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PROCLAMATIE

OHJA ?•
... JA •
· .. OH!

Ik, Michiel 1, bij de gratie van ik weet niet wie ofwat uitverkoren tot Prins
Carnaval 1996 over het Strekelrijk,
aan alle Peelstrekels en Peelstrekelinnekes die dit willen lezen en kunnen

'

verstaan: Alaaf!
Wij hebben kort geleden afscheid genomen van onze illustere voorganger
Prins Kees 1, van onze charmante Prinses Marian en van hun veelbelovende prinsekinderen. Zij hebben in 1995 samen met alle Strekels en
Strekelinnekes gezorgd voor een daverend en onvergetelijk Carnaval. Het
· dagelijks "Brood" smaakte bijna een week lang als krentenbrood, de naam
van Prins Kees 1 zal met banketletters worden geboekstaafd in de annalen van onze carnaval$vereniging.
Nu sta ik hier, nog wat onwennig met de scepter in mijn hand en getooid
met alle overige tekenen van de prinselijke waardigheid.
Ik weet niet of mijn kortstondige ervaring als lid van de gemeenteraad, die
in ieder geval kwantitatief de raad van elf overtreft, mij bij mijn prinselijke taken en verplichtingen van enig nut z~l zijn. Ik hoop wel dat iedereen het optreden
.
van de raad van elf als de enige en echte schertsvertoning tal beleven.
Laat niemand zich ·daarin vergissen, hoe voor de hand liggend sommigen
dat ook zouden vinden.

- Klop, klop .....
- Wie is u ??
- Ik ben Carnaval 1996 en sta voor de
d eur
- ~om binnen, kom binnen
Dit zouden stand ctz·
·····
bi. m
.
aar mnen kunnen zijn
J ~nsen bmnen het Peelstrekelrijk die
a: begm 1996, en mi schien wel daarvoor
a '. carnaval en de dan nieuwe p .
Pnns e
rms en
?? .... JAe!~.~~.. ~art toedragen. OH JA

Als j.e teru.gblikt op carnaval van afgelopen Jaren m het Peelstrekelrijk, .valt niet
te ontkennen dat carnaval in h t
Peelstrekelrijk weer levensvatbaar is :n
z~lfs een lang leven be choren is w·. r
niet
·)
· 1J \en
waai van de Peel trekel timmeren "'
har~ aan de weg om het carnavalsgebeu- ren m ?eurne-Centrum zo aantrekkeli 'k
mogelijk te..maken. En wel voor
een. Voor nJk, arm, dik, dun lang kort
oud en J. ong . arnaval is volgens de
Peelstrek~ls voor iedereen en dat hebben
~?e hoog m ons vaandel staan. OH JA
· ..... JA !!. ... OH ...
En ~et is verdraaide moeiliJ.k om elk .
opmeu.~ d.ie carnaval zo aantrekkelijk
Jaar
mo~~hJ~ te maken. Dat de Peelstrekelaktivite1ten voor de bewoners . h
Peelstekelri).k nog iets te bieden
En naar ~iJn bescheiden (!! !) menin
hebben .die aktiviteiten het zeker in
om eemeder het naar de zin te mak
Mensen die alleen maar naar
Klotgemul-avonden of Gala-avonden
k~men, .mensen die alleen de optocht
willen zien, maar ook mensen die alle
carnavalsakt~viteiten willen beleven en
op deze mamer voeling houden met carnaval en met de Peelstrekels in het bijz~nder. Voor al deze groepen van mensen
willen de Peelstrekels de kwaliteit van
hun akti~iteiten zo hoog mogelijk houd~n. Het is echter moeilijk om die kwaliteit te ~ehalen, maar het is nog moeilijker
om ~ie. kw.aliteit te behouden. En die
kwahte1t, die willen de Peelstrekels behouden. OH JA ?? .... JA !! .... OH ...
E~ aktiviteiten, die hebben we na de
Pnnsonthulling van 07-jan-1996 j .1. genoeg. Wat te denken van bijvoorbeeld
Kl.otgemul- en Gala-avonden, van de
Pnnsenade, een carnavalsmatinee i.s.m.
de KHD, een prinsenbrunch. Noem maar
op. Maar toch moeten de bewoner van
het Peelstrekelrijk de carnaval zelf maken, zelf voor plezier en jolijt zorgen; de
Peelstrekels geven de spreekwoordelijke
voor~et, de men en dienen deze voorzet
zelf m te trappen.. Aan de Peel strekel
zelf zal het qua enthousiasme en fee tieren niet liggen. Het Bestuur en de
Raad van Elf zullen bij elke aktiviteit de
lOrtrekkersrol proberen op zich te nemen, zodat die pe ifieke carnavalssfeer
~ederom tastbaar i . OH JA ?? ... .JA
...... OH ...
B.este mensen.• p.r beer die carnaval peno d e zo plezieng moge 1jk door te komen. Zet even alle zor~en van u af. De
Peelstrekels willen jullie !!faag daarbij
helpen.
: '\
~ J .

ied~r

c

·

'

'

h~~be~~
zie~
e:~

Ik zal erop toezien dat de carnavalsbegroting sluitend is, dat de optocht geen al te grote omweg rond Deurne hoeft
te maken over een of andere denkbeeldige tangent, dat er voor alle Strekels genoeg te eten en te drinken is, dat er
plaats is voor iedereen in .onzè talrijke feestelijk ingerichte en versierde etablissementen, dat niemand daar zal hoeven te klagen over koude voeten en dat de rest.anten van ons carnavalsfeest niet via een illegale smel!rpijp in het
rioolPrins
verdwijnen.
. te regeren,
Als
Carnaval 1996 zal ik proberen met meesterfijke zwier en muzikaal vertoon over het Strekelrijk
over de omgekeerde wereld die Carnaval heet, over ,zotten en zottinnen, over uitgelaten
en mu?-ikale
blaaskaken, over feestvierders en drinke~roers, over hansworsten en dootzakkers.
.
Onze harmonie zal ziçh ook dit jaar weer van z'n vrolijkste kant laten horen en de nieûwe dirigent Erik Swiggers
zal ongetwijfeld bewijzen dat h'ij zelfs tijdens het carnaval maat weet te houden. Ik hoop dat mijn overduidelijke
aanwezigheid tijdens de komende festiviteiten mijn afwezigheid bij een aantal muzikale repetities voor een goed deel

~uitkappen

zullen compenseren.

Carnaval kan alleen maar slagen als wij het samen willen vieren in eendracht en vriendschap, het is een feest zon- ,
der rang of stand, voor jong en oud. Carnaval hoort te zijn een feest vàn iedereen, voor iedereen en mèt iedereen,
zonder
persoons.
· als het maar niet gaat ten koste van een ander. Ook carnaval kent
Iedereenonderscheid
mag plezierdes
maken
zoveel hij of zij wil,
wetten, regels van fatsoen en aardige gebruiken. Als iedereen zich daaraan houdt, kan ons carnaval niet stuk.
Wie met een zotskap of een feestneus, gemaskerd of verkleed, maar in ieder geval met plezier en goeie zin bij ons
aan tafel schuift of aansluit in de rij, hoort er vanzelfsprekend bij en is van harte welkom.
Ik wens iedereen een heel plezierig carnavalsfeest met veel muziek en een gezonde dorst.
Ik wens daarnaast alle feestvierders, maar vooral de Hosbengels en alle andere muziekmakers, de kasteleins en al
hun getapte handlangers achter de bar, de deelnemers aan optochten en boerenbruiloften en natuurlijk ook alle hossers en dweilers in ons gezellige Strekelrijk heel veel uithoudingsvermogen.
Carnaval 1996: geniet ervan met volle teugen!
Alaaf, Prins Michiel 1.

