zien. De 

Fanny: 
snoepzak maakte veel goed. 

Om de beurt droegen we een 
bloemenbordje en deelden zon 
nepitten uit. Vandaar een school 
met pit. 

Kar lijn: 

Ronny: 

Nico: 

Bart: 

Bert en ik mochten onze prijs 
ophalen. Het was de eerste prijs! 

Behalve lopen, moesten we tel 
kens iets anders doen zoals trek 
ken, uitdelen; dragen en 
...... snoepen. 

Daan was de luie zonnebloem. 
Hij lag in de bolderkar. Als je 
stil stond, was het koud maar bij 
het lopen ging het wel weer. 

Voor de start moesten we ons 
omkleden. Dat was een heel 
gedoe. Het was wel jammer dat 
er telkens oponthoud was. Maar 
het was vooral heel gezellig. 

Zeker is, dat het koekje, het drinken en 
de warme frikandel de kou deden verge-
ten. 
Slotopmerking: "We doen zeker weer 
mee!" 

... eén school waar pitten in zitten ... 

'Re.d: NR. 18 
NiE vw 5: PRtns }tt/J t~ 
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tekening van.Anette, Laura en Yvonne. 

Het is nu al bijna weer een jaar geleden 
dat onze meester Prins van de 
Peelstrekels uit Deurne was. Voor onze 
klas en voor vele andere mensen was het 
een leuke en gezellige tijd. Er blijven 
dan ook altijd leuke herinneringen aan 
over zoals o.a. dat de meester 's maan~ 
dags of dinsdags altijd vertelde wat hij 
in het weekend beleefd had. Het mooiste 
verhaal vond ik echter dat, toen hij op 
zondag bij de bejaarden op bézoek was, 
hij aan iemand vertelde dat hij naar huis 
moest om even op de televisie te komen . 

Marleen van Dijnen 

tekening van Marleen. 
Om een meester als Prins te hebben, is 
fijn; je mag dan veel feesten, je hebt vrij. 
om mutsen te maken en we hebben van 
alles gedaan met de ouders van de twee
deklassers. We hebben een heel mooi 
cadeautje aan onze meester gegeven. 
Ook hadden we een heel mooi lied inge
studeerd. Op het carnavalsbal van school 
kreeg onze klas een button. 's Middags 
kwamen alle Peelstrekels en 
Peelstrekelinnekes. Ook moesten we de 
Peelstrekel en Peelstrekelin natekenen. 
Alles bij elkaar was hèt enorm leuk om 

al . ' een meester s Pnns te hebben. Meester, 
bedankt dat wij als klas zo'n fijn jaar 
mochten hebben. 
Yvonne Kuunders 

Vorig jaar was onze meester Prins van 
Deurne. Het was heel leuk, want ook in 
de klas vertelde hij veel verhalen over 
zijn Prins zijn. Onze hele klas mocht 
naar de receptie. We zongen een zelfge
maakt lied en gaven he m namens ons 
allemaal een cadeautje. Hij kwam ook in 
zijn officieel pak naar het feest van onze 
school. Hij zong en danste elke keer 
weer met ons mee. Alle bij elkaar was 
het hartstikke leuk om een een meester 
als Prins te hebben! 

Annette Aarts, Laura v.d . Ven, Yvonne 
Brouwers 
oudleerlingen van Prins Jan Welten 

De Dansmarietjes . . 

Wij zijn gevraagd een stukje te schrijven 
over hoe ·wij het bij de dansmarietjes 
vinden. 
Het oefenen is heel leuk en we hebben 
altijd veel lol. Met carnaval zelf is het 
optreden weer een hele ervaring om mee 
te maken. Het spreekt voor zich dat wij 
als dansmarietjes er weer erg veel zin in 
hebben en we hopen dat het net zo gezel
lig wordt als alle andere jaren. 
Eenieder veel plezier gewenst met car
naval. 

Veel dansgroetjes, de dansmarietjes 

(\-_, 

A//?f ./_/ 
• 

tekening van Yvonne. 
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... tevens uw adres voor copy-antiek 

Zeilbergsestraat 32a 5751 LL DEURNE Tel.04930-19892 

dit jaar op de kindermiddag, de Ton Laros lachen is oké show. 

E. PEELSTREKEL' 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1995 

Kindermiddag. 
Cárnaval, maandagmiddag, wat was het 
koud! Gisteren had ik ook al zo'n kou 
geleden, ik was helemaal verkleumd, 
maar gelukkig konden we vandaag bin
nen carnaval vieren, daar was het lekker 
warm. 

Ik ging vast met mijn oudere zus voor~ 
uit, mijn ouders zouden wat later komen. 
Mijn zusje en ik waren als hippie ver
kleed; een "gerafelde spijkerbroek met 
daarop een shirt wat we zelf versierd 
hadden en twee verschillende panties 
aan onze benen. Mijn moeder had ons 
opgemaakt en we hadden allerlei glitters 
in ons haar. 
Zo gingen we samen naar de Vierspan 
waar om 12.00 uur het programma zou 

gaan beginnen. Er waren al veel mensen 
toen wij binnen kwamen en ik zag een 
paar vriendinnen ván school. Alle kleur
platen hingen aan het plafond (wat waren 
er mooie bij), heel speciaal versierd. Er · 
hing een trompet boven aan het plafond, 
waar zou dat voor zijn. Misschien wel 
vöor clown Addie die zou komen optre
den. Daar .}<:wam de Prins en Prinses aan 
en ook de Raad van Elf. We moesten 
allemaal mee in een polonaise door de 
zaal, dat was heel spannend. Toen deden 
de dansmarietjes een dansje op het podi
um, dat is, denk ik, best wel moeilijk, 
maar ze deden het heel erg goed vond ik. 
We moesten daarna allemaal achter een 
lint dat op de grond lag gaan staan want 
ik hoorde de clown al aankomen met 
veel bombarie. Jammer dat ik het niet zo 
goed zàg maar gelukkig zei de clown dat 

\ 

alle grote mensen achteraan moesten 
gàan staan en dat de kinderen op de 
grond konden gaan zitten. Ik heb erg 

De grootste keus 
De scherpste prijs 
De beste service 

Uni on 
Batavus 

gelachen om de clown en hij deed hele 
moeilijke kunsten, elke keer samen 111et 
een kind uit de zaal. Ik hoopte maar dat 
hij mij niet zou vragen. 
Op een gegeven moment keek hij naar 
de trompet in de lucht, want die had hij 
blijkbaar nodig, maar hij kon er niet bij. 
Toen vroeg hij een jongetje in de zaal of 
die hem wou helpen. Dat jongetje moest 
bij hem op de schouders gaan zittèn en 
dat deed hij. Ik vond het best wel eng. 
Zo klom hij op een tafel zodat die jon
gen de trompet kçm pakken. Het ging 
best moeilijk maar het lukte. Ik vond het 
heel knap en die jongen kreeg dan ook 
een hard applaus. De clown bleef jam
mer genoeg niet zo lang en als. afsluiting 
kregen we van de Prins en Prinses een 
zakj_e chips en mochten we ook ranja 
gaan halen achter in de zaal. We zagen 
inmiddels ook .onze oul:lers staan en we 
zwaaiden naar ze, ze stonden met andere 
me.nsen te praten. Toen kondigde een 
meneer het showballet aan dus wij gin
gen weer allemaal naar voren. Die meis
jes hadden allemaal zwarte hoeden op en 
zagen er heel mooi uit. Ze deden een 
heel erg swingend dansje en het ging 
goed op de maat, heel mooi. Daarna gin
gen de Prins en Prinses en de Raad weer 
weg, want die hebben het steeds heel 
druk met de carnaval, en wij gingen met 
ons pap en ons mam nog verder carnaval 
vieren in Deurne. 
Alle leuke dingen gaan altijd veel te snel 
voorbij maar hopelijk is er volgend jaar 
weer een kindermiddag, dan ben ik in 
ieder geval weer van de partij. 

Een Peelstrekelinneke 

Tweewielerbedrijf 
·* Wijnen -\( 1 

·. 

St. Jozefstraat 27 · tel. 12494 

' ~ --.... __ . . . "-. ........ " . ............ . ~.- .... 
. ..,.---.. -~-· -

. MANDERS 
BEL JOSÉ EN WALTER 04930-20101 

Kom ook naar de kindermiddag op· maandag 27 februari 1995 
van 12.00tot14.00 uur in de Vierspan. 
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Op de wagen. 
Eindelijk was het dan zondag 7 fèbruari . , iedereen bij elkaar komen. Eindelijk gin
Ik: had hier al heel lang n ~ ar uitgekeken, gen we dan op de wagen en zagen de 
want zoals i ~de r jaar zouden Prins, Raad hele carnavalsstoet aan ons voorbij trek< 
van Elf en de Hos bengels naar de Wik ken voordat wij vertrokken. Ik vond het 
_komen . Dit vind ik een van de fijnste geweldig en heb heel veel naar de men
gebeurtenissen r<;>nd carnaval. Ik had al sen gezwaaid en snoep gegooid, gezon
een hele tijd bij de ingang staan wachte~ · gen en gedanst maar ondanks dat het 
toen ze dan eindelijk verschenen. We vreselijk koud was, kon niets mijn ple
gingen metee!1 hossen en zingen, ik met 'zier bederven en heb ik niet veel van <je 
Prins Jan en Prinses Cis voorop. Het was kou gemerkt. Pas toen ik weer bij de 
een groot feest maar de vreugde zou nog· Vierspan was, voelde ik dat ik zo ' n 
groter worden w;;in t op een gegeven koude voeten had, maar er waren heel 
moment maakte Prins Jan bekend dat ik lieve mensen, die mijn voeten weer warm 
in de carnavalsoptocht mee zou mogen maakten. Ik had een. onvergetelijke dag 
op de Prinsenwagen . Ik wist echt niet gehad. Heel carnaval 1994 was bijzon-
wat ik hoorde,· want dat was een heJe der, van de Prinsenreceptie tot aan de · 
grote wens van mij. Ik moest zelfs hui- Boerenbr\!iloft tpe, ik was overal bij . 
len van blijdschap. Ik moest nog wel een _ Ik wil dan ook iedereen nogmaals bedant 
week wachteri, en dat viel echt niet mee ken, vooral Prins Jan en Prinses Cis;,Héi 
voordat het zover zou zijn. Maar he t _was ècht een carnaval om nooit te verge
werd zondag en was de grote dag dan ·ten. ' 
eindelijk aangebroken. Ik moest al vroeg 
bij zaal Hendriks zijn, want daar zou 

. . . de dansmarietjes tijdens de receptie . . . 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! · ~ Car11aval. 
Schildersbedrijf COOL~N . 

l 
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GLAS V!=RF BEHANG 

TEVENS VERZORGEN WIJ 

UW INLIJS.TWERK 

;r A. Reddingiusstraa~ 22 - peurn~ · 

TEL. 12426 

Met een kleurwedstrijd hadden een paar 
kinderen en ik een prijs gewonnen: 
Daarom mochten we op de prinsenwa: 
gen. Dit.was heel leuk maar wei heel 
koud. Zo konden we mooi naar alle men.,. 
sen- zwa~ien. Het laatste stukje van de 
route mocht ik in de tractor zitten. Dat 
was ook een hele ervaring. Bij het einde 
stonpen papa en mama mij al op te wach
ten, zodat we samen naar huis konden 
gaan. 

Marloes Kooter 

E PEELSTREKEL 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1995 
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Showdansgroep. 
Ik ben Anne-Mijke Berkers en zit bij de 
showdansgroep van De Peelstrekels. 
Vorig jaar zat ik er ook bij maar toen als 
reserve (ik zat ook nog bij de dansma
rietjes). Wij trainèn met _11 meiden elke 
ma~ndag van 19.30 uur tot 20.30 uur 
maar meestal loopt het uit. Onze. dans 

-wordt opgevoerd door 10 personen, dit 
jaar hebben we weer een reserve. In de 
les hebben we altijd veel lol, samen met 
Anny Berkers en Sien Verbaarsch.ot, 
onze leidsters. Anny tràint ons en Sien 
zorgt voor de kostuums. Samen begelei
den ze ons bij onze optredens. 
Dit jaar doen we onze dans op een 'remix 
van de "Doop". Vorig jaar dansten we op 
muziek van de Blues Brothers. 
Ook dit jaar hebben_ we er weer een aan-

puzzel 

Plant die prikt 
Kreet bij' camàval 

1 

tal nieuwe meiden bij . Dit zijn: Sarah 
Smulders, Lieke van Bree, Linda Boers, 
Inge Meulendijks en Gertie van Bakel 
als reserve. Onze groep bestaat uit: 
,Mandy Jansen, Joska Gloudemans ~ 

Marion Geven, Ilse van de Heuvel, Els 
van de Einden en ik. 
In september zijn we begonnen m'et de 
training voor ons eerste optreden wat in 
februari plaats zal vinden. Het is hart
stikke leuk bij de showdansgroep en ik 
hoop er nog "kei" lang b~j te kunnen 
blijven. 
Tot ziens bij een van onze optredens en 
een fijne carnaval 1995. 

Namens de showdansgroep, 
Anne-Mijke Berkers 

1 

Daar hoor je mee 
Tegenovergestelde van ja 
Zit op je hoofd 

_J 

1=~ 

Geen ochtend maar 
Naam Prins 1994 
Toetje 

oplossing ontkr ':"ln deze pagina. 

) . Cafetaria 
Voor hee~lijke frites, 
. prima snacks _ e~ 

overheerlijk softijs 
'.t VIADUCT 

Ben je ook geïnteresseerd in deelname 
aan de dar,smarietjes of het showballet, 
meld je dan aan bij het secretariaat van 'BIA 

_- stichting De Peelstrekels: trnf 

p/a Marcel van Nmien 
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Nog steeds moeite hebbend om met twee 
benen op de grond te blijven, na zo'n 
geweldige carnavalsperiode, waarin je 
van alle kanten op handen wordt gedra
gen, zit ik aan mijn bureau om datgene 
op papier te zetten war carnaval 1994 
voor ons heeft betekend. Je denkt graag 
terug aan die fantastische tijd die net 
achter ons ligt. Het is net alsof je in een 
film hebt gespeeld, vergelijkbaar met 
een spannende avonturenfilm, maar dan 
met ons in de hoofdrol. Het is bijna 
onmogelijk om datgene wat je in die 
periode hebt meegemaakt, op papier te 
zetten. 

Er zat pit in. Bedankt! 

Een film die begon tijdens de zomer van 
1993, toen voorzitter Geerd Jansen op 
een feestje terloops tegen mij zei dat hij 
mij bij gelegenheid wel eens wilde spre
ken. Waarom wil Geerd mij nu spreken, 
denk je dan en bij al je activiteiten tij
dens die zomer spelen allerlei ge~achten 
door je hoofd. Totdat we na een aantal 
weken elkaar weer tegen het lijf liepen 
op de Markt. 
"Potverdorie Jan", zei Geerd, "gij bent 
ook nooit te bereiken. We moeten elkaar 
spreken en je hebt waarschijnlijk wel 
een idee waarover.: Nu hadden we elkaar 
al vaker gesproken, meestal in 
Hosbengelverband, maar dit keer moest 
het iets anders zijn, zou hij me mis
schien willen polsen over het "Prins
zijn"? 

ie conclusie was juist en nadat met 
name Cis liet merken het wel te zien zit
ten als prinses (wat ze eerder op de Markt 
tegen vriendin Relmie ten stelligste als 
"onmogelijk" en "ik nooit" had afgewe- ' 
zen) was er niet veel overredingskracht 
meer voor nodig om çms te doen beslui
ten deze eervolle uitnodiging te aanvaar
den. 

Vanaf dat moment brak er een periode 
van voorbereidingen aan met de nodige 
voorzichtigheid en geheime afspraken. 
Een periode waarin je elkaar op feestjes 
en bijeenkomsten soms glimlachend, 
dan weer. corrigerend aanldjkt wanneer 
de mensen uit je omgeving het weer 
eens nodig vinden om over de komende 
carnaval te discussiëren. Thuis gekomen 
had je vaak dolle pret omdat je de men
sen mooi op het verkeerde spoor had 
gezet of soms ook vroeg je je af of men 
misschien iets in de-gaten zou hebben. 
We hebben het overleefd zonder kleer
scheuren, want op 2 januari 1994 was er 
niemand buiten het bestuur en onszelf 
die ook maar iets vermoedde. 

Beste Peelstrekels en Peelstrekelinnekes, 
deze dag, 2 januari, was het begin van 
een fantastisch mooie tijd voor ons. Een 
periode die we heel intens hebben 
beleefd en waarvan zomaar op onver
wachte momenten stukjes door je hoofd 
flitsen. 
Zoals het moment van de onthulling; de 
totale verbijstering en verbazing bij de 
Hosbengels en de hartelîjke ontvangst 
van de aanwezigen in de zaal. Nooit zal 
ik de reactie van kersvers leider J. v.d. 
Loo vergeten toen ik geheeLtegen zijn 

draaiboek in plotseling "Waidmansheil" 
inzette. 

Flitsen van de zondagmiddag, net voor 
de receptie; bezig met de laatste voorb~
reidingen word je plotseling gesom
meerd om op te schiden omdat "men" 
er aan komt. Die "men" blijkt dan ev:en 
later de volledige·Harmonie te zijn die in 
vol ornaat niet meer dan 100 man op 
deze prachtige januari zondag in aan
tocht is om ons een serenade te brengen 
en daarna te begeleiden naar de Vierspan. 

Als een echte Prins en Prinses werden 
we in een open Landauer, vóoraf gegaan 
door de Harmonie, naar de Vierspan 
gebracht. De flitsen van de receptie. De 
honderden handen die we hebben 

geschud en de spontane, hartelijke woor
den die ons werden toegesproken, vaak 
vergezeld- van prachtige cadeaus en 
schitterende bloemen. 

De flitsen van die geweldige zaterdag, 
22 januari, toen we verrast werden met 
een televisie opname voor het program
ma "Kassa". We hebben "het land" laten 
zien, dat er in Deurne optimaal en sfeer
vol Carn&.val wordt gevierd. Nog maar 
nauwelijks bekomen van dé 
ze ervaring, werden we later op deze dag 
verrast door de spontane optredens in 
Rondom de Prins door familie, vrienden 
en collega's. ,_, 

Flitsen van de muziekgezelschappen 
Krek Goe, Hendig Zat, Bloast Urn Op 
en de Hosbengels; die ten alle tijden 
voor meer dan 100% hun bijdrage lever- . 
den om de carnavalssfeer te verhogen. . 

Flitsen van buurtbewonders, enthousiast 
en in goede samenwerking be~ig met.de 
versiering van ons huis, als deelnemer 
aan de optocht, als artiest of tóèhoorder 
aanwezig op de avond Rondom de Prins. 

Flitsen van de Dansmariekes, vrolijk en 
opgewekt, aanwezig met.hun spontani~ 
teit en enthousiasme. Telkens weer wis
ten zij met·deze instelling en hun .dans-. , . ,· ' ~ . 

pasjes vele momenten tot bijzondere 
momenten om te toveren. 

Flitsen van je familieleden, overal en 
altijd aanwezig. Dan eens op de voor
grond, dan weer onopvallend ergens in 
de zaal of in ander carnavals gedruis, 
altijd aanwezig om ons te steunen. 

Flitsen van de optredens tijdens de Gala
en Klotgemulavonden. Het waren avon
den waarop de artiesten van zowel bin
nen als buiten Deurne voor topamuse
ment zorgden. De aanwezigen hebben 
met volle teugen genoten. 

Flitsen van Vorst Hans, Voorzitter Geerd 
en de leden van bestuur en Raad van Elf, 
Prei, en al hun dames die altijd van 's 
morgens vroeg tot 's avonds laat voor 
ons klaar stonden. 

Flitsen van het bezoek aan Het Rijtven 
en De Wik. Het zijn flitsen waarbij je 
evel} tot bezinning komt wanneer je ziet 
dat wat wij gezonde mensen als vanzelf
s_prekend vinden, voor deze kinderen 
niet is weggelegd. Maar tegelijkertijd 
ook dankbaar vanwege de vreugde en 
bHjdschap die je, door je aanwezigheid, 
vooral bij deze Peelstrekels teweeg kunt 
brengen. 

Flitsen van de adjudant en Vorst, die de 
. hele carnaval rondzeulden met instru
menten, mondstukken, cape, steek, scep
ter, veren, jassen, opdofkeffer en ander 
gereL-Zonder hen hadden we onze rol 
niet kunnen uitvoeren. 
Flitsen van de Hosbengels die ook zon
der mij als muzikant door de geweldige 
medewerking van· Jan en Pieter tèlkens 
weer borg stonden voor een goed stuk 
muziek, waarbij vooral stemming en 
spontaniteit de boventoon voerden. 

Flitsen van dè fotogr.ûèn die de hele car
navalsperiode ,op. scherp stonden om alle 
ontroerende, bijzondere en grappige 

momenten vast te leggen, zodat wij ook 
nu nog en tot in lengte van dagen kun
nen genieten van deze onvergetelijke 
tijd. 

Flit.sen van de vele prachtige momenten 
boven op podia, biljarttafels en andere 
verhogingen in de horecagelegenheden 
van het Peelstrekelrijk. Te midden van 
enthousiaste carnavalsvierders .en opge
zweept door éle klanken van de diverse 
kapellen die ons vergezelden. Het was 
hartverwarmend overal zo'n positieve en 
enthousiaste sfeer aan te treffen. 

Flitsen van de mensenmassa op de Markt 
op car11:avalszaterdag tijdens de Sleutel
overdracht en daarna gezellige happe
ning tesamen met de andere Prinsen van 
Deurne in de Vierspan. Het bezoek op 

· zondagmorgen aan de nieuwe 
Erehosbengel Frans Kuypers in Ommel, 

· de 
mensen die op Carnavalszondag de 

hevige kou trotseerden om de optocht 
voqrbij te zien trekken. De kindermid
dag, de optocht in Zeilberg (historisch 
voor de Peelstrekels), de Rosenmontag, 
de Boerenbruiloft, en dan elke dag weer 
de sfeervolle ontvangst in de 
Residentie. Tot slot natuurlijk het mooie 
moment van het Popverbranden op de 
markt waar we temidden van enthousias
te carnavalsvierders onder de emotionele 
klanken van de Hosbengels carnaval 
1994 afsloten. 

Naast deze uitbundige en overweldigen
de flitsen denk je op bepaalde momenten 
ook terug aan de intiemere momenten. 
Zoals de uitnodiging van een peuter die 
me op de eerste officiële gelegenheid 
uitnodigde voor háar ·verjaardag met de' . 
woorden: "Als ik jarig ben, mag jij ook 
op mijn feestje komen". Dit konden we 
natuurlijk niet af sJaan. Flitsen van de 
mooie en vrlendschappelijke momenten 
!n de auto onderweg 's 'nachts na een · 
gewèldige avond of overdag snel nog _ 
ergens naar toe, komen boven wanneer 
zomaar ergens uit de radio klanken weer
klinken van dat ene mooie lied van-Gloria , 
·Estefan. 

Beste Peelstrekels en Peelstrekelinnekes. 
In mijn proclamatie riep ik ieder op om 
carnaval 1994 te laten worden tot een 
festijn met pit, een carnaval waar muziek 
in zit! Dankzij de steun van allen die op 
enige wijze bij carnaval 1994 in het 
Peelstrekelrijk waren betrokken, is dit 
meer dan 100% g~lukt. 
Carnaval 1994 zal _voor ons onvergetelijk 
blijven. 

Heel, heel hartelijk dank ! ! 

Prins Jan 7 en Prinses Cis van het 
.. Peelstrekelrijk 
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Tijden_s Carnaval live muziek 

Liefde is hem .of, haar 

'.) 

· tijdens de Carnaval 
meenemen naar 
"De .Potdeksel" 

. I 

;,) . . ·,,DE POTDEKSEL" 
Markt:4 - De il ~ne · - · 04930-:13260 · 

. Nieuwe smikkel· 1 

• 

boetiek in Deurne. 
Wie van lekker eten houdt, kan voortaan 

J terecht bij Smikkelboètiek ~ Vulcanus' 
' gelegen aan het darmka~aal te Deurne. 

Specialiteit van de uitspanning is de 
· du.bbel~evulde koekoek, die desgewenst 
geflambeerd geserveerd wordt. 

Rookgerei. 
Na Steffi Graf en Gabriëla ~abatini 
begeeft ook een , Ne~erlandse têmttsster 
zich op het gebied van de reukwaren. 
Binnenkort zult u verblijd worden met 
Richard Kraijshag. 

' 

---- -

Zwangerschap. -
Omdat elke vrouw trots is op haar buik 
tijdens de zwangerschap, heeft dè firma 
'Nee uw keus' de 'zwangerschapselas
tiek' uitgevonden. Dit kleinood, vervaar
digd uit hetzelfde materiaal dat de zwan
gerschap had kum1en voork0men, geêft 
op de centimeter nauwkeurig aan hoe 
het staat met de buik van de aanstaande 
moeder. Over de inhoud zegt .de. stiek 
.niets, dit laaLz.ij over aan een maatschap 
die zegt gespecjaliseerd te zijn in dit 
-soort normale dingen. 

- . - -
Paul Gabriëlstraat 6a 
5753 ÖG. Deurne . 
Tel. 04 930-11 041 
Fax 04930-: l 0989 

- - - -- ..,. - --- -- - -- -

~iVii i ~ 
DRUKWERK SERVICE Voor al uw drukwerk 

E PEELSTREKEL 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1995 

Kunstmatige 
insiminatie. 

Zadencentrum KJ. Kus zal binnenkort 
de bevruchting van het stamboekvee ter 
hand gaan·riemen. Dit melde ons de alge- · 
meen directeur van het-centrum, de heer 
Wil Lig. 

Jaarlijks onderzoek. 
De tekstkielfabriek te Deurne gaat jaar
lijks een borstrokonderzoek houden, ten
einde te bepalen Ó{dit Of\misbaár kle-· 
dingstuk voldoet aan de Europeae 
richtlijnen. 

·' . . . 
.... 

• . 

~:;-.~~fr;; ~4 ." .. 

BLOEMEN 
EN . 

KADOSHOP ' .. 
PIET EN TONNY VULLING$ 

Stationsstraat 27 - Deurne 
Tel. 04930-12091 

Kluisstraat 1 - Helmond 
Tel. 04920-38401 

/.WIM 
i= VAN.DE 
~ 

__ "" ! WAARSENBURG 

..,. PrOduktie· en Orgonisolieburo 
oe11osingel 26. 5751 SM Oeurne 
P.O.Box201. 5750AE Deurne 
The Netherlonds 
Tel + 31 (0) 4930- 16409 
Fox +31 (0) 4930-10035 
ABN·Amrobonk 52.33.39.968. 
Nl 7688.337.B.OI 

Openingstijden 
ma.t/m v rij 07.00 tot 22.00 1.1u~ 

~·:> 

- za. 08.0Q tot. 20.00 uur 7 .-,, "">ri 

zo. 09.00 tot 20.00 uur 

BLASIUSSTRAAT 31 

. 5754 AS DEURNE 

04930-16240 WHEREVER YOU GO, GO TEXACO 

BLASlUSS1'RAAT 27 
5154 ·As DEURNE 
Tel.. 04930 - 21138 

TEUNISSEN PARKET 
VLOERLEGGERSBEDRIJF 
VOOR · BEDRIJVEN 
EN PARTICULIEREN 

Stationsstraat 4a 
deurne tel. 10180 

sieraden van Ringeling, 
om door een ringetje 
te halen ' 
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DeP 
De Prcie verdwijnt! Binnen afzienbare 
tijd zult u waarschijnlijk van onze sma
keloze grappen, ons oeverloos gezwam 
en onze misselijk makende schooiacties 
verschoond blijven. Nu is het niet zo dat 
}Vij compleet gaan verdwijnen uit het 
Deurnes straatbeeld. Wij hebben, tot 
spijt van velen onder u, niet de intentie 
te verkassen naar een plaats waar het 
aangenamer toeven is dan in Deurne, om 
de doodsimpele reden dat ons een derge
lijke plek niet zo snel te binnen wil 
schieten. Natuurlijk zijn er alternatieven 
als Aruba, Hawaii of Zoutelande, maar 
die gaan onze financiële middelen te 
boven. Neen, er zijn veel· beroerdere 
stekkies dan Deurne, je zult maar in · 
Mierlo wonen, of erger nog: in de Zeil
berg. Niet dat wij iets tegen voornoemde 
metropolen hebben, maar je zult toch 
maar dagelijks bij Helmond gevoegd 
worden of tegen een standbeeld aan 
moeten kijken van een op 't verkeerde 
been staand figuur die op 't punt staat 
z'n volgetaste kruiwagen om te laten 
sodemieteren. Jawel, Deurne is zo gek 
nog niet en wij hebben dan ook besloten 
al het gene te doen wat binnen onze 
beperkte mogelijkheden ligt om dit dorp 
van kaliber op te stuwen irt de vaart der· 
volkeren. (je mag me gerust citeren 
hoor, Jan Willem) 

Daarom heeft de PRcie in overweging 
genórrien haar naam te veranderen in "de 
Stichting Deurne Propaganda" . Er waren 
nog diverse andere voorstellen zoals: 
"Stichting Smeitoverdenbalck" en "Het 
Jan Smeets Memo rial Comité", maar die 
werden met een krappe meerderheid 
weggestemd. Voor het gemak houden 
wij als doelgebied het Peelstrekelrijk 
aan, wij willen immers onze afkomst niet 
verloochenen. Een waar scala van ideeën 
is reeds aan ons brein ontsproten om 't 
Deurnes centrum nog aantrekkelijker te 
maken voor de hele hordes toeristen die 
ons pittoresk ogend dorp jaarlijks over
spoelen. 

Onder het motto "oude wijn in nieuwe 
zakken" en om verzekerd te zijn van een 
"gouden start" is het besluit gevallen een 
nieuw logo te laten ontwerpen. Evenals 
de gemeente Deurne die haar Willibror
dus, die rijk aan traditie en dus ouder
wets en niet van deze tijd was , de laan 
uit schopte, heeft ook onze nieuw op te 
richten stichting de pretentie "dynamisch 
en in beweging" te zijn . Om onze ver
bondenheid met Deurnes gemeentelijke 
overheid weer te geven willen we ons 
figuurtje een beetje spiegelen aan dat van 
de gemeente, dat wil zeggen gifgroen om 
de bodemgesteldheid aan te geven en "no 
balls", wat de gemeentelijke politiek 
symboliseert. Aanvankelijk hebben we 
zelf geprobeerd een logo te ontwerpen, 
maar zelfs de meest creatieven onder ons 
bleken niets in elkaar gewrocht te heb
ben wat maar enigszins in de schaduw 
van het "gemeenteontwerp" kon staan. 
De beste resultaten bleken nog verkregen 
te worden door de rechtshandigen links 
te laten tekenen. Ten einde raad hebben 

CIE verdwijnt. 
we een plaatselijke kleuterschool om 
hulp gesmeekt en gelukkig kon een 
leidster van groep één ons verzekeren 
dat haar · pupillen wèl iets gelijksoortigs 
in elkaar konden draaien, het vaderland 
was gered. 

Onze plannen zijn groots edoch eenvou
dig, wij noemen hier graag onze eigen 
activiteitenkalender. Op dit nieuwe peri
odiek zullen niet slechts de evenementen 
vermeld worden die ook daadwerkelijk 
in een vraag voorzien. Iedere plaatselijke 
middenstander die zijn overtollige voor
raad tegen woekerprijzen wil slijten mid
dels een "bloedgezellige" markt of bra
derie hoeft ons slechts een kattebelletje 
te sturen. Graag zullen we zijn evene
ment passend aankondigen op onze 

toch graag- wil onze stichting nachtver-· 
·blijven ter beschikking stellen in de 
vorm van kartonnen dozen met daarop 
de tekst: "Deurne heeft ze". 

Als "Stichting Deurne Propaganda" 
willen wij ons sterk maken voor . ons 
culturele erfgoed. Museum "de Wieger" 
mag zich dan ook in onze warme befang
stelling koesteren. Deze bakermat van 
beschaving, deze tempel der kunsten, 9it 
toevluchtsoord voor de naar cultuur 
snakkende Deurnese bevolking, waar de 
plaatsefijke met verf smijtende creatieve
ling een prominente plaats inneemt, zal 
als het aan ons ligt wekelijks i11 staat 
gesteld worden een werkje van e~ele 
tonnen aan te schaffen. 

nieuwe affiches. Ook de kiosk exploita- Evenzo belangrijk voor ons is de stimu
tieclub mag zich verheugen in onze lering van en vooral het maken van 
aandacht. Van dit architectonisch hoog- propaganda voor, de Heemkundekring. 
standje, dat zo fraai harmonieert met ons Iedere Deurnenaar weet immers het 
idyllische dorpscentrum, wordt immers Heernhuis blindelings te vinden en is 
zo vaak gebruik gemaakt dat · er bijna zich bewust van al het lovenswaardige 
dagelijks gemusiceerd wordt door deze dat hier gedaan. wordt door een grote 
of geeneen. Wij zijn blij reclame te groep rasdeurnenaren. Wij, als stichting, 
mogen maken voor deze volksfeesten zijn er dan ook heilig van overtuigd dat 
die, door de geweldige verdraagzaam- deze overweldigende belangstelling 
heid van de omwonenden en de ruime vanuit Deurne gedeeld zal gaan worden 
blik van de gemeentelijke overheid, vaak door de rest van èle wereld. Iedereen wil 
tot diep in de nacht voortduren. Uiter- · toch graag meer weten over al die be
aard zullen ook andere baanbrekende en langwekkende Deurnenaren die hier in 
unieke evenementen zoals de jaarlijkse de loop der eeuwen in de schrale grond 
tentoonstelling van de Pluimvee en lèonij- gewroet hebben. "" · 
nenfokkersvereniging, de volksspelen op 
koninginnedag en de nieuwjaarsreceptie 
van burgemeester en wethouders op onze 
kalender vermeld worden. Om Deurnes 
dynamisch en vernieuwd imago uit te 
dragen zullen deze activiteitenkalenders · 
over de gehele Benelux verspreid wor
den. 

Om recht te doen aan onze "grote· stads
allures" willen wij ook onze plaatselijke 
zwervers wat meer in de picture bren
gen. Een beetje stad 'heeft immers een 
heel legertje landlopers in dienst, die de 
inwoners en vooral de toeristen met een 
dubbele tong ongevraagd van commen
taar voorzien. Bovendien blijkt het een 
vertederend gezicht, deze lieden tegen de 
kerk in 't zonnetje te zien zitten met hun 
dorstlessertjes in de groezelige knuistjes. 
Om hen het gevoel te geven dat ze er 
echt bij horen -en dat willen we allemaal 

Alsof · al deze actiepunten nog niet ge
noeg zijn wil de "Stichting Deurne Pro
paganda" (i.o .) ook een vervolg geven 
aan de reeds in gang gezette verfraaiing 
van het dorpsgezicht. Om in de regio 
mee te tellen moeten de decoratieve 
bordenbossen aan de invalswegen zo 
spoedig mogelijk uitgebreid worden. 
Suggesties die van onze kant op tafel 
gelegd zullen worden zijn onder ande
ren: "Peelstrekelrijk, in vriendschap . 
verbonden met de Pottenbakkers". (een 
leugentje om bestwil), "Deurne, Kernwa
penvrije Gemeent~" (hoewel we hieraan 
twijfelen) en ook "Deurne, Wereldge
meente" (met het air dat wij ons aanme
ten is Europese Gemeente duidelijk te 
min). De bestaande borden zullen wij 
trachten iets vrièndelijker te doen lijken: 
"Centrum betáald parkeren .. . . maar wel 
gratis rondrijden". Uiteraard willen wij 1 

ook ·hier de nieuwe billboards plaatsen 
waarop belangwekkende gelegenheden 
breed uitgemeten zullen worden. Wij 
noemen alvast de verjaardag van de 
burgemeester en de precieze d;tta waarop 
kerstmis en de 5 mei viering vallen. 

Ons voorlopig laatste aandachtspunt, we 
willen per slot van rekening niet over
werkt raken, behelst het spektakel binnen 
de gemeentepolitiek, of beter gezegd, het 
ontbreken daarvan. Dagelijks lezen we in 
de regionale dagbladen over raadsverga
deringen waar de stukken van af vliegen, 
malverserende ambtenaren en_ corrupte 
politici. Ook dit is een manier om als 
dorp of stad in de picture te komen, 
alleen wordt daar door Deurne nog geen 

gebruik van gemaakt. De nieuwelingen 
in de gemeenteraad, die aanvankelijk nog 
wel ais recalcitranten, dwarsliggers en 
rustverstoorders werden aangemerkt, zijn 
na een verblijf van een jaar in de ' slaap
zalen der Deurnese politiek ook inge
dommeld. Van enig vuurwerk is dan ook 
geen sprake meer. Om nu wat leven in 
de brouwerij te brengen hebben wij het . 
voorstel gelanceerd enkele "cheerlea
ders" aan te stellen. Enige appetijtelijke 
deerntjes van gezonde boerenkomaf met 
blozende appelwangetjes, stevige benen 
en struise boezems zouden een aanvul
ling moeten zijn voor het, nu al over
vloedig in de raad aanwezige, vrouwelijk 
schoon. Gestoken in frivole kostuumpjes 
zouden ze ieder voorstel of àmendement 
met gejuich en gezwaai van de pompons 
kunnen begroeten. Vertederend zal het 
zijn te zien hoe bij elke geslaagde inter
ruptie Dankers op zijn hoge vom:hoo.fd 
gekust zal worden en onze eerste burger 

. af en toe schalks in de wang geknepen 
wordt. Naar onze bescheiden mening zou 
dit in korte tijd de animo voor de publie
ke tribune danig verhogen en zouden de 
regionale paparazzi elkaar verdringen 
voor een plaats op de eerste rij. 

U ziet, de "Stichting Deurne Propagan
da" wil er hard tegenaan gaan. Hoewel 
enkelen onder ons met versleten automo
bielen de subsidie van 81000 gulden 
graag zouden zien komen, is het ons hier 
natuurlijk niet om te doen. Wij willen. 
Deurne de plaats geven die ze verdient, 
een oase van beschaving, tussen de 
Limburgse kannibalen en de Helqiondse 
beurzensnijders. Een plek met allure, 
met elan en ,; in beweging", onder . de 
bezielende leiding van een èchte burger
vader. Er wordt aan gewerkt. 

Cees van den Broek, vieze-voorzitter. 

Voor al uw 
lingerie 
nachtmode 
en badmode 

LIVERA 
DEURNE 
Stàtions_
straat 13 

De gouden PR/CIE tip. 

U wilt dat carnaval langer duurt? Eet 
dàn met die dagen enkel uien, knoflook 
en bonen, het blijven niaar drie dagen, 
maar u zult zo eenzaam zijn dat het veel 
langer lijkt. 

)' 
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Café-Zaal 

Oud Brabant 

Wij wensen iedereen veel 

ple~ier tijdens de 

Carnavalsdagen. 

DEURNE Kerkstraat 2 
Tel. 04930··20000 

...... en dan is het tijd om 
· .even een napje te eten 
geniet van onze 
speciale Carnaval.s-menu 's 
even.een telefoontje en er 
staat een tafel voor u klaar1 
Oude -Liesselseweg 20, tel. 12162 

Makelaarskantoor. o.g. 
VAN SANTVOORT & VAN SANTVOORT B.V. 

Archltektenburo. 
VAN SANTVOORT B.V. 

Bouwburo. Projectontwlkkellngsmlj. 
VAN SANTVOORT e.v. "DE ROOSDONCK" B.V. 

DEURNE: LAGE KERK 13 - TEL. 04930 - 2211 l 
NUENEN: BERG 2 - TEL. 040 - 833708' . 
EESEL: EIKENBURG 5 · - 'TEL. 04970 - 13393 

~4 ~44~ LEllllE~ fltT flui P4fl, 
~44~ POE UET 4F\J4L 

· ~E~~UEtPEN tN PE Q4fl ~ 

RAZOB wenst u drie vrolijke dagen ~ 

nv regionale 
afvalverwerkingsmaatschappij 
zuid-st-brilbant 

Gulberg 9 
. postbus 252 

• 5670 AG Nuenen 
telefoon 040·835889 

telefax 040·8J9025 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1995 

, . 
, I • .. , 

QIEN S T EN CE NTR U M Derpsestraat la/d Deurne 
Telefoon 04930 - 11855 

); . ' 

Dames & Heren 

<~ ::-
..-

wart 

Teruglopend 
kerkbezoek. 
Om iets te doen aa~ het teruglopend 
kerkbezoek gaan de diverse parochies 
zich nog meer inspannen om de jeugd 
binnen te krijgen. De eerste activiteit is 

.. een swingmis welke aanstaande zaterdag 
om 20.00 uur begint · in de 
Willibrorduskerk aan de Markt te 
Deurne. De muziek bij deze happening 
zal verzorgd worden door een echte mis
j ockey en het licht wordt van bovenaf 
geregeld. Op zondagochtend zo rond een 
uur of 10 is er voor de die-hards een 

. hostieparty in elkaar geknutseld. 
Tijdens de swingmis wordt er niet gecol
lecteerd, want men betaald aan de dem: 
een luttel bedrag ter gemoetkoming in 
de kosten. Een ding is alvast zeker : 
Omdat er geen alcoholica verstrekt 
wordt, gaan de jongeren na afloop kaars
recht naar huis. 

• 

•, 

Visser 13 
5751 BL Deurne 

""'" 04930-14075 

Waterbedden 
Stretch Top Systeem! 
Uniek rustig zonder golven. 

EEN MAAND GRATIS OP PROEF 

Li_· -

· Triest hoogtepunt. 
De jaarcijfers van de gezamenlijke begra
fenisondernemers laten zien dat de winst 
met 25% is toegenomen. 

HOUTEN SPEELTOESTELLEN 
• sçhommcls· 
•glijbanen 
• spt.elhuisjes 
• klimtorentje 
•blok hutjes 
•wipwap 
* MA .. \T\\'ERK 

IS M()(;l'l .l.IK 

- ---- - ---
Grot~ B0Ït~l7; · .:- 575 3 PE Deurne - Tel.04930 -16501 

Nu in onze showroom: 
de nieuwe Volkswagen Polo. 

De n1euweVolksw3Qef!Poloalvanal f 23895.-
~s is inclusief BTW Pn BPM. eKclusiel kosten n1klaa1 maken Wlfl•~ • 

AUTO DMMEN B.V. &);.. 
PIET MONDRIMNSTRAAT 18 .f!JJ 
5753DJ (JEURNE 
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Boerenbruiloft. 
Het is voor ons· een ·hele belevenis 
geweest om zo de boerenbruiloft te k-tm
nen vieren en waaraan'zo veel mensen 
hun inzet hebben gegeven om alles goed 
te laten slagen. 
Na"de drukbezochte receptie van Prins 

'Jan in de Vierspan was het z9ver. Onze 
waardering gaat uit naar de grote inzet 
van het werkcomité van de K.V.O. om. 
elk jaar de onthulling weer op een ver-· 
rassende manier te brengen. De tekst 
was keurig op het bruidspaar aangepast. 
Daarna maakten we er samen een gezel
lig feest van. Het. was één grote familie. 
's· Avonds gingen we met de bruilofts
gangers naar de jachthut op Klein 
Bruggen, waar de buurt, familie en vrien- · 
.den ons al opwachtten. De erwtensoep, 
roggebrood met zult, broodjes en koffie 
lieten zich goed smaken. 
Riek en Toon zorgden voor een fijn stuk
je muziek. Ook Hermenieke ~-'Hendig 
Zat" maakte er een gezellige boel .van. 
Daarria kwam Prins Jan met-zijn gevolg 
die een vrolijke prnzikale noot mee
speelden. De volgende dag werd ons 
huis mooi versierd door de buurt en de 
.onechte familie. Het zag er prachtig uit. 
Op 15 februari, carnav~lsdinsdag, de dag 

GEBR. 
ALDENZEE B.V. 

Op alle velden en 
wegen, 
Kom je Aldenzee 
tegen. 

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

·dat er getrouwd werd, was het te koud 
om thuis met paard en koets opgehaätd 
te. worden. De onechte familie eh de 
bruidsmeisjes waren wel aanwezig. Een. 
lekker neutje als voorproefje smaakt'ef 
ook zeker niet slecht. Met de auto zijn 
we naar het Gerardushuis vertrokken, 
waar het ook heel gezellig was: Buiten 
stonden d,e koetsiers met hun paarden, 
koetsen en wagens klaar om alle feest
gangers naar de Vierspan te brengen. 
Ook de blaaskapellen ontbraken Qiet. 
Onderweg werden we bij Van de Weijst 
getrakteerd op warme hapjes. Vanwege 
het koude weer kon de,trouwerij niet op 
de kiosk gehouden worden. 
Prins Jan zou ons in de Vierspan in de 
onecht verbinden. Na de trouwplechtig-

. heid was er een gezellige, drukbezochte 
receptie met daarna een groot feest. . 
Het was voor ons een heerlijk bÓeren
bruiloftsjaar. Graag willen wij dan ook 
iedereen bedanken die bij deze prachtige 
belevenis betrokken was. 
Het was geweldig, bedankt!! 

Peier en Anna 
en hun kinderen Wilfred, Anja, Francy 
en Peter. 

- PAARDENTRAILERS 
- VEETRAILERS 
- SCHAMELWAGENS 
- SPECIAALBOL)W 
- REPARATIES 
- ONDERDELEN 
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Leembaan 1 o -5753 SL . Deurne :::'\ 
Telefoon 04930-17938 .z 
Telefax 04930-20553 o 

E PEELSTREKEL r 

. STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1995 

( BOÉREB/lOÉLOFJKLEIER 
i VLIEGENKAMPSTR~OT 50 
(_ 5f123 AT VENLO·BLIERICK 

077-871750 
(privé) 823704 

petit restaurant~ · koffieshop 

K 

Wenst u een fijne carnaval! 

Met carnaval zijn wij gesloten 
Stationsstraat 17 '. Deurne · 

Telefoon 04930-14758 
Fax 04930-;23043 . 

Onthulling 
Boerenbruidsp·aar 
1995. 

zondag 5. februari in de Vierspan oi:n 
14.30 uur. 

Programma 5 februari: 

12.00 - 14.00 uur 
14.00 - 14.30 uur 

Brunch. 
Concert 
Koninklijke 
Harmonie 
Deurne. 
Onthulling ·14.30- 15.15 uu~ 

Boeren bruidspaar. 

· 15.15 - 15.45 uur Concert 
Koninklijke 
Harmonie 
Deurne. 

We hopen vele Peelstrekels en Peel: 
strekelinnekes op deze middag te ont
moeten zodat we er weer een geweldig 
feest van kunnen maken. 
Reservering van kaarten voor de brunch 
bij het bestuur KVO of bij de 
Peelstrekels, zie elders in dit blad. 

' 
Wie zal het Bruidspaar 1995 zijn~?? 

Boerenbruiloft Carnavalsdinsdag 28 
februari 

13.30 uur 

14.30 uur 

15.00 uur 

Bijeenkomst in het 
Gerardushuis in de 
Wals berg. 
Vertrek stoet bruilofts 
gasten naar de Vierspan. 
Trouwerij in De 
Vierspan. 

We hopen weer op "Unne schöne hoop 
volluk" die het bruidspaar zal vergezel
len naar de Vierspan, waar na de trouwe-

. rij gelegenheid is om het bruidspaar te 
feliciteren. 

Tijdens de route en onder de receptie is 
er gezellige muziek. 

j -0 

Namens de KVO wensen wiJ. alle ·Peel- ' 
. 1 

strekels en Peelstrekelinnekes een gezel- . 
lige carnaval 1995 toe. 
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van 

internationaal transportbedrijf 

heftrucl<verhuur op- & overslag 

jan -verhaegh b.v. 

voltstraat 22 - postbus 77 
· 5750 ab deurne - hol land 

tel. 04930-13331 
fax. 04930-10611 

Aannemersbedrijf 

GIELEN 
TEVENS LEVERANCIER VAN 
KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN 

Leembaan 60 
5753 CV Deurne , , 

Tel. 04930 - 11491 . " . 
Fax 04930 - 21226 

van der weijst 
haageind 1 deurne tel 14043 

Aangesloten bij het Interieur Waarborg fonds 

lndustrieweg 21 
5753 PB Deurne 
Telefoon. 04930-20314 

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

textiel en woninginrichting 
St jozefstraat 6 

Oude Liesselseweg 12 

~erenkamps textlel bv 
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tuincentrum 

~ IIJifNJMN 
N.Schrama 

Langstraat 142 5754 PB Deurne Telefoon 04930-19624 

Ingenieuze vondst. 
De Deurnese politie agent Herman Dat 
heeft een premie van f 25 .000,- opge
streken voor zijn idee een halt toe te roe
pen aan het steeds meer toenemende 
vandalisme, gepleegd door senioren. 
Omdat tot voor kort nog niemand had 
gehoord van deze vorm van vandalisme, · 
heeft de commissie besloten om de heer · 
Dat vorstelijk te belonen met deze novi
teit op het gebied van geweldsbestrij
ding. Het spreekwo . C(r~ !uidt "Misdaad 
loont niet". we kunrien rtil Voortaan spre
ken van "E~~ politie inval levert altijd 

" 1 • • 

wafop". ,· ' · 
De heer Dat wa~ . niet bereikbaar ~oor 
cömmentaar wartt' illmiddeÎs heeft hij _op 
58 jarige leèftijd de dienst verlate·n en is 
ergens rustig' gaan wonen. ' . . 

:; . . o: 

A . 

Winst PSV. 
De krant brengt de leugens in het land. 

Deurne proinotion. · 
Door het laten plaatsen van verkeerslich
ten die continu op roo~ staan, heeft de 

· stichting Deurne Promotion weten te 
benadrukken dat Deurne een conserva~ 
tief boiwerlc is, waar de vooruitgang 
maar moeizaam op gang komt. 

Raadvergadering. 
.. " . 

In de maandelijkse raadvergadering van 
Deurne had iedereen het weer mis. De 
jackpot bevat nu een bedrag met 18 nul
len en daar wat voor. 

YO Manda. 
De omstreden gebedsgenezeres Jomanda . 
uit Tiel zal met haar trein door Deurne 
razen zo rond de klok van 4 uur 's nachts. 
Gelovigen wordt verzocht zich niet te 
dicht aan de perronral)d te begeven om 
een glimp van hun heldin op te vangen. 
Daar rond dit tijdstip vanuit tegengestel
de richting een chloortrein met een vaart 
van 170 kilometer per uur aan komt 
razen, adviseert de G.G.P. de ongelovi
gen hun ramen gesloten te houden en te 

1·. ' 
evacueren naar een veiligeré pfáats. . 

)f, 

Duurloop. 
• T t' J. 

Lopersgroep Deurne organiseert op 
bevrijdingsdag een ,Dqurloop door. 
Deut ne ; het inschrijfgeld bedr,aagt f 
250- - - ' 

' - <ir r l']?h<Jff"l11P\f rt">rT 

Philips nieuwtje. 
De firma Philips te Eindhoven heeft een 
nieuw snufje ontwikkeld da_t de veilig
heid op straat bevordert. Het kan met 
name ingezet worden tegen mensen die 
anderen lastig vallen. Het 'scheerjeweg
apparaat' komt in mei op de markt. 