En om misverstanden te voorkomen d

~eelstrekels
zijn niet alleen d'
' e
m die zwart
ie mensen

e pakken ep met die steken
~~~De .~eelstrckels bestaan verder uit
~ wiJ ze noemen, stille medewerker~
en met te onderschatten, de partners van
B.estuur en Raad van ELf. En carnaval
ieren en organiseren .doen de
Peelstrekels niet voor zichzelf, maar
oor U. OH JA ?? ... .JA !!. ... OH ...
veel p1ezier
· v or en tÎJ. <lens carnava·l
1996,
laaf.
'or t an.

11(

Restaurant "Ho/van Deurne"
.Keuken geopend:
di. tlm vrij. 12.00- 14.Jou~r
17.30-21.00 uur
zat. en zon. 17.00-21.00-uur
MAANDAG GESLOTEN

Kees van Boerdonk
meesterkok
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CARNAVAL 1996,
TUSSEN LEVENSMOED
EN LEVENSE RUST
De carnavalsstichting "De Peelstrekels"
vraagt mij nog vóór Sinterklaas mij te bezinnen op de aanstaande carnaval. Dat is
niet eenvoudig, dat zult u met mij eens
zijn. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor
mij. Er zijn al veel vrijwilligers in onze
gemeente begonnen en de komende weken groeit dat aantal nog sterk die voor
zeer velen, voor u en ook voor mij, heel
veel werk verzetten om ons vele momenten van plezier met als hoogtepunt de
drie dagen, het hoogfeest van Carnaval te
kunnen aanbieden. Ik waardeer dat zeer,
dat door hun inzet ook Carnaval 1996 een
succes zal worden.

Voor al uw
lingerie
nachtmode
en badmode

LIVERA
DEURNE
Stationsstraat. 13

VOORWOORD
Nu de donkere dagen van de winter weer
net achter ons liggen, beginnen de sprankelende tintelingen van het voorjaar weer
vat te krijgen op de natuur en daarmee op
ons allen. Na het ontwaken uit deze winterslaap is het tijd voor uitbundigheid en
vreugde. Sinds mensenheugenis bestaat
er kennelijk een behoefte om bij het ontspringen van nieuw leven een feest te organiseren waaraan een ieder-kan deelnemen. Carnaval is daarvan een goed voorbeeld. Op 18, 19 en 20 februari 1996 be-_
staat de gelegenheid weer om hossend en
zingend onder te gaan in het feestgewoel.
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CARNAVA:L 199~
DAAR ZAT WAT 11~
T

Carnaval, daar zit wat in; Carnaval móet,
elke dag en: Carnaval vier je niet ·met
"Brood" alleen, maar met z'n allen. Dat
waren onze slogans voor het carnavalsfeest 1995, waarin ik als Prins Kees I
voorop mocht gaan.
Nou beste mensen uit het Peelstrekelrijk,
jullie hebben met z'n al}en van het voorrecht om Carnaval te mogen vieren in
groten getale gebruik gemaakt,zodat ik
met recht kan. stellen: "Carnaval 1995,
daar zat wat in". En misschien zat er wat
veel brood in, ik denk maar aan de "Kees
Broden", de "Prins Kees-broodjes", de
teksten rondom het thema "brood" in de
etalage-wedstrijd en de optocht etc.

was. Een geslaagde Bonte Avond, de
fietsvierdaagse, optredens tijdens receptie en Rondom de·Prins. Het feit dat onze
Niels werd gekozen tot jeugdprins voegde voor mij een extra dimensie toe aan
onze bezoeken op school, het
Gerardushuis op zatermiddag en de H.
Mis zondagmorgen zeer vroeg.
En er zat nog meer in, waarbij ik denk
aan onze bezoeken aan bejaarden, zieken, de WIK en hetRijtven. Deze bezoeken zijn een goed voorbeeld van de sociale
funktie
die
een
Carnavalsvereniging tussen het feesten
door vervult. De dankbaarheid die je
krijgt van deze groeperingen is enorm en
kun je eigenlijk alleen maar voelen.

burgemeester J. W. Smeets

Carnavalsstichting "De Peelstrekels" is
de afgelopen jaren gegroeid naar de volmaakte gestalte waarvoor zij dient. Het is
haast te mooi, het geloof in de
Peelstrekels heeft "De Peelstrekels" dynamiek gegeven. Dit is een blijde boodschap. Als de carnavalsideologen van
"De Peelstrekels" gelijk hebben dan is
carnaval in hun rijk onsterfelijk. Haar eigenheid staat haar ten dienste, maar daarvoor moet die eigenheid wel intakt en integer worden gelaten. Want wat goed is
moet blijven.
In onze gemeente heeft het carnavalsfeest een goede naam. Ik reken erop dat
iedereen zich blijft inzetten om deze goede Deurnese carnavalscultuur uit te.dragen.
Viert met z'n allen feest op een ongedwongen wijze, met overgave. Denk
voor een tijdje niet aan gisteren en ook
niet aan morgen.
Ik weet dat niet iedereen dat kan, want
het leven is ons toch niet altijd welwillend gezind.
·
Kunnen lachen, ondanks alles, dát is echte levenskunst, en die kunst mogen we bij
elke rechtgeaarde carnavalist, dus ook
van "De Peelstrekels" weer verwachten.
Veel succes en veel plezier

Màar er zat natuurlijk meer in, waarbij
me vooral is bijgebleven het feit dat je in
een korte periode zo enorm veel kunt losmàken binnen allerlei groeperingen
waarbij je als prins of prinses, van heel
nauw tot slechts oppervlakkig, betrokken bent.
Vorst Hans
Gigantisch waren de reacties in de eerste
dagen
na de prinsonthulling, overweldiGelegenheid voor ontspannillg en een ·
gend
de
opkomst en het enthousiasme in
goede mogelijkheid om even te ontsnapde
aanloopperiode
naar Carnaval met de
pen aan de dagelijkse zorgen en beslomPrinsenade,
Rondom
de Prins, het
meringen. Met dit gegeven·kan ik u dan
Klotgemul
en
de
Gala-avonden,
knallend
ook adviseren om hieraan deel te nemen
de
carnavalsdagen
zelf
vanaf
de
en u mee te laten slepen door een gevoel
Preussenavond
op
vrijdag
tot
en
met
het
van saamhorigheid. Van de Peelstrekels
popverbranden dinsdagnacht.
is bekend dat zij de voorwaarden scheppen om u in de gelegenheid te stellen, teµ
Maar er zat meer in en dan denk ik aan de
volle te genieten van alles wat met carWalsbergse gemeenschap, die bij
naval te maken heeft.
Carnaval
1995 nadrukkelijk aanwezig
Ik adviseer u dan ook om, gelèid door het
voorbeeld van de Peelstrekels, deel te nemen aan de georganiseerde feestelijkheden. Met dit gegeven wens ik u eeri zeer
prettig en aangenaam Carnaval 1996.
Alaaf.
w-entlletl••Y•l•m•n

Kortom het was van 8 januari tot 1 maart
één grote belevenis, uniek in een mensenleven, die wij voor geen goud hadden
willen missen. Daarom dank aan iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan een goed georganiseerde,
druk bezochte en sfeervolle Carnaval
1995.
Tot slot wil ik toch nog een speciaal
woord van dank richten aan Bestuur,
Vorst, Raad van Elf en dames van de
Peelstrekels, de dansmarietjes, P.R.-cie
en Nötjes en alle muziekgezelschappen
die ons gedurende de activiteiten begeleid hebben. Jullie steun was onontbeerlijk.
Ex-prins Kees I, prinses Marian en kinderen.

wermtete1ugwlnnlng

drs. J.W. Smeets
burgemeester van Deurne
PLAFONOFOUE

c..Äntle~
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PRINS KEES HEEFT Z'N
ADELIJKE STATUS WEER
INGELEVERD
ONZE DIENSTVERLENING
BLIJFT ONVERANDERD
OP EEN "PRINSELIJK"
NIVEAU!

Ondernemers, bestuurders en
agrariërs vinden bij Brood & van
Ewijk
Accountants
net die
persoonlijke
en
zorgvuldige
behartiging van hun belangen,
waarnaar ze wellicht Ç>P zoek zijn.

Met een enthousiast team staan
wij onze relaties steeds adequaat
en tijdig terzijde. Alleen tijdens de
carnaval maken we hierop een
· uitzondering. Dan gaan we vier
dagen herinneringen ophalen aan
een grandioze carnaval 1 995 die
we samen met prins Kees 1 en de
Deurnese gemeenschap mochten
vieren.

i.

DIR~CTIE EN PERSONEEL
VAN BROOD & VAN EWIJK
ACCOUNTANTS WENSEN
, \ U EEN ERG PRETTIGE
\" CARNAVAL
EN
EEN
~~ ZAKELIJK GOED f 996.

'"'
' .

'

'

'"1 C·ARNAVALSMAANDAG
J EN

'

DINSDAG IS ONS
....-.........-..
"' -KANTOOR GESLOTEN.
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"'" ,., 'i..

Brood-&Van fwii~ Accountants
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EEN VERMANEND WOQRD
VAN ONZE PRAESES:
het geheel. Zonder al deze.hulp van buitenaf zouden wij als car.navalsstichting
niet in· staat zijn een dergelijk groot feest
te kunnen organiseren. Vandaar zou ik
vanaf deze plaats eenieder nogmaals willen bèdanken voor hun inspanningen in
het afgelopen jaar maar bovenal de inspanningen die ·inmiddels alweer verricht zijn en/of te verrichten zijn voor het
jaar 1996.
·

eens per jaar behoefte heeft a_an het volledig uit zijn bol gaan en samen met
vrienden, familie of kennissen of zelfs ·
volstrekt vreemden eèn feest te houden
wat zijn weerga niet kent.

Hij ligt weer voor u; de Carnavalskrant
van Stichting De Peelstrekels; een krant
vol nieuwtjes, vooraankondigingen en
redactionele bijdrages van mensen die
hetzij in 1995 of voor het komende jaar
1996 iets te melden hebben; een krant
die, wat mij betreft, enigszins te vergelijken is met een fotoalbum van uw laatst
genoten vakantie. Vele mensen kijken
een dergelijk fotoalbum nog eens in ter
voorbereiding van hun nieuw te ondernemen aktiviteiten en een veel gehoorde
opmerking is daarbij : "Als ik deze foto's
·weer zie, krijg ik opnieuw de kriebels."
Zo hoop ik dat het ook u vergaat bij het
doorbladeren van deze krant en dat u opnieuw wordt geprikkeld om in de komende periode veel plezier en ontspanning te mogen meemaken op een van
onze vele aktiviteiten in het carnavalsseizoen 1996.
,ll.

Door het jaar heen wordt de gemeenschap overstelpt met allerlei aktiviteiten
buitenshuis. Sportevenementen, braderieën, feestweken en noem maar op; er
gaat geen week meer voorbij of er zijn
vele aktiviteiten binnen de Deurnese gemeentegrenzen. Wij richten ons slechts
eenmaal per jaar tot u en presenteren u
een programma gedurende een aantal .
weken. Een programma, waarbij ontspanning voorop staat. Een programma
ook, waarbij we getracht hebben als
stichtingsbestuur voor alle geledingen
binnen ons Peelstrekelrijk iets te organiseren waarbinnen de betrokkene zich bijzonder thuis voelt. Of het nu echter de
Gala-avonden, Klotgemulavonden, een
Pruisenavond of een inmiddels in 1995
opgestarte Prinsenbrunch met hierop
aansluitend het Carnavalsmatinee van de
Koninklijke Harmonie Deurne is, we
mogen vaststellen dat we telkens weer
een bijzonder grote groep enthousiaste
carnavalsvierders mogen ontvangen.
Deze groep heeft zich in het afgelopen
jaar zowel in kwaliteit als kwantiteit
sterk vergroot. Hiermee prijzen wij ons
als stichtingsbestuur zeer gelukkig. Er is
uiteraard voor ons als organisatie niets
mooiers denkbaar dan een volle zaal met
enthousiaste mensen en een afsluiting
van een avond zonder dat er vervelende
gebeurtenissen zijn voorgevallen. Als
voorzitter van Stichting De Peelstrekels
ben ik bijzonder blij met deze ontwikkeling en hoop dat dit ook voor de komende jaren zo mag voortgroeien.
Uitgangspunt hierbij is dat eenieder wel

Dat we een dergelijk feest in 1995 mochten hebben, is zeker niet op de laatste
plaats te danken aan het feit dat we wederom een geweldige Prins en Prinses
hadden, Prins Cees 1 en Prinses Marian.
Ik wil vanaf deze plaats hen beiden en
hun kinderen bijzonder dank toezeggen
voor hun inspanningen en hoop hen ook
in het komende jaar nog op vele momenten te mogen ontmoeten. Hierop aansluitend direkt ook een woord van dank richting Sien en Ties Verbaarschot. Zij beiden hebben in de afgelopen 9 jaar
Carnavalsstichting De Peelstrekels geweldig ondersteund, Ties als bestuurslid
en Sien vele jaren als leidster van de
dansmarietjes. De inzet van jullie beiden
is van grote waarde geweest voor
Stichting De Peelstrekels en wij zijn uiteraard als stichtingsbestuur dankbaar
voor het feit dat we ook nog in de' toekomst een beroep op jullie kunnen doen.

Zou u van deze man een tweedehands auto
durven kopen ?

Het spreekt voor zich dat de lijst van
mensen, welke we als stiehtingsbestuur
dank zouden willen toezeggen, veel te
groot is om in dit voorwoord te vermelden. Het moge echter eenieder duidelijk
zijn dat de organisatie van een feest van
deze omvang in al haar aspecten niet zou
kunnen slagen zonder de bijdrage van
vele vrijwilligers, financiële ondersteuners en mensen die bereid zijn tijd en
energie te steken in het doen slagen van

·Voor 1996 geldt dat wij als stichtingsbestuur opnieuw de verwachting hebben
een fantastisch feest te kunnen neerzetten met ondersteuning van een nieuwe
Prins (en mogelijk~ Prinses) die.zich bereid verklaard heeft het carnaval binnen
het Peelstrekelrijk in 1996 voor de volle ·
200% te zullen gaan dragen en zo ook
1996 voor eenieder een . onvergetelijk
carnavalsjaar te kunnen maken. Als
voorzitter van Stichting De Peelstrekels wens ik hem (en eventueel haar) vanaf
deze plaats hierbij veei succes en verheug ik me nu reeds op de vele momenten "waarop we veel plezier met elkaar
mogen meemaken. Het programma, wat
u elders in deze krant vepneld ziet staan,
is in haar opzet vrij we! gelijk aan dat.van
voorafgaande jaren. Als stichtingsbestuur kunnen we niet anders doen dan
vaststellen dat dit programma vrij kom~
pleet is en in tijd zo is ingericht dat we het
optimale resultaat kunnen bereiken. Voor
hen, die tijdens carnaval hun vertier in
koudere oorden zoeken en op de latten
gaan staan, is er dan toch in ieder geval
een voor-programma waarbij amusement ·van groot kaliber. wordt aangebo- .
den. Ik zou haast willen zeggen dat we
ervari uit kunnen gaan dat hierbij de
Klotgemul- en de Gala-avonden goed
zullen zijn voor enkele bijzondere hoogtepunten. Tijdens de carnavalsweek zelf
uiteraard
weer. een
fantastische
Pruisenavond, met een toch wel bijzonder eigen plaatsje inmiddels verkregen in
het programma en o.a. een optocht waarvan we in het laatste jaar mochten vaststellen dat deze als grootste optocht van
carnavalvierend Nederland betiteld
mocht worden. Vanaf deze plaats zou ik
opnieuw iedere vereniging, vriendenclub, buurtcomité e.d. willen oproepen
ook dit jaar deel te nemen aan dáe fantastische happening waarbij we voorop
"willen stellen dat ons hoofddoel niet de
lengte van de optocht maar bovenal de
kwaliteit van de optocht is.

NAGEi.STYLISTE, VISAGISTE
VOOR:
• KUNSTNAGELS

•MANICURE

• MAKE-UP EN MAKE-UP ADVIEZEN
BEL VOOR INFORMATIE

OP EEN AFSPRAAK

Nagelstudio

NA 12 UUR

"Truus''

Alles bijeen ziet het ernaar uit dat 1996
een fantastisch carnavalsjaar gaat worden waarbij we rekenen op uw steun en
aanwezigheid en uiteraard wat goed
weer om zo de happening volledig te
doen laten slagen. Als voorzitter wens ik
de Prins (en eventuele Prinses), mijn
mede-bestuursleden, de .raadsleden en
allel overige Peelstrèkels en Peelstre-kelinnekes een geweldjg carnaval 1996 toe
en hoop daarbij vele Peelstrekelrijk-bewoners op een van onze aktiviteiten van
harte welkom te·mogen heten.
Geerd Jansen
voorzitter

Verkoop alle merken
LP G.-1nstallaties
Rev1s1esets · Carburateurstukken
Inbouw met garantie

VAN TIES

Toen ze mij als prins vroegen in 1986
was ik heel verbaasd. Ik dacht: 'Hoe
moet dat nou, ik weet er zo weinig van'.
Maar na een paar dagen bedenktijd had
~toch aarzelend 'ja' gezegd, iets waar ik
later geen spijt van heb gehad.
We hebben èr samen met ons gezin heel
veel plezier aan beleeft. Ook hebben we ·
er veel vrienden en kennissen aan overgehouden. We hebben carnaval ervaren
als iets waar geen rangen. en standen bestaan. Carnaval is een groot fee~t voor
jong en oud.
Toen men vr9eg of ik na mijn jaar prins
zijn verder wilde gaan als bestuurslid, .
heb ·ik direkt 'ja' gezegd: En ik moet zeggen dat ik er veel plezier aan heb beleeft.
Het moet gezegd worden dat ik altijd met
een hele ·fijne club mensen heb kunnen
werken.
Vanaf deze plaats wil ik, ook namens
mijn vrouw en kinderen, iedereen hartelijk bedanken voor de samenwerking en
het plezier met het bestuur, de Raad van
Elf, de dansmarietjes, de showdansgroep, de PR-cie, de oud-prinsen en ook
de vele vrienden en kennissen.
Ik heb <!.ltijd de ervaring gehad dat je in je
eentje niets kunt. Je hebt de steunen hulp
van de gemeenschap hard nodig. Hier
ontbtalç het gelukkig echter niet aan.
Ondanks de fijne jaren heb ik toch ge"STEPP-INN"
meend te moeten stoppen. Dat wil echter
~,.$'/ .niet zeggen dat ik de carnavaisvereniging
~<:-.
"!Jl\o; ~
geen warm hart meer toedraag. Zeker
~~
\ ..,".-~...,
wel. Men zal mij zeker nog tegen ku~nen
"~
konieri, want een echte Strekel blijft een
.;.
' \,,,"
.. Strekèl.
r'
'
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Ik moes wir noar Deurze en .wier wir vur 't
kaarske gezet. Wa riejme tusse m'n bille en
de start omhög gevat en hillemol nie vraoge
of 'r soms 'n spierke ttisse zat, dê nie ." Dan
nog twèje st9kke langs meen lijf dié wiere
vaastg€<zet, net skieje ". mè~ dan mi 'n kaarske aachter uw kont en veul goeiekoper as
doar in die hög berge. Van halverweges
Leissel moet ik. komme, ~ör stêm de miste
mense nie baaj stil as ik op Carhavalszondig
wir baaj de Vierspan moet zin urn d'n nèje
Eren-Hosbengel te gön op haole ". Vur ons
Pèrde, is 'r gin Openbaar Vurvoer en dan zit
'r niks.anders öp as laope "" laope as 'n perd
". en as 't niet hard zat gi, dan kloppe z'w op
uwwe reug en mistal nie as kûmpliment.
Trouwes, 'l is nie zo erg urn nör die Vierspan
te gön, 't zin goei mense en ze meutere nie
veul. Ze wete -(vör ze hin gaon, ik h<.>ef nie te
iuujke en dizze kèjer'munde ik wir over d'n
· Heuvel, vurrig jaor-ha ik doar nog stön te
vernikkele mi die Prins Jan en zeen Cis.
Rechtsaf langs de Chinees ". "Carnavalsloempia's in de anbiedipg", stönd 'r öp 'l
roam. Baaj mèjer dan elluf kreegde g'r unnc
steek baaj ". De Pilstrikkels ware d'r ök