Deurnese ·kunstenaar 
blij verrast. 
Toen de Deurnese kunstenaar Piet Peut 
bij thuiskomst een liggend vrouwelijk 
naakt in zijn sponde aantrof, was hij blij 
verrast en greep hij meteen naar zijn 
penseel om dit moment voer het nage
slacht vast te leggen. 

SINDS 1935 DEUTZ 1 tf;J j. 
FAHR 

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



CARNAVALSKRANf 
UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL' 

PEELSTREKELSenHOSBENGELS 
pommelopin, ofwel "Op Ommel op in". 
Op minne hermenie-muziekmap zit ne 
sticker: "NOG NOOIT IN OMMEL 
GEWEEST? KOM NOU!" Misschien 
hebben de Hosbengels dè gelèèze en 
gingen ze daorum naor Ommel mi car
navals-zondig. 

. .. Ja, ja, ". de Hos bengels. 't Is 'n 
sportief völkske. 
Vruuger gingen de mensen te vóet naor 
Ommel, op biddevart. Mer de 
Hósbengels klommen mi zun allen in de 
bus. Ze reeje vanaf ' t Peelstrekeldomein, 
"De Vierspan", dur 't Dorstvlegelrijk, 
óver de Aa, 't r'Ommelpotters1and in. 
Tot an de Noodkerk (die noemen we hier 
nog steeds zo). 't Lèste stukske, tot 
Ommel-City-Centre, gingen ze te voet. 
Ze deeje net of ze al zeuve kilomèter 
onder de geitewolle zokken hadden. 

" .Ja, ja,". de Hosbengels. 't Is 'n slim 
völkske. 
Tenminste inne daorvan. Prins Jan VII 
kwam eflçes veuraf. Wa háále zeej ie. 'n 
Tien vur tt:f_neelspeule. (Die zal ie z'n 
jongens op school nie gève). Hij wist 
zich: "Van de Prins gin kwaod!" 't Waar 
alleen mer urn ons thuis te haawe. 'n Par 
minute was ie weg, en toen". 

... Ja, ja, ." de Hosbengels. 't is 'n 
muzikáál völkske. 
Prins Jan VII ha ·zin hiele nog nie 
geleecht of we heurde: 
Boem!, boem! , boem! (Dè is 't vurdeel 
van 'n growte troom. Die dringt al binne, 
vur er 'n raom of deur open gi.) Efkes 
daachten we dè er nog naoweeë van 't 

hermeniebal in onze kop tamboerde. 
. Ier niks hoor. ·n Bont gezelschap kwam 
er an. Hosbengels. Ere-Hosbengels. 
Oud-Hosbengel . KHD-ers, Prins Jan 
\'II, Prinses Ci , or t, Road v. Elf, 
Dansmariekes en nog áánder. Zelfs in de 
. 1efmaond is 't in Ommel nie zo druk. 

chön en hillemol om erwaachts . ·t 
Begös wa in onze buik te kriebele. ('t Is 
toch nog áorig, a ze aachter op owwe 
plak staon te speule ! ) 

... Ja, ja, ". de Ho bengel . 't Is 'n völks
ke mi stérke longen . In Ommel wisten 

de mensten te vertelle, dè tijdens de 
"Graf Waldersee-m~rs", de dakpannen 
·alsmer umhog wipte. 'n Schön serenade 
van.de blaoskapel en 'n wèrrufll praotje 
Vän maestro Jan v:d. Loo. Dan, 't urnhan
ge van die sjieke Hosbengelmedaillie, 't 
één en aander umlijst dur 't kleurig car
navalsgezelschap "De Peelstrekels". 
"ERE-HOSBENGEL 1994" " . 'n Titel 
wor ik gruts op ben! 

". Ja, ja, ". de Hos bengels. 't Is 'ök 'n 
hèndig völkske, want ze blieve mer 
èfkes. De bus naor Deurze stond er al 
wir. Ons Tiny en ik mochten er ök in 
zitte (en nog wel vèurin). Hil efkes ha ik 
'n aorig gevuul: "t Perdje dan?? 't Is 
toch d'n dag van 't perdje?" Och, ge 
kaant nie álles hebben. 'n Bus van v. 
Goch, én 't perdje is iets teveul van 't 
goei. Vuls te vruug ,druk gemakt. We 
dreije d·'n Heuvel op en wa sti daor? 
Krék, 't perdje! Prins Jan VII, Prinses 
Cis, ons Tiny en ik in 't koetske. Zóiets 
kumt alleen mer in sprookjes veur. 't 
Waar net d'n Efteling. 't Vierspan (nie 
vur d·e· koets, net as bij 't Hippisch 
Centrum in 't Zandbos, mer fn de koets) 
ging op "De Vierspan'' an. De deur ging 
open, en er klonk 'n schön muziekske 
van de Hosbengels. En dáor stond ze. De 
gastvrouw van De Vierspan bij uitstek. 
Willeke! Mi ópen èrrum nog wel. (Schön 
toch urn Ere-Hosbengel te zijn.) 

... Ja, ja, ".de Hosbengels. 't Is ok 'n 
dórstig völkske. Hoewel, ". zön ze die 
pilskes die ons Tiny en ik dizze carne
valszondig in de haand gedawt kreege, 
ècht nie zelluf op gekanne hebben? 
En as ge dan 's aovends laot wir thuis 
komt, is 't vurbij. Of bitter gezi ' s mer
gus vruug, want er kraaide al nun haan. 

og efkes zitte, samen mi on_s Tiny. De 
been op taofel en hartstikke muug. Er 
lag wa confetti in d' n herd. 't Rook naor 
snert en koffie en er botste nog blaosmu
ziek in ons orre. 
Hosbengels, Prins Jan VII, Prinses Cis, 
Peelstrekels en Dansmariekes: '"t 
WAAR SCHön, EN Dè WAAR 'T!!" 

Ere-Hosbengels '94, Tiny en de kinde
ren. 

Voor al qw snacks 
en koude schotels. . 

Deurne. (Koolhqf) 

Tel. 04930-16195 
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~ Slagerij J.P. Bouwmans 
,~ ~.-----

,Bloemencenh-1.-<m 

I 

Vat\ Devt~Set\ 

Velds+t-aat 5 - Tel. 04930-12102 

Det.-\l'"he 

·.Carnavalslied 
1994. 

· Meiodie: F. vd Kerkhof 
Tekst/arr.: P. Verhees/J. v.d. Loo 

Lö me los" ... 

· Refrein: 
Lö me los en lö me goan en lö me schuif
ele, 
ik moet de Prins wir achternao'. 
Lö me los en lö me goan en lö me gnuif
ele, 
hflaj hi zinne steek verkejrd op stao. 
Lö me los en lö me goan en lö me schuif
ele, 
zet dè ding dan andersum. 
Wans as ge Prins van Deurze bent, 
en as iederein uw kent. 
Dan die steek (stamp, stamp)!! 
wir andersum. 

Vers: 
La (30 keer!) 
En wa doen waaj mi die steek "". 
Wier gedraaid dè 't nergens op leek "." 
HOY! 
Refrein. 

Vers: 
La (30 keer!) 

· En de Prins van Dem:ze keek."" 
Nór de steek die recht op bleek" ... HOY! 
Refrein. 

.Refrein. 

~~de~ - Cho/fte-;;J 
. \ . .Afdoicyc/e'ii - /. Jid, r\ . . · 

mark martens 
· deurne 04930-16642 

bolland 

mark martens 
fabriekstraat 35b 5753 AH Deurne 

Tel. 04930-16642 

::--..--:::: 

Leren blij zijn, is leren goed zijn 
al het overige is het verleren . 
(Julien de Valckenhaere) 

Gaand door Deurne tijdens de carnavals
activiteiten voor en tijdens de carnavals
dagen zie je mensen jóng en oud die 
daar weg mee weten. Soms zie je het 
tegenovergestelde. Neemt niet weg dat 
l).et eerste over:heerst en d~t je j_e ku~t 
laten meeslepen in de sfeer die opgeroe
pen wordt. . Je zoekt een gelegenheid 
waar die sfeer >is. Muziek, het liefät Jive, 
warmte, kennissen en. vrienden. Kortom: 
waar je je thuis voelt. 

Het valt mij op dat in I)eurne gaanqeweg 
een dergelijke sfeer aan hèt ontstaan is. 
Zeker in diverse gelegenheden. Deze wil 
ik niet met name noemen, anders doe ik 
anderen wellicht tekort. 

Toch is er iets dat daarmee in strijd is en 
daar wil ik het even over hebben. Velen, 
groot en klêin, -werk©n aan een uitdos-" 

spec. Harley-Davidson 

sing, carnavalswagen of iets ande~s en 
dóen i;ian de optocht mee. Zij hebben 
onderling veel plezier en doen alle moei
te te laten zien wat ze voorstellen of wat 
ze gemaakt hebben. Voorzover er té'ch
niek aan te pas komt, willèn ze l<t,ten 
zien dat die techniek werkt. Mij valt 
daarbij op dat veelal bij de toeschouwers 
van die optocht er kei;melijk geen ca~na
valssfeer ontstaat. Joch nemen zij de 
mo~ite om de opto.cht te gaan zien. 

Is het toch moeilijker Óm je in die sf eer 
te plaatsén als toeschouwer dan als deel- , 
ne(e)m(st)er? Of willen wen.iet laten 
zien dat we er plezier aan beleveren? Ik 
kan me dat eigenlijk niet voorstellen. 

Ik zou zeggen, geniet er van, dan genie
ten de deelne(e)m(st)erS, nog meer. 

Strekels en _StrekeliI1nek'es, een goede 
Carnaval 1995, Alaaf 
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PietrMondriaanstraat 38 ~ DEURNE 
Tel. 04930-17611 

f, 

r~ Tongzoenen.· 

1 Maandag aanstaande vertrekt ':"eer een 

1 bus richting N.oordzee •. alwaar tegen 
middernacht de voorbijtrekkende tong 
gezoend kan worden. 

. Bloot op T.V. 
' Enige verontruste lezers van deze krant 
belden de redactie of 'dit wel toegestaan 

fis . Ja, dit mag, mits uw gorgijnen geslo
ten zijn en u niet van uw toestel valt. 

·eurne 
MAX WIE??? 

MAX WA?_?? 

MAX WAAR??? 

MAX HAVELAAR!!!! 

eerlijke koffie uît de 
wereldwinkel 
stationsstraat 31 a 

-· ·~r ~~ 
"0~ . r~~ 'o • , . ."....- \\ /'/lr ' A· ~ -~ , . . '"',r . "\ ~~ '//, / ~p-

11 "~ 1 r;;:; . , '(5;)\ 

8
. ·: ~ <f· wr ~'t- . 

•. -»- .. . ·4$) 
. ·~ 

~~-e-
... ~- relatiege:ochenken g 
Eendracnt 7 - 5751 SB Deurne-Holland 
Tel. : 04930 - 15314 Fax: 04930 - 17355 

WEGENBOUWMAA TSCHAPPIJ 
J. HEIJMANS B.V. 
Westhoven 14 
Postbus 1289 
6040 KG Roermond 
Telefooh 04 750-299Q9 
Telefax 04 750-20909 
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Gerard 81ldersst1u17, 51S3 DE Deurne 

Telelooh 04930 -10203. Faic 04930-10633 

BEZOEK ONZE Nl,EUWI! SHOWROOM '. 

VOLLEDIG INGERICHT MET HET 

NIEUWSTE SANITAIR, BADMEUBELS 

EN BUPASSENDE WAND EN VLOERTEGELS 

Tipisch Deurne. 
Oktober vorig jaar kampeerden er enige 
neo-indianen in de kasteeltuin te Deurne. 
Het ligt in de bedoeling dat er een per
manent kamp gaat komen yan al die 
mensen die wat dichter bij de natuur wil
len staan. We spraken met,Tsja Man, 
oppei:hoofd van de splinternieuwe orga
nisatie "Squawtsch". 
"U heeft een nieuw organisatie opgezet 
en tevens enige Tipi's, met welk doel?" 
Tsja Man lurkte aan zijn niet onaanzien
lijke pijp die met veren en een heuse 
vogel versierd was en sprak met een 
stem die niet van deze wereld leek te 
komen: "Inderdaad". 
? 
Meneer Tsja Man, we stelden éen vraag". 
"U stelde er twee en de· eerste heb il 

beantwoord, gun me tijd" 
Hierna hulde hij zich in de rook van zijn 
pijp en danste hij een vreemde maar 
ritueel ogende dans. 
"Het doel, hervatte hij , het doel is niet 
belangrijk, we leven in een prestatie
maatschappij; er zijn genoeg doelen, 
waarom nog een doel?" 
De voorhang van de Tipi ging open en 
de zevende vrouw van Tsja Man trad 
binnen met een schaal vol gevonden 
ooft. "' 
"Ga zitten!" siste het opperhoofd. 
Wij van de krant hadden het niet meer 
en probeerden ons een houding te geven. 
Dat dit niet lukte bleek uit de reaktie van 
de geestelijk leider, die fijntjes opmerk
te: "Houdoe!" 

Autobedrijf J.H. MandeJS & Zn. 
Voltmut 1 ·'!loek Li-lHweg 

0 
· SJVRL Deame, tel 04930-~626, b.g.g. 15600 

J. STEEGHS 

vur schon 
blumkes 
dag en nacht 
bai ons uit de 
bloemen· 
automaat 

RENAULT 

HAAGEINO 24 

Uw modecentrum bij uitstek 

Markt 10 - 04930-12506 - Deurne 
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Klotgemul. 
De tweede Klotgemul die vorig jaar 
plaatsvond, mag in alle opzichten 

· geslaagd genoemd worden. Ja, er waren 
schoonheidsfoutjes en ja, er stonden 
nagênoeg dezelfde groepen op het podi
um als in 1993 bij de eerste editie. Want 
hoewel er voldoende talent in Deurne 
aanwezig is, bleek dat het moeilijk is 
voor mensen om de grote sta.P naar het 
podium van het Klotgemul te maken. 
Met het derde Klotgemul in zicht blijkt 
dat die drémpelvrees door een flink aan
tal groepen en mensen overwonnen is, 
maar daar leest u verderop nog het een 
en ander over. 

In 1994 traden er 9 groepen op en als je 
dan na afloop eens je oor te luisteren 
legt, merk je dat het Klotgemul definitief 
haar plaats in het Deurnese Carnaval 

... ~t Stief op Klotgemul 1994". 

heeft gevonden. Twee avonden, een 
avond meer dan in 1993, en ongeveer 
750 bezoekers bevestigen dit overduide
lijk. Er waren acts die het publiek meer 
aanspraken dan andere, maar het 
Kiotgemul is in eerste instantie bedoeld 
ter vermaak van de Deurnenaar en beoogt 
niet het professionele gehalte van de 
'echte' entertainers te halen, hoewel 
men menigmaal dicht in de buurt kwam. 
Op zaterdag werd voor de derde maal 
'd'n Opsteker' uitgereikt aan iemand die 
achter de schermen veel onmisbare hand 
en spandiensten verricht met betrekking 
tot het carnaval in Deurne. Ditmaal was 
Sien Verbaarschot de uitverkorene en op 
haar bescheiden wijze nam ze het klei
nood in ontvangst van de microfoongoo
chelaar en PrCie lid. 

In deze nabeschouwing willen we niet 
alle acts nogmaals de revue laten passe
ren. Wel willen we Raoul Kivits bedan
ken die zijn vader verving en Peter Aarts 
voor het schrijven van het Klotgemullied 
dat tijdens de 'grand finale' door alle 
artiesten op indrukwekkende wijze ten 
gehore werd gebracht. 

Kijkend naar dit jaar kan gezegd worden 
dat het streven, om nieuw bloed aan te 
trekken, geslaagd is; maar liefst vijf 
nieuwe acts zullen voor u optreden en 
ook de presentatie is in andere handen 
overgegaan. Bert van de Broek neemt 
het over van Henk van de Kerkhof, die 
de eerste twee edities op voortreffelijke 
wijze aan elkaar praatte. Verder zal er 
voor de eerste maal met extra licht 
gewerkt gaan worden wat weer een 

nieuw element toevoegt. De organisatie 
van het Klotgemul tracht door goed te 
luisteren naar én de artiesten én het 
publiek te komen tot een zo goed moge
lijk pakket van vertier, want het motto 
van het Klotgemul is en blijft: 

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

Rest ons nog u op de hoogte te brengen 
van de belangrijkste data met betrekking 
tot het Klotgemul, . 
4 februari 1995 
van 13.00 tot 15.00 uur 
in de Vierspan 
Tot zaterdag 12 of zondag 13 februari 

De Klotgemulcommissie 

INGiiaJ BANK 

Stationsstraat 16 
Tel: 04930 - 16866 
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Zultkoppen . .. 
M~t ingang- van 1994 hebben de' Cis. H'èt was eén avond de Zultkoppen 
Zultkoppen besloten een onderscheiding waardig en er werd tot in de kleine uur
in het leven te roepen. Deze onderschei- tjes càrnaval gevierd. · 
ding heeft-de naam meeg€kregen: D'n De traditionele krentemik, hanebillen en 
Biels róggebrood met zult werdewop carna
D' n Biels geeft de binding aan tussen valsdinsdag aangesneden en gegeten. 
De Zultkoppen, Hotel Stationzichten Uiteraard was D'n Biels 1994 van de 
het spoor. Tevens is de strekking dat het ·· partij. 
gaat om ondersteuner, lastendrager, deel Voor 1995 staat op carnavalszaterdag en 
van een netwerk, belangrijk voor verdere uiteraard in de residentie van de 
ontplooïng, het gaan in verschillende Zultkoppen de uitreiking van D'n Biels 
richtingen en belangrijk voor maat- 1995 op het programma. Deze zal wor
schappelijk en economisch functioneren. · den uitgereikt door D'n Biels 1994, Cor 
Ook kan er sprake zijn van een "dwars- van Laarhoven. 
ligger". · Wilt u weten wie dat wordt, zorg dan dat 
Uitgaande van de symbolische betekenis · u er bij bent. De uitreiking geschiedt tus
en aan de hand \.;an de vastgestelde voor- · sen 21.30 uur en 22.00 uur. De 
waarden is deze onderscheiding in 1994 Peelstrekels zijn er zeker. Eveneens bent 
voor de eerste keer uitgereikt aan de u carnavalsdinsdag uiteraard van harte 
heer Cor van Laarhoven. Dit gebeurde welkom. 
op carnavalszaterdag in aanwezigheid 
van veel carnavalsvierders- en de 
Peelstrekels met Prins Jan VII en Prinses 

1l:IJSTEN 
MAKERIJ 
i.V.DZWAAN 

Voor gezond brood 
en vers gebak !! 

ALLES UIT EiGEN BAKKERIJ 

Ol,Jde Liesselseweg 16, 5751 WP DEURNE 

GEZOCHT 
1 bos bloemen 

Af gevat bij de uitreiking bij de autocross 
door onze trouw (dorst)lustige vorst 

Hans 
(denk aan schoonheid). 

Terug te bezorgen pij de jou bekende 
dame van een raadslid voor de · 

Prinsenade. 

Groetjes, Wij vieren. 

De Zultkoppen 

HAARMODE 

Behandeling met en zonder afspraak. 
DAMES- en HERENSALON 

Steenweg 19b - 5707 CD Helmond - 04920 - 27010 
Scnuolelenber.g 3b - 5751 HZ Deurne - 04930 -23212 

Loterij .. 
" • ! 

Ook dit jaar zal stichting De Peelstrekels 
een.grote 19terij organiseren w · aarb~j 

eenieder binnen het Peel_strekelrijk lottin 
kan kopen bij_ onze Ra~ - ~s- er 
Bestuursleden. BtJ de overhand1gmg van 
deze kfçint wordt u in dè regel de gelé
genheid g~boden om loten te kopen. De 
loten kosten f 1,- per stuk en word$ 
in een oplage van 7 .000 stuks uitgtf 
bracht. De trekking zal op camavalszoi)- . 
dag plaatsvinden, direkt na de prijsuit
reiking van de optocht, in Residentie De 

1 \ 

Vierspan om :._ 17 .00 uur. · ! 
Uitslag van de trekking zal in het 
Eindhovens Dagblad en in het Weekblatl 
voor Deurne gepubliceerd worden. 
Dit jaar zal opnieuw de eerste prijs een 
dames- of herenfiets ter waarde van ïf 
750,- zijn. Voor de tweede prijs heeft 
Walker Bradcot een tent ter waárde van 
f 400,- beschikbaar gesteld en de .dercfe 
prijs is een draagbare radio ter waarde 
vanf200,-

, Wij hopen dat u als Peelstrekel onze 
stichting wilt steunen en in grote getale 
loten zal gaan kopen. Wij wensen ieder
een geluk toe bij de trekking en danken 
u bij voorbaat voor uw ondersteuning. 
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Her bestuur mei Prins R. '!s l en Prinses Marian 
-staand v.l.n.r. Ties Verbaarschor, Vorst Hans van Bo~l, Ad van de Mortel, Bart 
Aarrs en Sjef Geerts. zittend v.l.n.r. Marcel van Nunen, Prins Kees den Uursle, 
Prinses Marian en praeses Geerd Jansen. 

CARNAVAL IN . 
"HOTEL-CAFÉ STATIONSZIC·HT" 
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000·· 00000000000 

S'a\1etcle. Ct~f'C 1.tW ~uto 
clClt<t n aüt' 

lfOOo at}~~~~ 
na de carnaval werken wij ook weer 

L.J . Costerstraat 

00000000000000 

De Raad van Elf met Prins Jan Vil en Princis 
staand v.l.n.r Marco Beije, Vorst Hans van Bömmel. Klaas Vogel, Arno Maas. Coen 
v.d. BerkmorteC zittend v.l.n.r. Jeroen E11nenga, Mies Martens, Prinses Cis, Prins 
Jan de 'Zeuvende, Pedro Leijsren en Jan Hoeben. op de foto ontbreken Maarten 
Munsters, Paul van Beeck en Marle Fransen. 

De Dansmarietjes van Stichting de Peelstrekels 
staand v.l.n.r. KarlijnBerlcers, Corine van de Mortel, Janne van de Loo, Willeke van 
Dijk zittend v.l.n.r. Gerrie van Neervén, Wiesje van Osch, Ellen Goorts en Sandra 

Welten. 

ZATERDAG: 

ZULTKOPPENBAL'-AANVANG 21.00 UUR, MET V.I.O. ORKEST EN BEZOEK 
VAN DE PEELSTRt:KELS, UITREIKING VAN "DEN BIELS 1995" 

ZONDAG: 

GEZELLIGHEID RONDOM DEN OPTOCHT, MET VERRASSING VOOR DE 
KINDEREN, 'S AVONDS BEZOEK VAN DE PEELSTREKELS. 

MAANDAG: 

KINDERCARNAVAL AANVANG 14.00 UUR, MET CLOWNS SLIMPIE EN 
SLOOMPIE, BEZOEK DWEILORKEST "BLOAST 'M OP" EN EEN LEUKE 
VERRASSING. 
DINSDAG: 

ZULTKOPPENDA<!t AANVANG 11.00 UUR, KRINTEMIK Ml ZULT, MUZIKALE 
OMLIJSTING •KRi:K GOE" EN HET V.I.O. ORKEST. 

Gon, Jozef en medewerkers \iiensen iedereen een prettige Carnaval toe: 

=======-=:..=::=-===================================~==~====:::::.l 
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ZONDAG 29 JANUARI 
10.00 uur Ludieke actie PRcie 
13.30 uur Prinsenade in de Vierspan m.m.v. 

de Hosben~els 
18.30 uur bezoek cate de Mert m.m. v. 

Hendi,g Zat 
20.00 uur bezoelC café van Hoof m.m.v. 

Hendig Zat 

ZATERDAG 4 FEBRUARI 
13. 30 uur Bejaardenmiddag in de Minstreel 

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

m.m.v. de Hosbengels 

ZONDAG 5 FEBRUARI 
'12 .00 uur Prinsenbrunch in de ·Vierspan 
14.00 uur Camavals!Jlatinee ,en ondertrouw 

boerenbrmdspaar m.m. v. de KHD 

ZATERDAG 11 FEBRUARI 
20.00 uur Klotgemul in de Vierspan m.m.v. 

Bloast 'm Op 

ZONDAG 12 FEBRUARI 
19.30 uur Klotgemul in de Vierspan m.m.v. 

Bloast 'm Op 

ZATERDAG18FEBRUARI 
20.00 uur Gala-avond in de Vierspan m.m.v. 

de Hosbengels · 

ZONDAG 19 FEBRUARI 
15.00 uur Bezoek Zorgenkind de WIK m.m.v. 

· · de Hosbengels 
19.30 uur Gala-avond in de Vierspan m.m.v. 

de Hosbengels 

DONDERDAG 23 FEBRUARI 

a 

MAANDAG27FEBRUARI 
12.00 uur Kindermiddag in de Vierspan 
14.00 uur ·Rosenmontag in het centrum 
16.00 uur Bezoek café <Ie Potdeksel 
20.00 uur Bezoek café de Peelpoort 
21.00 uur Bezoek café van Hoof 
22.00 uur Residentie de Vierspan 

DINSDAG 28 FEBRUARI 
10.00 uur Bezoek Ziekenhuis 
10.39 uur Ukkepukkebal in de Vierspan 
11.30 uur Bezoek Zultkop~n · 
13.45 uur Bezoek aan 't Rlitven 
15.00 uur Boerenbruiloft in de Vierspan 

m.m.v. de Hosbenge!s 
20.30 uur 
21.30 uur 
23.45 uur 

Bezoek café de Roooe Leeuw 
Residentie de Vierspan 
Sluitingsceremonie 11J. Residentie 
de Vierspan · 

19.30 uur Bejaardenavond in 't Bejaardenhuis 00.00 uur Verbranding Peelstrekel op de Markt 
m.m.v. V.T.O. · m.m.v. de Brandweer 

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

Zondag direkt na de optocht: MATINEE 
's avonds Harmonieke Hendig Zat. 