geweest, zyen ze "" Ik munde links 't fietspad öp. Kans op tegeliggers hè, mooi nie ".
gin kiep ". Op zondigmèrge liggen 'r nog
veul mense onder de dekes, dè hebt ik zo
onderhand . wel dur. Ok die nlje'n ErenHosbengel, die 1i mistal nog zwaor te snurke,
en die moet 'r dan ok altijd oilgeblazze
worre. Dör hebbe ze baaj die· kepèl ij:r.cre toeters vur àngeschaft.."""" Dizze kèjer waar ic
trouwes al op, 'n wönder ". Z'n vrouw moes

b b

1.ögenaamd nör d'n optocht. Jan Ra kkc b
waar 't, haaj !ut schreve Ra-kcls, dè \cent ic
deftig, mèr ik zeg gewoon Rákkcls. Unne
mens die vruuger öp d'n Hcm·cl wöndc en
zich in 1..innc nèjen tijd ha öpgc1\·erkt tol
bestuurlid rnn de Pilstrikkels, en dè 1·èlt nic
mee ". Haaj ha 't nel di joar 1rn rus1igcr an
gedoan , mèr dè irdcr wèrk 1 ur de Carncval
ware die Hosbengcls nie vergètc ... Haaj
waar unnc goeie mens die véul di, en fik nog
die muziek van de kcpèl skön vond. En umdè
ge dan volges maaj 'n oil1.ondcring bènl,
kriede ge dan 1.ö'n onderscheiding umgchange. Naw "" ik zèlluf 11·0r nooil unnc ErenHosbengel , die meziek is niks en dè butsc öp
die_ troom, dör erger ik me gruujn en gèl an.
D'n trugweg nör de Rissidcnsie wàr unnc lijdcsweg. Règen en nog 's règcn öp minne
rcug ". Eren-Hosbengel Jan Rakkcls en t'n
vrouw Nellie op 'L kaarske ware nog nic nat ,
mar Jatter wèl ." En zingc dè ieder dcc ."
Ifkes binne gcv,;eest op de Mo:r.artstraot. 'n
mu1..ikale stroal 1..cker ." , en meteen 1.inge ...
schaand rnr iederein " . Gelukkig dè ur dur 'l
rÇgene wainig mense langs de kant stönnc.
En goe ûk dè niemes wis dè de Rissidensic
urn lwèlluf ure al van dè sört volluk binne ha.
Zeker, die mens Rakkels waar geko:r.c en dè
waar goc, niè dan "" Mèr dè gelal, nèje. 1 ur
maaj hoeft dè allcmöl nie, en ik waar blèje dè
j'ik wir nor Lei ssel mundc, oór minne ~lal.
Of ik 'r nog oitköm " . ik denk 't nic ." en ge
kent allcmol de réjc ."
Jan cl.
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Deze uitgave werd in elkaar gezet door
Toon· Tfmmcrs, Cees v/d Broek en Cor
Brüggenwirth. De. aqujsitie was in handen
van Fons Vullings en Marcel van Nunen had
de kopzorgen. Coen v/d, Berkmortel nummerde om en we waren hardstikke blij met
de gastvrijheid van Hoeka Deurne: De
quatsch kwam uit het zieke brein van Marcel
Kcx)len.
·
Het is niet de bedoeling dat deze krant eindigt als bodembedekker in uw kattenbak

(tenzij uw kat kan lezen). Suggestie: boor
ee~

gat in deze krant en hang cm ç>p uw toilet (op behoorlijke afstand ,van uw toiletpa•
pie:r). Pil 11111a~t uw pag'lijijse·gang naar. dit
klei'nsfo k'amè'"rtjê nög leui<.er. "
"
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CARNAVAL 1960'.

nog
meetel.t

Nadat zowel de Geestelijke- als wereldlijke overheid van onze gemeente toezegden in onze Carnavalskrant een bijdrage
te leveren. ben ik als voorzitter van de
carnavals vereniging er recht trots op, hier
nog iets aan te mogen toevoegen.
Nu we
en bals
er
voor
ditonze
jaar carnavalszittingen
weer op hebben zitten,
blijkt
dat de belangstelling voor onze verenigi119 belangrijk is gestegen. De avonden
waren goed verzorgd, werden druk bezocht. en dus ook een financiëel succes.
De uit\visselingsavonden met de carnavalsver. ·Fidelheide te Lobberich (Dld. )
mochten er eveneens zijn.
Het hoogtepunt van deze carnaval zal de'
optocht worden op zondagmiddag. Wanneer de voortekenen niet bedriegen zal
de deelname aanmerkelij k groter zijn d an
vorig jaar. Diversen buurtschappen en
verenigingen zijn reeds weken bezig met
hun wagen. Tevens zijn door ons reeds
een drietal korpsen aangetrokken ter op-
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i tingen tegenover de gemeenschap nakomen. en Prins en gevolg staan er borg
voor dat zulks degelijk zal gebeuren.
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Mijn bescheiden mening is, at wij a s estuur en leden zeer tevreden mogen zijn
Mag ik dan in deze. onze lste carnavalskrant. hartelijk dank brengen aan onze
l.b. Burgemeester, onze Zeer Eerw. Heer
P;;stoor en r,nzo.; adjudant vaP politi?. voor
hun voorwoord . e:l ver~ rnuw lal ' geen
door ons plaatselijk hoogste gezag naar
voren wordt gebracht, ook ter harte
wordt genomen. zodat we straks kunnen
zeggen ons carnavalsfeest is weer zonder
een enkele wanklank geslaagd. Verder
dank aan allen die ons financiëel gesteund
hebben . door plaatsing van 'n advertentie,
of door 'n bijdrage als begunstiger.
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Postbus 88
5750 AB Deurne
tel.: 0493-315030
fax: 0493-310535
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IN GESPREK MET ZIJNE DOORLUCHTIGE
HOOGHEID_PRINS KEES 1
(Van onze correspondente
Walsberg; Emke B.)

in

de

Een vriezerige ochtend in het najaar van
1995. Ik ben op weg naar een van de belangrijkste opdrachten, die ik in· mijn
prille journalistenbestaan heb gekregen.
Ik word geacht op een zeker tijdstip aanwezig te zijn in het onderkomen van
Zijne Doorluchtige Hoogheid (ZDH) (op
dat moment nog geen ex-) Prins Kees I
der Peelstrekels, heerser over een rijk dat
grofweg reikt van Deurne Centrum tot
het viaduct en van Walsberg tot
Crayenhut (tot Limburg, zeg maar).
ZDH en zijn eega zijn thuis, gezien de
aanwezigheid van de glazen koets en een
renstal vol stalen rossen op de oprijlaan.
(Ik kan helaas geen vlag ontwaren, die
mij bevestigt dat hunne hoogheden thuis
zijn.)
Op mijn bellen wordt de deur geopend
door een ietwat recalcitrante (zo te zien
nog minderjarige) butler die mij minzáam opneemt en verzoekt in de vestibule· te wachten. Enige tijd later wordt mij
t<;2egang verleend tot het heilige der heil~gen in dit optrekje, de werkkamer van
Zijne Doorluchtige Hoogheid.
. elukkig stelt de prins mij op mijn geak, en gedraagt hij zich beslist niet uit
df hoogte,_sterker nog hij belt direct om
et binnenmeisje voor koffie. Dat binnenmeisje overigens, vertoont sterk de
trekken van de echtgenote van de prins,
prinses Marian. Het zal dus wel een arm
familielid zijn die genadiglijk opgenomen is in 's prinsen huishouden.
Maar genoeg nu over mijn aanvankelijke
schroom, ik zal U onderstaand weergeven hoe ons gesprek verlopen is, want de
woorden van een prins wil ik U niet onthouden.

Prins Kees, gaarne wil ik U alvast danken voor Uw bereidwilligheid om Uw
nederige dienaar te Uwen paleize te
willen ontvangen en zelfs te woord te
staan. Graag wil ik met U stap voor
stap door Uw regeerperiode lopen, opdat wij vooral niets overslaan.
Kunt U mij vertellen hoe het was om te
weten dat U prins zou worden en dan
meteen enige tijd aan volksverlakkerij
te doen, teneinde dit feit geheim te
houden tot 8 januari?
Het was opvallend rustig met speculaties
en lastige vragen. Ik heb wel eens meer
problemen gehad in de periode vóór carnaval. Als je weet dat je het niet bent en
er worden suggesties in die richting gedaan, dan is het nog moeilijker om overtuigend te ontkennen dan nu het geval
was.
Het enige probleem was de vakantie, die
wij met de voltallige familie van de prinses hadden gepland en waarvan wij dus
één dag eerder naar huis moesten komen.

Wat is U het meest bijgebleven van de
dag van Uw ambtsaanvi:mrding?
Een heel spannende dag, alhoewel de
verwachte nervositeit erg meeviel. Er
gaat heel wat door je heen op het moment
van de onthulling. Het is even wennen

aan je nieuwe status. Het in ontvangst ne- .
men van cape, steek, scepter en onderscheidingen is echt een heel bijzondere
gebeurtenis.

Uit welingelichte bron hebben wij vernomen dat U een week later op zaterdag gesignaleerd bent in een zeer luxueus ingerichte moderne stalen koets,
tesamen met Uw gade en enige heren
gestoken in gedistingeerd zwart met
steken op hun kruinen. Mag ik U eens
vragen wat deze kruistocht door Uw
rijk ten doel had?
Ik moet zeggen dat de 'g edachte om op
een ordinaire zaterdag in januari gehuld
in smoking en voorzien van steek en veren in het openbaar te moeten rondrijden
en -lopen mij vooraf eqigszins deed h~i
veren. Echter door de geweldige onder-steuning van mijn privé-chauffeur (red.:
Geerd) en zijn secondant (red.: Marcel)
werd ik snel over mijn vrees heengeholpen. De reacties van de mensen die we
bezochten om een Peelstrekelkrant uit te
reiken deden de rest, zodat het uiteiridelijk een zeer gezellige en leuke dag werd,
waarop we ook nog diverse club van 100onderscheidingen uitdeelden.
Ook de grandioze lunch bij mijn voorganger prins Jan VII en prinsès Cis
mocht er zijn. En toen we 's avonds ten
paleize arriveerden blekçn mijn dankbare pachters (red.: buren) een ereboog en
andere versieringen opgericht te hebben
in mijn kasteeltuin.

Het heeft ons verbaasd dat U op 29 januari in de vroege ochtendui;en gesignaleerd bent in het gezelschap van het
Willie-Promotion-Team. U leent zich
toch hopelijk niet voor commerciële
activiteiten?
Iedereen die in het middelpunt van de belangstelling staat wordt overstelpt met
verzoeken om mee te werken aan commerciële activiteiten. Er zijn er zelfs die
je ongevraagd als reclame-object gebruiken!
Het commerciële circus rondom carnaval is nog groter dan dat in accountantsland, al zult U daar , voor wat betreft
Deurne
wellicht
van
opkijken.
Accountants sponsoren veel, sommigen
misschien wel te veel (Adviezen van
H.rood & van Ewijk zijn Altijd Heter!!)

werd in de kachels. Ik kan U zeggen dat
het er ·die avonden inderdaad "heet" aan
toegaat. Veel Deurnes talent zet op vaak
originele en ludieke wijze de zaal in vuur
en vlam met het op de korrel nemen van
de Deurnese politieke en andere hoogwaardigheidsbekleders (zoals ik).

Weer een week later werd ·e r in Deurne
een "Gala" gehouden. Een regiment
chique hofauto'~ reed daar af en aan
om de gasten te brengen. Gasten, die
overigens, volgens uitermate verschillende trends gekleed gingen. Wat is
zo'n prinselijk Gala nou eigenlijk,
vragen onze lezers zich ar?

Mijn prinses heeft echter de avond van
haar leven gehad. Ze mocht namelijk de
prinsessecape en het -kroontje van prinses J{eidi (Ja, van de Zeilberg) even lenen.

U heeft gedurende Uw regeerperiode
ook zo links en rechts bezoeken gebracht aan kinderen, bejaarden, zieken, De Wik en het Rijtven. Hoe heeft
U dit ervaren?

Dit waren louter hoogtepunten, de andere kant van de medaille.
Ik vond het fijn deze groepen mensen ~
rne.t de carnavalsverenigmg te mogen be- 4
, zoeken, omdat juist zij zo genieten van ~
•
Is het Klotgerriul ' een gala op 'z'n : bijzondere activiteiten.
.
1
Deurnes, zo is het Gala een soort regioIs het juist dat U Uw paleisstaf ten tij- ~
naal klotgemul. ~n gala is een feest, een
de van Uw regering tijdelijk uitge- ~
hoogtepunt, waar alles, zoals U al zegt, er
chique aan toegáat. Deurne is, qua kle- · · breid heeft met eni'ge Hofdames, over- '
hemdenstrijksters, kinderoppassen, ~
dingtrend, zover nog niet, men kom~ ook
ontbijtbedienden"
kleding- en hoede-fo spijkerbroek en trui, álhoewel ik dit
nopruimsters,
loodgieters-en
andersjaar enkele heren in·smoking en dames in .
1~
soortige
adjudanten?
·
cocktailjaponnen heb w~argenomen.
'
Krijgt ook Deurne allures?!
"'l
·Over ondersteuning, gevraagd en ongevraagd, hebben we niet de klagen gehad.
U schijnt zich trouwens ook in de
Maar dat is tijdens deze drukk~ periQde ~
Walsbergse contreien, ten aanschouwe
van het volk, bêhoorljj~ in het zw'e et een ~Pn;tl$baar iet~. Al~.je ~d~re~ , t,
dan is het ideaal als opa en oma vóot. een
gewerkt te hebben, waarbij U kennestuk opvang kunnen zorgen en daardoor
lijk bijgestaan werd door hoogwaarzelf
ook het hele carnavalsfestijn van
digheidsbekleders uit andere vorstendichtbij
k:i,lnnen meemaken.
dommen. Klopt dit? '
· De hofdames hebben mij persoonlijk en
ook de hele prinselijke familie bijzonder
Ja, dat is juist, hoewel ik het nièt heb kunverwend en zich ook nog eens nadrukkenen winnen van mijn collega's. Fietsen is
lijk in de optocht gèmanifesteerd. Klasse
dan ook nooit mijn meest favoriete bedames!
zigheid geweest. Maar ik weet zeker, dat
ik ze op de 100 meter hardlopen allemaal
//E~l/oL6: Ypua/LJE P"4GIAIA. ·
geklopt zou hebben.

*
f

Aangesloten
bij het Interieur. Waarborg fonds
.

lndustrieweg 21
5753 PB Deurne
Telefoon · 0493-320314

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

Kunt U een verklaring bedenken voor
het feit dat het des namiddags in de
Vierspan met de benen buiten· hing?
Nee, daar snap ik niets van, het was binnen toch veel gezelliger. Lange rijen
mensen en groepen verdrongen elkaar
om ons te mogen feliciteren. Bij het af~
scheid van de burgemeester kan het niet
drukker worden.
·

Binnen Uw rijk wordt met ontzag ge~
sproken
over
het
fenomeen
''Klotgemul", kunt U mij eens uitleggen wat dit behelst?
Het betekent zoiets als turfmolm of turfstrooisel, hetgeen vroeger veel gestookt

( ·KUSTERS
\

AA~NE~E~S:E~RIJF •
B~

, . - a1~!3r haefde
ge n.1e te gat.an 1.
BERKENSTRAAT 28 DEURNE TEL.313982•312824
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200 jaar Noord-Brabant
Uitgaansziekte
Te veel uitgaan is niet goed voor een
mens. Dit.is gebleken uit het onderzoek
dat socioloog Ad Fundum onlangs deed.
Met name het, veelvuldig vertoeven in de
disco, kan een ernstige aanslag op de gezondheid betekenen.
Het insekt dat verantwoordelijk is voor
de ziekteverschijnselen wordt de discotheek genoemd.
Ook het frequenteren yan café's werkt
niet bevorderlijk op de gezondheid; men
kan èafélaria oplopen, aldus Ad Fundum
vanàf zijn ziekbed.

OpcningstijJen i!.30-18.00 u. ZaterJag tot 16.00 u.

Maan<lag gesloten.
lleuvdstraat 13. 5751 HM lkumc 0493-312909 ·
Dames op afäpraak

lieren zonder atspraak.

op woensdag en donJerJag mogelijk mei alSpraak.

\

'

Car Audio ceritrum
Benzinestation
Werkplaats ·
Openingstijden
· Leembaan 55
5753 CW Deurne
Tel. (04930) 19009

Nieuw bestuurslid Peelstrekels
Kersvers bestuurslid Jos van de Kruy
van Stichting de Peelstrekels in in het dagelijk leven werkzaam in het gevangeni wezen, hij is verantwoordelijk voor de
vlucht chema's.

. De provincie Noord-Brabant bestàat dit
jaar tweehonderd jaar en ter ere van dit
heuglijke feit zullen een aantal monumenten een opknapbeurt krijgen. Deurne
heeft zich ook gemeld en een bedrag van
MartSmeets
f750,- gekregen om, de zwervers op de
Mart Smeets (geen familie van), onze namarkt in nieuwe kleren te steken en ze
tionale sportverslaggever, krijgt een eieen keer naar de kapper te laten gaan.
gen t.v.-programma bij de commerciële
Naast dit alles krijgen de drie ook nog · zender S.B.S 6. Smeets, die bij de VARA
een plaquette van 30 cm bij 30 cm om de
reeds een radioprogramma verzorgt en
nek die ·zij niet meer af kunnen en eet)
ook bij de N.O.S. veelvuldigîn beeld is,
kleine 90 kilogram weegt.
verder enige boeken schreef en uit liet
brengen, blijft dit alles voortzetten. Het
programma, waarvan de eerste opnamf'.n
Pluim Vee-houder
reeds achter de rug zijn, zal als titel krijDe Deurnese kippenteler Kloekmans
gen: "Het laatste
woord" . Iedere maandag van 20.00 uur
heeft onlangs de felbegeerde pluim van
tot 21.00 uur zal het te zien zijn. Niet alhet genootschap 'ter bevordering van liet
leen zal Smeets het laatste woord hebben
kipwezen' ontvangen. Jaarlijks steekt dit
en continu in beeld zijn, ook lult hij door
genootschap wat veren in de kont van een
kippenteler die een prima prestatie heeft
de reclame heen.
geleverd. Dit jaar was Kloekmans de gelukkige. Naast" de pluim ontving _ Optreden
Kloekmans 'de gouden kam' en een cerHedenavond zal het Amsterdams toilettificaat.
· gebouworkest 'Walmgalm' een optreden
in dé Vierspan verzorgen.
'Trendy
'Je moet toch wat, wil je metje tijd mee- Astrologie
gaan' verzuchtte de boer en noemde zijn Naar nu pas blijkt is R.T.L. 4 de sterrenmelkveehouderij 'Boetiek'.
hemel.

, VOOR Al.LES_OP EOTOGEBIED
St jozefstraat 6
/

-·

Oude Liesselseweg 1 2 ·

MULTIFOTO: KODAK KWALITEIT IN 1 UUR VOOR 89 CENT
Molenstraat 3 5751 LA Deurne. Telefoon 0493-312583

van

litterenkames text1e1 bv
"

HOTEL GOOSSENS
Alle camavalsdagen open.

Stationsplein 30 5751 JN Deurne Tel.: 0493-312530
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utoverhuur Harrie v.d. Putten
Uesselseweg 122 - Deurne

Ter.:

0493-310111
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Tja, en die loodgieter, die hadden we liever niet nodig gehad, maar helaas begaf
onze. warmwatervoorziening het tijdens
deze hoogtijdagen, zodat we toch wel
verheugd waren dat we nog ergens een
nuchtere loodgieter in zijn kladden konden grijpen. Bedànkt voor de snelle service meneer de loodgieter.

Ik heb vernomen dat U ook nog een
staatsbezoek gebracht heeft aan het
rijk van Zijne Doorluchte Hoogheid
Uw zoon (kroonprins dus!!) Prins
Niels 1. Ondermijnde hij Uw gezag
niet?
Nee, hij had het eens moeten proberen!
Trouwens, ik had zijn vorstin Ellen strikte opdracht gegeven hem goed in toom te
houden. De diverse bezoeken, die wij aan
zijn prinsdom mochten brengen, waren
heel bijzonder.

Is het waar dat Uw echtgenote, prinses
Marian, de burgervader in het oor gefluisterd heeft: "En nou zullen wij de
zaakjes wel eens eventjes regelen",
toen U de sleutel van hem overgenomen had om Uw daadwerkelijke regeerperiode te aanvaarden?
Wat ze hem in het oor heeft gefluisterd,