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

Energiestraat 12 
5753 RN D.eurne 
Telefoon 04930-124 75 
Fax 04930-11401 

F. KUYPERS MILHEZERWEG 68, DEURNE · 

TELEFOON 04930-11560 

VOOR AL UW HUISSLACHTINQEN, 

UITSNIJDEN EN VOOR HET VULLEN 

VAN UW DIEPVRIES 

" 
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Adenco.automatisering 
A.M.A. 
Mefr. J.L. van den Broek 
Architectenbureau Th. v. d. Berkmortel 
Brood en van Ewijk, Accountants 
IJzergieterij van den _Burgt 
van 'Beurden Electro 
Slagerij van Baars en Keuten 
Garage Màrk Boerenkamp 
Cordstrap b.v. 
Cafetaria de Smikkelhof 
Architectenburo C-eelen 
Cafetaria de Heiakker 
Gerard en Minnie Geurts 
de Electro zaak 
Goossens automaterialen 
van Goch tours 
Giesbers Verwarming 
Garage Prinssen 
Machinehandel de Groot 
Willie Goossens 
Dierenarts · v Gulick 
Garage van de Schoot 
Hagro Exclusief + automaterialan 
Hoeka b.v. 
)\1. van Hooff, juwelier 
Garage van Ham 
Notaris Hoppenbrouwers 
lndimp Nederfand 
Jeuken Video, Hi(i, Witgoed 
J .K.S. kantoormachines 
H. Kuypers, electro 
Schildersbedi-ijf Koppens 
Mario Kortoonis 
Marres Brillen 
Annemarie en Willie Martens 
Woninginrichting van· de Mortel 
de Muziekfontein, T. Smeelen Hagelaar 
Accountantskantoor C.J.N. Manders 
Trainingscentrum Madou 
Kennelbouw Molenzicht 
Muziekpaleis W. Berkers 
Notaris Bots 
Snackhuis P. v. d. Heuvel 
Snijder Micro Systems 

. Tgelhandel Sterken 
Serrrebouw N~derland 
Dierenarts van Tilburg 
Toy-Tiek Speelboom 
VeVi Tools 
Vleveka b.v. 
Woningstoffeerder de Peel 
Stalenbinderij de Vries 
Groente en fruithandel G. van Dijk 
Mevrouw Prijs 

" PCT International b.v. koeltechniek 
Dierenàrts Vermeer . 
Meubelen Jong Wonen 
De Wiem'el 
Herre Obbema b.v. 
Bakkerij Nko Jacobs 
Obers Deurne bv 
Bukkems Schoenen 
Fetim bv, Best 
v.d. Wal Bouwmaterialen 
Gilde Wijnhuis van Houts 
DIMA SMT Systems NL bv 

ilî 

,' ~ 
~ 

Schiks Woonservicewinkel 
Hairdesign Shampoo 
Vescom bv · HORECA BEGUNSTIGERS 
Swinkels Assurantiën ' 

Hotel Stationszicht 
Zan?:i Bar 
Café 't Pandje 
Herberg de Roode Leeuw 

·Café bar de Mert 
Café bar den Thijss 
Café , t Tönneke 
Café van Hoof 
Café bar de Potdeksel 
Petit restaurant de Peelpoort 
De Vierspan 
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Met Beij,rs 
groente en fruit 
bent U altijd 
beter uit! 

Stationsstraat 11 - 5751 HA Deurne 
Telefoon 04930-17628 

f~ ., . - -
{?'~ 

VISPALÈIS"" 
VERDONSCH-OT 
Op aswoensdag staan 

wij weer op de 
16.bekende plaatsen 

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

04930-1~ns 

Liesselseweg 199 
5753 PN DEURNE 
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COMBI 
liii'P . 

Van al je foto's een twee
de afdruk gratis 
Bij ontwikkelen en afdrukken van uw voJle filmpje 

dom meiskens 
Deurne, Schuifelenberg 3 

Gemert, Nieuwstraat 30a 

,Venray, Schoolstraat IS 

Boxmeer, Steenstraat 1 SO 

Helmondse· firma 
introduceert nieuwtje. 

De Helmondse firma "AU! Ping!, gespe
cialiseerd in slaapwaren, heeft op de 
jaarlijkse Meurbeurs haar nieuwste cre
atie het licht laten zien. De introductie 
van het Stressb~d deed velen zich in de 
ogen wrijven. Voorlopig is het bed alleen 
nog in Helmond in de handel, maar naar 

' het zich laat aanzien zal binnen niet al te 
lange termijn heel Nederland zich mogen 
verheugen over deze weldaad_ voor de 
gestresste burgèr. Grootste concurrent 
van AU! Ping!, het eveneens Helmonçlse 
KOP! Ping! pro_beert op dit moment een , 
aantal alternatieven uit op een vij ftal 
vrijwilligers die werden geselecteerd uit 
de 42.000 aanmeldingen op een adver
tentei van 2 bij 4 in de snuffelkrant. 

) 

• 
Loodgieternieuws. 
'Qat het echte vakwerk onontbeerlijk is, 
weet iedereen die wel eens te kampen 
heeft gehad met ee.n le~kage of storing 

·in de waterhuishouding. Toch verkeert 
het loodgieterswezen in de veronderstel
ling dat n.og steeds te weinig mensen 
beseffen wat de meerwaarde is van echt 
en degelijk handwerk . Daartoe start 
begin dit voorjaar de actie: "De loodgie
ter komt naar u toe!" 
Ook in Deurne zal deze actie van start 
gaan en de diverse handwerksmannen 
zullen op een gegeven ogenblik bij u 
aanbellen met de mededeling: "Hallo, ik 
ben uw loodgieter en ik kom op kraanvi
site". Laat de in het blauw gestoken man 
binnen en hij zal met u alle kranen, sif
ons en putjes nalopen. 

. /' 

~ r;jndersassuraptiën bv 
Deurne Uenol 

BAVARIA 

BIER 
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.. . klarineut spelen ... 

Scouting Deurne heeft besloten op basis 
van het Inbo rapport "Deurnewijd" te 
gaan opereren door alle scoutinggroepen 
bijeen te voegen. Vanwege de overvloe
dige vleesteelt, die in onze gemeente 
plaatsvindt, was een naam niet echt 
moeilijk te vinden, gelijk de mest was ze 
voor het oprapen. Voortaan heten alle 
welpen, kabouters, pivo's, hopmannen, 
akela's, bevers enz. Varkenners. 

'n Carnaval waar muziek in zat. 
Carnaval 1994 is .voor vele harmonie
vrienden een onvergetelijke; carnaval 
geworden. We hadden een Prins binnen 
onze vereniging. Ons eigen Prins Jan 
VII heeft samen met ons eigen Prinses 
Cis gedurende de carnavalstijd de scep
ter gezwaaid. over het Peelstrekelrijk. 

Het begon daags na Nieuwjaar, zondag 2 
jànuari. In een bomvolle Vierspan was 
ieder benieuwd wie de opvolger van 
Prins Wim IV zou worden. Rien van 
Mierlo, Kees Brood, Harry van Rijssel, 
Michiel Dankers, Nooyen Roosters, alle
maal namen, allemaal geruchten voor de 
toekomstige prins. De Hosbengels, onder 
leiding van de kersverse dirigent Jan van 
der Loo, hadden de sfeer er al goed inge
bracht, maar toen het plotsklaps donker 

werd, begon het bij velen te kriebelen. 
Een spotlight ging door de hele zaal 
onder begeleiding van trommelgeroffel. 
Plots klonk een saxsolo door de zaal en 
bleef de spotlight gericht op deze solist: 
Jan Welten. Jan, onze eigen klarinettist 
van K.H.D., prins van Deurne! Nooit 
gedacht, maar wel hartstikke leuk. 's 
Morgens nog op de repetitie, 's middags 
hét middelpunt van de belangstelling. 
Onder groot applaus en begeleiding van 
twee dansmarietjes bereikten Jan en Cis 
het podium. De installatie werd verricht 
door loco-burgemeester Cor van Laar
hoven, die de eer had om Prins Jan en 
Prinses Cissie ( ! ?) als eerste te felicite
ren. Geciteerd uit de proclamatie van 
Prins Jan: "Laten we tezamen als een 
volledige harmonie zorgen dat carnaval 
1994 in ieders gedachten blie". Tot slot 
wenste hij eenieder: "Een carnaval waar 
muziek in zit". 

Deze woorden van Prins Jan VII hebben 
het bestuur en de leden van onze harmo
nie dan ook letterlijk opgepakt. 
Natuurlijk eerst 'paniek ' , wat nu, een 
club van meer dan 200 leden moet toch 
wel heel wat kunnen, maar wat en in die 
korte tijd. Brainstormen, informatie 
links en rechts, een enthousiaste club en 
jawel hoor: Een volledige har.monie 
bracht op zondag 16 januari een serena~ 
de bij het huis van de prins. Het 
Tamboerkorps, vergezeld van het 

Jeugdorkest en het Groot Orkest, trok in 
groten getale door de straten van Deurne 
richting Frederik Hopkinshof. Een stra
lende prins en prinses stonden in een 
eveneens stralend weer te genieten van 
deze onverwachte komst. Namens 
bestuur en leden feliciteerde vooizitter 
Theo Naus het prinselijk paar en vertel
de blij te zijn dat de Koninklijke • 
Harmonie nu meer dan ooit Koninklijk 
was. Prins en prinses werden vervolgens 
uitgenodigd om plaats te nèmen in een 
koets om terug te keren naar de Vierspan. 
Een pri.vilege voor een K.H.D.:PJ:ins. 
Daar aangekomen werd de harmoniê uit
gebreid met de Senioren Leerlingen 
Groep, die eveneens in groten getale 
acte de présence gaven bij de Prinsenade 
in de Residentie. 
Maar onze harmonie had meer in petto. 
De derde zaterdagavond voor carnaval is 
de gebruikelijke avond 'Rondom-de-

Prins'. speciaal bestemd voor familie, 
vrienden, collega's, bekenden en aanver
wanten van de prins. Natuurlijk was 
K.H.D. ook van de partij. Onder leiding 
van dirigent en muziekuitgever Jan de 
Jong was een spe~iaal IlJ.UZiekstuk inge
studeerd: 'Symphonia Teglheusia' van 
Boris Lajos Ubberton. Teglheusia staat 
voor: Teder En Gelijk, Loei, Hard· 
Enoftewel Uiterst Stom In Aanpak. Nou 
dat was het! Een muziekstuk vol verass
ingen. Zo werd de 'tuba van Piet 
Kuunders over het hoofd van Gerben 
Janssen gezet, wiens hoofd vervolgens 
volledig in het verband werd gedraaid, 
door onze ziekenbroeder Tom van Looh. 
Driek van Dinther die met 2 bekkens 
probeerde een vÜeg dood te maken 
(Ooooh ... ). Dat de K.H.D. niet alleen 
muzikaal was, maar daarnaast ook nog 
sportief bleek uit de ochtendgymnastiek 
dat volledig in het ritme 'eins, zwo, drei, 
vier' uitgevoerd werd. En heb je Jan 
Hullegie al ooit met een stier zien vech
ten? Hij had hem verslagen ook! Ten 
slotte liet Theo van Leeuwen weten dat 
hij door dit alles een ontzettende dorst 
had gekregen, want hij bestelde(?!) tij
dens het muziekstuk 'veul bier'. Niet 
alleen het publiek in de zaal had -geno
ten, maar zeker ook alle muzikanten die 
aan dit muziekstuk hebben deelgeno-

men. Dat was dan ook de reden om het 
muziekstuk op het harmoniebal opnieuw 
op te voeren. Hoewel de opkomst van 
muzikanten minder was, was het zeker 
een leuk intermezzo op deze avond. 
Carnavalszondag staat altijd in het teken 
van de optocht, ook daar, hoewel al lan
ger in de pen maar nooit eçht tot uitvoer 
gebracht wat extra's bij de harmonie die 
traditiegetrouw voorop g·aat. In ludiek 
blauw trok de club door _de straten" 
Blauwe petten, blauwe dassen, blauwe 

· kielen, maar ook vele handen-waren 
blauw, want het was me toch 'kouw!': . 
IJspegels aan de instrumenten, vastge
vroren kleppen en ventielen, het was zel
den zo koud tijdens de' optocht. Voorop 
de allerjongsten van -de.club met d'e 
Koninklijke Nootjes van de Prins. Al 
met al een geweldig~ belevenis voor 
onze KHD. 

Terugkijkend op vijf doldwaze dagen 
springt één ding nog naar voren. Het · 
Prinseli~k paar. Nie-kapot-te-kriege. En 
maar hossén, en maar dansen, en maar 
zwaaien, en maar lachen. Het stráálde. 
Jan en Cis 'gullie waart geweldig!" 
Bedankt! 
Bij KHD is meer gebeurd. Het hele fes
tijn was een goede reden om ons te bezin
nen op .een actievere rol in het hele 
Carnavalsgebeuren. We waren er en we 
konden wat. Dit jaar gaan we er weer 
tegen aan, met muziek natuurlijk en car
navalesk. Iedereen hiervoor alvast van 
harte uitgenodigd. 

K.H.D. 

Verkoop alle merken 
LP G.-installaties 

Rev1s1esets - Carburateurstukken 
Inbouw met garantie 

Zaterdag. 

De gemeente Deurne heeft .bij het lands
bestuur een voorstel ingediend om de 
naamgeving-van de weekdagen aan een 
herziening te onderwerpen. Als het aan 

. de gemeente ligt, zal voortaan de zater-
dag "aanhangerdag" gaan heten. Voor de 
overige dagen, met uitzondering van de 
zondag die blijft bestaan, neigt men naar 
de verzamelnaam "Swerregs" . 

2 soorten soep 
1?,szgoût, • 

Jfuzarensa[aáe, 'Dmmstîcf& 
'l>iverse soorten 6rooá(jes) \ 

'Div. soorten vfeeswaren, l(_aás /zoet .' 
9vfe{f(,_ fépjfie, tfiee, cfioco{aáemdf:,, ' 

Entr.ee fl. 22,· kinderen /1. 1 f ,- p.p. 
Voorverkoop 28 januari 

van 11.00-13.00 uurin de Vierspan. 

9vfuzieK._afe 6egefeiáing: 

'Jl&{{a Postfiumus. 

O.pfriscursils. 

Binnenkort krijgt elke Deurnenaar die 
vijf jaar geleden het rijbewijs heeft 
gehaald, een opfriscursus .. Dit positief 
rijden onder invloed is een initiatief van 
de ~ereniging van Deumese automobiei'- ' 
rijvaardigheidsinstructeurs ARI. 

Juridische stappen. 

Er zullen juridische stappen ondernomen 
worden tegen stichtingen die her en der 
als paddestoelen uit de grond schieten . . 
Dit meldt het staatsblad in tiaar laatste 
editie. 

D.E.P. 

De Deurnese Eenheidspartij (D.E.P.) 
heeft zich inmiddels al weer enige tijd 
geleden opgeheven. Als reden gaf zij 
aan dat de verkiezingen nu "toch gedaan 
zijn" en Deurne weer gerust kan gaan 
slapen. De partijvoorzitter kan zich nu 
weer gaan concentreren op andere omlei
dingen rond Deurne. Het partijbestuur 
heeft eensgezind de kas gele_egd en is 
met de Noorderzon. vertrokken. 

Wereldlijders 
De veremgrng voor wereldleedtorsers 
"Atlas" komt aanstaand weekend bijeen 
in Deurne in een hutje op de hei . 
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IN- EN VERKOOP VAN SCHADE)VAGENS 

AUTOHERSTELINRICHTING 

VERKOOP VAN GEBRUIKTE WAGENS 

Helmonclseweg 105 5751 PH Deurne 

Tel. (04930) 1 2999 

Van de Kerkhof Eigen reparatie atélier 

· juwelier 

Of( dealer: Maurice la croix 
Horlogemerken: 

Certina 
Seiko 
Pulsar 
Citizen 

Kerkstraat 7 · 5751 BG Deurne • Horloger - Juwelier 

Ra do 
Prisma 
Casio 
Remon Weil 

VOOR UW HOLLANDSE KAAS. VERSE VLEESWAREN. 
EIGENGEMAAKTE SALADES EN BUITENLANDSE KAAS. 

KAATJE JAN"S 
TRUDY EN GERARD IN 'T GROEN 

SCHUIFELENBERG 58 DEURNE 
TEL. 04930 - 10021 . 

lng Büro ELBO 

Techn. Adviesbureau Eltink B.V. 

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

Ook tijdens de karnaval blazen wij ons partijtje 
mee!! 

Info: Tel. 09-49216251004 
Fax 09-49216241345 

Bruchweg 27 
41751 Viersen 
Tel. (02162) 5 10 04 
Fax (02162) 4 13 45 

STICK(ING 'DE PEEL5TREKELS' DEURNE JANUARI 1995 

lfa,1g1!ind 46 Pihtlius:J02 5750 AH O.:um'' 1i!I 049.:JOW5U5 fax04CJJ020:!t>O 

Carnaval in 
politiebureau. 
Teneinde de ingesloten mensen op het 
politiebureau het carnavalsfeest niet te 
onthouden, heeft de Deurnese politie 
besloten om ook een aktiviteit te organi
seren. Volgens politiewoordvoerder Krik 
Krak zal het een echte 'vastenavond' 
worden, want de gedetineerden hebben 
een stukje ingestudeerd en ook de dienst
doende agenten zullen middels het zin
gen van de schlager 'Waar gaan wij naar 
toe?' de feestvreugde tot een hoogtepunt 
proberen op te stuwen. Krak weet ze.teer 
dat het een succes wordt: 'Vast en zeker!' 

Europe~sé gemeen-
schap. 
Mits een condoom-gebruikt wordt, mag 
men vanaf 1995 sex hebben met 
Duitsers. 

D 

Politie bericht. 
Gisternacht rond half drie in de ochtend 
werd het alarmnummer van de politie 
gedraaid door een verontruste inwoner 
van Deurne. De politie, die terstond arri
veerde, kon echter niets ontdekken. Toch 
volharde de Deurnenaar in zijn bewering 
dat er iets vreemds achter zijn huis plaats 
vond. Na het nodige recherchewerk was 
twee uur later het raadsel opgelost: De 
klok liep achter. 

Driehoeks
verhouding. 
De stichting 'Menage a trois' houdt 
maandag as. een lezing over de verhou
ding tussen de dorpen Leszno, Batouri 
en Deurne. 
Aanvang 20.00 uur, entree via de voor
deur. 

GARANTIEBEDRIJF 
AUTOSCHADE 
F.J~ SCHONEWILLE 0 Zeilbergsestraat 86 
5751 LN DEURNE 'fr 04930-14342 

* Voor ai uw hout en plaatmateriaal * Div. sóorten meubèlpanelen . * Wand- en plafondbekleding * Hang- en sluitwerk * Tuingereedschappen en tulnafscheldingen * Verven, beitsen, lijmen 

SNELLE LEVERING - LAGE PRIJZEN 

HOUTHANDEL HOLTEN B.V. 
Veldstraat 37 - Deurne 
Tel. 04930-12346- Fax 04930-16917 

N agelstudio 

''Truus'' 

NAGEi.STYLISTE, VISAGISTE 
VOOR: 
* ·KUNSTNAGELS 
*MANICURE 
* MAKE-UP EN MAKE-UP ADVIEZEN 

BEL VOOR INFORMATIE 
OF EEN AFSPRAAK 

NA 12 UUR 

tel. 04930-19984 
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Prinsen brunch. 
' . . 

Een nieuw initiatief dit jaar zal 5 febru- zal laten zien en horen. Na een half uur 
ad voor het eerst aan u worden voorge- zal vervolgens de K. V.O. haar onder
steld. De ervaringen yan de K.H.D. trouw oTganiseren en wordt voor hetcar- , 
(~.oninklijke Harmonie Deurn,e) in..1994 navatsjaar 1995 het Boerenbruiloftspaar 
met Prins Jan IV, zijn aanleiding.geweest _ bekend;gemaakt..Dit is een wijziging op 
<?m, in samenwerking me~ . de P~elstr~Isr.1s _,'" g.e siiüàtie in.de voorgaande jaren, waar 

. en de K.V.O" tot een geheel n~eu~ in~- ' de oncdettrciuw plaatsvond direkt na de 
tiatief te komen. Dit initiat(èf bestaat · ·· Prins~na,de. Wij meenden er goed aan te , 
allereerst uit een Prinsenbrunch van ·: ~~ ä~~n , ci ~ _ zé unieke gebeurtenis toch in ~; 
FZ.00 uur tot 14.00 uur in de foyer van N~eê "îf speeiaal daglicht te stellen en hier-
09-ze residentie de Vienpan. D.eze vpqr " te ., combineren met de,: 
P;tinsenbrunch zal uiteniarct voo fï e~er ' Prinsenbiunch en het carnavalsmatinee. ~i 
w·at wils bieden, zowel qua natje als.' · :!'fad~ : !'.mdertrouw zal opnieuw de K.H.D. ·, 
droogje en wij zijn als commissie blij êen éptfäden va~ een half uur verzorgen. " 
dat· vocrr de muzikale pndersteuning Daarna besqiat de mogelijkheid ,het' · 
Nella Hendriks Zich bereid heeft getoond Boerenbruilofts-paar.te feliciteren. B:et 
een en ander te begeleiden op de piano. geheel zal _·2 uur in beslag nemen waar
Als stichtingsbestuur de Peelstrekels zijn door het slot van de middag op 16.00 
we ervan overtuigc). dat dit nieuwe initia- uur gesteld kan worden. Hopelijk zitten 
tief wederom de nodige gezelligheid zal we dan met een volle zaal van enthou
weten te brengen en iedereenïs daarom siaste Peelstrekels en Peelstrekelinnekes 
ook v~n harte welkom. Entree voor deze en kan er dan nog gezellig i;iageborreld 
Prinsenbrunch is gesteld ·op f 22,- en worden. Het carnavalsmatinee alsmede 

·de voorverkoop yan kaartjes zal op 28 . de on.derfrouw zijn voor eenieder bij te 
januari zijn van 11.00 uur tot 13.00 uur wonen; er wordt geen ~ntree geheven en 

. in de Vierspan. Direkt aansluite_nd op de wij zouden daarom iedereen va.n harte 
brurich zal de K.H.D. ee~ carn1;tvalsmati- willen uitno~igen om dit nieuwe initia
nee voor groot en klein ten gehore bren- tief te bezoeken en ·hopen daarmee als 
gen op het grote podium in de zaal, waar- stichtingsbesti,mr wederom een nieuwe 
bij eenieder, die aan.wezig is geweest op aktiviteit in gang gezet te hebben wat 
de avond Ron.doI!_l de Prins in 1994, · veel gezelligheid en .sa~enhang onder 
heeft kunnen zien dat de K.H.D. veel de Peelstrekels en PeelstrekeUnnekes zal 
meer te bieden heeft dan alleen muziek. brengen. 
Het geheel zal ondersteund worden met 
de nodige hilariteit en carnavaleske uit
spattingen: Wij laten ons ailen dan ook 
gaarne verrassen door hetgeen de K.H.D. 

OP PRAXIS KUN JE BOU,WEN. 
Pl'lllisOeume,~t22.,(naastdeBoe~.S75 1 KJOeurM,tel.Gm0·20470 

Stichtingsbestuur De Peelstrekels · 
Bestuur Koninklijke Harmonie Deurne 
Bestuur"!<.. V.O. 

LET OOK 
VOORAL \ 
OP ONZE 

PRIJSBOFFERS 9oq~
IN DE WINKEL 



... prinsenreceptie i 994 ... 

Ma sta 
sporttrofeeën 
carnavalsmedail/es 
vanen 
erelinten 
vlaggen 
wimpels 
tinnen borden 
alle graveerwerk~n en relatiegeschenken 

Leembaan 56 
5753 CV Deurne 

Tel. 04930-16051 
Fax 04930-21531 

Verzekeringen - financieringen 

ALS SPAREN WEER NODIG 
IS EN ALLE VERZEKERINGEN 
OP 1 POLIS OP EEN RIJT.JE 
MOETEN STAAN 

NATUURLIJK ZONDER 
EXTRA KOSTEN 1 

Tel.: 04930-17759 
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GO fll. 
\o E U R N Ej 

Zl.4000 

Stadhoudersweg 1, 5751 KE Deurne · 
Postbus 231 - 5750 AE óeurn·e 
Telefoon 04930-14000 ' 
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hypotheken 

Helmondseweg 59 - 5751 GB DEURNE 
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. . . kindermiddag ... 

Vur un schön tepaijt of 
gurdaine moet-te-ge 
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Onze Jan en Cis, 
't Prinsenpaar '94. , 

Wat een verrassing die zondag in janu
ari: zo maar uit het midden van de 
Hosbengels werd Jan Welten naar voren 
getoeterd en ons Cis er natuurlijk direkt 
achter, aan. 
Dit kon toch niet waar zijn; het moest 
een vergissing zijn. Na een uurtje of wat 
bleek alles echt wel te kloppen en we 
moesten er aan wennen een koninklijke 
familie binnen onze gelederen te hebben 
opgelopen. 
Dat was natuurlijk niet het ergste, maar 
de afdeling sociale en financiële zaken 
kon zelfs al op zondag direct aan de 
slag. Samen met de familie van de Prins 
werd een spoedvergadering belegd en 
gekeken wie we zo gek konden krijgen 
om een en ander te sponsoren; na veel 
vijven en zessen en briefjes van f 7 ,50 
werd besloten om alles maar samen te 
delen. 