weet ik niet. Wat ik wel weet is, dat hij
haar, eenmaal uit z' n ambt ontheven, direct begon te kussen. Dus ik vermoed dat
ze gezegd heeft, dat hij zich over het bestuur van Peelstrekelrijk geen zorgen
hoefde te maken.

U heeft , naar men mij verteld heeft,
ook nog gereisd in de beruchte
"Grenz-land Express", waarbij Uw
reisdoel Preussen (met zijn grote pullen bier) geweest schijnt te zijn. Hoe is
dit uitstapje over de grenzen van Uw
Rijk heen U bevallen?
Het was een zware en vermoeiende tocht,
maar alleszins de moeite waard. Veel
schone deernen, en inderdaad grote zware - pullen bier. Doch mijn door de
wol geverfde prinselijk gevolg heeft mij
snel doen inzien, dat er een afdoende methode is om het gewicht van een bierpul
te dragen. Dat is de speciale manier van
vasthouden van het glas, in combinatie
met het zo snel mogelijk ledigen ervan
(red.: en hier maakt de prins een bekend
en veelzeggend gebaar).

Overigens werd het als zeer prettig ervaren dat U zich, na terugkomst van
Uw beide buitenlandse reizen (naar
Preussen en het rijk van Uw zoon), meteen weer aan Uw volk getoond heeft
middels een rijtoer met de gouden
koets, voorafgegaan door Uw voetvolk. Brengt Uw verschijning in het
openbaar altijd zoveel commotie te-

weeg en zoveel mensen op de beeQ, of
worden Uw onderdanen gedwon2en
aanwezig te zijn, omdat zij anders op
straffe van Hoogverraad vervolgd zullen worden?
·Het is toch vanzelfsprekend, dat als een
prins een rijtoer maakt, het volk massaal
uitloopt om hem toe te juichen en zijn
gulle gaven in ontvangst te nemen. De
kwaliteit van de karavaan, die voor mij
uittrok is van een dusdanig gehalte, dat
onderdanen nauwelijks gemotivèerd
hoeven te worden om langs de kant te
staan. En overigens is de zwaarste straf
die tijdens mijn bewind uitgedeeld werd,
het betalen van een rondje!

Is het waar dat het er toch nog even om
gespannen heeft, toen een van Uw ministers door Indianen ontvoerd wèrd
en later zelfs bijna geroosterd werd in
Uw bijzijn?

"De mooie dagen die je voorbij laat gaan,
zijn voor altijd verloren." '(Quinault)
Dit spreekwoord g~ldt voor diegenen die
wel Carnaval en die geen Carnaval vieren. Dat is toch mooi. Vopr beide groepen geldt hetzelfde.
Persoonlijk behoor ik sinds jaar en dag
tot-de eerste groep. En daar heb ik geen
spijt van. Ieder jaar opnieuw verheug ik
mij op die dolle dagen zelf, maar ook op
hetgeen aan die dagen vooraf gaat.

1 le slaagt. Daar kan ik volgend jaar pas
'iets van zeggen.
·
Voor de komende periode hoop ik dan
ook, dat weer velen de activiteiten zullen
bijwonen en daar ook veel plezier aan beleven. Immers dat is weer een garantie
om op de ingeslagen weg door te gaan.
En reken maar, er is veel te doen en te beleven. Zowel actief als passief. Samen
kunnen we er voor zorgen dat we deze
dagen niet voorbij laten gaan en niet ver·1oren zijn.

Laten we samen zorgen dat een goede
· Ik heb reeds eerder opgemerkt, dat ik de
traditie in stand blijft en zich verder ont· idee heb dat Carnaval meer en meer gaat
wikkelt. Er gaat toch al zo veel verloren.
Ja, de minister van Optocht is gegijzeld,
leven in Deurne. Niet alleen bij de orga- Dat is toch jammer of niet soms?
omdat de Meulenpeep-indianen eisten,
nisatoren, maar ook bij
de
dat de optocht weer door de Molenstraat
Strekelinnekes en Strekels.
· Strekelinnekes en Strekels ik wens jullie
zou trekken. Aan dit verzoek had dé reeen goede Carnaval 1996.
gering geen gehoor kunnen geven. Ik heb
Ook nu weer wat nieuwe initiatieven.
Alaaf!!!!!!!!!!!
er echter op aangedrongen om tijdens
Bleek in 1995 de Prinsenbrunch een
mijn rijtoer de wigwam van de Indianen
schot in de roos, dan hoop ik in ieder gete bezoeken om daar de strijdbijl gezaval dat de activiteit voor de 1 le van de
focus
menlijk te begraven. Uit dank mocht de
minister van Optocht tijdens hét popverbranden meedoen aan de vreugdedansen
van de Indianen, van roosteren was zeker
geen sprake.

Mogen wij concluderen dat carnaval ·
1995 geslaagd was?
Zeker, het was een zeer geslaagde
Carnaval 1995, met een grandioos programma, waaraan velen hebben meegewerkt en meegedaan. De drukte en het
enthousiasme, overal w.aar je kwam, geven een voldaan gevoel. Het was goed,
carnaval leeft!!

Heeft U nog een laatste opmerking
voor Uw voormalige onde,rdanen? Of
wellicht wilt U Uw opvolger nog van
advies dienen?
Mijn voormalige onderdanen wil ik bedanken voor de wijze waarop zij hebben
bijgedragen aan het welslagen van mijn
regeerperiode.
Mijn opvolger wil ik adviseren: blijf jezelf, luister goed naar je secondanten en
onderga gewoon alles wat op je afkomt.

Dan wil ik U, prins ·Keès, hartelijk
danken voor dit bijzondere vraaggesprek en verzoek ik U mijn nederigste
groeten over te brengen aan prinses
Marian, de beide jonge prinsjes en het
prinsesje.

GEBR.
ALDENZEE B.V.

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

~~
:··:··.

." .·

· ~,:-..:; .

fotostudio
ton hartjens

stationsstraat 35
5751 Jk deume

tel/fax0493-313643

.•

Aldenzee, grond en
loonwerken,
Kwadestaartweg 9+9a
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NIEUW
VERSE
WARME MAALTIJDEN
OOK OM MEEÎE NEMEN

SNACKBAR
1

T HEIKE

HET ADRES VOOR KOUOt SCHOTELS EN WARME· HAPJES.
SINT JOZEFSTRMT 248 5753 AV DEURNE TEL 12989

DERPSESTRAA T 1 a-c
DEURNE

FRANSEN DIENSTENCENTRUM
Commerciële diensten
0493-311855
~ -~ TIWUJENDAAG

f

BOEQ~

van der weijst
haageind 1 deurne tel 314043
· Vrijdag t/m ]))insdag Groot Carnaval
-

,:

M t de beste super CD muziek, volgens bekend recept ·
G opend vanaf 14.00 uur
·
Woensdag Poets- rustdag
Donderdag Haring schillen

'"" aantetio,11 ?..

Mode

voor
het hele
gezin

•DAMESMODE
•HERENMODE
•JEANS
• BABYMODE
• KINDERMODE
•

'Deurne

EEN GROTE KOLLEKTIE

Bakel

CARNAVALSKLEDINO

HOUTEN SFEELTOESTELLEN
1,... 80ÉRE8flOÉLOFJXLEIEfè
, VLI EGENl<AMPSTRA.OT 50
\_ 51123 AT VENLO·BLIERICJ<

HERBERG ·
DE ROODE-LEEUW
Telefoon 0493-315192
Grote Oottnl 7a - 5753 PE Deurne - Tel.0.93-316501

~

~CT

Bloemisterij
Coppelma;(s Bloemen
Helmondseweg 118
5751 PH Deurne
Tel.: 0493-321825

SIND

1935

DEUTZ

FAHR

~

de Wit
Langestraat 140, 5754 PB Deurne
Telefoor; 0493-312939
Telefax · ' 0493-311752
UW ADRES VOOR AL UW ONDERHOUDSWERKZAÀMHEDEN:
* APK-KEUREN
* SCHADEREGELINGEN
* VERKOOP GEBRUIKTE EN NIEUWE AUTO'S
MAAR OOK UW VERVOER KAN GEREGELD WORDEN:
• ZIEKENVE~VOER
•ROLSTOELVERVOER
• PARTICULIER- EN • GROEPSVERVOER

~

SLAGERIJ VAN GOCH
Martinetstraat 22 - 5751 KA. Deurne - Tel.: 0493-312385

v.d.MUNCKHOF

DEURNE

Landbouwwerktuigen

TEL.

0493-312595

of

BOËREBflOÉLOF
-Mgeej he.Il nikt

Wij wensen iedereen veel
plezier tijdens de
carnavalsdagen
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KOMT NAAR U TOE DEZE_ZOMER!
Jawel, u leest 't goed, de PR/cie volgt
natuurH:jk de allerlaatste trends en
wordt een kommersjele instelling.
Aanvankelijk dachten wij met onze
jarenlange ervaring binnen de camàvalsvereniging in aanmerking te
komen voor een functie binnen 't
Deurnes bestuurlijk apparaat, maar
dit heeft helaas niet zo mogen zijn.
Op zich een onbegrijpeli.jke en voor
ons onverteerbare zaak, immers wie
heeft er nu meer verstand van volksverlakkeri.i als wij? Bewezen wij onszelf dan niet door jarenlang knollen
voor citroenen te verkopen (of in ons
geval kraanwater als zijnde geneeskrachtig, poppenmeubeltjes als restzetels en zelfgefabriceerde blikken
plaatjes als Willibrordus-amuletten)
En lieten wi.i niet zien meesters te zi_jn
in het belachelijk maken van anderen
en vooral onszelf op het Klotgemul?
Menig Deurnes politicus dachten wij
in dit soort zaken nog een lesje te
kunnen leren. Maar zoals reeds
ez_egd, het ,h . ît niet zo mc_)gen zijn.;
en wij zi.in de ~atsten die bi.i de pakken neer zullen gaan zitten. ·
Dus hebben we wat gedronken, de
zaken eens op een rijtje gezet, wat
gedronken en nog wat gedronken en
daarna met een krappe meerderheid
van stemmen besloten dat er nog
leven moest zi.in na de carnaval.

Daarop hebben wij unaniem -het glas we een smalle strook grond a~n,1n
geheven. We concludeerden eensge- eén bosri_jke omgeving met de achterzind dat de PR/cie niet van gisteren is, l.iggende gedachte dat het slechts een
maar van 1991 en dat voor enkele kwestie van tijd is voor de gemeente
snuggere knapen als wi.i in Deurny Deurne lucht kri_jgt van het waardeeen gouden toekomst verzekerd moet volle landschappelijke karnkter van
zijn. Ons motto moest, evenals dat het gebied. Zonder enige twijfel zal
van de gemeente luiden:"gèen groter zij daar industrie willen vestigen
belang als eigenbelang", en i_n die · -waardoor de grondprijs enorm ' zal
geest hebben we dan,-ook een plan de sti_jgen. Daarna kochten we een
champagne (goedkope, van de bouwvallig schuurtje achter het
Hema) opgesteld.
. optrekje van Pieter Wiegersma aan
het Haageind. De -klein-kasteelheer
Onze eerste zorg was het vergaren verkeerde bl~jkbaar, ondanks de houvan startkapitaal en dat viel alleszins · topbrengst van het roekenbos, . in
mee. De meer draagkrachtigen onder geldnood, zodat wij gerust mochten .
ons hebben een extra hypotheek.je op spreken van een goede koop. Ook
hun huis genomen of zijn kleiner gaan hier kunnen wij er praktisch op wachwonen. Ook hebben we een van de ten vooraleer ons schip met geld binauto 's van de voorzitter van de nenvaart. Immers, het klein kasteel is.
Peelstrekels ongemerkt voor een . de nm te pittoresk dat het zondergoed pri_jsje van de hand kunnen doen meer binnenkort gesloopt zal woren we hebben de Zuiderzee verkocht den, om plaats te maken voor oejaar- .
aan de provincie Friesland. Verder denpakhuizen
of
onbetaalbare
hebben enkelen onder ons zich ver- · appartementen. Ons schuurt.ie zaJ een
momd ais inwonèr v'an'' Leszno en veelvoud .van zijn aanschafprijs _o p
hebben, na 't ontvangen' van de ·wel- gaan brengen.
komstpremie van de gemeente· Onze voornaamste troef op onze weg
Deurne, een kapitaal verdiend als naar een onbezorgde oudedagsvooraspergesteker.
ziening vormt de oprichting van een
adviesbureau. Het is niet zo dat wif op
Daarna hebben wi_j twee waterdichte enigerlei gebied verstand van zaken
investeringen gedaan die onze toe- hebben, maar dat vormt in Deurpe
komst zonder enige twijfel veilig zul- géen enkele belemmering voor ee_n ..
len stellen. Om te beginnen schaften geslaagde bedri.ifsvoering. Graag zul-

,"

. Jen w· · ·n de toekomst de gemeente
Deur; c;-tegen forse betaling, voorZien-van deielfde soort "kwaliteitsadviezen" als die zij in het verleden
heeft aangekocht van s_jieke e:içterne
adviesbwea_ux. Wij zijn er- namelijk
van overtuigd da_t wi.i dit soort rap~
porten op een verloren zondagmid:
.dag ook wel op kunnen stel~en.
U ziet" onze toekomst oogt rooskleurig, ons kos-tje lijk~ gekoc_ht. Echter~
omdat wij g~zien àe goede vooruitzichten allen gestopt zijn met werken.
is "<mze huidige financiële positie ietwat precair" Verschillende PR/cieleden beginnen akelig hoJ te kijken en
enkelen onder ons hebben reeds hun
kiitderen op driekoni_n genzingen
gestuurd om de huishoudkas wat aan
te laten sterken. Ook Jozef Hendriks.
onze favoriete horeca-uitbater, begint '
steeds moeilijker te kijken wanneer ·
we. laat in de middag zijn etablissement betreden. Zijn blik wordt rond- ·
uit i_jzig wa.nnye r· _we, inmidde Is ;
gewoontegetrouw zonder ·betalen, ·'s .
nachts zijn pand buitenvallen. :
Daarom zult u deze carnaval -wederom niet verschoond blijven van onze .
laag-bij-de-grondse
schooiactie.
wederom zullen wij trachten u een ·
prul aan te smeren.
Het-ga u goed (en ons ook)
.
Cees van den Broek, vieze voorzitter.
•

'

brie11eke11s

Postbua 347

Postbus 2067

57:50 AH Deurne

'i020 AB Budel .

.Telefoon: 0493-311362

0495-494554

Telefax : 0493-315857

0495-492195

medicijn voor z>vaarmoedige buien...

* riool reiniging

* riool t .v. inspectie

Dag en na'c ht servlc~
van den akker b.v.
cleaning & inspection
services

Tel. 0493-313458 - Fax 0493-317535
Jacob Marisstraat 5 - 5'753 DC Deurne
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DAMES/! fflU-:N

KAPSALON SWART
Visser 13
telefoon : 0493-312838

De kapper.....

DE Al'l\ATEUR.""

Paul Gabriëlstraat 14 - Deurne - Tel. 0493-311063

VERHUUR

Energiestraat 1. 5753 RN Deurne

Tafels - stoele·n statafels en .

Horeca Rackèt Sport Deurne.
TelJfaX: 0493-316647

PARTYin diveQAjl~n.

ADANCO AUTOMATISERING B.V.
Advisering, Verkoop, Instructie
Fabrieksstraat 30 5753 AH Deurne Tel. 04930-21403
Fax 04930-21404
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SENGERS-MODE
STATIONSTR 32 A DEURNE

0493·3t7621
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CAFÉ-BAR
POOLCENTRUM

I

Esther en Rachel van Esseveldt

),

Kerkstraat 1a - 5751 BG Deurne - Telefoon (0493) 31 32 54

Voor vast,
tijdelijk en flexibel w~
Molenstraat 4, 5751 LO Deum:, tel.

0493-~22100
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1OPENINGSTIJDEN1

Maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17 .00 uur.
Donderdagavond spreekuur
. op afspraak.
Postbus 1 5 750 AA Deurne Lage Kerk 15 5 751 KG Deurne
Telefoon 04930-13533 Fax 04930-100 28
Aangesloten
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D Winkelinterieuren

Piet Mondriaanstraat 16 5753 DJ Deurne
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GIN SCHÖNER WEER
DAN BRANDWEfiK
'

lil

.

Graag wil de Deurnese Brandweer de
mogelijkheid aangrijpen om via dit periodiek enige misverstanden omtrent diezelfde brandweer uit de wereld te helpen.
Steeds vaker bereiken ons niet alleen
alarmeringen, maar ook alàrmerende
·signalen vanuit de Deurnese bevolking.
' Signalen waaruit blijkt dat het publiek
denkt dat het niveau en de kwaliteit van
de brandweerlieden ernstig te wensen
over laten. Met de alarmeringen zijn wij
betrekkelijk tevreden, bij de gedachte
aan een fikse brand zonder persoonlijke
ongevallen gaat ons hart zelfs aanmerkelijk sneller kloppen. Graag ook, bezoeken wij u aan huis om, in geval van dergelijke calamiteiten, uw kat te bevrijden
uit de magnetron, uw frietpan te blussen
en indien gewenst, uw diepvries leeg te
eten en u te verlossen van uw drankvoorraad. Edoch, uw dalend respect en de
vele laatdunkende blikken die wij de
laatste tijd van u mochten ontvangen,
doen ons bijzonder pijn. Öm ons gevallen imago enigszins op te krikken willen
wij u hierbij dan ook enig inzicht versc_haffen omtrent de kwaliteit van de
Deurnese brandweerman.

VOOR IEDEREEN
Op deze plek willen we graag het misverstand uit de weg ruimen dat een plaats
binnen onze gelederen slechts voorbehouden is aan een selecte groep. Daarvan
is absoluut geen sprake! In principe staat
het "brandweermanschap" open voor iedereen, hoewel tijdens de strenge eerste
selectie café-eigenaren, slijters en cafetaria-uitbaters om begrijpelijke redenen
de voorkeur genieten. Deze eerste selectieronde overigens, wordt zorgvuldig geregisseerd door de personeelsvereniging
van de brandweer die daartoe een solide
puntensysteem hanteert. Dit systeem is
eenvoudig;
kan de kandidaat l~ssen: hij
1
wordt zondermeer toelaten, kan de kandidaat behoorlijk overweg met kranten
en behangplaksel: hem wordt het voordeel van de twijfel gegund en kan de

\..

stumperd enkel de- verfkwast hanteren
dan zal hij minimaal bij de voornoemde
groep van slijters, café-bazen of frietboeren moeten behoren om zich voor de volgende selectieronde te kwalificeren.
Lieden die aan geen van de voorgaande
· eisen voldoen worden onder hoongelacli ,
huiswaarts gezonden of op de trein terug
naar Limburg gezet. Deze strenge toelatingseisen zijn door onze brandweervereniging gesteld om enigszins verzekerd
te zijn van voldoende mankracht voor het
bouwen vari een carnavalswagen die naar
één ván de ereprijzen kan meedingen.
De tweede ronde in de sollicitatieproce- ,
dure valt ook niet te onderschatten. 'In
een persoonlijk gesprek met de commandant worden de geestelijke capaciteiten
van de aspirant-brandweerman beoordeeld. Ook hierin gelden wederom vast ·
omlijnde normen; kan de kandidaat lezen
qan is zijn kans op iadiensttreding vrij groot, kan hij lezen , en schrijven: hij
wordt omhelst en gekust op beide wangen, het glas wordt op en met hem geheven, een glanzende carriere wordt hem
voorspeld en hem worden reeds.de officiersstrepen uitgereikt. Kan echter de
stakker lezen noch schrijven; hij wordt
ingesmeerd met pek en veren en op een
spoorrail naar het station gedragen waar
hein de trein terug naar Helmond wacht.
Uiteraard wordt ook hier weer een uit- ·
zondering gemaakt voor diegenen· die
van beroep vetsmelter, kroegbaas of
drankenboer zijn.

een gezellig sainenzîjn met het complete
brandweerkorps, 'in onze eigen knuss~
kantine met-sfeerverlichting, worden dan
de doopcelen van de toekomstige brandweerlieden gelicht, dit alles onder het ge- not van enkele alcoholische versnaperingen. U mag niet te licht çlenken over de
zwaarwegendheid van dit antecedentenonderzoek. Het, in een vlaag van-jeugdige kortzichtigheid, sympathiseren met
· "wérkgroèp behoud de peel", of het hebben van een voorouder (tot in de vijfde
generatie) die van Limburgse of -nog erger- Helmondse komaf blijkt te zijn, zal