Erg blij waren we met het liedje van 
Willeke Alberti: "Wat hebben we plezier 
gehad van ome Jan z'n geld". Alle avon
den werden we uitgenodigd, onder ande
re bij Rondom de Prins, de Gala-avond, 
h,et Klotgemul en tus endoor ook nog 
Jan z'n verjaardag: zoals goed was afge
sproken zouden we allemaal worden 
vrijgehouden maar al spoedig bleek dit 
toch iets anders bedoeld te zijn en de 
knipbeurs kwam wederom op tafel. Jan 
had het zelfs zo ver gebracht dat één van 
ons, ook ene Jan, met de Hosbengels 
moest/mocht meetoeteren. 

Maar dan ons Cis: dagelijks druk in de 
weer om Jan z'n toilettas in orde en aan
gevuld te houden, de bloezen te strijken, 
de rode cape na te kijken of er geen 
pluisje op zat, de zweetranden uit Jan 
z'n pet of hoe heet zo'n ding te wassen, 
het huis weer te laten reinigen door 
(schoon)zusjes als, de carnavalsvereni
ging het weer eens een avond niet laat 
genoeg vond om naar huis te gaan en 
zelf meenden nog een afzakkertje nodig 
te hebben: eigenlij~ had ze helemaal 
geen tijd voor zich zelf en normaal heeft 
ze dat toch ook nog al wat nodig. Erg 
blij was ze wel dat ze overal vooraan in 
de rij mocht staan en op het laatst vond 
ze het zelfs schitterend om boven op het 
podium te staan of ~ij de Hosbengels 
samen met Jan op een w;mkel 'tafeltje te 
balanceren. Wij verwachten wel dat in 
deze tijd de "klanten" in het ziekenhuis 
onder de stress van onze. Cis hebben 

··-" . geleden, waarvoor onze excuses, ze 
bedoelde het toch wel goed. 

Al met al een leuke en ook v<;)or ons, een 
hele drukke, maar gezellige tijd. Rest 
ons het komende Prinsenpaar e_n de bij
behorende familie, vrienden· en kennis
sen een hele leuke tijd toe te wensen en 
een te gek Carnaval 1995. 

Familie van Calis. 
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'n Carnàval 
met een eigen gezicht. 
Niet om het één of ander, maar carnaval 
'94'had een eigen gezicht, het gezicht 
van de Prins. Ons gezicht dus eigenlijk, 
want dat Prins Jan d'n Zevende er een 
van Welten is, dat kun je zien. En dat 
wilden we weten ook tijdens carnaval 
1994. Het is dat Prins Jan d'n Zevende 
zelf op het idee kwam om met buttons 
op de markt te komen, anders hadden we 
het zelf gedaan met een klein verschil, 
de buttons zouden niet alleen groter zijn 
geweest, maar we hadden er met z'n 
allen op gestaan. Zo trots waren wij op 
"onze" Prins Jan d'n Zevende. 

In het begin was het een beetje onwen-
. nig, wat wordt er van de familie ver~ 
wacht tijdens carnaval. Maar dit duurt . 
niet lang, want de carnavalsvereniging 
bij monde van het bestuur laat er geen 
gras over groeien en legt precies uit wat 
d~ bedoeling is, maar toch kan ook de 
vereniging niet alles overzien. Daarom is' 
het misschien handig voor de familie 
van de nieuwe Prins enkele zaken te 
noemen waar ze beslist rekening mee 
moeten houden: 

Zorg dat de Prins passende schoenen 
heeft (controleer dit van te voren); 
Benoem iemand van de familie als 
koerier om, op momenten dat de Prins 
-dit wenselijk acht, gewassen en 
gestreken overhemden af te kunnen 
leveren op plaatsen waar de Prins op 
dat moment vertoeft; 
Benoem iemand van de familie die 
elke ochtend z'n schoenen poetst; 
Benoem een boekhouder die de voor
raad van consumptiebonnen bijhoudt 

. en tijdig voor aanvulling zorgt; 
Zorg dat de Prinses niets tekort komt; 

· Zorg dat rekeningen zoals gas, licht 
en water gewoon. betaald worden. 

... vade.r en won . .. 

•,,,~.!" NIEUW ' 
~'~!~ VERSE '·. j, 

,,,'• WARME MAA.LTIJDEN ·~~ 
OOK OM MEE TE NEMEN . '\ \ 

SNACKBAR 

11 'T HEIKE 

IJ 

Bovenstaand lijstje is natuurlijk lang niet 
compleet-, maar als u, familie van de 
nieuwe ~ins, zorgt voor. een staf van _ 
20 mensen, komt alles keurig voor elkaar 
en vergeet daarbij natuurlijk niet zelf · 
feest te vieren. 
Het is ondoenlijk verslag te doen van al 
die aktiviteiten waarbij we als familie 
betrokken waren. Zo was er bijvoorbeeld 
een avondje Rondom de Prins. Tijdens 
deze schitterende avond mochten we als 
familie acte ·de présence geven in de 
vorm van een opvoering. Een <;tvonct'.ook 
die menig familielid vooraf slapeloze 
nachten heeft bezorgd . 

En dan carnaval zelf, jonge jonge, wat 
een energie had . da~ kleine menne·ke, en 
hij ging maar door. Als een dirigent 
orkestreerde hij carnavalvierend Deurne. 
Zo fanatiek zelfs, dat hÜ 's morgens bij 
het aankleden de hosstapjes alweer aan 
het oefen~n was en 's avonds bij het uit
kleden alles van die avond nog eens 
dunnetjes overdeed, in Ûjn eentje wel te 
verstaan, want onze Pr1nses lag dan al 
lang op één oor. 

Och, och, wat was het schón. 
Talloos, de momenten van plezier, maar 
dat-niet alleen. Plezier maken doe je niet 
alleen, datdoeje met z'n allen, de Prins 
met z'n Prinses, met zijn familie, dè ver
enigingen en heel carnaval v.ierend 

. Deurne. Dan merk je, zo dicht bij de 
Prins, dat er heel veel mensen zijn die de 
Prins een warm hart toedragen en anders
om en dan .kun je pas echt plezier maken. 
Carnaval vieren, "Een carnaval met een 
eigen gezicht". 

Prins Jan en Prinses Cis, bedankt. 

Namens de familie Welten, Cees 

HET ADRES VOOR KOUDE SCHOTELS EN WARME HAPJES. 
SINT JOZEFSTRAAT 248 5753 AV DEURNE TEL. 12989 
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Autobedrijf 
Langstraat 130 
5754 PB Deurne 
Tel 04930-19944 

JOHN HENDAl~S 
\ 

. . UNNE NEIE 
EN AllWE OF 

KOPTE GE UNN EZIEJER IN RJJE 
~ VEUL PL 

ZALT ERMI GE . 

Potgrond en compostbedrijf 
Containerverhuur en transport 

THIELEN 

~ 
IÏÏAG 

AUTO 

Schutsboom 42 Deurne - Tel. 04930-12929 
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CIIlNEES INDISCH AFHAALCENTRUM 

NIEUWE GOUDEN KOM 
MET OPEN KEUKEN, ANDERS DAN ANDERE 

Tour de France start in 
·deurne. 
De tour start, ondanks eerdere berichten, 
in Deurne. Reden hiervoor is dat Frater 
Francino van Hoof na tal van onder
scheidingen, naar de mening van het 
clubje dat de ronde van Frankrijk organi-· 
seert, beloond mag worden voor het ini
tiatief van "Fietsen zonder een meter 
vooruit te komen". 

Ongewenste intimitei
ten op het werk. 
Vanaf 1 oktober 1994, drie dagen voor 
werelddierendag, is de nieuwe wet van 
kracht die ongewenste intimiteiten op de 
werkplek strafbaar stelt. Het spotje met 
de door een hitsige hond geplaagde man 
aan het copuleerapparaat krijgt een 

· ingrijpend gevolg door de beslissing van 
het kabinet om op elk bedrijf een goor
eo-graaf aan te stellen. 

DAGEWKS GEOPEND VAN 12.00 - 22.00 UUR 
OOK OP ZON- EN FEESTDAGEN 

WINKELCENTRUM KOOLHOF 
SCHELDE 32 5751 VH DEURNE 

TEL. 04930 - 15283 

QUICKYNETTE if 
stomerij nieuwe stijl ~ 

"De Martinet " 13 
Deurne 

Telefoon 14774 

Smaakvol 
combineren 
ontdek je bij 
decohom1 

J; 
r~ 

lE 
li/il 

bukkems 
SCHOENEN 
TëL~l2523 . ~ 

M~RT MUNSTERS ~.V. 

Voor stijlvolle behangcombinaties en 
deskundig kleuradvies bent u bij ons 
aan het goede adres. 

Loon- & Grondverzet~drijf 

Griendtsveenseweg 35 
· 5754 AA Deurne 4i;;;; 

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

à 
Stationsstraat 34 - 5751 HE Deurne. 
Tel.: 04930-12404 SpeciaJe aanbieding in B.K. 

roestvrijstaal en emaille 
pannenset 

met 10% kortins · 

MI DE CARNAVAL KANDE WEL ES KACHEL ZUN 

MER VUR EEN GOBI KACHEL MOETTE GE BU 

HIELTIENS ZUN 

* ~itl ~ ~ 
C~INA GARDEN 

Geopend maandag van 16.00 tot 21 .30 uur 
dinsdag t/m aonderdag van 11.30 tot 22.00 uur 

vrijdag, zaterdag. zondag en feestdagen 
van 11 .30 tot 23.00 uur. 

OOK KADOBONNEN VERKRIJGBAAR. 

MARKT 8 - DEURNE 
TELEFOON 04930· 13193 

HEERLUKE FIJNE OOSTERSE GERECHTEN 

'R 04930-15286 

.- : :ENK 
ff~iJiRTENS 

--·--·-··-··- ________ ._ __ . -
Oude Liesselsewcg 18 

Deurne 
werl en behang Tel. : 04930-12844 

AUTO'S 

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's 
goede service 

Wij wensen U allen 
een Plezierige Carnaval 

Sinds 1913 

Rotan - Rietvlechterij 

.G. VAN CALIS 

lndustrieweg 51 5753 PB Deurne Telefoon: 04930-10969 
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Voorverkoop Club vàn 100. 
Zoals ef ders in deze krant te lezen, genie
ten Club van 100 leden een voorkeursbe
handeling bij de voorverkoop van zowel 
de Gala-avonden als de Klotgemul 
avond. In 1994 is het ons als stichtings
bestuur vaak niet gemakkelijk gemaakt 
bij de verkoop van kaartjes of het vers
trekken van vrijkaartjes omdat leden van 
de Club van 100 tevens voor vrienden en 
kennissen kaartjes wensten te kopen, 
met als gevolg dat er geen eerlijke kans 
meer bestaat voor niet-leden om nog 
redelijke plaatsen te krijgen. Het is nood
zakelijk om nu toch een duidelijk stand
punt daarin kenbaar te maken en het 
moge duidelijk zijn dat per lid het voor
recht bestaat om twee kaartjes voor de 
Gala-avond te kopen in de speciale voor
verkoop of twee vrijkaartjes te ontvan
gen voor het Klotgemul tijdens het hier
vóor afgestemde tijdstip. Wenst u met 
een groep vrienden en kennissen bij 

Energiestraat 1 
: 5753 AN Deurne 

l '.Tlier bti ~ hrt 

dkaar te zitten, is het in ieder geval 
raadzaam dat u, gerelateerd aan het aan- · 
tal zitplaatsen, ook voldoende Club van 
100 lidmaatschapskaarten bij u heeft. 
Het is niet strikt noodzakelijk dat ieder 
Club van 100 lid komt; wij zullen echter 
aan de hand van de ledenlijst bijhouden 
welke leden gebruik hebben gemaakt 
van de mogelijkheden, zodat hier ook 
geen vergissing in kan ontstaan. Het ver
kopen van kaartjes of het extra leveren 
vän vrijkaartjes tijdens Ele voorverkoop 
voor de Club van 100 is dit jaar dan ook 
absoluut uitgesloten. Zorg daarom dat u 
voldoende lidmaatschapskaarten bij u . 
heeft om problemen tijdens de voorver
koop te voorkomen. Wij vragen eenieder 
hun medewerking en willen u hiervoor 
reeds bij voorbaat hartelijk be.danken. 

OK 
RIJ VERDER 

METOK 

Met elk van deze drie kaarten kunt u dag en nacht - .zonder bijkomende kosten -
bij ons tanken. Altijd door de week en in de weekenden. Bij dag en bij nacht. 
De pomp is altijd open; i68 uren per week. Tevens ontvangt u op uitgeprinte bon 
de spaarpunten voor prachtige cadeaus. 

Voor inlichtingen: 

Kom even op ons kantoor of bel ons tijdens kantooruren van 8.00-12.00 en van13.00-17.00 uur. 

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

Superbenzine, Eurosuper (loodvrij), Super Plus (loodvrij); Superdieselolie en autogas 

Bestuur stichting De Peelstrekels _ Club van 100. 
Op het moment dat wiJ als bestuur van krant ontvangt, breekt v_oor ons het nieu
de Club van 100 dit redactionele stuk we jaar v;m inschrijvingen aan. Deze 
schrijven, is het jaar nog lang niet ten- regeling wil nog wel eens tot verwarring 
einde. Ejjt neemt niet weg dat we nu leiden. Mogelijk is het daarom verstan
reeds met tevredenheid kunnen kijken dig 11-0g eens hierbij te vermelden hoe 
·naar het ledenaantal en de inkomsten ~it · een en ander in elkaar zit. 
dit jaar. De verwa_chting is dat bij slui- , . 
ting vah de inschrijving, zijnde 8 januari Vanaf de Prinsonthulling is in feite 
1995 tijdens de Prinsonthulling, ,we het , wederom de gd~genheid u in té schrij

.
1all ov-er Holland. 

'"!. lgCfenaantai'hebben zien groeien tot >ven, als id van de Club van 100 middels 
mogelljk over de 300 Peelstrekels ~n '. ?etaling van minimaal f 25,- (mag 
Peelstrekelinnekes en dé inkomsten naar · uitei:aard ook meer zijn) op bankreke-
alle ·wàarschijnlijkheid de f 10.000,- ningnummer 52.33.23.425 Tot,aan het 
overschrijden. Wij willen mede uit naam volgend ja~ opnieuw de Prinsonth~llj_ng 
van stichting De Peelstrekels alle aan- plaatsvindt, bestaat_ de gelegenheîd om u 

Het nieuwe jaar was nog maar enkéle 
dagen oud toen bleek dat Carnaval 1994 
voor de buurt heel a_nders zou gaan ver
lopen. We hadden namelijk een Prins 
Carnaval in de straat: Prins Jan VII. 

Het nieuws was. s·nel rond en op maan
dagmorgen werden de eerste contacten 
al gelegd waaruit op te maken viel dat 
het animo erg groot was. Een Prins · 
Carnaval in de buu_rt maak je niet elk 
jaar mee, daarom wilden we er iets moöfa 
van maken. In de week na de onthulling 
was ons al duidelijk wat we wilden en 

. veel mensen gingen enthousiast aari de 
slag om het een en ander te realiseren. 
Als eerste moesten het huis en de straat 
van Prins Jan VII en Prinses Cis versierd 
worden. Het versieren van de straat is 
een gebeurtenis op zich. De hele buurt 
is buiten en al snel blijkt dat er door 
gezamenlijke inspanning iets moois van 
te maken is. En wat is dan leuker om 
met z'n allen tussen de middag bij de 
Prins een lekkere kop soep met broodjes 
te eten. Ook het. bier werd na de werk
zaamheden met grote dank naar binnen 
gewerkt. De weken daarna werden 
gekenmerkt door met de hele buurt, jong 
en oud, naar de verschillende fèstivitei
ten te gaan. Als eerste met de hele club 
naar de receptie. De gezellige drukte 

aldaar beloofde veel goeds voor de car
naval die koip.en zou. Voor de avond 
"Rondom de Prins' hadden wij een lied.
je gemaakt. Het oefenen van het liedje 
eindigde altijd met een lekkere pot bier. 
Carn~val 1994 was voor ons al volop 

hangers van de Club van 100 hiervoQr als lid in te schrijven. Na inschrijving, 
hartelijk bedanken en zullen erbp toe- meestal tegèn het eiride van het jaar, ont
zien dat in samenspraak met dit stich- vangt'U een lidmaatschapskaart van de· 
tingsbestuûr ook dit jaar we.er de door Club ;van 100. U betaalt dus lidmaat
ons beschikbaar gestelde geidmiddelen schap om vervolgens in het daarop vol
zo optimaal mogelijltworden ingezet. ~- génd - e jaar hiervan gebr6ik te kunnen 

maken. · 

aan de gang. Op de avond ''Rondom de 
Prins" bleek maar weer dat jong, oud en 
carnaval goed amen gaan. Ook op de 
verjaardag van Prins Jan VII was de hele 
buurt aanwezig. Tijdens al deze gebeur
tenissen bleek keer op keer dat de hele 
buurt er lol in had dat de prins uit ons 
midden kwam n dat carnaval zo een 
heel ander feest is. Een optocht met 
-Prins Jan VII zou geen complete optocht . H'et is pas twee jaar geleden dat in 
zijn als de buurt er niet in voor kwam. . samenwerking met het stichtingsbestuur 
Zodoende liepen er ook vlierbesjes mee . de Club van 100 nieuw leven is ingebla
die naar voren brachten dat de Prins r· it zen. Vanuit de Peèlstrekels heeft men het 
een mooie buurt komt. Dit werd beloo d · initiatief getoond de Club van 100 leden 
met·een verdiende 4e plaats. - iets.terug te willen doen in de vorm van 

speciale uren in de voorverkoo_p Gala ~ 

avond alsmede het beschikbaar stellen 
van twee entreekaartjes voor de 
Klotgemul-avonden voor ieder Clµb van 
100 lid. Dit initiatief is van harte verwel
komd door vele Peelstrekels en P-eel
strek~linnekes, getuige bovenstaande cij
fers. Wat_ ooit een club was vap. enkele 
tientallen zeer trouwe Peelstrekels, is nu 
uitgegroeid tot een aanhangersclub van 
enkele honderden, waar_bij teven_s het 
voordeel komt dat stichting de 
Peelstrekels met de beschikbaar gestelde 
geldmiddelen vele nieuwe aktiviteiten 

Het spreekt voor zich dat we ook dit jaar 
wederom trachten het record van 1994 te· 
doorbreken en het ledenaantal opnieuw. 

·. te verhÓgen. Wij zotiden u allen dan ook 
v.an harte willen uitnodigen om deel te 
nemen aap het door ons getoonde initia
tief en uw bijdrage van minimaal f 25,
te storten op bankrek.eningnummer 
52.33.23.425 Na ontvangst van uw bet
aling ontvangt u een bevestiging hiervan 
en zult u in de loop van het komende 
jaar dus een lidmaatschapskaart ontvnn
g~n voor het carnaval 1996. Wij heten u 
hierbij van harte welkom. 

Omdat de woning en de buurt van 4e 
Prins er onvervalst carnavalesk uitzageo, 
was dat de reden dat Harrie met ûjh 

1 

VARA prqgramrna Kf\SSA bij ons in dt( 
buurt zijn TV-circus neerplaatste, 
Zodoende kon heel Nederland zien wáar 
Prins Jan VII en Prinses Cis van Deurne 
wonen en .kwam "de buurt all over 
Holland". 

Jan en Cis, wij hebben nu mee mogen 
maken hoe het is om de buurt van eep. 
Prins te zijn. Jong en oud waren het alle
maal met elkaar eens, het is schitterend. 
Jan, bedankt voor alle uitnodigingen 
voor de verschillende aktiyiteiten, maar 
belangrijker nog, bedankt voor het feit 
dat je onze Prins was! ! ! _. 
En wat ons betreft mag elk jaar de Prins 

· uit onze buurt komen. 

Buurt Vlier-Zuid (zuidwest). 

· heeft kunnen ontplooien in de af gelopen 
twee jaar. Voorbee!den daarvan zijn o.a. 
de bejaardenmiddag en de inmiddels. 
befaämde kindermiddag Óp de carna
valsmaandag in de Vierspan. Tevens 
worden met de geldmiddelen overige 
aktiviteiten ontplooid richting zieken, 
bejaarden in ons Prinsdom, al of niet 
thuis wonend. Op_ het moment dat u deze 
<t...? . . 

J ') - . 

Het bestuur van de club van 100 

Leon van Os voorzitter 
Mieke van de Broek secretaris 
Leo van Neerven penningmeester 

bestuursleden: 
Charel van Gogh 
Harry van Rijsel 
Herman Verhaegh 
Jan Lichtenveld . 
Ties van de Berkmortel 
Ii!..n Rakels 
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WlllY ·BOIJWMllNS 
IJllRINBINOIJIGIJHllJEN· 

Wij bezorgen iedere woensdag in 
Deurne en Omgeving 

Zéér lage prijzen 

Geen extra be;mrgkosten 

Overtuig U zelf en bel ! !! 

TELEFOON: 04927-64392 

B. v. Mierlostraat 11 
MIERLO 

Keukencentrum M. BERKERS 

~.1-4 klJ •S OK NOG 
ANNE'1ER . 

As ge ut beste 
wllt, moete ge 
bel &erkers zlJnl 

Studenten. 

Binnenkort wordt in Deurne een studen
·tencafé geopend, Waarin vanaf vrijdag
middag tot zondagavond de diverse 
Deurnese studenten een O.V. jaar kaartje 
kunnen leggen. 

· Plantenleed. 

Giste;oehtend heeft de politie va~ 
Deurne een Bonsaiboompje bevrijdt van 
een Sint.Bernhardhond die door zijn 
baasje was vastgebonden. 

AANNEMERSBEDRiJF 

Gebr. van Doorne b.v.-

Deurne promotion. 

Na de ontwikkeling van het wanstaltige 
logo dat de dynamiek van Deurne aan 
zou moeten geven, ~eeft de stichting 
Deurne Promotion besloten om, weder
om, buitenstaanders aan ie trekken voor 
het verzinnen van een meer Deurnese 
naamgeving van de stichting die Deurne 
zou moeten trachten aan te prijzen. In 
Batouri is reeds poolshoogte genomen 
en men is uiterst voldaan teruggekeerd 
van deze zakenreis. Enig obstakel was 
het invoeren van de suggestie aan de 
grens tussen België met Nederland. Een 
lachend bestuurslid verzekerde ons ech
ter dat "men er wel overheen zou 
komen". Vooralsnog wachten wij af. 

... ik ben nie gek, 'k ben· een vliegtuig ... 

~ A L ~ : __ · ____ ____ _ 
~ ~~~~ 

P. v.d. Weijer 
carross~rieën - aanhangwagens 

- - 1 

· Politiebericht. 

Gistermiddag is een Deurnenaar in ern-
. stig beschonken toe,stand opgepakt, ter
wijl hij luidkeels lallend door de winkel
straat liep. Bij zijn arrestatie voerde de 
man nog aan dat hij het regeringvoor
schrift "Meer blauw op straat" in de 
praktijk bracht, maar dit vermurwde de 
dienstdoende agent niet. 
Uitspraak volgt over drie maanden. 

Computerschrijven. 

Binnenkort start de cursus computer·
schrijven van educatief centrum "De 
Rombout". Al diegenen die nog steeds 
niet computer kunnen schrijven, zijn bij 
deze van harte uitgenodigd. 

Verkoop - Verhuur 

Deurne - Fabriekstraat 32 

Tel. 04930-11888 

Helmondseweg 75 5751 GB Dèurne Tel. 04930 - 12816 
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GU ZULT ............. . 
Gij zult, klinkt als een gebod. Gij zult 
kan ook klinken als een opdracht zoals 
bijvoorbeeld, gij zult.carnaval vieren. En 
dat hebben de Wikkt;lingen met de hele 
aanhang er om heen dit jaar weer vier 
dagen volop gedaan. 
GIJ ZULT . . . . . was deze keer de grote 
blikvanger van DE WIK ter opening van 
de carnavalsoptocht 1994. 
De werkgroep "wagenbouw" komt een 
welgemeend compliment toe voor de 
manier waarop het idee, de uit- en af
werking aan het publiek gepresenteerd 
werd. Voor de grote kookpot op wielen, 
van boven naar onderen bekijkende, was 
het effect "GIJ ZULT" zult eten. Een 
heerlijk vleesgerecht (voor de liefheb
bers) dat yoor velen een onderdeel vormt 
van de bekende .Brabantse koffietafels . 
DE WIK zorgde dat er ook daadwerke
lijk zult gegeten kon worden want na de 
kookpot volgde de serveerploeg in de 
kop van de optocht. Fraai uitgedost met 
de witte koksmutsen had de ploeg veel 
succes met het presenteren van de vlees
lekkernij zult. Het koukleumend publiek 
zorgde voor een gretige aftrek van keu
rig in zilverfolie verpakte eetbaar pre
sentje. 
Zowel zondag in Deurne en maandag in 
Bakel was het echt koud, hetgeen we als 
collectanten met de milde winters van 
het verleden, niet meer gewend waren. 
Maar ja, je moet maar denken het geld 
ligt op straat, alleen je moet het zien te 
liggen. Al "lag" er ditmaal ten opzichte 
van vorig jaar rond f 1.000,-- minder op 
straat, de totale opbrengst bedraagt toch 
nog f 3.490,--, hetgeen mooi is meege
nomen. De minder-opbrengst is waar
schijnlijk te wijten aan de winterse vries
kou. Het doorgaans toch wel gewillig 

~ . .... 