in 'nagenoeg alle gevallen tot definitieve
afwijzing leiden. (bij dit soort gevallen
aarzelen wij overigens niet de vreemdelingenpolitie en de buurt in kennis te stèllen) Ook lidmaatschap van een korfbalvereniging
of het.in het bezit hebben van
·
een ganzenbordspel wordt niet in dank

De laatste hindernis die de standvastigen
moeten nemen is het antecedentenonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door de gemeentepolitie en niet de uitkomsten daarvan wordt uiteraard zeèr
discreet en zorgvuldig omgegaan. Het
mag natuurlijk niet zo zijn dat Jan t:(n al~
leman deze onder ogen krijgt. Nadat het
onderzoek is afgesloten en de resultaten
op papier gezet, komen zowel het vültallige politiekorps (de jongens van hier.: .
langs) alsook hun wederhelften op be- ,
zoek in de brandweerkazerne. Tijdens

VERF

afgenomen en kan de balans in negatieve
zin doen doorslaan. In geval van afwij . zing wordei;i de onderzoeksresultaten ter
kennisgeving gehangen op de gemeentelijke publicatieborden.(dit doen wij 's
nachts, om dé discretie te, waarborgén.)

u

ziet, wij gaan zelfs niet over twee
nachten ijs (wij kug.pen njet schaatsen)
en er bestaat dan ook geen enkele aanleiding om aan de kunde, de·algemene ontwikkeling en de geestelijke vermogens
van de Deurnese brandweerlui te twijfelen:
·
U kunt uw uitslaande brand met een gerust hart in onze handen leggen.
·
met vriendelijke groeten, ·
inzieur J .M.M. van den Broek,
kommedant
- PAARDENTRAiLERS
- VEETRAILERS
-SCHAMELWAGENS
- SPECIAALBOUW
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Bureemeester drs .J.W. Smèets B.D.
Nee!
Burgemeester Smeets van Deurne.over- ,
weegt niet om met vervroegd pensioen te
gaan, hoewel boze tongeh dit bewèren.
De kwaaäsprekèrs baseren zich op een ·
korte notitie van de hand van de
Deumese leidsman, waarop naast adres
- en tiencijferig telefoonnummer te lezen
valt: "drs J.W. Smeets, burgemeester
B:D." ..
Desgevraagd ontzenuwde de heer
Smeets de geruchten door ons in alle eerlijkheid het volgende mede te delen:
"''Och, dat kladje maakte. ik op een verlo. ren moment, tijdens een raadsvergadering en is uit mijn aktentas gevallen en in
Deurne verzeild geraakt.
Ik mijmerde wat over de gemeentelijke
herindeling en ik probeerde me voor te
stellen hoe mijn visitekaartje eruit zou
zien als Bakel 'bij Deurne zou komen.
B.D. staat gewoon voor Bakel-Deurne,
meer is er echt niet aan de hand".
Na deze rechtzetting toog de kwieke man
weer aan het werk, waar hij dóor ons vanaf gehouden was, nam enige besluiten en
een slok koffie, deelde links en rechts een
lintje uit en begaf zich vervolgens met
beleid naar huis.

·:x~~"

OSKOMERA
Oskoriera bv

lnsustrieweg 19,

5753

PB

Deurne

0493-329111 .

AlJ70 DA.AMEN B.V.
PIET MONDRIMNSTRAAT 18
. 5753DJ DEURN~

Openbaar vervoer

........ .

Voormalig busbedrijf Zuid-Ooster overweegt om het opnieuw te gaan proberen .
Aanleiding hiervoor is de gigantische
promotie voor het ·openbaar vervoer die
momenteel gaande is.
Woordvoerder · Graaf Tacho deelt ons
-desgevraagd mede: '. 'De bus komt: Z.O."

COMBI

dolll meiskens
Boxmeer, Steenstraat 150
Venray, Schoolstraat 15
Deurne, Schuifelenberg 3'
Gemert. Nieuwstraat 30a

Ook voor Uw:

~e

!Jlinjked ·

partycentrum - bistro

* Reportages

Molenstraat 71-73
5751 LC Deurne
Telefoon: 0493-313555
. Fax: 04930-23156

*Portret* Kinder* Huwelijks*

Bed~ijfs

foto's

Frans & Regonja Jordans

Liessel ·
Liessel stárt komende week de verkoop
van windows '95.
·
Dat men nu pas in Liessel over dit geav~ceeràe · systeem kan beschikken
komt ömdat speciaal voor dit Deurens
kerkdorp een versie met gordijnen js ontwikkeld.
'

"'

Jà%ad
.

.

-breimode
-borduren
-patchwork
-quilten

-

Politiebericht.
Er zijn weer enige tipgevers- opgepakt.
Deurnenaar wees voorzichtig met het
geven van (ooièn !

.

Raadhuisstraat 2- 5751 LX Deurne
04930-14672

KNAPEN HYDBAULIEK

Poort van Deurne
Als je met een vaartje van 120, De0rne,
komend van Helmond, rechts laat liggen
en vanuit je ooghoeken waarneemt, zing
je tot aan Venray: Ababmadou,
Ababmado~, Ababmadou .......... .

.LIJSTEN
MAKERU
J.V.DZWAAN
BllABANTSTRI

DEURNE

0493-315183

Wetenschappelijk nieuws

.

Onlangs is in Deurne een vliegende
schotel waargenomen, ook kwam er een
melding binnen van een Deurnenaar die
bij een lopend buffet aanwezig was.
De bijna-dood ervaringen op het terras
van de potdeksel, vanwege het voorbijrazende blik, zijn inmiddels ontelbaar.

DenÎtaag
In Den Haag, het regeercentrum van
Nederland, al binnenkort een luchtballon
opgelaten worden, welke geheel gevuld
is met gebakken lucht, het spul waarvan
er in Den Haag genoeg is.

Geheimzinnigheden rond sportcentrum
>
Het onlangs geopende trainingscomplex
van de heer Madou worstelt met een probleem. Kort na de opening sluipt er een
mysterieuze gestalte van enorme afmetingen rond de prestigieuze sporttempel.
Vlak nadat de duisternis is ingetreden,
als een waas van geheimzinnigheid het
perceel - gelegen in een lommerrijke omgeving - omgeeft word~ regelmatig een
uit de kluiten gewassen schim waargenomen.
Navraag leverde ons op dat het niet de .
heer Madou - naamgever van het instituut - was, want "Hij is altijd voor het
donker thuis!", aldus zijn vrouw.
Enige tijd hebben wij gebivakkeerd nabij
de locatie, gewapend met nachtkijkers en
flink wat proviand.
Ook wij namen het gedrocht waar, maar
ondanks zorgvuldig opgestelde vallen en
strak gespannen koorden van vislijn met
daaraan conservenblikken lukte het ons
niet het wezen in het licht van onze zaklantaarns te vangen. · ·
Op het marktplein gonst.het van de geruchten tijdens de mért op vrijdag, met
rollende ogen van angst wordt fluisterend gesprokenvan "Het Monster van Fit
Ness".

Magazijn "De Molen" Deurne
L.M. van Griensven-Holten
Stationsstraat 34 - 5751 HE Deurne.
Tel.~0493-312404 1 Speciale aanbieding in è .K,

à

roestvrijstaal en emaille
pennenset

met 10% kortin9

INKOOP ·- VERKOOP-TAXATIB- ONDERHOUD
LIUSELSBWEG 106
5753 PP. DEURNBTEL. 0493
FAX. 0493

312661
3196l.5

Leembaan 12a, 5753 SL Deurne
Tel.: 0493~311161, bgg ·3t6474
Fax : 0493-314004
-
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LEVEN ALS EEN PRINSES IN DEURNE
.
'

'

Beste Peelstre~elinnekes en
Peelstrekels,
Laat ik vooropstellen, dat ik mij natuurlijk volkomen aansluit bij hetgeen mijn
ega, namens ons beiden, elders in dit blad
geschreven heeft, maar ik zou mezelf
niet zijn, als ik niet nog wat eigen ervaringen toe te voegen had!

zag en het eerste wat 's morgens tot het
wazige brein doordrong waren de enigszins overdreven - woorden van
onze trouwe begeleiders: "fijn dat jullie
(nog) zo fit zijn!!". Hoe kregen ze 't verzonnen?!!

We hadden natuurlijk maar één ochtend
in de periode van donderdág vóór tot
donderdag ná carnaval waarop we konden uitslapen. Familielèden, die opeens
"Hoe is/was dat nou, prinses zijn?'', die
verdacht veel clementie met onze prinse:.
vraag is mij vele malen gesteld. En melijke status kregen, hadden ons "gedwonnigeen keek wat verwonderd als ik zei
gen" om deze ochtend vooral uit te _sladat ik er met volle teugen van genoten
Het was overigens wel een ve;-rassing om
pen. Zij zouden de boodschappen wel
heb. "Dat moet toch verschrikkelijk zijn,
hofdames te hebben, temeer daar dezelfdoen (normaal moet je dat zelf doen, , de prinselijke vriendinnen, al jaren gele'....
als je de hele dag voorop moet staan"!.
prinses of geen prinses). Toen wij ontJaaaa." .. voor z'n bescheiden iemand als
den aangekondigd h<}dden in het voorkoik, is dat een regelrechte ramp!!!! _ waakten, was dat met een zeer bezwaard · mende geval een harem te willen vorgemoed, omdat we voortdurend trippeTenminste de eerste keer!!!
men. Gelukkig voor mij, bleef mijn prinlende voeten van onze boodschapper (of sessestatus dus onaangetast, want stel je
Maar ge zplt nie gelove, hoe schon dè
waren het er meer?) hoorden. Ik wist echt
gullie d'r van boven afuitziet! !!! Dat was
vo_pr dat îk toevallig niet de favoriete des
genieten op al die podia, biljarts, stoelen, . niet dat ik zoveel besteld had!!! Maar ja
Grenen Antiek
Curiosa
prinsen was geweest met die dagen, dan
's zondags na de mis zou het hele spul bij
tafels en wat die~ meer zij.
had toch mooi iemand anders naar dat
Verkoop.en Restauratie
ons op de koffie komen. En aangezien de
Iedereen staat z'n eigen uit te sloven om
gespring, gezing en gewring van het ge- ·
meesten wel nuchter in de kerk zouden
voor ons (hoe belachelijk dat ook klinkt!)
peupel kunnen zwaaien. Eigenlijk besef
Felix Timmermanstraat 54
verschijnen (om 9.15 uur!!!) zouden ze
vooral maar vrolijk en enthousiast te
ik nu pas goed hoezeer ik de dans ontD.e~me (aehter Schiks woonwinkel)
ook wel wat te eten lusten; dus maar het
doen. Nou ik moet zeggen, dan vermaak
sprongen ben. Hofdames, alsnog· beTelefoon:.0493 - 322121
ik me prima, en ga van louter plezier een nodige besteld. Dit even terzijde.
dankt hoor, dat jullie genoegen hebben
beetje mee staan huppelen, met het volk . Goed wij ontwaakten dus met een begenomen met zo'n onçiergescbikte rol.
zwaard gemoed. Maar wie schetst onze
in de zaal, misschien heb je me wel zien
verbazing; voordat wij de euvele moed
springen?
U ziet het, geen mooier leven dan een
'Computerrlieuws
hadden om daadwerkelijk uit de echtelij-:
prinsesseleven .. Tja, een mens maakt wat
Thijs Megabyte uit Deurne waarschuwt
ke sponde te stappen, werden wij verrast
mee hè. Maar het schanste leven is d'lt
computergebruikers
tegen inbraken op
_ met de aanwezigheid van een complete
van een prinses in Deurne. Ik ben,sinds
de
computer.
Er is echter één grote opgave, die je mee"hofhouding", bestaande uit de nodige
m'n verkering niet meer zo goed verDe D~urnenaar kan helaas geen beschrijkrijgt als prinses, en dat is, dat je - ten("boodschaplustige") familieleden en
zorgd geweest ooor het mannelijk geving geven van de snoodaards die dit op
minste voor het oog - niet aangeschoten,
twee heuse hofdames in vol ornaat!! En
slacht. Alles werd me achterna gehun geweten hebben, want: "Zij hebben
laat staan zat wordt. Heeft U, rechtgeaardan bestaat een of andere grápjurk het . sjouwd, van jassen, schoenen en paraplu
allen
een Pentium", aldus de computerfde carnavalsvierder, al eens voor een dernog om meteen maar even wat foto's te
tot m'n make-uptasje toe. Er was maar
rièk.
gelijke opdracht gestaan? Ik geefhet U te
maken van deze "overval".
één echt nadeel, en dat is, dat ik overal · ·
doen. ·
Grote grutten, het is maar goed dat derwaar we naar binnen gingen achter die
Nieuw gezelschap
.
Een bijkomend probleem was, dat ik zo
gelijke foto's niet beschikbaar zijn voor
cape van mijn prinsgemaal aan moest loVorig
jaar
nam
het
acrobatisch
gezelongeveer een jaar daarvoor - geheel op
deze krant, men zou er schaand van sprèpen. Ik had zo gèr ne keer ~oorop geloschap de Deuri.nos afscl)eid van het tovrijwillige basis - mezelf "droog gezet"
ke.
pen!! Maar ja je kunt niet alles hebbe~
neel
tijdens de Klotgemulavonden: v
had. Dus .... twee pilskes en het begon al
Wat ik dus eigenlijk wil vertellèb is in het
hè.
Sedert•
mei 1995 is er een nieuw een!
te werken!!! Hallo ... hou jezelf in de
kort, dat deze hofdames, allen persoon~
mansgezelschap
opgericht !\lat nagenoeg
hand, je tong in bedwang en je ogen in
1
lijke vriendinnen van de prins, in overleg
En er is iets wat ik gemist heb, met die
de
zelfde
naam:
i'De
Urinos".
een rechte stand s.v.p.!! He( was maar
met onze kinderen en familieleden, gedagen. Dat gezellige kopke koffie, geDe
activiteiten
·
v
an
dit
gezelschap laten
goed dat wè zo'n 8 weken hadden om in
zorgd hadden voor een vorstèlijke brunbakke eike, of burdje soep dat we nor- . zich makkelijk raden en men overweegt
de vooroefening te gaan. En tijdens onze
ch in ons eigen paleisj_e. (Het had in de
maal 's nachts wel eens verorberden bij : om de eenling in afzondering van de rest
vakantie voorafgaand aan de prinsontbedoeling gelegen dit op zondag te doen,
deze of gene. Maar je kunt als prinselljk - te plaatsen, zodat schade aan de omgehulling had ik in familiekring ook al eens
maar zoals hierboven reeds vei;meld~ wapaar natuurlijk geen voorkeuren .hebben. · . ving wordt voorkomen. Wie er schuil '
geoefend, hoewel het resultaat toen bedren wij op het lumineu.ze idee gekomen
Ge krijgt er maar praatvan als ge wel bij
gaat achter De Urinos mogen wij niet
roevend was.
om op carnavalszondag naar de "prindhr. A.A. op de kóffie gaat en niet bij
onthullen vanwege het privaaireçht.
Maar ik geloof, dat ik met gepaste trots ' senmis" in de Walsberg te gaan, alwaar . mevr. A.B. op de eikes, of bij de fam.
'
Als lid aanmelden is nfot mogelijk en er
kan zeggen, dat het me behoorlijk gelukt
onze zöon als schoolprins zijn opwachA.C. van de erwtensoep komt pruuven.
verschijnt ook geen cluborgaan.
is met carnaval. Ik had er natuurlijk een
ting zou maken, en waarvoor wij derhalDus niks doorzakken dit jaar. Overigens
foefje voor gevonden, hetwelk ik U niet . :ve ons gevolg ook opgetrommeld hadhadden we daar de volgende ochtend hega verklappen, maar de streng~ regels
den. Dus moest deze "surprise" óp z~ter
lemaal geen spijt van, 't was toch al
van onze vorst en adjudant hebben ook
dagochtend plaatsvinden, de ochtend na
steeds zo vroeg!.
geholpen. Zij brachten ons keurig op tijd
de preussenavond (verstehen sie wass ich -Maar volgende keer komen ·we weer
naar huis (niks afzakkertje pakken!). We
meine?! !). Turven voor het moede hoofd
hoor luitjes, geen mens die ons tegenmochten nog net zelf naar bed gaan en
en luciferhoutjes voor onwillige oogle- . houdt, rnisschien komen we wel twee
den s.v.p.!!
opstaan, maar het laatste wat ik avonds
ke~r, oin de schaai _in te bale! (Wie de
schoen past.trekke hem aan.)

en

's

Wij wensei;i U allen .
een Plezierige Carnaval .

Sinds 1913

Rotan - Rietvlechterij

G. VAN CA~1s ·

Beste Peelstrekels en Peelstreke-linnekes, ik hoop dat U met net zoveel devotie
Uw volgende prins en eventuele gemalin
en ,nazaten zult vereren, als u het ons gedaan heeft. Het was een weldaad om ons
. met U in · het feestgedrµis te storten, en
we hopen dl.lt :O:.:..ons volgende keer,. als
gewóne' stervelingen,' wellicht nog herkent. Het was leveij -als .een God in
Frankrijk ... "e11, ik bedQ.él leven als een
· pr;ins(es)J n Deurne:. ;.
.

·~·

·'
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lng Büro ELBO

Techn. Adviesbureau Eltink B.V. .

Als .wij uw feest or~aniseren
· is handen schudden
het enige wat uzelf hoeft te doen""
·'F eesten, recepties of andere eve-

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

. nementen dienen zoveel mo·
gelijk goodwill op te leveren.
Ongeacht of ze worden georga·
niseerd voor u privé of in uw bedrijf
voor eigen medewerkers of relaties.
Vertrouwt u.die organisatie toe
aan Pullshaw Party Service dan zor.
gen specialisten ervoor dat alle
onderdelen van uw feest samen een
perfekt produkt vormen.
Catering op elk gewenst niveau.
Entertainment in elke gewenste
vorm en voor elk budget.
Bijzondere attrakties of stunts.
En bij dat alles regelt Pullshaw
Party Service ook de totale feestelij·
ke entourage ter plaatse.
. Tenten, verlichting, verwarming,
versiering, podia, geluidsinstallaties
en eventueel zelfs het vervoer van

uw gasten. Kortom, Pullshaw Party
Service neemt feesten uiterst serieus.· Een vrijblijvend gesprek zal u
daarvan overtuigen.
Dus belt u even voor 'n afspraak
of voor toezending van verdere in·
formatie over Pullshaw Party Service.

:Ook tijdens de karnaval blazen wij ons partijtje
m~e!!

Info: ïel. 00-49-216251004
Fax 00-49-216241345

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

pullshaw I l party service.
Pullshaw Party Service H. Mesdagstraat 2 S7S3 DA Deurne Tel. 049a-a1oooofax

BAVARIA

0493.319595
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ZANZI-BAR .MOLENSTRAAT 13
TUDENS DE CARNAVAL
ZUN WIJ ALLEEN
GEOPEND OP
· zoNDAGMIDDAG ·
TUDENS DE OPTOCHT
.
.
WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE CARNAVAL

Een roerig begin van carnaval 1995. Een
onbegrijpelijk besluit van de optochtcommissie ging hier aan vooraf. Geen
carnavalsoptocht door de Meulepeep. De
hele straat was daardoor in rep en roer.

gehouden en b~dreigend toegesproken
door Witte Veder vanaf zijn paard HOUTEN ROS. Vervolgens werd de voorzitter van de optochtcommissie, Ties
Verbaarschot, krijgsgevan~ene gemaakt

fi

'dii '
we weten inmiddels wat er in die vredespijp zat; ..

MOLENSTRAAT 21
5751 LA DEURNE

T~I. 0493-3177'\8
Bank: Rabobank
nr. 11.08.43.339
Gîro van de Bank:
10.90.767 .

De historie van " de Meulepeep " liegt er
dan ook niet om; vele prinsen werden er
geleverd, en de grootste praalwagens
werden er gebouwd. Reden om op oorlogspad te gaan, en de beslissing van de
()ptochtcommissie letterlijk aan te vechten. Speciaal hiervoor werd een reservaat
indianen opgetrommeld, compleet met
wigwam, paarden en een totempaal.
Na een schriftelijk laatste dreigement in
grote advertentie leidde het oorlogspad van onze indianenstam carnavalszaterdagavond naar prins Kees en zijn gevoJg in de vierspan. De toon was gezet.
In een spoedvergadering van de
Peelstrekels werd alsnog besloten zondags na afloop van de optocht de
Meulepeep te bezoeken. Een stammenoorlog kon hiermee voorkomen worden.
~en

Direct na aankomst in de Meulepeep
werd prins Kees en zijn gevolg staande

en door de squaws-aan de totempaal gebonden. Hierna werd er een speciale
krijgersdans om hem heen opgevoerd.
Danig geschrokken van het opgevoerde
spektakel boden de Peelstrekels aan vrede te sluiten. Dit geschiedde dan ook ter
plekke door het wegkappen van 'de bestrating waaronder door Geert Jansen en
Witte Veder de strijdbijl letterlijk werd
begraven. Als blijvend bçwijs l;liervan
werd door de Peelstrékels een "oorlogs- ~
plaquette" aangeboden. Peze wer9 ver- .
volgens door Geert Jansen en Witte
Veder in het trottoir verankerd. In ruil
voor de vrijlating van Ties Verbaarschot
werd door de voorzitter van de
Peelstrekels belooft de discutabele beslissing voor het volgende jaar te heroverwegen. Vervolgens werd een levensgrote vredespijp gerookt en kreeg prins Kees met zijn gehele gevolg. de uitiiodi:
ging om binnen in de wigwam vuurwater
te drinken op ·de goede afloop.

In de wigwam werd in een uitbundige
overwinnings-sfeer door de squaws 'een
v:redesdans opgevoerd compleet met P,tmische tam-tam muziek Een schitterend
·stukje carnaval.· Misschien nog wel het
mooiste was het spontane tweede bezoek
dat het bestuur,_de prins ende raad van elf
later op de avond brachten. Over en weer
werden onderscheidingen uitgereikt en
tot laat in de avond was het mede hierdoor beregezellig. ·

À.
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DENTHIJSS
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H. Martens
Paul Gabriëlstraat

9

Tel. -0493-316282
VOOR AL UW DIEPVRIES PRODUCTEN 1

· 1uTTERs BOUWBEDRIJ\7EN BV

~"' ~i4i4e LE""Ee "'"

fl\Ji 1)4",
POE UE1 IJF"llJL
·~E~~UEtPEN tN DE - Si4"

~i4i4e

RAZOB wenst u drie vrolijke dagen

woningbouw, uti~itei~sbouw, renovatîé~ :
restauratie, ,aanp_~ssen van woningen, . · ,
projektontwikkeling, KOMO·timmerwerk · ,\

'p·

nv regionale
ofvalverwerkingsmaatschappij
zuidoost-brabant

HANDE\.. .
\IARKENS Ë\JNDEN

~AN OEN -

~-J.).

Guiberg 9
postbus 252
\\
5670 AG Nuenen
telefoon 040-2835889
telefax 040-2839025

.

DEURNE - TEL. 0493-310350

M,i de karnàval kande wel es kachel , zijrt
mer vur ~un goei KACHEL moettè ge b.i, j
HIELTJES. zijn.
,
.
Naast Boerenbond Deurne

· Al geproefd _" ..
trekeftaartJe
pee ls.
·

Het grootste doe-het-zelf-center
van de regio.
Kom ook eens kijken
naar ons compleet badkamer- en
keukenprogramma.

~tat_iOl!S~~~~~!_12_2, ~~?_1 __c~J De~~~~ ' Tel. 04?3-329470

Walsberg, november 1995.

PAPA WAS PRINS

Ik gooide snoepjes IJ.aar mensen toe. En
ook nog heel hard.
Er fiepen heel veel kinderen rriee. Ze riepen Marijn, Marijn.
Ik gooide niet elke keer. Maar de volgen- ·
de dag, in de Zeilberg, · t9en legde ik ·
snoepjes op het hout en deed ze tussen de
spleeten door. De kind~ren pakten ze' van
de straat af.
Pedro zei tegen mij moet je zien Marijn.
Een paar keer toeterde de meneer van de·
wagen van Jomanda. .
.
Dinsdag avond toen mocht ik heel lang
opblijven. Eerst ging ik met opa en oma
naar de 4span. Papa en mama dansten in
een kring. en we gingen met zen allen op
de tafel staan. De Hosbengels speelden
de secentwols.
Midden in de nacht kwamen we aan op
de markt. Toen ging ons papa de pop in
de fik steken. En de brandweer was er
ook bij. En toen was de brand geblust.

Papa was met carnaval 1995 prins. We
waren nog maar net 'Van skivakantie af.
Toen gingen we naar Ellie en Jozefs huis
kijken.
Toen gingen we naar de vierspan toe. En
daar werden we pas prins.
. Een lich_t ging aan, en séheen op ons
papa. Toen moesten we naar het podium:
• · Daar werden we voorgestelt aan de mensen. En toen kwain de familie en de
buurt.
Daarna gingen we naar van hoof. Toen
was Leanne jarig en Koen ook. Ze mogte op het biljart staan ..Toen speelden ze
op de instrumenten langzalileven. En wij
· klapten mee. Toen speelde ze la lala la
la(*) en we gingen in poloneze lopen.
En daarna gingen we naar· de potdeksel
Ik vond het heel leulç toen ons. pap p,ri.ns
toe. En toen wert ik nioe. Toen kwam
was en ons mam prinses.
Gery mij ophalen. En' ging· ik bij Gery ·· En onze Niels was prins van de school.
slapen.
van Marijn 'Brood (8 jaar)
Op zondag met carnaval toen was de
e*) tiü n~dere informatie blijkt dit "l_will;Optocht. We mochten op de carnavalswagen.
survive" te zijn.
·
'--~~~-....~.,;,.._~~~~-'-~~~~---~~~
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SHOWDANSGROEP ·P·E E-L STREKELS
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Natuurlijk zijn wii weer paraat voor e~n . zal het succes van h~t afgelopen jaar ~
stukje in onze Carnavalskrant.
"
nieu,wsgierig maken wat voor dans-. wii
" :..1 ,
•
';:r<",,S,<litJaar Opvoeren. Wij kunnen u ver~êke~.
Elk jaar proberen wiJ als dáÓsgfo'ëp-ons ;:-. ren '.~at dit ~en ware streling voöt' uw
best weer te doen om met1de vooravonogeri zal zijn. ' De groep bestàat uit 12
den r an Carnaval iets leuks op de planmeisjes ·in de leeftijd van 14 tot 18 jaar.
ken te zetten. Afgelopen jaar hebbeq we Traif1:en doen we elke . maandag ·van
met ''Jhe Poop" succes gehad. Wij zijn
19.00 tot 20.00 in de V~erspan. Het ont'.:"
ook enkele keren gevraagd bij diverse acwerpen van onze kleding doen we in
_tivit~i.ten: pp ~e.it~ed~n, wai voor ons na-~v~r!eg met de gro~p: D~ costume
·
tuurhJk enorri!l stunuleert en ook het;l .gê- nng en het maken hiervan is. in handen
zellig is.
·
·
van Sien Verbaaischot.
Wij zijn dus nu .alweer enkele maanden De choreografie en training bij Annie
druk bezig met 9nze nieuwe dans en ho- Berkers.
pen op de eerste Klotgemul-avond onze Wilt u ons contracteren voor uw bedrijfspremière te maken. Wat wij brengen tij- e.q verenigingsfeest of iets derg'elijks,
dens de. diverse avonden, willen wij na- neem dan contact op Ïnet Annie Berkers
tuurlijk niet verklappen, maar hopelijk (319164) en onze·meiden verzorgen voor
u een prachtige ~<\nSshoW.
-
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· Het was ~rg leÛk.op de k~avalswag~n.
Ik had veel vriendjes vah school gezien.
· Op het leetst kreêg ik nog veel snoep, het

1~

.

, ~ --~·

-

-· - ·-

'. - was,wel erg koud. .
Ik kreeg nog warme chocolademelk.
.

.:~. :
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Dirk van Beek
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WIE ,SCHRIJFT DIE BLIJFT , COMMlSSIE ~ OPTOCH~
-

-

r

En dat geldt natuurlijk ook voor de jury
van de grote optocht En dat de optocht
van 1995 een grote was dát kunnen we
. niet ontkennen. Maar de kwantiteit is
· niet het belangrijkste, veel belangrijker is
het dat de kwaliteit er enorm op vooruit
is gegaan. De optocht van 1995 mocht
gezien worden. En dan is het natuurlijk
bijzonder om .daarbij betrokken te zijn .
alsjurylid. De jury bekijkt de optocht namelijk heel nauwkeurig_op allerlei aspecten zoals idee, uitvoering, carnavalesk gehal~e en aktualiteit. Wie schrijft
die blijft dus en dan vooral: betrokken ·bij
de carnavalsoptqcht en al die dingen die
er in die dag en de dagen daarop nog gebeuren in het kader van carnaval. Dit ar- '
tikel .is geschreven vlak na de elfde van
de elfde, dan begint het carnavalsbloed
weer te stromen en worden er door allerlei groepen alweer snode plannen gesmeedt om weer eens extra gek voor de dag re komen in de optocht of met de andere carnavalsdagen. Ik kan u zeggen dat
wij met een vaste club mensen al in november lopen te 'brainstormen' over wat
we met carnaval weer eens uit zullen
gaan vreten. Alleen al de voorpret en de
met (gepÁst) alcoholgebruik en pinda's
gelardeerde vergaderingen (waar heb ik
dat vaker gehoord?) zijn de moeite
waard.< Moet u ook eens proberen! Als
dan het feest weer aanbreekt zie ik er met
veel plezier-naar uit en ben ik tot op heden niet op het idee gekomen om me te
verplaatsen naar een hagelwit ski-oord.
Voor die mensen die met dat snode plan
rondlopen zou ik zeggen dat de voorpret

\.

Route Grote Optocht
Opstellen:Tramstraat en Derpsestra~t
Route: Stationsplein - Spoorlaan Stationsstraat - Márkt - Visser Kruisstraat - Haageind - Veldstraat Europastraat (ontbinding)
De ontbinding zal plaatsvinden op de
kruising Europastraat - Molenstraat.
Vanaf deze lokatie kan eenieder wij
eenvoudig richting huiswaarts kerèn
zonder opstoppingen op het
Marktplein. Als vriendschappelijk
gebaar zal de Prinsenwagen van de
Peelstr~kels de traditie voortzetten
om de optocht af te sluiten via de
Molenstraat!
Vindini:rijkste
.
Carnavalsoptocht 1996

vondst

'

-~

Deze wisseltrofee, welke sinds het33-jarig bestaan van onze stichting beschikbaar is gesteld door de Strekels van het
jaar, is ook in het jaar 1995 gewonnen
door de familie Koppens, Wittedij:Iç te
Deurne. Vanaf deze plaats willen we de
familie Koppens nogmaals feliciteren
met het voor de derde maal in de wacht
slepen van deze geweldige trofee.
Ook voor het jaar 1996 zal de jury attent
zijn op de çriteria vindingrijkheid, actualiteit en wijze van uitvoering van. alle
betrokken deelnemers. Langzamerhand

•

voor de wintersport niet opweegt teg~n
de voorpret voor de carnaval. Het belangrijkste . is natuurlijk dat het vooral
·leuk is als je zelf meedoet.. Dus besteedt
uw creativiteit dit jaar aan carnaval en ;,.
doe mee met de optochj. Wij als jury lopen de hele optocht enkele keren na-en
constateren daarbij dat het publiek zichtbaar geniet. Maar wat ook heel aardig
blijkt te zijn is de lol die de deelnemers
aan de optocht beleven. Het is vanzelf·sprekend ook 'prime time' voor de nar~
ren. Trouwens probeer op een ander tijdstip in Deurne maar eens zoveel publiek
bij elkaar te krijgen om uw maffe ideeën
en gekke streken te laten zien. Daar is
zo'n optocht vol Jomanda's, Piggy!ands .·
met perfecte imitatieburgemeesters en 1
wat dies meer zij toch ideaal voor. Nee er
bestaat maar een val en dat is bij voor~
keur carnaval. Wat mij betreft scherpen
wij de potloden weer en pakken wij de
handen warm in om zodoende midden
februaribet leukste feest van Deurne op
de voet te volgen. Ik hoop dat u ook weer
van"de 'partij bent als toeschouwer of als
deelnemer. De deelnemers van afgelopen jaar wil ik vanaf deze plaats nog even
een pluim op de narrekap plaatsen voor
de enorme energie die ze met zijn allen in
de optocht 1995 gepompt hebben en ik
neem aan dat de gehele jury het met mij
eens zal zijn.

.

.

•.

Als ik dit zit te typen, is het nog ver v~n heeft, heeft de toekomst. Wij als comcarnaval verwijderd, maar toch moet de missie besteden ook heel veel aandacht
commissie al aan de slag om alles op tijd aan de kinderen, ook na de optocht. Maar
op de rails te krijgen; er moet heel veel ik wil de ouders met klem vragen om de
gedaan worden maar we hebben mensen . kinderen na de optocht in De Vierspan te
begeleiden; het is daar dan bijzonder
met heel veel inzet.
prettig toeven maar ook erg druk.
ZQ moet de route bekeken worden, want
we hebben bèsloten om dit jaar niet door . Gaarne willen we alle deelnemers nogde Molenstraat te trekken. De'ontbinding
~aals dringend verzoeken om zich aan
zal zijn op de kruising Molenstraat het optochtreglement te houden om later
Europastraat, dit in verband met de lengteleurstellingen te voorkomen. Het reglete van de optocht die de laatste jaren gement staat op het inschrijfformulier.
staag groeit zodat we op de Markt in de
Mij rest nog alle deelnemers heel veel
knoei kwamen voor de ontbinding.
succes en veél werkplezier toe te wensen
Verder worden alle oud-deelnemers aanzodat men later in de optocht met trots
geschreven, de _scholen worden aangeaan de duizenden mensen, die langs de
.schreven om toch zoveel mogelijk kindekant staan kan tonen wat met veel inren mee te laten doen, want wie de jeugd
spanning gemaakt is.

/
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Stationsstraat 27 - Deurne
Tel. 0493-312091 _ •
15

Tot dan dan!

1

1

Kluisstraat 1 - Héttnond

Namens de jury,
Henry van den Berkmortel

,

1

--

krijgt deze wisseitrofee zijn vaste giaats stichting De Peelstrekels in de afgelopen
hol te minimaliseren. In ieder geval ligt
in de optocht en speelt bij vele optocht- jaren een behoorlijk prijzengeld ter beer een verbod op alcoholgebruik voor de
deelnemers het winnen van. dit klèinood schikking heeft voor de deelnemers, · chauffeurs. Dit moge duidelijk zijn.
een belangrijke rol mee bij de deelname . mede . dankzij het elk jaar weer ter beaan de optocht. Wij wensen eenieder ook schikking stellen van geldmiddelen door
Een optocht kan niet zonder een goed
dit jaar weer veel succes toe en de jury onze hoofdsponsor. Ook deze hoofdstuk organisatie. Dit betekent dat er inveel wijsheid bij de bepaling wie deze sponsor wensen wij graag vanaf deze
schrijfformulieren ingevuld moeten worprachtige prijs in de wacht mag slepen.
plaats te bedanken voor zijn medewerden. Deze inschrijfformulieren zijn weking.
.
·
derom verkrijgbaar bij Electro Kuypers
Commissie Optocht.
Een belangrijk onderdeel in de optocht is
in de Molenstraat en Slagerij Van Goch
de kinderbptocht, welke groepsgewijs
in de Martinetstraat. We willen eenieder
Attentie deelnemers optocht
vooraan meetrekt. Ook dit jaar hebben
verzoeken deze inschrijfformulieren op
we verenigingen en scholea aangeschretijd in te leveren. Uiterste inleverdatum is
Met recht mogen we als stichting De
ven om hen enthousiast te rnaken voor
donderdag 8 februari:
Peelstrekels stellen dat de grote optocht
deelname aan onze optocht. De kinderen
in Deurne in 1995 werkelijk de grootste · krijgen allemaal een consumptie áange- · Commissie Optocht.
optocht was van Zuidoost-Brabant.
boden in De Vierspan en vanaf 1994 is er
Uiteraard speelt hierbij het aantal deelvoor elke deelnemersgroep eén prijs ter
nemers een belangrijke rol, anderzijds
beschikking. Dit initiatief is in 1994 zeer
pet;t '°stau.an:f koWe•hop
mag ook gesteld worden dat de kwaliteit
goed ontvàngen en we hopen dat ook dit
van de wagens groot en klein maar ook Jaar een duidelijlêe groei te zien is in het
van de individuéle .deelnemers qua uitaantal deelnemers van dit zo belangrijke
voering en originaliteit op een bijzonder
onderdeel. Tevens ontvangt elke deelnehoog nivo staat. Uiteraard hopen we ook
mei: (=inschrijver) een beker als aandenin 1996 een dergelijk resultaat te halen.
ken. Dus kinderen, spoor school en verHierbij speelt een belangrijke rol mee dat
eniging aan om deel te nemen aan de opWenst u een fijne carnaval!
de deelnemers in de gelegenheid zijn op
tocht.
,
de achterzijde van de wagens een plaat te Voor .het overige wijzen wij alle deelneMet carnaval zijn wij gesloten
monteren met de naam van een eventuele mers nog graag op het regleqient wat op.
Stationsstraat 17 Deurne
sponsor. De afmetingen van deze plaat deze pagina is afgedrukt. Let vooral op
Telefoon 0493-314758
Fax 0493-323043
staan in het reglement van de carnavals- de veiligheid en wij dringen erop aan om
optocht vermeld. Ook . speelt inee dat tijdens de optocht het gebruik van alco-
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ZATERDAGAVOND CARNA V ALSBAL
M·AANDAGMIDDAG GEZINSMATJN EE

ZAAL VAN DE PUTTEN
MILH EEZERWEG 2 T ELEFOON 31 2558 .

Zeilbergsestraat 90
Molenstraat 19
Markstraat 5 Asten

Ook aan de andere activiteiten ·in ons
Carnaval 1995 was wederom een fantasprogramma bewaren we iedere keer de
tisch feest. Vanaf de prinsonthulling tot
beste herinneringen. De "roze" raad van
aan het pöpverbranden hebben wij er
GROENTEN EN FRUIT
elf lijkt zich ieder jaar weer meer te ma- - .
enorm van genoten. Prins Kees met
nifesteren en gaf dit jaar het goede eman· Marjan en hun kinderen hadden samen
cipatorische voorbeeld door Anja
met het bestuur en de raad van elf van de
Peelstrekels weer voor een grandioos- - Kuipers te kiezen als prinses van de roze
moandag.
programma gezorgd. Hoewel het iedere
Het s amenszijn met de zultkoppen op de
keer weer een genoegen is het carnavals~;-~
· dinsdagochtend is altijd een hoogstaand
fèest te bezoeken
is
het
toch
het
mooist"
MONTAGE .
evenement. Met de vers gebakken krenom als muzikant een actieve bijdrage aan
dat feest te mogen leveren. Voor de mu- . tenmik trekken we vanaf bakkerij van de
Mortel in de Molenstraat naar Jozef
zikanten van Krek Goe was daartoe weer
Hendriks. Daar is het zo gezellig en
volop gelegenheid. Naast een. optreden
sfeervol dat we telkens met moeite ons
buiten het Peelstrekelrijk hebben we
verdere programma vervolgen.
weer diverse keren de prins en zijn gevolg mogen vergezellen. Zo mochten we
ALGEMO DEURNE BV DERPSESTRAAT 19c 5151 KA DEURNE
Ja, carnaval 1995 was prachtig. Krek
ii' getuigen zijn van het drukke maar gezelTELEFOON 0493-319571 106-52139041 FAX 321616
Goe bedankt Prins Kees en zijn gevolg
lige leven dat de Pèelstrekels met de
voor d~ gezellige dagen en hoopt dat zij
Carnavalsdagen hebben. Er worden diook met de nieuwe prins weer een gev,_e]"se recepties bezocht, tientallen onderweldige carnaval zullen vieren.
sch eidingen uitgereikt en men danst van
het ·ene carnavals bal naar het andere.
Twee
verschillende
clubs,
De
Namens blaaskapel "Krek Goe",
Peelstrekels en Krek Goe trekken uren