• 

publiek stond teveel verscholen in de 
portieken met de handen diep in de 
zakken, begrijpelijk met de harde koude 
wind. 
Voor de koptrekkers van de Peelstrekel
optocht was bij terugkomst in de WIK de 
harde kÓude wind gauw vergeten. De 
actieve dames van de keuken hadden 
grqte ketels heerlijke erwtensoep met 
alles er op en er aan klaar staan en 
kregen alras een drukken en smakelijke 
klandizie. 
Wikkelingen en anderen, carnaval 1994 
is voorbij. De vele neuzen, brillen, 
hoedjes en petjes en andere rare feest
plunjes zijn weer opgeborgen tot in 
1995. Een heel jaar de tijd om nieuwe 
ideeën op te doen en dat "ZULT GIJ" 
zeker doen. 
Dan zal DE WIK zeer zeker van de 
partij zijn en zich weer op een originele 
manier ·presenteren in de carnavalsop
tocht zondag 26 februari van de Peelstre
kels in Deurne en maandag 27 februari 
tijdens de optocht in Bákel van de.Piere
waaiers. 
Onder de meeste dank voor de collecte- \ 
gaven in 1994 wil DE WIK de geldinza-

E PEELSTREKEL 
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meling 1995 tijdens de optochten weer 
hartelijk bij u aanbevelen. De· opbrengst 
voor Wij In Kameraadschap (WIK) is 
niet meer weg te denken bij de ontspan
ningsmogelijkheid voor de verstandelijk 
gehandicapten. 
Langs deze weg: de carnavalsmakers alle _ 
succes toegewenst met de ongetwijfeld 
omvangrijke voorbereidingen en de 
carnavalvierders veel gepaste lol en 
pleziér!!! 

Gerrit Vermeulen, 
p.r. medewerker DE WIK. 

GARAGE G.NELISSEN 

P. Mondriaanstraat 9 
telefoon 04930-17532 

REPARATIEPUNTPEUGEOT 
reparaties van alle merken auto,s 

Kerkstraat 3 Deurne - Tel. 04930-126q8 

TELEFOON 12360 

DEN THIJSS . 

bruin Cefi 

. -:;; "" ~.; : . ( 

·) :...,, '\;:: ~ )' '" 

; 01,.1de Liesselsev.vèg .25. - 5751 WN Dellfrie t Telefoon ' Q.4~30-12381 
• • ". . :'! . ·~ • ~ .:· ··-..• ~i.:~ ' ,t·' 
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WITGOED MARKT 

WASDROGERS VANAF 449,
AFZUIGKAPPEN VANAF 89,-

Uden:Energielaan ~ 9 . 
04132-50858 

Deurne: Stationsstr. 50a 
04930-20122 

Best:Oirschotseweg 7a 
04998-92447 

Nijmegen: 
. Lange Hezelstr.49 

080-606261 

café -zaal -hotel THIJSSEN 

VRUDAG: RECEPTIE DORS(T)VLEGELS 
ZATERDAG: BRASIL ·CARNAVAL 
ZONDAG: BRUNCH 
MAANDAG: WEBOZOLOL +TRAILER 
DINSDAG: MINI-BOERENBRUILOFT 

' ... de oud-prinsén op 't Klotgemul.,. 

Monument. · 

Pastoriestraat 20 
5756 AM Vlierden 
tel.: 04930-12432 

Er komt een monument van · de ' niet g9ed,•men weigert medewerking, 
"Deurnese mens" op de markt in Deurne men ïs niet bereid mee te denken, men 
te st.aan. Dit heeft het college van B & vindt dat iemand anders dit maar moet 
Wee besloten. Probleem is echter d~t' doen, men heeft al genoeg aan mens 
geeq enkelè inwonder van Deurne bereid hoofd, men gaat liever uit in Gemert, 
is o~ model te staan voor dit monu~ent. men vindt dat het geld beter besteed kan 
Men heeft geen tijd, men.voelt zîch niet worden,'.)llen vingt dat dit nog wel even 
geroepen, men wil niet op de voorgrond kan wachten, men sch!lamt zich, men zal 

• ' treden, men vindt dit l_llaar niets, men er nog eens over nadenken, kortom: 
denkt dat er "praat" van komt, men is, te Geen Ihonum.ent is de beste beloning 
laat voor het eten, men vJndtde kleur voor de echte Deurnenaar. 

HEMA 
ECHT KWALITEIT 

ECHT STUL . 
ECHT' HEMA DEURNE 

E PEELSTREKEL 
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Tandartsen. 

be tandarts gaat voortaan 'Gebits
genezer' heten, dit is onlangs besloten 
op het congres voor orthodontologen dat 
gehoudeh werd in beugelpaleis 
'Spoeltumaar'. 

Fokverbod. 
De familie van Co Nijnens héeft een · 

·fokverbod opgelegd gekregen van de 
pol~tie. Dat in. Deurne iedereen dezelfde 
achternaam moet hebben, is geen rege
ringsstandpunt, wist ons gemeentevoor
lichter Kees Droplos ons te melden. 

... carnaval op 't Rijtven ... 

C.A.I. 

Bakel verlegt haar kabel. 

Nieuwe computer 

Educatief centrum "De Rombout" te 
Deurne heeft een nieuw computersys
teem in gebruik genomen. Hierdoor kun
nen de cursisten voortaan interactief 
vanachter de eigen P.C. elke cursus vol
gen die er in het pakket van het centrum 
zit. Het systeem is speciaal voor het edu
catief centrum ontwikkeld en heet: C.D. 
RQMbout. 

·* a la carte r~staurant 

* bruiloften~ partijen, bufetten, 
barbecues 

* vergadering~n en bedrijfsfeesten 

* cap. 500 personen 

* eigen parkeerruimte 

Frans. en Regonja Jordans 

Molenst'r. 71 - 73 
5751 Le· Deurne 
Tel. 04930-13553 Zalencentrum bistro "de Ml 

~ 
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Preu8enaovond D.E.P. 
Als voormalig partijvoorzitter van de 
Deurnese Eenheids Partij mag ik uiter
aard niet · ontbreken in de 'Peel
strekel'krant. Immers: De ludieke actie 
van de P.R. J Cie speelde in op de ge
meenteraadsverkiezingen die in mei 1994 
werden gehouden. En het leek voor de 
anderen heel aardig om mij voor .dit 

VRIJDAG 24 FEBRUARI 
DE VIERSPAN DEURNE 
Aanvang 21.00 u. • zaal open 20.00 u. 

Entree FL.7,50 I DM. 10 p/p. . 

In 1994 werd voor de eerste maal de 
'Pruisen Avond' georganiseerd op de 
vrijdag voor Carnaval. Namens de Peel
strekels tekende de P.R./ Cie voor de 
organisatie. 
De avond kan met recht een succes 
genoemd worden en zal daarom ook dit 
jaar wederom aanwezig zijn op de rijke
lijk gevulde Peelstrekelagenda. 
Naast de voortreffelijke stimmungsmu
ziek van 'Grenzland Express ' waren er 
een aantal acts die de avond opfleurden. 
Prins Jan VII en Prinses Cis zetten de 
avond in gang met de aambeeld polka 
(waaraan geen einde leek te komen) en 
het optreden van met name de 'Nötjes' 
blijft op ons netvlies gegrifd. 
In een prachtige klederdracht gestoken 
voerden zij een indrukwekkende dans 
uit, die zo goed aansloeg dat ze later op 
de avond nogmaals deze act op moesten 
voeren. 
Verder was het ook van eten en drinken 
zeer goed verzorgd, de Vierspan had 
gezorgd voor een 'Imbis' en verder 
waren de pullen van dusdanig formaat 
dat je er met gemak in kon verdrinken, 

iets-wat sommigen van de mèer dan 150 
bezoeken ook bijna lukte. 
Er was maar een minpuntje · op deze-
avond en dat betrof de loterij die te veel 
tijd in beslag nam. · 
Al met al mag gesteld worden dat de 
avond een enorm succes was, ·enerzijds 
qua opkomst anderzijds qua sfeer. Er 
werd op ·de tafels gedanst en menigeen 
was 's anderendaags nog onder 'd'n 
indruk'. ' 
Zoals gezegd: Ook dit jaar vindt op de 
vrijdag voor Carnaval weer een Pruisen 
Avond plaats en wederom zal de P.R. /
Cie de organisatie ter hand nemen. De 
muzikale omlijsting wordt verzorgd door 
'Grenzland Express' en de loterij zal 
spectaculair, maar vooral kort zijn, want . 
er is maar één prijs: Een door Harrie 
Kuipers geschonken koelkast geheel 
gevuld met vlees dat door Charel van 
Goch beschikbaar is gesteld. 
Uw entreekaartje is tevens uw löt, dus 
bewaar het goed! 
Rest mij u nog een zeer gezellige avÓnd 
toe te ,wensen en tot ziens op vrijdag 24 
februari. 

f KU:STERS 
\ AA~NE~E~S:E~RIJF 

B~ 

. _,~~ - -·ait-er hoefde 
genie te gaanl 

BERKENSTRAAT 28 DEURNE TEL. 13982-12824 

dirks ,, (' "·'''-.':;'.••: .. 

;{l';;Jw 
'•.• ,,_._,. 

.. _,,;/':•· 
SCHILDERSBEDRIJF 

:··· OIRKS DEURNE BV 

LEEMBAAN 51 &~0;/ 
.. , 

POSTBUS 252 -.. , 
5750 AG DEURNE 

TEL. 04930 - 12425 '\W < 

FAX 04930 - 10905 

r. :': 
FILIAAL VEGHEL 
TEL. 04130 - 62825 

c•i 

;) 

SCHiLDERWERK? 
EEN KWESJIJVAN VERTROUWEN! • 

--~:· 
EEN SCHILDER VOOR HET 
KLEINE EN GROTE WERK 

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

Prinsengarde. 
Met name voor ons is carnaval een tijd 
waar wij niet heel veel plezier op terug 
kijken. Natuurlijk zien wij ook de a.s. 
carnaval graag naderen maar de "regeer · 
periode' is voor iedere oud prins toch 
een speciale tijd. f'.eest, lol, gein en ple
zier, het kon niet op. Wij onderling ken
nen elkaar· dus bijna ook alleen maar van 
plezierige tijden. Moeilijk is het dan als 

·je dit jaar ineens afscheid moet nemen 
van twee oud prinsen welke een belang
rijke bijdrage hebben geleverd aan car-' 
naval in Deurne. faJ?. Verhaegh en Jan 
Hendriks zullen danook zeker in onze 
gedachte voort leven. Het doet je goed 
wanneer je ziet dat niet alleen lief maar 
ook leed samen worden gedeeld. Maar 
toch weten wi] dat we verder moeten. 
Niet alleen met leven maar ook met car
naval vieren. Zo'n volksfeest behoort 
ook gewoon door te gaàn, zeker in deze 
hectische tijden. De ontspanning, het 
plezier en het vertier, wij hebben het 
gewoon nodig. Dus Peelstrekels en peel
strelinnekes, we gaan er weer een bruis
'ende carnaval van maken. Uiteraard wil-. . 

len wij onze nieuwe Prins en eventuele 
prinses en kinderen alvast feliciteren en 

, ;een geweldige tijd toewensen met carna
val 1995. 

· PRINSENGARDE 
STICHTING DE PEELSTREKELS 

"' . 
karretje te spannen, want tot dan toe was 
ik het meest onbekende lid van het acht
tal dat zich de P. R. 1 Cîe noemt. 
enfin, de gang naar het gemeentehuis 
werd gemaakt, want we moesten ons 
aanmelden en diverse formulieren invul
len. Tegelij_kertijd werd de pers' op de 
hoogte gebrácht eti verscheen mijn niet 

·onaantrekkelijke hoofd in het Eindhovens 
. Dagblad. Omroep Brabant belde mij 
.thuis op en nam ttdefonisch een inter
view af dat ook nog eens uitgezonden 
werd! Al met al liep het zaakje'. zeer 
gesmeerd en bijnà niemand vermoedde 
dat het hier een carnavalsgr~p betrof. 
Op zondagochtend 16 januari zou de 
nieuwe partij zich presentèren in de zaal 
van hotel Stationzicht en inderhaast werd 
·er een viertal mensen bijeengeroepen om 
als leden van de Deurnese Eenheids 
Partij acte de presance te geven. 
Poepnerveus zaten we daar; Peter Kna
pen, Manon Posthumus, Ruud Coop
mans, Rik van de Berkmortel en mijzelf. 
De opkomst was wat magertjes, maar dit 
bleek een indicatie van de opkomst in 
mei te zijn. De Deurnese politiek was 
gelukkig wel aanwezig en daar was het 
ons in feite ook om te doen. 
Na mijf1 bibberende inleiding 'stelden 
mijn partijleden zich voor en toen dit 
voorbij was kvn de druk van de ketel 
afgelaten worden, want onder klokgeluî 
stormden Prins Jan VII en Prinses Cis -
gevolgd door de hele carnavalsmeute de 
zaal binnen en was het officiële gedeelte 
gedaan. . . 
Er werd nog wat gespeeched, een Peel
neut werd achterover gekiept en de 
eerste zetels werden aan de man ge
bracht. 
's Middags tijdens de receptie van de _ 
Prins vonden onze zeteltjes gretig aftrek 
en mochten wij constateren dat de actie 

· geslaagd was. 
Nog dagenlang werd er nagepraat over 
de actie en ik werd zelfs herkend op 
straat. 
Het lijkt mij zinnig om vanaf deze plaats 
iedereen te bedanken die gewild of onge
wild heeft bijgedragen aan het slagen van 
deze activit~it, een speciaal woord van 
dank wil ik richten aan de pers en de 
mensen van het gemeentehuis die zeer 

· hulpvaardig bleken te zijn en achteraf zo 
sportief waren om er de grap van in te 
zien. 

, Namens de D.E.P. 
(opgeheven 17-01-1994) 
Marcel Kooien 
(B~kend in Deurne en om streken). 

Dierproeven. 

Mocht u genieten van een lekker stukje 
vlëès, besef dan dat u zich schuldig 
maakt aan dierproeven. 

Politiebericht. 
Er zijn weer enige tipgevers opgepakt. · 
Deurnenaar wees voorzichtig met het 
geven van fooien! 
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Standaard procedure. 

Vooraleer u uw fiets stalt, is het van 
belang dat u uw standaard uitklapt, ten
einde uw voertuig op een zodanige wijze 
te positioneren dat ze niet omvalt. Mocht 
u vragen hebben, stel ze dan aan de 
dichtsbijzijnde rijwielhersteller. Mocht 
die in uw plaats niet aanwezig zijn, vraag 
dan naar de "fietsemaker". Tot zover dit 
bericht van Veilig Verkeer Nederland. 

K.N.ook arts. 

We hebben er lang op moeten wachten, · 
maar nu is ie er dan: De enige K.N. ook 

· arts van Deurne die in het Elk'erliek u en 
uw Knoken doorlicht: 

Retraite. 
Naast het spreekrecht in commissiever
gaderingen wordt voortaan ook aan bur
gers de mogelijkheid geboden om 
"demonstratief te zwijgen" tijdens deze 
bijeenkomsten van hoog gemeentelijk 
gehalte. Na het invullen en vervolgens 
indienen van de benodigde formulieren 
kunt u als Deurnenaar gebruik maken 
van uw recht tot zwijgen. Of dit nog niet 
genoeg is, heeft de gemeente plannen 
om ook het "misprijzend snuiven" het 
"besmuikt lachen" en het "schamper 
prijzen" op te nemen in het protocol. 
Een en ander heeft te maken met de 
nieuwe wet op de inspraak, die medio 
1995 van kracht gaat worden en ook 
voor Deurne zal gaan gelden. 

".een hoop blauw bloed aan de arbeid na 't sleutelajhalen". 

panty's 
sokken 
lingerie 

·Molenstraat l 5b - Deurne - 04930 - 1077 5 

~- · 

NATUURSTEENHANDEL 
DRIESHEN Aanrechtbladen 

Grafstenen 

Dorpels 

Tegels (natuursteen) 

Vensterbanken 
Wij repareren tevens uw oude gr~f~tenen. Onze kwaliteit, uw garantie. 

Haspelweg 23, Deurne, tel 13632, fax 21652 

Autoverhuur Harrie v.d. Putten 
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Zei!bergsestraat 21, Deurne 
Tel. 04930-13957 - Fax 04930-17621 

LUTTERS 
BOUWBEDRIJVEN BV 

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

Gerard Bildersstraat 7a 
5753 DE .Deurne 

Derpsestraat 41 Deurne · 
Postbus 92 5750 AB 

Telefoon 04930-16888 

VERHUUR van : 

Tafels 
Stoelen 

r-2 E:: 1""-'-1 .,-
PARTY - ARTIKELEN 

Tel. 0<!930-16381 Statafels 
Serviesgoed 
Kofflezetapparatuur 
Parasols PARTYTENTEN In diverse afmetingen en u oer·ngen 

eventueel met vloer en verwarming 

' ' 

Liesselseweg 122 ~ De.urne 

Tel.: 04930-10111 

Verlichting 

Zeilbergsestraat 90 
Molenstraat 19 
Markstraat 5 Asten 

GROENTEN EN FRUIT 
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RIEN VAN MIERLO 
tuinontwerp- tuinaanleg
tuinonderhoud 

lndustrieweg 2, 
5751 PL Deurne 
tel.: 04930 -14593 fax: 04930 - 11061 

un TOPHOVENIERS 

HELM.WEG 91 
tel. 12635 

ANDE\: 
\IARKENNS~\JNOEN 

\IAN OE 
DEURNE - TEL. 04930-10350 

'® " ~ ~ BIJ •• 
; ~J

0 
autOrtJSChool 

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

Ga a-avonden. 
Op zaterdag 18 en zondag 19 februari 

. worden . 1 D 1erspan m Veurne weer 
de bekende Gala zntingsavonden 'an de 
Peelstrekt:i gehouden. 
Ook dit aa- ''or en het weer wervelen
de en car11a' ale "'e voorstellinger De 
Commis: ie Gala-a\'Onden heeft weèr eer 
keur van artic ·ten kunnen va:tleggen. 
welke garant taan voor een prankelen
de en verrra ,ende show. De be 'ende 
kapel "De Ho bengels" zorgt \\eer voor 
een op\\ armertje voordat de avond om 
20.00 uur begint. De Dansmarietjes van 

. De Peel trekel openen de avond met 
een nieuw inge tudeerd dansje. Verder 
kruipen in de ton 3 gerenomeerde klet
sers, nl. Harrie Sijbers uit Son , welke 
diverse malen Brabants kampioen is 
gewee t, een ervaren rot al tonproater. 
Ook de in Deurne bekende Tjeerd van 
de Kimmenade is weer van de partij en 
nieuw i Ton Brekelmans uit Udenhout, 
een klet er die de laatste jaren altijd bij 
de top 3 van de Brabant e kampioen
schappen i geëindigd. 

Het amusementsgedeelte belooft dit jaar 
weer 'an topk1asse te zijn. Als eerste zal 
optreden "De Noot" uit Vlierden met 
een geheel nieuwe act. De bekende groep 
"Striepke Veur" uit Helmond, welke 
enkele jaren geleden voor veel hilariteit 
zorgde, is ook weer present. En als abso
lute klapper zijn "De Sjawi's" uit . 
Valkenswaard niet meér weg te denken 
\an de Peelstrekel.s Gala-avonden. 
De howgroep van de Peelstrekels heeft 
\veer een pectaculaire dans ingestu
deerd, een lust voor het oog en het oor. 
Op zaterdagavond wprdt wederom de 
Strekel van het jaar 199 5 bekend. 
gemaakt en op zondagavond zal de Nico 
Fransen wisselbokaal uitgereikt worden 
voor de mooist versierde carnavalsetala
ge. 
Resumerend kan g steld worden dat er 
wederom een gevarieerde, ontspannen
de, carnavaleske avond op de rol staat. 

De Commi sie Gala-avonden. 

DE PEELSTREKEL 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1995 

, 

Doping schandaal. 
Nu pas is bekend geworden dat de 
KNVB Afd. Brabant onlangs een voet
bal vereniging in de regio Deurne een 
ongekend hoge boete heeft opgelegd 
nadat bij enkele spelers een dopingcon
trole werd uitgevoerd. Door de KNVB is 
tijdens een dopingcontrole, verricht na 
een voetbalwedstrijd in Deurne, gecon
stateerd dat een der beide teams doping 
heeft gebruikt. Om welk te<:J.m het ging 
en tijdens welke wedstrijd de doping
controle werd verricht, werd door een 
voorlichter vah de KNVB 11iet vermeld. 
Op de vraag van een onzer sportredac
teurs of het hier wellicht ging om het 
vaandelteam van SV Deurne, ontkende 
noch bevestigde de voorlichter onze 
vraag. 
In het geruchten circuit gaat veelvuldig 
de naam van Deurne 1 in de ronde. Zelfs 
de kenners op de Markt te Deurne, de 

·zg. Zonners, hebben bie.rover een .oor
deel. Een welingelichte bron; die ano-
niem wenste te blijven, vertelde ons: "Ik 
ga al jaren kijken naar Deurne 1, maar 
zoals de heren voetballers nu spelen, zo 
hoog hebben ze nog nooit gespeeld. 
Voor het tweede jaar in de Hoofdklasse, 
dat is teveel van het goeie". Saillant 
detail is wel, dat deurne 1 inderdaad ' . 
nog nooit zo hoog heeft gespeeld in de 
competitie. 
Na deze berichten heeft een onzer redak
teurs zich weten te infiltreren binnen de 
vereniging SV Deurne en is na div_erse 
gesprekkentot de conclusie gekomen dat 
er inderdaad iets aan de hand is binnen 
de Deurnese voetbalgelederen. 
Een van de gesprekspartners van onze 
redakteur vermelde het volgende:" Wij, 
áe kenners achter de goal, zien , nadat 
een van de spelers ten val is gebracht 
door een tegenstander, steevast eyn ons 
raar voorkomend persoon achter de ver
zorger lopen. Raar, omdat hij, zoals de 
overige teamleden, geen trainingspak 

· ... afsluiter Klotgemul '94 ... 

draagt, maar een lange; zwart lederen jas 
met opgezette kraag. Daarbij draagt hij 
ook nog een donkere zonnebril, terwijl 
de zon in deze tijd van het jaar niet meer 
zo fel schijnt. 
Nadat de verzorger klaar is met zijn 
werkzaamheden, neemt dit raar uitziend 
figuur een fles met groenige substantie 
·en geeft de geblesseerde speler in kwes
tie wat te drinken." Navraag bij de tech
nische staf van SV Deurne stuitte op 
gesloten deuren. 
De bewuste stof, die uit de urinestalen 
van de sporters werd ontleed, is de vrij 
onbekende stof Penta-Ri-Eso-Ine. De 
stof werd in vloeibare vorm toegediend. 
Volgens een toxicoloog van TNO-Zeist 
is de stof niet .ongevaarlijk bij hoge dose
ringen en kan dit vrij makkelijk leiden · 
tot impotentie en in ernstigste -gevallen 
tot haaruitval. 
Het Elkerliek ziekenhuis wist ons mede 
te delen dat de laatste tijd veel meer spe
lersvrouwen van Deurne 1 het zieken
huis bezochten dan normaal. 
Na enig aandringen wist een van de 
bestuursleden ons het volgende te mel
den: 
"Inderdaad, het vaandelteam van SV 
Deurne is door de KNVB vanwege 
dopinggebruik beboet. Bij enkele van · 
onze spelers werd het 'verboden' middel 
PrEi in verdunde concentratie aangetrof
fen . Daarop heeft de KNVB ons een 
geldboete opgelegd die wij]Iiteraard 
moeten voldoen. De medische staf van 
Deurne 1 heeft de spelers voorzien van 
een, ons inziens, onschuldig groentesap-
j e. Een voedingsdeskundige uit het 
Elkerliek ziekenhuis verzekerde ons dat 
dit sapje de spelers tot topprestaties kon 
voeren. SV Deurne zál de boete betalen, 
maar tegelijkertijd zal ~en beroepsproce
dure aangespannen worden bij de 
KNVB. Het bestuur van SV Deurne zal 
hier geen gras over laten groeien" 

AUTOHANDEL G. STEEVENS 
IN- en VERKOOP 

~ 
P. Mondriaanstraat 8 
5753 DJ Deurne 

~:: : ~t3s°1-~~{~g3426 
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SLAGERIJ VAN GOCH "Nij wensen iedereen veel 
plezier tijdens de 
carnavalsdagen 

Martinetstraat 22 - 5751 KA. Deurne - Tel.: 04930-12385 

.-anlllatl••r•l•m•n w•rml•l•rugwlnnlng 

SPECIALIST IN: 
• PLAFONDVENTILATIEFOLIE 
• DAMWANDVENTILATIE S\'3000 
• D1kl<okt11 
•Inbouwmethode 
• Regelapparatuur 

• Ventilatoren 
•Alarmapparatuur 

. • Ververslngsunlt 
• Buisfolle 

> 

PLAFONDFOUE DAMWAND ' 

f{r. f{.Jlllk 
afd. si-AAI. 

-- ~u -- "°" , 
flr. Art NoU f{r. sorst Weiin& . 
afd. KUNSTSTOF afd. BEPLATINGEN 

·-
. ·~' .-..--~ 

OSKOMERA 
:<1 . , 1 · 

· l Oskoniera bv lnsustrieweg 19. ,. 5753 PB ~~rne TeÎ. 04930-29111 

). ~ 

· 1.stool J.. 1 • ; oll.lmVlium konststof 

k"""""'6e,. I '°'"""· deu<en, l 'omen, deu<en. 
ron'lef1, deuren, ~. desgeveis. puien, roll"uiker. 
trappen. ~ zonweringen 

! beplotingen j 
Î dÇ>\,,ioten. 

!=;;;ngen l 

... ernstig edoch vriendelijk gesloord ... 

Kunstuitleen. 
Sinds kort bestaat er in Dem:ne ook de 
gelegenheid om protheses die niet langer 
gebruikt worden, uit te lenen. 

Deurnese judoka 
krijgt zware straf. 