Een ieder die dit stukje leest heeft heus De· heren wagenbouwers hadden dit zich
lang op een fantastïsche wijze met elkaar
weleens de kreet gehoord of zelf geuit ook al enigszins voor ogen gesteld, geop. De enige wanklank die er klinkt
"weggegooid geld". Meestal komt deze zien hun uitlatingen bij de gezellige prewordt veroorzaakt door een op drift geverzuchting met het mislukken van iets
sentatie van de nieuwe collectewagen,
raakte muzikant, maar de stemming blijft
waar veel energie is ingestoken of voorzaterdagmiddag voor carnaval op de binaf enig geld is aan besteed. Blijft het beverder optimaal.
Michiel Dankers
nenplaats van de Wik aan de
oogde resultaat dan achterwege slaakt Hellemanstraat.
men de zucht "weggegooid geld" of "alle Het vele publiek langs de optochtroute
moeite voor niks".·
kon deze keer niet anders dan daadwerRomantiek
Deurne promotion
Carnavalszondag
26
en
maandag
27
fekelijk het geld weggooien in de grote
De kapper werd op slag verliefd
Deurne is het dorp waar U doorheen
bruari
is
duidelijk
gebleken
dat
deze
vertrechter op wielen, of trampoline of hoe
. toen hij Haar zag golven.
fietst.
zuchtigingen voor de Wik niet opgingen.
je het apparaat of werktuig ook mag noeHet resultaat van de gehouden optochtmen dat de werkgroep carnaval dit jaar
collectes voor het Zorgenkind Deurneals nieuw presenteerde.
Bakel bereikte dit jaar het prachtige beVoorop in de stoet maakte voorzitter
drag
van ruim f 5.200,00. Zegge en
Geurt
van Esseveldt met opwekkende
Frans van Grote!
schrijve een meeropbrengst van f
woorden de toeschou
1.700,00 ten opzichte van 1994.
Paul Gabriëlstraat 3 Postbus 82
wers duidelijk wat eigenlijk de bedoeling
5753 DG Deurné
5750 AB Deurne
Letterlijk werd dit geld ( f 5.200,00)
was van het collecteren nieuwe stijl en
weggegooid
tijdens
de
carnavalsoptochhoe
het werkte. De heren wagenbouwers
Tel: 04930-21 222
Fax: 04930-21223
ten in Deurne-en Bakel.
genoten zichtbaar van hun technisch succes. Vele uren vrije tijd zijn Wim van
Beek, Jan van den Berkmortel, Noud
Ketelaars, Jac. van Kuijck en. Riny
Sleegers bezig geweest om tot dit resul-taat
te komen. Met minder zorgen kun- -"_ . . nen vqlgerid jaar de-collecte, en andere
--- - - Paul Gabriëlstraat 6a
· - · cámavalsattributen weer bruikbaar uit de
= = =·
-: stalling worden gehaald. Een heel jaar
- lang staan deze spullen opgeborgen bij
de familie Hendriks- van de Putten áan
de Langstráat in ·Deurne.
Met z'n allen zijn we blij dat dit allern:aal
kan. Met z' n allen hopen we ook dat in
Voor al uw drukwerk
1996 het optochtpubliek het geld v.oor de
WIK weer ~llll en wil "weggooien".
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Tel. 04930-11041
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Raad van Elf: Staand vlnr. Marco Beije, Jeroen Ennenga, Coen v.d. Berknwrtel, Klaas
Vogel, Arno Maas, Hans v. Bommel Zittend vlnr. Maarten Munsters, Jan Hoeben,
prinses Marian, prins Kees !, Mies Martens, Petro Leijsten. Paul van Beeck. ontbreekt.

Dansmarietjes: Staande vlnr. Willeke v. Dijk, Gerry v. Neerven, Wiesje v. Osch, Ellen
Goorts Zittend vlnr. Sandra Welten, Romy Goertz, Kim Jansen, Minke.Jansen

Bestuur: Staande vlnr. Jos v.d. Kruijs, Sjef Geerts, Bart Aarts, Ad v.d. ·Mortel, Marcel
v. Nunen Zittend vlnr. Geerd Jansen, prinses Marian, prins Kees /, Hans v. Bommel
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de nieuwe dansmarietjes: vlnr. Romy Goertz, Kim Jansen en Minke Jansen

BEDANKT
Om een Carnaval goed te kunnen vieren,
moeten de omstandigheden waaronder
Carnaval gevierd kan worden van tevoren goed geregeld zijn. Dit kan alleen
maar door een beroep te doen op een
groot aantal vrijwilligers die binnen de Peelstrekels hun werk op een juiste manier uitvoeren. Niet alleen binnen de
Peelsttekels, maar ook daarbuiten dragen
vrijwilligers hun steentje bij ; de stille
medewerkers, zoals we ze binnen de
Peelstrekels noemen.
Zonder.al deze mensen zou Carnaval vieren niet mogelijk zijn. Daarom wil ik iedereen. die, op welke manier dan ook,
zijn ofhaar steentje heeft bijgedragen om
ook dit jaar er weer voor te zorgen dat
Carriaval wederom staat als een huis, van_
harte bedanken voor diens bijdrage.
Een speciaal dankwoord vanzelfsprekend aan ons J>rinsenpaar van afgelopen -

Carnaval 1995, Prins Kees I en prinses
Marian. Zonder jullie inzet en inspanning zou Carnaval 1995 niet zijn uitgegroeid tot een waar feest. Nogmaals bedankt!!
Ook een dankwoord aan een tweetal
mensen binnen de Peelstrekels, die besloten hebben om de Peelstrekels vaarwel te zeggen, namelijk Ties en Sien
Verbaarschot. Ties, oftewel ex-Prins Ties
I en Sien, bekend als jarenlang begeleidster van dansmarietjes en showgroep.
Deze twee mensen hebben toch een aantal jaren mede het gezicht bepaald van de
Peelstrekels en waren door hun enthousiasme en inzet graag geziene personen
binnen. de Peelstrekels. Ties en Sien, namens de Peelstrekels, hartstikke bedankt
!!
Vorst Hans
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ZONDAG 21 JANUARI
13.30 uur Prinsenade in de Vierspan m.m.v. de Hosbengels
18.30 uur bezoek Café de Mert
20.00 uur bezoek Café v. Hoof

ZATERDAG 27 JANUARI
13'. 30 uur Bejaardenmiddag in de Minstreel m.m.v. V.T.O.
21 .00 uur Rondom de Prins in de Vierspa~
·
m.m.v. de Hosbengels
Eugiene v.d. Acker.
.Alp-Tax
A.V.T.
Slagerij v. Baars & Keuten
Bakkerij Schellens
Muziek Berkers, Music Shop
Arch. buro M.J. van den Berkmortel
Electro v. Beurden
J.A. Boerenkamp
Braks Bouwmaterialen
Ijzergieterij v.d. Burgt
Cafetaria de Smulhoek
Cordstrap
Dima SMT systems NL b.v.
v.d. Eijnden schoenen
De Electro Zaak
G. v. Dijk
Schildersbedrijf Dirks
J.D. Eltink
Fetim Best b.v.
G.M.A. Geurts
Gildewijnhuis van Houts
fa. Giesbers
fa. Goossens automatrialen
W. Goossens
fa. de Groot
Dierenarts v. Gulick
v. Ham autobedrijf
Herre-Obema .
Snackhuis P. v.d. Heuvel
. v. Heijster fegels en sanitair ·
· W.A'.. Hoebéii, schoenmakerij
Hoeka b.v. --M . v. Hooft, juwelier
v. Houts dranken
l.N.G. bank

ZONDAG 28 JANUARI 11.30 uur ·Prinsenbrunch in de Vierspan
14.00 uur Carnavalsmatinee en ondertrouw
boerenbruiloft m.m.v.
de Koninklijke Harmonie Deurne

ZATERDAG 3 FEBRUARI
20.00 uur Klotgemul in de Vierspan
m.m.v. Bloast Urn Op

ZONDAG 4 FEBRUARI
19.30 uur Klotgemul in de Vierspan
m.m.v. Bloast Urn OP

WOENSDAG 7 FEBRUARI
19.30 uur Bejaardenavond ·
in de Nieuwenhof m.m.v. V.T.0.

.ZATERDAG 10 FEBRUARI
20.00 uur Gala-avond in de Vierspan
m.m.v. de J1osbengels

ZONDAG 11 FEBRUARI
I

Jong wonen
Kooien apotheek
M. Kortooms .
H. Kuijpers, electro
C. Madou

ftj

15.00 uur Bezoek Zorgenkind de WIK m.m.v. d~ Hosbengels
19.30 uur Gala-avond in de Vierspan m.m.v. de Hosbengels ·

VRIJDAG 16 FEBRUARI

fa. Martens autoparts
de Minstreel
Molenzi.cht hondenpension
Rien v. Mierlo
v.d. Mortel woninginrichting
Nico Jacobs, bakkerij
H. Nooijen aannemersbedrijf
· Nova Vita assurantiën
P.C.T. koeltechniek
Garage Prinsen
mevr. Prijs
Rijwielhandel Ad Obers
Ren T
C. Segers kaashandel
Serre-bouw Nederland
Shampoo-hairdesign
Smeelen Hagelaar de Muziekfontein
de Smikkelhof

Swinkels assurantiën
F.E. v. Tiiburg
Thijssen, B.P. tankstation
Bakker Vedder
Cor Verhoeven interieur
Vescom Deurne
Vevi-Tools

de Wrt automaterialen

20.00 uur PreuBenaovond in de Vierspan m.m.v. de Grenzland Express

ZATERDAG 17 FEBRUARI
13.45
15.00
20.45
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur

Bezoek kinderbal in het Gerardushuis m.ro.v. de Hosbengels
Sleutelafhalen op de Markt
Bezoek Zultkoppenbal in café Stationszicht m.m.v. Krek Goe
Aanvang Harmoniebal m.m.v. dé Hosbengels
Bezoek Peelstrekels Harmoniebal

ZONDAG 18 FEBRUARI
13.30 uur Optocht door Deurne
17 .30 uur Prijsuitreiking in de Vierspan
20.00 uur bezóek Café de Peelpoort

MAANDAG 1.9 FEBRUARI
HORECA BEGUNSTIGERS
café Dennenlucht
café-bar de Mert
Zaal oud-Brabant
De Carambole
De Minstreel
Hotel Stationszicht
Café bar d'n Thijs
Café 't TÖnneke
Café v. Hoof
Café bar de Potdeksel
Petit restaurant de P.eelpoOrt
De Vierspan
·

12.00 uur
14.00 uur
16.00 uur
20.00 uur
21 .00 uur

Kindermiddag in de Vierspan
Rosenmontag in het centrum
bezoek Café de Potdeksel
bezoek Café de Peelpoort
bezoek Café v. HoOf

DINSDAG 20 FEBRUARI
10.00 uur Bezoek ziekenhuis
10.30 uur Ukkepukkebal in de Vierspan
11.30 uur Bezoek Zultkoppen bij hotel Stationszicht
13.45 uur Bezoek Rijtven
15:00 uur Boerenbruiloft in de Vierspan m.m.v. de Hosbengels
21.JO ·uur Residentie de Vierspan
23.45 uur Sluitingsceremonie in Residentie de Vierspan
00.00 uur Verbranding Peelstrekel op de Markt m.m.v. de brandweer
-_..,_,,." ~----
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w~1ter Don'Ker~
\.A.

iÎmmerwerken ··,,..._ ~ • . , : TRAPPE
Deurne ' '-Ll. '
N
'·.

FRANK DONKERS

DEUREN
KOZIJN Et·~

CON STRUCT I E & . APPARAHNBOUW

EN AL UW KLEIN ONDERHOUD

TRAPPEN - HEKKEN - LICHT CONSTRUCTIE\VERK

Wolsbergseweg 17 5752 BL Deurne
Telefoon 0493.3150~~ Telefax 0493.322045

--·
""'''''~;~!!:~.~""'"'""

\

Hospelweg 21
5751 JH Deurne

J _( ·

-

Tel. 0493-317548

Fax 0493-32183.9

Stationsst raat 37, 575 1 HB Deurne Telefoon 0493-312503

;:)..)
'lifVoo• hmHike fdtes,
,

.

Cafetaria

V prima snacks en
_overheerlijk softijs

,

Milhezerweg 17a .

't VIADULCT . Deurne
.·

_

-

.

-

Tel. 315265

Het grootste en beter verzorgd assotissement

-

~·fin koffie-thee-tabaks en luxe geschenkartikelen
~

· ·

·

coMPAENEN

.

Stationsstraat 35A beurne

Staatsloten _ · - ·
Voetbaltickets
.
lotto - toto '

.

/. \
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hub berkers
'NGoEDBOEJL'NGOEDEl.AAK

WU ZITTEN OP ROZEN!
stationsstraat 42. dèurnè
ALLEEN MET CARNAVAL ZUN WE GESLOTEN
f
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"
rijnd81S assurantiën bv
O.um. : UOMOI
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Tel.

Nobelprijs voor Deurnenaar
Deurnenaar G.F.T. Bak heeft de
Nobelprijs voor Milieu gekregen. De
prijs die een - bedrag van 1 iniljoen
Zweedse kronen bedraagt wordt vrijdag
a.s. voor de eerste maal in Stockholm
door de Zweedse premier aan de
,Deurnenaar overhandigd. Bak krijgt de
prijs voor zijn nimmer aflatende iorg
voor'zijn voortuintje dat er reeds 45 jaar
onafgebroken stralend bij ligt. Geheel in
stijl zal Bak de reis, voor zover dit mogelijk is, naar Zweden per fiets volbrengen. De bescheiden D~urnenaar is reeds
enige weken op weg en -h~eft ons verzocht dit bericht pas nu te plaatsen. Zijn
tuintje wordt momenteel onderhouden
door zijn oudste dochter. -

0493-312715'

bestel- &
~=~·
bedr9tswagen ~
service
~~

AANNEMERSBEDR1jF-

Geb r~ ·van _Doorne b.v.
...
... .

p ~-

Helmondsew.eg 75

~

_.-

voor Deurne en OmQeving

~

Jfl#

5751 GB Deurne

Tel. 0493-312816

Piet Mondrlaanstraat 38 - DEURNE~"'..
Tel. 0493-317611
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GALA-AVONDEN
.

~

Op zaterdag 10 en zondag 11 februari eerste zal optreden de groep "Uhm Uhm"
worderfin de Vierspan in Deurne weer de uit Asten. Deze groep hadden wij vorig
bekende
Gala-avonden
van
de jaar op de prinsonthulling maar zullen op
een Gala avond beter toLhun .recht koPeelstrekels gehouden.
Ook dit jaar worden het weer wervelen- men. verder de bekende .groepen
de en camavelske voorstellingen. De Striepke Veur men Pe_tazzi mi Skruwsaus
commissie Gala-avonden heeft weer een uit Helmond.
keur van artiesten vast kunnen leggen . De showgroep vau de Peelstrekels heeft
weer een spectaculaire dans ingestu~
welke garant staan voor een sprankelendeerd, een lust voor het oog en oor.
de en verrassende show. De bekende kapel "DE Hosbengels" zorgt weer voor Op zaterdagavond wordt wederom de
een opwarmertje voordat de avond om Strekel van het jaar 1996 bekend ge20.00 uur begint. De da[\smarietjes van maakt ien op zondagavond· zal de Nico
De Peelstrekels openen de avond met een Fransen wisselbokaal uitgereikt worden
voor de mooist versierde camavalsetalanieuwe ingestudeerd dansje. Verder kruipen er wederom 3 gerenommeerde ge.
Resumerend kan gesteld. worden dat er
Kletsers in de ton te weten: Maarten v.
wederom een gevarieerd, ontspannen .en
Brug uit :<\arle. Rixtel, Harry Sijbers en
carnavaleske avond op cte rol staat.
de alom bekeade Jan Strik.
Het amusementsgedeelte belooft ook dit
De commissie Gala-avonden.
jaar wedero~ van topklasse te zijn. Als

Computernieuws
Thijs Megabyte, onze computerdeskundige uit de Peel, heeft weer een nieuwe
vinding gedaan.
Deze vinding ial binnen een halfjaar een
ernstige concurrent zijn van het globale
computernetwerk 'Internet'~
Megabyte verwacht dat het nieuwe systeem uiteindelijk Internet zal gaan verdringen
de markt. Voordeel van het systeem is dat
nie,t langer het Engels, maar het plaatselijll:geldend dialect gebruikt kan worden.
0 11\ldat de vinding van oorsprong
Deurnes is heeft het systeem de naàm
val\' 'Interkrek' gekregen,

-·Dêuffie~

;·-."--

-c- ·

!:>Ei Meent · · ' · '
tel. ,9493-3~9248

KLOTG.E MUL
Nondekei!
Klotgemul 1995, de derde alw,eer, kan Natuurlijk ging er hier en daar wat mis,
bijgeschreven worden in de roemrijke. maar dat is heel normaal op zo'n hectiani:i.alen van Carnavalsstichting De . sche avond, waarin iedereen -zijn/haar
Peelstrekels als een uiterst succesvol ver- beste beentje tracht voor te zetten. lopen activiteit.
Op zaterdag werd voor de vjerde maal
Twee avonden achtereen was De "D'n Opsteker" uitgereikt, ditmaal werd
. Vierspan uitverkocht.
Geerd Jansen, , voorzitter van · de
. Maar liefst vijf nieuwe acts presenteer- Peelstrekels, met het kleinood beloond
den zich aan de Deurnese gemeenschap, voor zijn diens!en aan het c<µ"nçival in
die dit alles met een ruim voldoende be- Deurne.
loonde.
··
_,
Het voert te ver om ièdereen te bçdanken
voor zijn/haar inzet voor, tijdens en na
Nondekei!
. · '·
deze twee prachtige avonden, we- doen
Wat werd er gelachen, wa.t wérd .Cr ge- · dit dan ook niet, in de wetenschap dat het
klapt en wat werd er genoten ,op beide, klaterende applaus een niet te evenaren
a:vcmden, die zich afspeelden pinnen de beloning is.
omlijsting van een spiksplinternieuw de~
cor.
Nondekei!
1996, 't Klotgemul stevent af op haar
Nondekei!
eerste lustrum.
·
'
leder jaar weer blijkt dat bet nóg beter ·10 acts zullen acte de presénce geven:
1
· kan en deze stimularis werkt door op or- zang, dans en spektakel vormen ook dit
ganisatie en artiesten.
jaar weer de ingrediënten.
Ook dit jaar is de commissie Klotgemul We hopen de prestatie van vorig jaar te
er in geslaagd een programma in elkaar evenaren of te overtreffen, Uw inbreng
tt; zetten, maar daarover straks meer.
als publiek is daarvoor onontbeerlijk en
we hopen U dan ook op een van de avon1995, het waarin Prins Kees 1, de scepter çlen te mogen begroeten.
over het Peelstrekelrijk zwaaide is voor ~lders in deze lçrant treft U het program~
de organisatie van ·'t Klotgemul een jaar ma en de voorverkoopdagel). en tijden
om niet te_vergeten.
.~
· aan.
De organisatie werd verder gestmom'.::·· · '!' · •
", ~ -4
lijnd en er waren liefst vijf nieuwe acts te · Nondekei
t~t ziens!
be~onderen.
De commissie
.... Klotgemul..

en

t'

Elektrotechniek
.in industrie en utiliteit

Fa. G. Ugen en ZQ.
Int. Transportbed,rijf

'·

r~ -~

• ALLE TRANSPORTEN

,

..

o.a.: diepladers. lang1"ervoer en garenl'<</'\'o<:r, bo11"" en staafren,oer
'Bra/Jant en Limburg· Twente v. v.
.

.

I

.

OP- EN OVERSLAGBEDRJJF

.

Licsselsêweg 120. 5753 PP Deurne, tel. 0493·312465 : fax 1 0493-315884 "

,

(

--_----------T
.-

11ï1;

Elektrische installaties in kantoren, winkels. werkplaatsen,
magazijnen, fabrieken. ziekenhuizen . ..
Verlichting, beveiliging, signalering, automatisering.
telecommunicatie. meet· en regeltechniek, procesbesturing of
aandrijvingen . ..
Alles wat te maken heeft met elektrotechniek en elektronica
hoort tot ons vak . Daar kunt u ons voor inschakelen. Wij kennen

normen en voorschriften. Wij staan in voor veiligheid en
betrouwbaarheid .
Bel ons voor een vrijblijvende oriëntatie.
ï

van der AA

~
elektro b.v.
Tot. 04922-3-135

Van der AA Elektro B.V . .

!· \

5423 SA Handel (N.Br.)
Past. Castelljnsstraat 8

tel. 04922-3435
fax 04922:2082

b.g.g. (0493) 323179
Henny Manders

"'
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~Dirks ·
~

•Winkelinrichtingen
•Kantoorinrichtingen
· ·Showrooms
• Meubelwerken
Jacob Marisstrai:lt 6
• COté interieurs
•Restaurant interieurs
5753 DB Deurne
Tel. 0493-320018' _J •Keukens

INTERIEURBOUW

-~

~

DE PEELSTREKEL
.
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~

GOTflX·
\o u e/
E

Stadhoudersweg 1, 5751 l<E peurne
Postbus 231 - 5750 AE Deurne
Telefo_on. 0493-314000

RN

z 1 A. ·o o o

ZIEKENVERVOER· GROEPSVERVOER· ROLSTOELVERVOER· DAG EN NACHT

Fax 0493-321_743

.Schoenreparatie
Lederwaren

· ·

w

~

Openingstijden

-~\~ .~ :~-~f~~:~:~f:~~;2.00

Ad v.d. Mortel

6LOEM~~
~;1.
EN
~

Stationsstraat 15
' Deurne
Telefoon 0493-3..15768

KADO SHOP

. " di.

. _. ..... -. -- ~....._--:~
- --~ ~ :
>
.1
.
'
1

'

PIET EN TONNY VULLINGS ~
BLASIUSSTRAAT 31
5754 AS DEURNE
· •

0493-316~40
•(\

UU<

~

(

..~ ~:i'~
·
::x --x:._ :::.;t.;;; ~

;

WHEREVER YOU GO; GO TE~ACO
f

J

·~

(

'