De Deurnese judoka Roy Poels heeft 
van de nationale Judobond een zware 
straf opgelegd gekregen: Het komende 
seizoen moet hij met al zijn tegenstan
ders de mat aanvegen. ' 

Met de Carnaval . 
"Café in den Sleutel" 
Samen met Harrie - Hannie 
~n Carel v. Hoof 

kunstenaar gedupeerd. Hondenpenning. 
De Deurnese waterverver (aquarellist) 
Jan Sloots is ernstig gedupeerd door een 
lekkend dak van het museum waar zijn . 
verzamelde werken hingen. "Al mijn 
schilderijen zijn uitgelopen", liet de 
gedupeerde kunstenaar ons weten. 
Navraag bij de m~seumdirektie leverde 
ons een verbazingwekkende repliek op, 
we citeren de conservator Ad Interim: 
"We wisten dat het dak lekte en omdat 
wij ook ma'ar weinig subsidie ontvan
gen, dachten wij dat het wijs was. om de 
heer Sloots te vragen zijn aquarellen bij · 
ons tentoon te stellen. Wat wij ook wis
ten was dat de heer Sloots kan dichten". 
Verbaasd over deze vindingrijkheid ver
lieten wij het museum en togen naar de . 
getroffen kunstenaar om hem deze ver
klaring over te tireng~n. De kunstenaar 
hield zich kranig toen w·ij hem het nieuw 
overbrachten en begelèidde ons naar de 
deur om ons uit te laten. Even later hoor
den wiJ enige verbale erupties waaruü 
wij mogen concfüderen dat, na het \l,!ater
verven en het dichten, de heer Sloots de 

Een kleine 3.000 trotse hondebezitters 
uit Deurne heeft de gemeentelijke leg
penning voor Deurnese viervoeters 
teruggestuurd, omdat zij met het wan
staltige logo niet op de diverse uitlaat
plaatsen gezien willen worden. 
Hondewachter K. Oest bezint zich op 
een manier om de hondebezitters tege
moet te komen, maar ook hij is gebon
den aan voorschriften van hogerhand. 
Binnenkort wordt de kwestie voorgelegd 
aan een speciale commissie die zich ero
ver zal gaan buigen. Vooralsnog dienen 
de 3.000 hondebezitters dan maar 
gebruik te maken van de oude penning. 

Inzameling huisvuil. 
De gemeente Deurne gaat het inzamelen 
van huisvuil uitbesteden aan een aantal 
verenigingen die door korting van 
gemeentelijke subsidies in de gevarenzó
ne terecht dreigen te komen. 

Bond tegen het , 
vloekken. 

"tap". heeft ontdekt. . . , .. 
Orgels v9or de kerk.·,· 

1 .Oe bond tegen het vloeken"atd~liffg 
Deurne, heeft een aantal Deurnese 'win
keliers bekeurd wegens het in de etalage 

Sinds kort zijn er enige Órgels voor de 
Willibrorduskerk in Deurne geplaatst. 
Dit echter zonder medeweten,: yan het 
parochiebestuur. Het bestuur heeft een 
brief op poten gericht aan het dekenaat, 
de gemeente, de provincie, het landsbe
stuur 'en het Vaticaan~ Strekking va'n 
deze brief: "Orgels oké, maar dan in de 

uitstallen van kleding die vloekte. 

)m de nodige sponsorgelden binnen te 
halen, heeft tennisclub Deurne diverse 
middenstanders, bedrijven en fabrieken 
aangeboden om de sponsoring van de 
netten op zich te nemen. 

kerk en geen dtankorgels". · 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Voor.al uw binnen- en buiten
schilderwerk 

' Vraag vrijblijvend advies 

R - AUl'OSCHADE
-UNSTERS 
1n ~ --··----.· ." ..... ,.h ·-~ 
"""" .................... " .. ' 

uw specialist op schadegebied lifii9 I 
Paul G•brii!lslraat 14 - Deurne - Tel. 04930-1106~ JOKWlli 

De sleutel voor gezelligheid en 
sfeer 
Carnaval maandag: 
"Rooi hoedjes fist 
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/'Jfl afdeling van komnklij ke ''harmonie 

Carnaval 1994 uniek. 
Niet te geloven zeg, een half jaar lang 
voor het bekende lapje gehouden , wel 
eens een paar seconden nagedacht toen 
er voor januari enkele A.D.V. dagen 
werden gespaard ...... , maar zelfs tot in 
de heldere bundel van het Vierspan spot
light op 2 januari onwetend van wat er te 
gebeuren stond. 
Verontwaardigd óók nog, wie gaat er nu 
musiceren (stáánde zelfs!) als dat nog 
niet aangegeven is ..... "Jan, .. zitte!''. Het 
hielp niet. Bestuur van de Peelstrekels 
ook hartelijk dank, we hadden het toch 
zo goed doorgesproken, de timing was 
perfect ..... Hadden ze dat nu niet kun
nen zeggen ..... ? 

Nee, natuurlijk niet en het zal duidelijk 
zijn dat de eerste hulpeloosheid en ver
bazing ruimschoots oversloegen in grote 
vreugde en spontaan enthousiasme. We 
hadden in 1994 een Hosbengel-Prins, 
"Onze Prins", wisten we al gauw te zeg
gen. Wat er daarna gebeurde, valt oom.o
gelijk allemaal te beschrijven, deze krant 
moet ook nog te vervoeren zijn en door 
uw brievenbus kunnen ..... 
Prin Jan VII en Prinses Cis waren (áls 
ze het al niet waren .. ), geweldige aan
win ten voor carnaval-vierend Deurne. 
Aandacht 'oor iedereen en alles, voor 
grote maar \ ooral ook voor de kleine 
dingen .. 
Voorop bij de potpourri, tafel op en tafel 
af, dansje met jong, en ook zeker met 
oud, een extra knipoog naar vader Welten 
en de ouders van Cl . Een extra bedank
je aan het adres van onze kapel, Nicole 
op de Prinsenwagen. regelend, organise
rend, hard werkend, zich zorgen makend, 

de broekriem ietwat áánhalend .. ".,en 
vooral in alles sympathiek, en intussen 
zorgend samen met\zijn vrouw Cis voor 
een perfecte carnaval. Ze hadden het 
samen compleet voor elkaar!! 

Een compliment voor de Peelstrekels, 
Jan VII en Cis waren een schot in de 
roos, hun acties altijd prinselijk, ook 
zonder steek of kroon. Dan.k aan het 
bestuur en' de leden van de Raad van Elf, 
de stemming was optimaal, de 
Hosbengels in de wolken. 

· Als Prins Jan VII en Prinses Cis (de I
ste ?) weer gewoon Jan en Cis worden, 
willen we ze graag weer opnemen in 
onze Hosbengel familie. Enige rust is ze 
w~l gegund en dat willen we ze o~k 
geven. Een beetje Prins en Prinses zullen 
ze altijd wel blijven, dat hebben ze ver
diend, dat mogen ze weten, dat mogen 
ze zijn!!! 

De Hosbengels 

/ 

D'n dag van 't perdje. 

Ha'n ze meen di jaor baaj d'n Edah nir
gezet, veul huize staon d'r nie, en dus 
waaide 't dur m'~ hil zielement hin. 
Tjuu, wa waar 't kaaw ... ... .... ik ha op 
dien Carnevalszondig wel wa anders 
gewete dan doar te staon. 
D'r waar gelukkig nie veul verkeer, wa 
de buurt wel fijn vond geleuf ik, mar 
doar kreeg ik 'tin ieders geval ok nie 
wèrum van .. 
Vruuger konde ge nog 's schuile onder 
die'n bom, unne treurwilg waar dè, naw 
~aar 't vur mááj treure dè 't maawt. 
Nèje, d'n Heuvel is niks mir wert vur 'n 
pert ..... 
Baaj de Vierspan munde ik di jaor nie 
gon staon. Ze ware allemol mi de bus 
nor Ommel. De Hosbengels en alles d'r 
baaj, de Prins en 't ander volk van de 
Pilstrikkels en, oh ja, ók maaitjes mi nog 
schonner bille dan ikke .. 
Allemol nor de vruugmis zeker ... ha, ha, 
lo me nie lache .. 
Och, ze moete 'tok mar zelluf wete, ve 
Goch zal ók wa moete hebbe, mar as 
zinne "pesiene" 'r nie mir is, lupt de bus 
ok nie, mar ikke wél, as ge dè mer wit. 
Och, do ware ze mi z'n alle .. 
Frans Kuypers war Erehosbengel gekoze 
umdè h!laj altijd mi zon graot takke-ins- ' 
trument van Ommel af moet komme, en 
dè d.an tóch nog gèr du, en doarum krig 
haaj zon J)ledallie urn zinne nek. Haaj 
liever dan ikke, ze doen mèr wa ze nie 
laote kenne, 't zal wel unne goeie mens 
zin, dè tie 't mei blié, zalle we mèr 
zegge .. 
Haaj munde uiteindelijk saome mi zin 
vrouw op meen kaarske .. 
Die Prins, Jan hitte die, moes 'r ök baaj. 
Dè ging nog, mer mi die dames ok nog, 
viel 't nie mee die'n Heuvel op en af .. 
ikke dus de klos .. 
Gauw nor de Risidensie van de 
Pil~trikkels, daacht ik want hiejr is ginne 
lol mir an. Dorbaaj waaide 't nog steeds 
tigge m'n zielement en dè knijpe steeds, 
haawde ge ok nie laang vol.. 
Gauw stoppe baaj de deur en d'raf zo ik 
zegge, mèr dè ging schon nie dur. 't 

moes allemol lang saam an .. deftig en 
schon zin .. 
haaj moes as Erehosbengeis rustig "bin
nenschrijden" zeen ze .. 
Kan wel zin, daacht ik, mar ik "schrijd" 
nor huis, kaaw zat gehad .. 
Tjuu, wa w.aar 't kaaw ... 

Janet 

~ 7 ___ ____:._______._.....____~~---------
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Kerkstroat 9 Deurne 04930- lóOl3 

Deurnese drogist 
komt met nieuwtje. 
In de sti"ijd om de derde oksel heeft zich 
een nieuwe kandidaat gemeld: drogiste
rij Geurts uit Deurne. Met het produkt 
"Deger" tracht zij "Always" te verdrin
gen. Het systeem van Geurts is niet voor
zien van vleugeltjes maar van spoilers en 
creëert een intieme sfeer, legt een ver- , 
band tussen vrouw en maand. Aan de 
man is ook gedacht. Met het produkt 
•'Libido" hét inlegkruis voor mannen, 
denkt men een markt aangeboord te. heb
ben. · 

BOER~ 

/ 

•DAMESMODE 
•HERENMODE 
•JEANS 
• BABYMODE 
• KINDERMODE 
• ' EEN GROTE KOLLEKTIE . 

CARNAVAI,SKLEDING 

Met carnaval 
mag het 

varken kapot.~ .. 
veel plez,ier 
ermee! 

NOOYEN ROOSTERS BV 

Fabriekstraat 12- 5753 AH DEURNE 
Tel. <04930> 1686() 

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

Mode 
voor 

het .hele 
gezin 

Deurne 
f3'akel 
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\,,~~m · ~ h~ · ltltt>r Wl,t 1 ll, UCl .i.,, -

be Walsbrrg 
Tel. 04930-12715 . 

THE POINT OF SPORT 
STATIONSSTRAAT 56 

Aangifte diefstal. 
Boer Jansen heeft gisterochtend aangifte 
gedaan van diefstal; hij kwam er name
lijk achter dat zijn kippen pikten. 

ecco f (_ t r). ~,, hornon 71IO 70 '1"<Pll

Slru('1•rd. rt(lt' 7n 'l<tû; f'Nl 

~h1vro1u l 1rn11fc11l ,l1 1rl VtJl•l~h 

in<1at zo1gr11. r n dP hi4rr:le 
se ho~ kPn d1P 1 i1clrr is het lopen 
on1s1.1.m opvanqrn Ml'I ren 
h\!.1htc·i1 d1" 111 w0I ~ r nrw.1.111-
dighPd"n dcm ook aan uw PIS 

1 valrlnf't Rr1ru dc>vot qe,mmtePr· 
dr IPc,!111ir>k, d1r n r11PI hint 
1ir11, 111;1,11 • " 1 ~1n 1 voelcl.1 Een 
00erl v(':c;l;i;indrr lieefl mt1C1r 
Pr11 h.ilf woo1d norlig. Nerd wP 

say morP 

Van Best Schoenen 
Stationsstraat 3 - 5751 HA Deurne 

Tel 04930-20712 

Het adres voor al uw: 

- elektrotec/111iscl1e materialen 

- elektrotechnlsclle Installaties 

- tPlefoonaanslu~tingen 

- telefoon Installaties 

- beveiligingen 

°""" J,1,·1 .............. 
"""~·~ 

~ +ht!WM!l!f.! 

OBERS 
uw DEALER 

04930 - 16865 04923 - 81402 04920 - 48580 
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D'n Opsteker '94. 
Hoewel ik geen schrijfster ben, vind ik 
het toch leuk dat men mij gevraagd heeft 
een stukje in de carnavalskrant te schrij
ven vanwege "D'n Opsteker" , die ik 
mocht ontvangen. 
Dit was een complete verrassing voor 
mij want er zijn tenslotte toch zoveel 
mensen die erg hun best doen om carna
val tot eén succes te maken. Ik vond het 
een eer dat men mij eruit heeft gepikt. Ik 
ben er erg trots op en zal hem natuurlijk 
altijd dragen. 
Vanaf deze plaats heb ik nu de gelegen-

heid om de leden van de PR-Cie nog 
eens hartelijk te bedanken voor de mooie 
zilveren steek (dat is dus·D'n Opsteker) 
en voor de oorkonde en mooie bloemen. 
Het is een geweldi.ge club en ik hoop dat 
jullie nog lang door kunnen blijven gaan 
met jullie aktiviteiten. 
Tot slot wil ik de hele carnavalsvereni
ging, Prins en Prinses een fijne carnaval 

. 199 5 toewensen met veel plezier en 
gezelligheid voor iedereen. 

Sien Verbaarschot 
leidster showdansgroep 

ALGEMO es 
MONTAGE 

ALGEMO DEURNE BV DERPSESTRAAT 19c 515~ KA DEURNE 

TELEFOON 04930 - 19571 I 06-52139041 FAX 21616 

Góe. 
Muziek kun je beslist op geen enkel 
feest missen. Carnaval zonder muziek is 
al helemaal ondenkbaar. Het was dan 
ook een prima zet van de Peelstrekels 
om in 1994 iemand tot Prins te verkie
zen die al jaren in Deurne de muziek 
verpersoonlijkt. 
Voor velen was het bericht dat Jan Welten 
Prins v.an Deurne was geworden een 
prettige_ verrassing. Voor muzikanten 
was dit zeker het geval. Iemapd, die 
jarenlang in allerlei verbanden samen 
met hen had gemusiceerd, werd Prins 
Carnaval. Deze eer straalde eigenlijk een 
beetje af op alle Deurnese muzikanten. 
Het betekende echter ook dat zij een 
extra inspanning moesten leveren. Deze 
prins zou tijdens zijn optreden moeten 
"omkomen" in de muziek. En dat 
gebeurde: alle muziekgezelschappen in 
.Deurne hebben onder het bewind van 
Prins Jan een enorme prestatie geleverd 
en ik denk dat er géén carnaval in de 
geschièdenis van Deurne is geweest 
waar zo weinig stille momenten zijn 
gevallen. Van 's morgensvroeg aaQ het 
ontbijt tot diep in de nacht, altijd en 
overal hoorde je muziek. Menig muzi
kant verloor op een gegeven moment 
misscl;iien wel het gevoel voor ritme en 
zuiverheid, maar sfeer was er. 
Ook de blaaskapel "Krek Goe" heeft 
weer een bijdrage mogen leveren aan de 
carnavalsfestiviteiten. Naast ons eigen 
vast programma mocht de kapel de Prins 
bij dive.rse gelegenheden vergezellen. 
Iedere keer opnieuw was dit een zeer 
plezierige ervaring. Of je nu met de 

prins en zijn gevolg in de bus zat, een 
receptie bezocht, of gezamenlijk de 
maaltijd gebruikte, de stemming -bleef 
optimaal. Prins Jan zelf was onvermoei
baar en stimuleerde iedereen om mee te 
doen aan dit geweldige feest. 

Afgelopen jaar vierde onze kapel het 
eerste lustrum. Bescheiden als we zijn is 
daar verder geen aandacht aan geschon
ken. 
Wel hebben we ns bij die gelegenheid 
in een nieuw "uniform" gestoken. Onze 
trouwe bekkenist zorgde voor mooie 
rode petten en dassen en Kees van de 
Broek ontwierp een prachtig logo op 
onze kielen. Mede door de fraaie sti
ckers die we hadden laten maken, heb
ben we bij velen een onuitwisbare herin
nering achtergelaten. 

Met veel genoegen kijk ik terug op het 
carnavalsfeest 1994, maar met zeker 
zoveel genoegen zie ik uit naar 'het 
komende carnaval. Ongetwijfeld zal er 
ook dit jaar weer veel muziek gemaakt 
worden en zullen we veel plezier heb
ben. Prins Jan zal zijn vertrouwde plek 
bij de Hosbengels weer innemen en 
vanaf die plaats een bijdrage leveren aan 
carnaval. Wel daag ik hem uit, gezien de 
door onze kapel getoonde inzet, dit jaar 
bij "Krek Goe" en gastoptreden te ver
zorgen. Ik ben benieuwd of hij deze uit
daging aanneemt. 

Namens blaaskapel "Krek Goe" 
Michiel Dankers 
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KETTLER ••• 

ZEKER WETEN 

DATJE 

GOED. ZIT!! 

Kettler Benelux B.V. 
lndumastraat 18 
5753 RJ Deurne 
Tel.: 04930-10345 
Fax: · 04930-10739 

Rondom de Prins. 
Sinds drie jaar kennen we het program
.ma-onderdeel "Rondom de Prins". Deze 
avond is bijzonder waardevol gebleken 
voor · vele Peelstrekels en 
Peelstrekelinnekes en in het bijzonder 
voor de Prins en Prinses. Het moge dui
delijk zijn dat eenieder op deze avond 
van harte welkom wordt geheten door 
het prinselijk paar. Het is een avond, 
welke in het algemeen gevuld wordt met 
een aantal leuke voorstellingen, tentoon
gesteld door familie, vrienden, vereni-.. 
gmg- of clubgenoten, buurt en anders-
zins. Als stichtingsbestuur willen we 
deze avond nog wel eens omschrijven 
als een soort bruiloftspartij waar in ~en 
:z;eer ongedwongen sfeer op een gezelli
ge wijze het een en ander .aangeboden 
wordt aan het prinselijk paar. In de af ge-

THERMQ-CEN~RE 

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING B.V. 

KOFFIE-AUTOMATEN/INGREDIENTEN 

, 

lopen jaren is duidelijk gebleken dat dit 
initiatief zeer goed is aangeslagen. Er 
~estaat nog wel eens het misverstand dat 
alleen familieleden en direkt betrokke
nen bij de Prins op deze avond w.elkom 
zijn . Dit ZOl;lden wij hierbij nog eens 
duidelijk willen tegenspreken . Alle 
Peelstr~kels en Peelstrekelinnekes zijn 
hierbij' van harte welkom. De avond 
wordt ondersteund door de Hosbengels 
en start om.21.00 uur en zal ditjaar 
plaatsvinden op 4 februari. De zaal is 
opengesteld vanaf 20.00 uur. Dus 
schroomt u niet en kom voor een gezelli-

. ge avond naar onze residentie en -wij 
hopen u allen te zien op zaterdag 4 febru
ari as. 

Comniissie Rondom de Prins 

FABRIEKSTAAAT 22 - DEURNE 

TELEFOON 04930-16633• 

Sleutelafhalen. 
Als vanouds zal op zaterdagmiddag voor 
carnaval op de markt in Deurne de sleu
teluitreiking plaatsvinden dooi: burge-

. meester Smeets. Door het overhandigen 
van deze sleutels wordt op een symboli
sche wijze de macht van de gemeente in 
de handen gelegd van de 7 Prinsen en 
kan er een start gemaakt worden met 
drie dolle dagen. Deze prachtige happe
ning op de markt zal een vervolg krijgen 
in de Vierspan, de residentie van de 
Peelstrekêls, waarbij eenieder natuurlijk 
van harte welkom geheten wordt. In de 
Vierspan zullen alle Prinsen .de burge
meester onderscheiden en zullen de 
blaaskapellen zich van hun beste kant 
laten zien. Een en ander uiteraard 
gepaard gaande met het nuttigen van een 
natje en droogje. Ook het aansnijden van 

&t.< 

de inmiddels traditionele Prinstmcake 
zal dit jaar niet ontbreken. Op de markt 
zal, vooraf gaande aan de sleuteloverhan
diging, de bezoekers een drankje aange
boden worden in de vorm van een 
Peelne'ut yoor de volwassenen en warme 
chocolademelk voor de kinderen . Dit 
initiatief wordt gedragen door alle zeven 
carnavalsverenigingen. Uiteraard hopen 
we met ons allen op mooi weer en vanaf 
deze plaats is het zeker de moeite waard 
u nog eens te wijzen op dit prachtige 
evenement. 
Eenieder zouden wij dan ook van harte 
willen uitnodigen om zaterdagmiddag 
rond 15.00 uur op de markt te verschij
nen. 

Commissie Sleut,elafhalen. 
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H. Martens ~ 
. Paul Gabriëlstraat 9 

Tel. 04930~16282 

VOOR AL UW Dl EPVR 1 ES PRODUCTEN 

Rolduc. 

Partycentrum Rolduc , voorheen een 
gerenomeerd verpozingscentrum, heeft 
haar deuren voor het publiek gesloten 
om het exclusieve karakter te benadruk
ken. 'Alleen mannen van 16 jaar en ouder 
mogen voortaan binnen en zijn verplicht' 
om de komende 30 jaar daar te blijven.' 
Excursies en dergelijke worden geweerd, 
Rolduc zal weer gaan opereren in stilte. 
Abt Canabis en Pater Wiet zien toe op 
naleving van de regels . Dat het geen 
saaie afsluiting van de buitenwereld zal 
zijn, bevestigen beide gelovigen: Rock . 
'n Roll Duc. 

~ 
~v 

Bloemisterij 

Coppelmatts .Bloemen 

Helmondseweg 118 
5751 PH Deurne ' 
Tel.: 04930-21825 

STAND UP 
INTERNATIONALE TENTOONSTELL/NG$BOUW 

·Stand Up, P. Gabrielstraat 12a, Deurne, 
Tel.: 04930~ 16970 Fax: 04930-20539 

-- ----- - ---- ~ -~- ·- --- ---

0 

~.._; 
'~ .. 

--------- ·- ·----- --- --------
STAND VAN ROIJ ENGINEERING 

BUS: SMITS DRUKWERK SERVICE 

STAND UP VERZORGT IN 
BINNEN· EN BUITENLAND: 

* Exclusieve, standbouw 
- design en begeleiding 
- uitvoering 

* Aankleding complete vak
en streekbeurzen 

* Aankleding bedrijf sf eesten 
* Winkeldisplays 

NU VOORTAAN OOK 

BELETTEREN VAN: 

* Auto's en bestelbussen 
(inkl. design) 

* Reklameborden 
* Billboards 
* Raam- en gevelbeletteringen 
* Lichtbakken 

STAND UP FELICITEERT SOOS ASTEFFEKAN MET HUN 
25 JARIG BESTAAN 
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Arbeidsbureau. 

Het Deurnese arbeidsbureau, dat al haar 
zaakjes voortaan in Helmond laat rége
len, heeft nu eindelijk tijd om toe te tre
den tot de Deurnese Biljartbond. De 
fanatieke biljarters van het arbeidsbu
reau hebben als clubnaam "Keu's zat" 
gekozen. 

Ook di t jaar wordt het weer tijden de 
optocht weer gesponsord door het 
K.N. M.I. De optochtcommi ie i blij 
verheugd met deze toezegging. , iet i_ 
erger dan geen weer, aldus commi 1e
voorzitter Piket. 

______ 1 

VAREL SECURITY 1 

. ELEKTRONISCH 
BEVEILIGD 

VAREL SECURITY 
HELMOND 

tel. 04920-39232 1 J 

Werkgroep behoudt te veel. 

Werkgroep 'Behoud de Peel' behoudt te 
veel, aldus enige agrariërs uit Deurne en 
omstreken. Dat de werkgroep goed werk 
doet, bestrijden de agrariërs niet, maar 
men meent enige aantekeningen te 
mogen maken tegen het conservatisme 
van-deze groep overtuigde Peel be
schermers; Ammoniakuitstoot is uit den 
boze, verzuring van gronden is uiterst 
laakbaar, maar terug naar hoe het nooit 
is geweest, lijkt de cltib van verontruste 
agrariërs ook niet de juiste oplossing. 
Alles kost geld, of ik nou mijn varkens 
voer, of de werkgroep voert een proce ~ 

dure, aldus boer en voorzitter Beukens. 
Het gevaarlijkst voor Deurne is de 
woningbouw; Deurne dreigt een wereld
stad te worden waarin iedereen wil 

wonen omdat er rust heerst. Beuken 
roept de "erkgroep op tot vertegaanJ 
samen " erki ng om te voorkomen Jat 
Deurne een 'Peelrandstad' gaat wor •n, 
want dit ·un nen we nu net niet gehrui
ken! 
Na een telefoontje met de werkgroep i 
men overe 'ngekomen dat er komende 
dinsdag een vergadering plaats zal in
den; voorn aarde van de werkgroep i 
wel dat alle gemeentes, die rn h t 
Peelgebied liggen, hieraan deelnemen. 

-Hoog t\\ aar chijnlijk zullen de etro · -
kenen be luiten om een eigen staa opt 
richten, met een eigen munt en een ei:?en 
identiteit. Logo's en sticker zullen ~ i t 

worden ontworpen, dit ko 2eld at 
ergen ander hard voor nodi,,. i ~ 
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5 Jaar. 
In 1995 zullen we twee Peelstrekels 
kunnen huldigen in verband met het vijf
jarig lidmaatschap van raad en/of 
be tuur. Deze eer zal Ad van de Mortel 
ten dele vallen, welke reeds vanaf zijn 
Prin chap in 1990 toegetreden is als 
be tuur lid. Ook Arno Maa zal in ver
band met het vijfjarig lustrum gehuldigd 
worden. HiJ is in 1989 toegetreden tot de 
Raad 'lan Elf, heeft in 1992 éénjaar af 
moeten haken en is derhah·e in 1995 vijf 
jaar a lief binnen óe Raad. 
Wij \\ illen ;.maf deze plaat J en Arno 
nogn aal ' in harte feliLit ren en hen 
beide dan en voor de gt!\\ el ltge inzet 
in de a1gelo1 en vijf jaar en hopen nog 
vele jaren m ·t hen samen te k.unnen wer
ken. 

Geerd J m en 
Voorzi l r ti hti :!Sbestuur. 

Stationsstraat 30 - DEURNE 
Tel.: 04930-12963 

het 
mode~ 

vd!~ 

·.TJ TRAKE, 

TE STR KE BV · 

Dr. H. v n Doorneweg 26 
5753 PM Deurne 
P.O. BO% 6 · 
5750 Deurne 
The > T etherlands 

phone[-t31]4930 26222 
fax [+Jl] 49 30 19 287 

Vur ne kon geknipte kop 

Heuvelstraat 13-, 

5751 HM Deurne 
Tel. 04930-12909 

beeld 
VOOR DE 
MAN VAN 

NUË 

Deurne Gemert 
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Afscheid.· 
Ook dit jaar hebben enkele personen de 
Peelstrekels laten weten dat zij hun akti
viteiten voor de Peelstrekels om welke 
rnden dan ook moeten staken. 
Ditjaar hebben Jan Rakels en Bas de 
Vré te kennen gegeven te stoppen met 
hun lidmaatschap van de Peelstrekels. 
Bas de Vré heeft de laatste jaren aktief 
deelgenomen binnen de Peelstrekels als 
lid van de Raad van Elf. 
Jan Rakels heeft lange tijd deel uitge
maakt van het bestuur als vice-voorzitter 
en heeft als afgevaardigde van het 
bestuur zitting gehad in de cie. Krant en 
cie. Bejaarden. · 
Jan en Bas, namens de :Peelstrekels har
telijk dank voor jullie inbreng gedurende 
de laatste jaren. 
Inmiddels hebben de Pe.elstrekels,'Op 
informele manier afscheid kunnen 
nemen van deze twee mensen. 
Ook van een ande.r paar hebben we 
inmiddels op informele manier afscheid 
kunnen nemen, nl. van Prins Jan en 
Prinses Cis. 

AUTOPOETSCENTRALE 

Jan en Cis, het was voor mij, en ik denk 
dat ik namens alle _Peelstrekels spreek, 
een waar genoegen om met jullie tweeën 
carnaval 1994 te mogèn vieren. Een 
belevenis die, helaas, maar eenmalig is 
voor jullie. Het is te hopen dat jullie met 

·veel genoegen kunnen terugkijken op 
een s~ccesvolle carnaval 1994. En dat 
hij succesvol was, was mede mogelijk 
dankzij jufäe geweldige enthousiasme. 
En welke Prins en Prinses van de 
Peelstrekels kunnen zeggen dat zij tij
dens hun regeerperiode op televisie zijn 
geweest. Geen enkele, en dat geeft jullie 
regeerperiode toch iets extra's. 
Jan en Cis, mede namens de overige 
Peelstrekels, hartelijk dank voor de 
mooie tijd die we met elkaar hebben 
kunnen beleven en mocht het nieuwe 
Prinsenpaar ook zo spontaan en enthou
siast zijn als jullie, kan carn;val 1995 
niet meer stuk. 

Vorst Hans. 
BEDANKT 

AUTOWASPLAATSEN 

pielisse~ 
HEUVELSTRAAT 3-7 · Tel. 04930-12394 

SPECIALIST IN HET REINIGEN VAN: 

PERSONENAUTO'S BEDRIJFSAUTO'S 

CARAVANS 

Bejaarden. 
Ook dit jaar zal stichting De Peelstrekels 
aktiviteiten ondernemen om de senioren 
en 60+-·efS' een goede carnaval te bieden. 
Uiteraard zullen we als vanouds in het 
verzorgingstehuis De Nieuwenhof aan 
de Visser op donderdagavond 23 februari 
een aardig programma aanbieden voor 
eenieder aldaar aanwezig, waarbij het 
V.T.O. orkest wederom haar ondersteu
ning verleent. 
Op zaterdagmiddag 4 februari zal tus en 
14.00 uur en 16.30 uur opnieuw een 
middag georgani eerd worden in zalen
centrum De Minstreel aan de Molen traat 
71-73 te Deurne. Deze middag \indt in 
overleg met de bejaardenwerkgroepen 
binnen ons prinsdom plaats en is be temd 
voor alle bejaarden. al dan niet lid Yan 
een bejaardenbond. Ook ditjaar zal dit 
zeker weer een gezellig treffen worden 

waarbij het belang van onderlinge con
tacten, een borreltje en de nodige humor 
hoog in het vaandel staat. Ook hier zal ' 
het V.T.O. orkest muzikale ondersteu
ning verlenen en hebben wij wederom 
enkele artiesten bereid gevonden invul
ling te geven aan deze, inmiddels tradi

tionele, carnavalsmiddag. 
Tijdens deze middag zal er ook een gokje 
gewaagd kunnen worden door middel 
van een loterij en wij hopen opnieuw dat 
vele bejaarden binnen ons prinsdom 
deze gelegenheid aangrijpen om ouder
wets plezier te hebben en mogelijk een 
dansje te wagen op de dans\ loer. 

Namens de bejaardenwerkgroep en com
missie Bejaarden stichting De . 
Peelstrekels. 

~ aldenzee b.v. - -aannemersbedrijf 

FAX 04930-20943 

1 1 deurne 
HELMONDSEWEG 42 ~ TEL. 04930-12390 

VLIERDENSEWEG 160 U TEL. 04930-1462S 
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FRANK DONKER·s 
CONSTRUCTIE & APPARATENBOUW 

TRAPPEN - HEKKEN - LICHT CONSTRUCTIEWERK 

Haspelweg 21 
5751 JH Deurne 

TRAPPEN 
DEUREN 

Tel. 04930-17548 
Fax 04930-21839 

Timmerwerken 

KOZIJNEN 
EN AL UW KLEIN ONDERHOUD 

Walsberg eweg 17 5752 BL Deurne · 
Telefoon 04930-15059 Telefax 04930-22045 

Zwemparadijs. 

Dat dè privatisering van zwembad "De 
Wiemel" haar vruchten afwerpt;moge 
duidelijk zijn. Maandelijks komt er een 
"zwempie" bij, wordt er driftig geaqua
jogged, kan men eenmaal per week een 
uurtje blootspartelen en vibrosaunen 
haalt de Dikke van Dale. In maart van 
dit jaar wordt er weer een.nieuwtje toe
gevoegd aan het nu reeds zeer ruim 
bemeten aanbod van De Wiemel. A. Qua 
Long, de chinese bedrijfsleider van het 
complex, laat middels een annonce verc 
derop in deze krant weten dat de nieuwe 
trend van het moment "Droogzwemmen" 
is. Bij deze vorm van ontspanning komt 
geen druppel water te pas en mag nren 
de kleren gewoon aanhouden, een sigaar
tje roken en zelfs allerlei electrische 
apparaten bedienen. Indien men er toch 
voor kiest om in zwemkledij te verschij
nen, is dit geen bezwaar. 

Beckers biedt u 
topkwaliteit 

op ruime schaal 

Te lekkers van Beckers! 

Autobedrijf JOS HEINSBERGEN 
INKOOP - VERKOOP - SCHADl;S - ONDERHOUD - APK-KEURINGEN 

. ' Amperestraat 4 - 5753 ST Deurne 

telefoon (04930) 16563 fu 21147 
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BILJART-CAFE 

De Tapperij De Box 

uitgaanscentrum 

VRIJDAG 24 FEBR. "HALVE ZOOLE BAL" 
MET O.A. HENK WUNGAARD EN DE 
FORMA TIE "TASTY" (caribean reggae music) 

ZATERDAG 25 FEBR. FLANGER 

ZONDAG 26 FEBR. FLANGER 

' 
MAANDAG r FEBR. MATINEE+ AVOND LA VITA 

DINSDAG 28 FEBR. MATINEE + AVOND 

BOE:ENKAMP B.V •• 

H. Mesdagstraat 1 
5753 DA Deurne 
Tel. 04930 - 17816 

NIEUWBOUW• VERBOUWING 
PLANNING • VOO.HLICHTINCj • NAZOHG 

PORC~ . ~~ · uN · · ·=-=· ~ . ~::.=- 7J 
. . -- ~ ·--- · . 

Dr. I lub V<ln floorne.W<'f, 16 ';7')0Af'n<'11tnr Tri. 0·19Hl · 11 1H_fl f,1x rwno.11070 

-S.P.S. 
Sierpleister Specialist 

Helmondseweg 9 Deurne 04930-16534 
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Samenwerking Peelstrekels en winkeliers. 
Zoals alle Peelstrekels en Peelstrekelin
nekes hebben kunnen zien in het jaar 
1994, heeft Stichting "De Peelstrekels" 
in samenwerking met de OVD te Deurne 
een etalagewedstrijd op poten gezet, 
e.e.a. geïnitieerd door ex-prins Wim IV, 
waarbij de Nico Fransen bokaal als inzet 
stond. De jury van vorig jaar, samenge
steld uit Kees Brood, Sjeng Stevens, 
Martien Keunen en prins Jan VII, heb
ben drie winkeliers genomineerd, zijnde 
Snoephoek. (Lindenlaan) , bakkerij 
Santegoets (Stationsstraat) en Harly 
Sport (Stationsstraat). Als uiteindelijke 
winnaar werd op de tweede Gala-avond 
Harly Sport uitgeroepen, waarbij er 
sprake was van een perfecte combinatie 
van carnaval met commercie. Harly had 
gedurende de carnavalsweek zijn hele 
etalage op de kop gezet en dit op een 
dusdanige wijze uitgevoerd dat de jury 
de Nico Fransen bokaal met alle genoe~ 
gen aan de uitvoerder in deze wist te 
overhandigen. Hierbij nogmaals de 
felicitaties. 

komende jaar zal bestaan uit: Kees 
Brood, Sjeng Stevens, Martien Keunen 
en dit jaar hebben we ook Petra Fransen 
bereid gevond n om de jury te complete
ren. Uiteraard zal ook de prins de jury 
ondersteunen in het jaar 1995. 

vleeswaren te verpakken in zakjes waar
op het programma vermeld staat van 
carnavalsstichting "De Peelstrekels". 
Voor zover wij weten een unieke aange
legenheid in carnavalvierend Nederland. 

5. Op initiatief van de · PR 1 Cie zijn 
2. Stichting "De Peelstrekels" heeft in . kleine .displays ontworpen, . welke de 
het jaar 1994 posters laten drukken in winkeliers op hun toonbank kunnen 
prachtige kleuren, waarop dè Peelstrekel plaatsen in de weken voorafgaand aan . 
en het Peelstrekelinneke staan afgebeeld. carnaval. Hierop zijn ook. kleine pam
Voor 1994 zijn deze voornamelijk aan de fletjes geplaatst met programma onderde
horeca en winkeliers verkocht. We len van Stichting "De Peelstrekels" zodat 
hebben Boekhandel Berkers in de eenieder goed geïnformeerd kan worden . 
Stationsstraat bereid gevonden een deel over de diverse data. Deze displays zijn 
van de posters op voorraad te leggen, Stichting "De Peelstrekels" ·aangeboden 
zodat alle Peelstrekels en Peelstrekelin- door Timmerfabriek Rowé en complete
nekes in de gelegenheid zijn deze prach- ren in deze de . informatievoorzienip.g 
tig uitgevoerd poster te kunnen aanko- naar alle inwonei;s binnen ons Peelstre-
pen (prijs f 10,-- per stuk) . · kelrijk. 

3. In samenwerking met de heer Hans Al met al· is er dus sprake van een unie
Pemîings van de Blokkervestiging in d,e ke samenwerking met winkeliers in het -
Stationsstraat is Stichting "De· Peelstre- centrum van Deurne, waarvoor vanaf. 
kels" in de gelegenheid gesteld vlaggen deze plaats Stichting "De Peelstrekels" 
te laten maken met daarop een Peelstre- alle betrokkenen hartelijk willen bedan
kel en een Peelstrekelinneke afgebeeld. ken. Uiteraard mag daarbij het OVD

Voor al uw snoep 
K?do-artikelen 
Tabaksartikelen 

A. Welten 
Lindenlaan 1 

5751 AW Deurne 
Tel. 04930-13217 

St. Jozefstraat 47a 
teL 04930-19516 

Voor het jaar 1995 is mede op initiatief 
van de PR 1 Cie verdere invulling gege

~ ven aan samenwerking met de winkeliers 
in Deurne en met de OVD in het bijzon- -
der. Dit zal leiden tot de volgende ac.:
ties: 

Deze vlaggen zullen hun weg vinden bestuur niet vergeten worden, .en in· het · JiF=a=a=a=a=a=a=a=a=a=a=a=a~ 
naar de diverse winkeliers in de verschil- bijzonder Chris Manders, . welke zich 
lende winkelstraten, anderzijds is danig hebben ingezet om een en ander te 
Blokker bereidt deze vlaggen in de ver- kunnen realiseren. Wij juichen deze 
koop te gaan nemen tegen een verkoop- samenwerking bijzonder toe en hopen 
prijs van f 37,-- incl. BTW. (Dit is de ; een en ander in de toekomst nader te -

1. Opnieuw zal de etalagewedstrijd met 
de Nico Fransen wisselbokaal opgezet 
Werden, waarbij nu reeds bekend is dat 
vele winkeliers hun uiterste inspanningen 
zullen verrichten om dit jaar dit kleinood 
in de wacht te slepen. De jury voor her 

feitelijke inkoopprijs) . kunnen yoortzetten. 

4. De PR 1 Ci heeft Keurslagers Van 
Baars en Keuten (Stationsstraat), alsmede 
slagerij Van Gogh bereid gevonden 
gedurende de carnavalsperiode hun 

Namens stichtingsbestuur 
"De Peelstrekels" , 

G. Jansen, voorzitter 

'N GOED B()EK-'N GOEDE ZAAK 

'GARAGE 
PIET VAN BAKEL 

tel. 04930· 17866 . 

~ · 

BOVAG 

boekhandel 
hub berkers 

stationsstraat. 42. deurne tel: 04930-15813 

... Klorr:emul '94 ... 

• EES-INOISCH RESTAURANT 

11 AZIE 11 

HE lSTR:.:.. "'." 29 maandag vrri ~~l ~~l ~ l ~~~dl e ;'oo. 22.30 uur 
S 51 DEt 'E zaterdat en zomhtg van 12.00 - 23,00 uur 

Telefooa 93{ 3781) (ook l'l tJ leesldagen) 

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

SJef Geerts, 12656 
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DE ACCOUNTANTS, BELASTINGADVISÈÜRS 'EN JURl.STEN VAN ABAB 
'-1~1 VORMEN GEDEGEN ADVIESTEAMS. ·GEBODEN OPLOSSINGEN ZIJN STERK 

.TOEKOMSTGERICHT. . · - . · . · · · . . 

ONZE SLAGVAARÓIGE ADVISEURS LOPEN GRAAG VOORUIT op· DE 
ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT EN ZIJN TOEGERUST MET SPECIFIEKE 
KENNIS EN ERVARING OM U EN UW ONDERNEMING MAXIMAAL TER ZIJDE 
TE STAAN. 

. , 

:) WILT U MEER INFORMATIE OVER DE DIENSTEN VAN ABAB? BEL DAN ONS 
KANTOOR IN DEURNE .AAN DE TRAMSTRAAT 2, TELEFOON 04930-14210 
EN VRAAG NAAR J. DE GRUYTER RA, W. VAN DE MEULENGRAFT RA, L. 
VERBERKT FB OF MR~ M. NIJDAM 

ACCOUNTANTS - B~LASTINGADVISEURS -JURl·STEN . 

'· 
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De redding is nabij. 
Wat velen niet wisten is gisteren geopen
baard: Ook Deurne heeft een medium! 

-'Op een ochtend werd ik wakker en 
keek ik naar mijn linkerhand en zag 
daarin een gat, bij inspectie van mijn 
rechterhand bleek daar hetzelfde feno
meen aanwezig. Ook mijn voeten ver
toonden een plaatselijke doorzichtigheid 
en ik dacht bij mezelf ·Jezus!' -

Aldus het relaas van de Deurnenaar Bert 
Biels, tot voor kort werkzaam bij het 
plaatselijke uitzendbureau Herzlich 
Wielklemmen. Biels heeft zich na de 
openbaring uit laten schrijven en is voor 
zichzelf begonnen. Het eerste wat hij 
deed, was bij Driessen transport.infor
meren naar de huurprij van een hal. 

- Toen hij deze informatie en een huur
contract op zak had, heeft hij zich in 
laten schrijven bij de Kamer van 
Koophandel en laat hij zich wekelijks 
door duizenden wanhopigen aanraken en 
betasten. Hoewel cynische Deurnenaren 
zeggen dat Biels de enige is die hier 
beter van wordt, puilen de treinen uit 

" van ménsen, voornamelijk uit de 
. Randstad, die in hem een Messias zien 
en ge oven dat hij hen kan helpen om te 

ezen van om het even welke kwaal dan 
ook. 

Tussen twee sessies door spraken wij 
even met 'Het wonder van Deurne' zoal 
hij ook wel genoemd wordt. 

'Bert, jouw leven i enorm veranderd op 
-die ochtend dat je erachter kwam dat Je 
geperforeerd was aan handen en voeten, 

at doet dat met je'l 
Bert richtte zich op \an uit zijn lederen 
toel, ging voor n taan en spuwde 

èens flink door z1_ 1 handen · · deed me 
.vel wat, opeens be efte ik dat ik anders 
ras, dat ik een n ieping had , dat ik niet 
·inloos op de aarde ronddoolde rn 
afwachting van het on\ermijdelijke 
· de ' . Hierna zeeg hij weer neer in de 

dikke kussens en stak een enorme sigaar 
op met de mededeling dat hij die van 
een 'hoog' iemand afgepakt had om hem 

et roken te beletten. 
'Bent u de nieuwe Jezus, de redder van 
deze wereld?' waagden wij schuchter 
een tweede vraag. 

'Och ik weet het niet. Ons vader zei 
altijd:' Jongen, ook al werk ik bij de 
Botim en konden w , toen we jou kre
gen, niet voorkomen dat Jan én allemar. 
kwam kijken, weet ik zeker dat je he1 
nog ver zult brengen'. En ons moeder, 
een echte Ommelse zei dan:' Ja jongen, 
ge moest 's weten'. Z zitten nou allebei 
in de 'Nieuwenhof' en ik ga d'r elke dag 
heen als m'n werkzaamheden dit toela
ten. Een nieuwe Jezus, zo wil ik me niet 
noemen, maar dat ik lammen laat lopen, 
blinden laat zien, doven laat horen en 
gecremeerden uit hun as doe verrijzen: 
dat kan ik niet ontkenuen.' 

'Bert, je doet heel laconiek over je gaven, 
hoe ga je om met d kritiek die in de 
landelijke pers breed uitgemeten wordt. 
De Volkskrant van af gelopen zaterdag 
kopte: 'Bert Biels schijnheilige van de 
Peel'. 
'Iedereen heeft recht op z'n eigen 
mening, ook de landelijke en regionale 
media. Je moet echt niet denken dat ik 
me ga verdedigen, want ik heb nu belang-

. rijkere zaken aan mijn hoofd'. 
'Zoals?' 
'Nou, over een week is er een open
luchtmeeting waarbij zo'n 75.000 men
sen aanwezig zullen zijn in het park van 
Deurne voor mijn jaarlijkse Touch 
Down'. 

'75.000 men en. die voor jou Deurnt 
bezoeken? Wat bezielt deze mensen toch 
en wat ons nog meer mteresseert, wat 
levert dit op?' 
'Wat deze mensen beûelt, weet ik echt 
niet, maar het levert m wel koppijn op, 
als je eens wist wat er allemaal geregeld 
moet worden: Toiletten, kraampjes met 
macrobiotisch voeds 1, een bandje dat 
speelt op een aanvaa1 dbaar geluidsni
veau, het standje · eilig Vrijen ' , 
Amnesty International, Werkgroep · 
Behoud de Peel, de \\ rreld Winkel, het 
comité 'Herinterpretatie Rehabilitatie 
Kasteel Ruïne', rolstoelinruil, blindege
leidehondenopvang, géluidsinstallatie, 
podium en noem ma 1r op. Nee beste 
man, het is echt niet zo eenvoudig.' 
'We bedoelden met oni e vraagstelling: 
wat houdt u er financieel aan over?' 
'Na aftrek van de kosten?' 

* riool ontstopping 

* riool reiniging 

van den akker b.v. 
cleaning & inspection 
services 

* riool t.v. inspectie 

* riool reparatie 

* riool renovatie 

Dag en nacht service 

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

'Na aftrek van de kosten!' 
'Een tientje ·of vijf, zes, net genoeg om 
wat verstralers voor m'n Manta te 
kopen.' 
'Bert, je klinkt heel overtuigend, maar 
ben jij niet de zoveelste charlatan die 
een hoop mensen besodemietert; die 
over de rug van de gebrekkigen probeert 
rijk te worden?' 
Er viel een stilte, Bert verzonk in een 
gepeins en sprak gedurende vijf minuten 
geen woord, verroerde geen vin. Met 
een kleine stem spraI<: hij: 'Ja, ik ben een 
zondaar, ik genees, ik geef mensen hoop, 
maar ik ben een dief van mijn eigen por
temonnee. Er zijn dagen dat ik naar mijn 
voeten staar en er geen gat meer inzie, er 
zijn momenten waarop ik me afvraag 
'waartoe ben ik hier op aard?'' maar 
elke keer als er weer een volle trein aan
komt, dan moet ik weer, dan moet ik me 
aan laten raken. Driessen transport heeft 
me al drie aanmaningen gestuurd voor 
de huur van de hal en elke keer beloof ik 
te betalen, maar ik weet dat het niet kan. 
Ik ben een zondaar'. 

Stilletjes verlieten we het medium, de 
deur zacht achter ons dichttrekkend en 
wat wij zagen was onbeschrijfelijk: 
Duizenden stonden te dringen om de 
fabriekshal binnen te mogen. 
Bejaarden, kinderen, progressieve jeugd, 
middenstanders, kleinkunstenaars, apo
thekers, kroegbazen, Peelstrekels, 

Roze Moandag 
Ook dit jaar zal de carnavalsmaandag in 
't Peelstrekelrijk weer de dag zijn van de 
Roze Maondaggangers. Er is weer een 
mooie route uitgestippeld en onder de 
klanken van Krèk Goe wordt het weer 
dweilen met z'n allen. Iedereen is van 
harte welkom in de bonte stoet. Ook dit 
jaar zal de vetleren medaille weer uitge
reikt worden aan een persoon die zich 
het laatste jaar onderscheiden heeft 
binnen het hele gebeuren. De Prins van 
het Peelstrekelrijk met zijn gevolg zullen 
acte de presénce geven . in zaal Oud 
Brab<mt l!_an de . Oud~J..ie~selseweg wa~r . ~ · ~ . 
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Hos bengels, Pottenbakkers, Bloast Urn 
Op, Krek Goe, Peeipluimen, 
Heikneuters, L.G.D" de carnavalsvereni
ging van de Walsberg, het bestuur van 
'de Kei', de Dors(t)vlegels, een afvaardi
ging van de R.A.B.O. bank. Kortom: op 
de Neerkant na, heel Deurne. 

Achter dit bonte gezelschap stormden 
wij de fabriekshal in om de wijze woor
den van Bert Biels waar te nemen. Er 
heerste een serene stilte en al het licht 
was uit, opeens klonk er een luide knal 
en in een cirkel van licht stond daar Bert 
Biels met een rokende colt .45 in zijn 
hand. Met hese stem sprak hij: "Ja,-ik 
heb gaten in mijn handen, gatenin mijn 
voeten, vanaf vanavond heb ik er nog 
een gat bij, ik schoot mijzelf zoëven 
door het hoofd. Ik ben de Messias niet, 
geloof niet in mij, raak me aan, kom 
naar voren en voel dat ik leef, kijk door 
mijn hoofd, mijn handen en voeten, maar 
denk niet dat ik God ben of diens zoon.' 

De lichten gingen aan, Bert stond op het 
podium dat in. een volledige duisternis 
was gehuld en straalde, straalde, straalde 
en straalde . 

We verlieten de hal en gingen naar bui
ten, overtuigd, maar bovenal overwel
digd, werkten dit berichtje af, namen 
ontslag en voortaan zijn we 'In Bert'. 

... in Bert of in de lorum? ... 

verzameld wordt vanaf 12.00 uur. Vanaf 
13. 30 uur trekt de ~toet met d€ alterna
tieve Raad · van Elf en . . . . . naar 't cen
trum. Op 't programma staan de volgen
de bezoeken: 
13.30 u. Café Bar de Mert 
14. 30 u. De Potdeksel 
15.30 u. De Zanzi Bar 
17 .00 u. 't Pandje 
18.00 u. De Peelpoort 
Laten we er met z'n allen een gezellige 
Roze Moandag van maken, tot ziens, 

de Roze Moandagcor.nmissie. 
... ~ · '. -:. " . . §. . . . ' . . -
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