TIJDENS DE CARNA V ALSDAGEN GESLOTEN

Vur un schön tepaijt of
gurdainè moet-te-ge
__;~ · ~ natuurluk nao:
.

tuincentr um

Il2m IIJIINrIDJLJN.

'

.

TUINARCHITEKTUUR

SCHIKS
WOON~ll~ltill

So"'s'-..'"·S751XZDeumt~~Q493-312586'. ·

-

. AANLEG

-

O NDERHOUD

.

N. Schrama

Langstraat 142 5754 PB Deurne Telefoon 0493-319624

DE HOOGSTE SCORE
HAALT U BIJ
NOUD VAN DEN EIJNDE

. .
Op het terrein van kantoormeubelen
: ·· kafi_toormáchines, kantoórbenodigdheden, schrijf.
..
reken- en kopieërmaçhines, boeken en
·, / /''.ti:jdschrifteri, is Noud van de~ Eijnde in Deurne
·'
de onbetwiste kampioen!
·,
NOUD VAN DEN EIJNDE

0493'!316865

0492-381402

. 0492-548580

Molenstraat 1 (Markt), 575~ LA Deurne
Teléfoon 0493-3.12561
:felefax 0493-312813
-317631

-~
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REGLEMENT .O PT0CUT 1996
1. ·
Iedereen kan, al dan niet met een
voertuig, aan de optocht deelnemen, mits
men zich aan de volgende voorschriften
houdt.

bestuurders van voertuigen ,is het gebruik van alcoholhoudende dranken
verboden.

6.
Het gebruik van verf en derge2.
Andere motorvoertuigen dan
lijke materialen tijdens de optocht om
vierwielige (bromfietsen daaronder beiets uit te beelden mag alleçn met uitgrepen) worden niet in de optocht toegedrukkelijke schriftelijke toestèmming
laten. Deze dienen te vbldoen aan de
van Stichting De Peelstrekels. Aan
daarvoor gestelde wettelijke eisen, alsdeze toestemming kunnen voorwaarmede verzekerd te zijn tegen wettelijke
den worden verbonden.
aansprakelijkheid. Vóór het vertrek van
7.
Het sponsoren van grote wade Qptocht zullen deze aan een keuring
gens is toegestaan. De naam van de
worden onderworpen.
spoQSor dient tevoren bij het bestuur
3.'
De hoogte van enige uitbeelding
van Stichting De Peelstrekels te zijn
mag niet hoger zijn dan 4.00 m., terwijl
aangemeld. De toestemming van de
de breedte maximaal 3 .50 m. mag bedraStichting blijkt . uit het besc.h ikbaar
gen. Alle wagens dienen tot maximaal 30
stellen van een bord van 1,22 * 0,62
cm. boven de grond dicht te zijn. Dit
ml. Dit bord dient aan de voorzijde
geldt voor zowel de voor-, achter- en zijdanwel achterzijde van de grote wa- kanten.
, gen te worden bevestigd.
4.
De bij en krachtens de
8.
Voor ongevallen_tijdens de op~
Wegenverkeerswet gegeven voorschriftocht is de Stichting "De Peelstrekels" op
ten dienen in acht te worden genomen.
geen enkele wijze aansprakelijk te stel5.
Het is aan de deelnemers van de
len.
optocht (muziekcorpsen en/of show9.
In alle gevallen dienen' de deelgroepen inbegrepen) niet toegestaan tijnemers aanwijzingen door de politie, opdens het trekken van de optocht stil te
tochtcommissie en ordecommissarissen
staan. terug te lopen of te rijden. Voor
gegeven in het belang van de openbare

geschied volgt uitsluiting voor de eindklassering.
15.
. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur
.van Stichting De Peelstrekels.
16. . Het is niet toegestaan aanstootgevende en/of persoonlijk kwetsende onde ·prijzen. Dé beoordeling geschiedt . derwerpen, in de optocht op welke wijze
·
door een ne,utral'e J'ury . en i's ·b1'ndend.
. dan ook ui te beelden (b:v. tekst, muziek
Beroep is niet mogelijk.
12.
De deèlnemers dienen uiterlijk
of gedrag).
.
om 13.00 uur de voor hen vastgestelde en
De beoordeling hiervan berust
bij zowel jury als bestuur van Stichting
oo_k aangewezen plaats in de optocht te
de Peelstrekels.
·

orde en de.verkeersveiligheid, onmiddel. lijk op te volgen,
.
10.
De plaatse!! in de optocht worden door de optochtc~mmissie bepaald.
11.
Deelnemers met duidelijke reclamedoeleinden di:ngen niet mee naar

~~:~:!n;i~~~~:;:i~ ~~tg~:~~;th:~~~~ ~~=f~~=~~==:~~~:~~~~c~~:~~d~~

ontzegd. AANWUZING: de optocP,t wordt op:
gesteld in de Tramstraat en Derpsestraat.
DRINGEND VERZOEK:
Dringend wordt verzocht als aanrijroute
Vanaf Prinsenwagens (en ook vanaf ante gebruiken de Derpsestraat tot aan de
spoorlijn (dus niet via de Romeinstraat): dere wagens) wordt dikwijls gestrooid
q.
Tijdens de optocht mag niet · met- versnaperingen. Doorgaans lopen
met deze wagens veel (meestal kleinere)
worden gecollecteerd, tenzij daarvoor
kinderen mee om deze te verzamelen.
schriftelijk toestemming is verleend door
het bestuur van
Stichting De
Om ongelukken te voorkomen, wordt
Peelstrekels. Uitsluiting eventueel vooraangedrongen om het strooien tot 1 of 2
af.
personen te beperken (b.v. Prins en
14.
Prinses) en dat ook goed buiten de wagen~ te doen, dus niet vlak er langs . .

in hotel - café - zàal

.STATIONSZICHT
Zaterdag:

in Deurne - tel.312955
ZULTKOPPENBAL

Aanvang: 21.00 uur, muziek: Krek Goe en
VTO-orkest. Uitreikingvan "D'NBIELS"
met bezoek van de Peelstrekels.

Co~?1issie Optocht
,

Zondag:

OPTOCHT, v.a. 11.00 uur.
Verrassing voor de kinderen.
Maandag:

KINDERCARNAVAL
Van 14.00 tot 16.00 uur met
CLOWN SLIMPIE, bezoek van
dweilorkest
BLOAST UM OP,
Leuke verrassing voor de kinderen

Dinsdag:

KRINTEMIK Mi ZULT
v.a. 11.00 uur bij de "ZULTKOPPEN"
Muzikale omlijsting: KJIBK GOE en VTOlSkapel

Woensdag: HARINGSCHILLEN,

Elke dag carnavalsmenu '.s
Elke dag carnavalsmenu's

~
,

,

~

~~

~~

1

Op carnavalszondag zal ook dit jaar weken deelnemers aan.de optocht. Ons motderom een van de grootste optochten van
to is: GENIET MAAR DRINK MET
Zuid-Oost Brabant door de straten van
MATE.
Deurne trekken. ~
De voorbereidingen zijn inmiddels volAls laatste verzoeken wij de ouders van
tooid, de inschrijfformulieren liggen bij
de kinderen welke deelnemen aan de kinzowel slagerij v. Goch als bij electro
deroptocht deze in de VierspaQ goed in
Kuijpers. Ook deelriemers zijn de afgelode gaten te houden. De drukte kan aanpen maanden alweer in de weer geweest
leiding zijn dat kinderen hun ouders in
om een nieuwe creatie in elkaar te .zetten. . het feestgedruis kwijt raken.
·
U ziet, niet - alleen .Stichting De
Peelstrekels zijn mèt de optocht 1996 beVerder maken wij u erop attent dat de opzig, ook deelnemers zijn wederom volop
tocht eeri ·half uur eerder zal starten,
in touw. Het doet ons als commissie en
dus om 13.30 uur. I.v.m. het grote aantal
als Stichting dan ook een groot plezier
deçlnemers is het gewenst de ·aanvangsom telkenmale zoveel mensen langs· de
tijd te vervroegen zodat we met de prijsoptochtroute te zien staan.
uitreiking niet uitlopen. Overigens staat
deze gepland voor 17.30 uur.
Als commissie willen wij de deelnemers
.
met klem vragen het gebruik van alcohol
Namens de commissie wensen wij ieder(voor bestuurders overigens verboden)
een met de voorbereidingen veel succes.
tot een miriimuni te beperken. U als deelnemer, en wij als Stichting, zijn er niet bij
Marcel v. Nunen ,
~
gebaat o!n ,ge;wezen \e )Vorden op c\t;OQ-. ,o vo~J;ziti:y 1 CfüP,ffe.~S~ie, 9p!o<?hb- t

,

J
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Gebr. van den Heuvel,
Stukadoorsbedrijf. b.v.

Potgrpnd en compostbedrijf -~- .·.
.T"ialnreËLuÊ Ntransport .~

'

Vlierdenseweg, 20~ Vlierden

Schu-t sboom _42 Deurne - Tel.10493~31292~

J._e 1. 0 4 9 3 ~· J 1~ 9 5 2 '

VOOR UW HOLLANDSE KAAS. VERSE VLEESWAREN,
EIGENGE-M.AAKTE SALADES EN BUITENLANDSE KAAS.

, ~ HEESAKKE~S
~ASSURANTIEN
_

·

.

.

Stationsstraat 31

-. ~

HEESA~K~RS

.•.. ~HYPOTHEl«EN
t ·'
.
nval.rid
_
_

Deurne
1

tel. <9493) 31 53 53
TRUDY EN GERARD IN-'T GROEN
SCHUIFELENBERG 5B DEURNE
T~L.

' 0493-310021

Poedelprijs
l .

" .

;

~i

"

;

-

De prijs van een poedel, mits van stamboom voorzien, bedraagt op dit moment
f lüpQ,-, exact f 14,75 minder dan vorig
, j,aar rond deze _tijd.

buktrems
Jahn BaerenkalTlp. Stationsstraat 40
5751 H6 Deurne. Tel. 0493•321999

Beckers-biedt t1
. topkwaliteit op ruime schaaJ

MART MUNSTERS B. V.
Loon- & Grondyerzet~drijf Te lekkers van Beckers!

Griendtsveenseweg 35
S7S4 AA Deurne

"

0493-315286

Hondenclub Deurne in conflict met
TROS
De Deurnese hondenclub heeft een
enorm conflict met de TROS.
Voorzitter A.F. Ligg1,1 van D.D. T.
(Deurnes Doggen Team) geeft toe dat de
TROS presentator Martin Gaus op
hardhandige wijze van het clubterrein
verwijderd is. Naast wat handgemeen
werd qoor de leden van de club gescan- _
deerd : Ga us Gauw!. Lijdend voorwerp
Gaus is weinig onder de indruk
:'Blaffende hondebezitters bijten niet!'
is zijn reactie en hier wil hij het bij laten .

Bij Schonewille wordt elke auto
van elk merk weer netjes in

nieuwstaat gebracht. Heeft u ee.n
deukje opgelopen, aarzel dan niet
en kies zelf voor een erkend
FOCW A schade- herstel-bedrijf.
, _ _ _ Kies voor Schonewille, in Deurne..

MARKT5 - DEURNE - TEL. 310700

,:ondagdlrekt na _de optocht:

~

- Bel 0493 319319
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ONTHULLING
BOERENBRUIDSPAAR

1996
Zondag 28 januari in de Vierspan om
15.30 uur.
Programma:
11.30 - 13.30 Brunch
14.00 - 15.30 Concert KHD
15.30
16.15
Onthulling
Boerenbruidspaar
We hopen vele
Peelstrekels en
Peelstrekelinnekens op deze
middag te ontmoeten, zodat we er weer
een geweldig feest van
kunnen maken.
Reservering van kaarten voor de brunch
bij het bestuur van de
KVO of bij de Peelstrekels, zie eJders in ·
dit blad.
Wie zal het bruidspaar 1996 zijn?
Boerenbruiloft carnavalsdinsdag 20 februari.
13.30 Bijeenkomst in het Gerardushuis
in de Walsberg
14.30 Vertrek stoet bruiloftsgasten naar
de Vierspan
15.00 Trouwerij in de Vierspan. ,
We hopen weer op "Unne schonne hoop
volluk" die het bruidspaar
zal vergezellen naar de Vierspan, waar na
de trouwerij gelegenheid is om het bruidspaar te feliciteren.
Tijdens de route en onder de receptie is
er gezellige muziek.
Namens de KVO wensen wij alle
Peelstrekels en Peelstrekelinnekens een
gezellig carnaval 1996 toe.

BOERENBRUILOFT 1995
Het was voor ons echt een hele eer om
BOERENBRUIDSPAAR te mogen zijn..
Op zondag 5 februari was het dan eindelijk zover.
Het begon al om 12.00 uur, met een gezellige brunch, wwarbij
een hele familie KVO-ers aanwezig was.
Dit was een nieuwe opzet van Stichting .
de Peelstrekels om
in samenwerking met de KVO en Kon.
Harmonie Deurne zo de
·
onthulling van het boerenbruidspaar te
vieren. ·
Na de brunch was er een prachtig concert
verzorgd door de
KHD, met tussehd<:>or .eindelijk de onthulling, want je weet
het wel wij vonden het best spannendHet
werd een hele mooie,
drukke maar vooral sfeervolle. middag
met muziek in overvloed.
·
Na de vele gemeende gelukwensen werd
het een groot fedt in' ·
de Vierspan, wat we d~éUlla met de hele
KVO-famili en verdere

aanhang op Zaan 22 verder gevierd heben toen naar het Öerardushuis, alwaar het
ben.
feèst al in volle gang was. Daarna verE>ok Toon en Riek waren natuurlijk van
trokken we' in optocht dwars door
de partij; zij brachten
"" Deurne
weer een gezellig stukje muziek, en de
onder het genot van en gesterkt.door lekKVO-familie doet dan wèl rest, geweldig _kere hapjes van .
,
.
gez~llig.
·
· Cafetaria v.d. Weijst, langs .het bejaar- ·
De volgende dag had de buurt en.de KVO · denhuis naar de .
het alweer druk.
Vierspan.
~r werd druk versierd en onze ingang
Prins Kees en Prinses Marjan en hun gèwerd een bloemenzee en
_volg waren aanwezig om alles officieel te
of dat nog niet geno~g was: er m~st ook laten y_erlopen ..
nog e~n foto bij
Het was een enorm druk en fantastisch
·van het a.s. paar. Het was echt mooi. _
feest, .dat wij niet snel
Maar op 28 februari ging het dan ecl;lt gezullen vergeten ..
beuren: er werd echt
Dank aan eenieder die hier op welke magetrouwd ! ! ! Het was prachtig weer en
nier dan ook en ·steentje
om een uur of half twaalf was het-bij ons
heeft bijgedragen. Wij vonden het onveral een drukte van belang. Er moesten
getelijk ! ! ! !
foto's gemaakt worden. Rond half eén
Nogmaals allemaal hartelijk bedankt.
kwamen de koetsen in zicht.
Gezellig met koetsen én huifkarren richThijs en Kneeltje
ting Gerardushuis ..
Maar eerst naar de kasteeltuin om n.og Marcoèn Nancy
Monique en Gudo.
enkele foto's te maken

vur schon

blumkes
dag en nacht
bal ons uit de
bloemen- ,
automaat

DANIËLS-MAESSEN TRANSPORT BV

,HAAGEIND 24

Zand- en Grlndhandel
Aannemingsbedrijf van Grondwerk
Energiestraat 12
5753 AN De.u rne
Telefoon 0493-312475
Fax 0493•311401

CHINEES~NOISCH

11

BE.lÀARDEN
RESTAURANT

AZIË"
,

..

:Opening·slijdel1 .

HEUVELSTRAAT 29

maandag vtri Vrijdag van 12.llo -' ~.30 uur

5751 HM DEURNE

za1erda9 on zondag "°an 12.00 • 23:00 uur,

Telefoon 0493·313761

{ook

op fees1dagen)

.

Autobedrijf JOS HEINSB.ERGEN
INKOOP- VERKO,OP ·SCHADES· ONDERHOUD · ·APK-KEURINGEN
Ampcrealtut 4 - S1S3 ST Deurne

ru 0493-321147
_ .· ·- ,- ..:,._ ·-· ·-~ _ __ "
ldefoon 04$3-316583

_ _ .. s------ ___,,,..,.,, .

_ .- . __,,, .

,.

Ook ditjaar Zl!l stichting De Pçelstrekels
den waarbij het belang vàn onderlinge -'
aktiviteiten ondernemen om de senioren
contacten, een borreltje en de nodige huen 60+-ers een goede carnaval te biedèn . . mor hoog in het vaandel staat. Ook hier ·
Uiteraard zullen we als vanÓuds in het
zal het V.T.O. orkest muzikale onderverzorgingstehuis De Nieuwenhof' aan
steu.ning verlenen en hèbben wij weder· de Visser op donderdagavond 15 februari
om ·enkele artiesten bereid gevonden ineen aardig programma aanbieden voor ·vulling te geven aan deze, inmiddels traeenieder aldaar aanwèzig, waarbij het
ditionelé, cat;navalsmiddag.
·
V.T.O" orkest wederom haàr on.derstéu- - Tijden,s deze miQdag zal er ook een gokning verfeent.
je gewaagd kunnen worden door middel ·
Op zaterdagmiddag 27januari zal tussen van een loterij en wij hopen öpnieuw dat ,
14.QO uur en 16.30 uur opnieuw een ·mid-. vele bejaarclen binnen ons prinsdom deze
. dag georganiseerd worden in zàlèncen- . gelegen'{1eid aangrijpen oin .pudetwets
truri:J. De .Minstreel aan de Molenstraat plezier fo hebben en mogelijk een dansje ·
71-73 té Peurne. Deze middag vindt in te wagyn' op de dansvloer.
··
. ovedég . met de bejaardenwerkgroepen
:;· binn~m ons prinsdom plaat~ en is bester}d voot alle.bejaardéri:! al dán ~iet lid Namens-de bejaarde~werkgroep en com- .
va. neen t?e~aardenbond. <?ok dit jaar zal . missie Bejaarden stichting 'J?~ J?eèlstre-

~~!!!!!il!!!!iii!iii!ïi!l!imm!!!!m!iiiiiiiiiiii!iiiiiliilmiii&i!iï!i'!!i!!!!!!!!!!ii!!!!!!!i"!!
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•
e(ectrische comfortverwarming
voor lijm- en specievloeren

INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGSBOUW
,

STAND UP, GEYSERSTRAAT 12 DEURNE
TEL.: 0493-~ 16·9 70 FAX: 0493-320539

"ELECTRO HEAT"

~

STAND UP VERZORGT IN
BINNEN- EN BUITENLAND:

electrische vloerverwarming als
Hoofdverwarming of als Bijverwarming

* Exclusieve standbouw
- design en begeleiding
- uitvoering
* Aankleding complete vaken streekbeurzen
* Aankleding bedrijfsfeesten
* Winkeldisplays
•

STAND VAN ROIJ ENGINEERING

Technisch advies buro v.d. BOOGAARD B.V:
. Rode Wouw 12 • 5754 CM Deurne • Tel. 04930-22221 • Fax 04930-20639

•

•

NU VOORTAAN OOK -

BELETTERÉN VAN:

1

l~-----·:_-,__
- .
BUS: SMITS DRUKWERK SERVICE

* Auto's en bestelbussen _
(inkl. design)
* Reklamet?orden
* Billboards
* Raam- en gevelbeletteringen
* Lichtbakken

Makelaarskantoor. o.g.
VAN SANTVOORT & VAN SANTVOORT B.V.
Arch ltektenburo.
VAN SANTVOOR;J'

e.v.

Bouwburo.
'

VAN $.ANTVOORT

e.v"

· ProjectontWil<kelingsmij.
'·'DE ROOSDONCK" B.V .

.

DEURNE: LAGE KERK 13 - TEL. 0493-322111
NUENEN: BERG 2 ~ TEL. 040-2833708
EESEL: EIKENBURG 5 - TEL. 0497-513393
r. e

c 1a

m e s t u d i o

/).

l!'

b. v.

·~
AUTOPOETSCENTRALE

AUTOWASPLAATSEN

pielisse11
HEUVELSTRAAT 3-7 Tel. 0493-312394

_,

SPECIALIST IN HET REINIGEN VAN:

STAAT MET DIE _DAAG OOK NOG 'SOP Z'N KOP!

PERSONENAUTO'S BEDRIJFSAUTO'S

30 METER LANGE AUTOWASSTRAAT
5· HOGEDRUK WASBOXEN

Spiegel reclamestudio, Molenstraat 28, 57~1 LO Deurne Tel 0493 317183 Fax 0493 310985

·Leembaari ::?5
5753ÇW Deurne . _

Tel 0493-316373 .

CARAVANS

-
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In 1993 hebben De Zultkoppen besloten . '
een onderscheiding in het leven te roe- .
pen en wordt sinds Carnav~ 1994 uitgereikt. Deze ondersc.heiding heeft de
naam meegekregen: D'n Biels.
Deze naam ge_eft de binding aan tussen
De Zultkoppen, Hotel Stationszicht en
het spoor. DaarnaasLgeeft de naam aan
dat het gaat om een
ondersteuner, lastendrager, deel van een
netwerk, belangrijk voor verdere ontplooiïng, het gaan in verschillende richtingen en belangrijk voor maatschappelijk en economisch functioneren. Ook
kan er sprake zijn van een "dwarsligger".
. Aan de hand va~ de symbolische betekenis en de daarvoor vastgestelde voorwaarden is deze onderscheiding in 1994
voor de eerste keer uitgereikt aan de heer
Cor van LaarhoveJ1.Jn 1995 viel de eer te
beuri: aan de heer Martien van ~en
Broek.

In hun Residentie Hotel Stationszicht
wordtD'nBielsdoorDeZultkoppen uit- gereikt op carnavalszaterdag in ~we
zigheid van veel carnavaisvierderS ·en uiteraard De Peelstrekels. De dragers van
deze onderscheiding-zijn hierbij .eveneens aanwezig.
Op Carnavalsdinsdag vindt het vervolg _
plaats en wordt de traditionele krentemik, hanebillen en roggebrood met zult
aangesneden en gegeten.
Voor 1996 staat op carnavalszaterdag in
de residentie van De Zultkoppen op het
-programma de uitreiking van D 'n Biels
1996. Deze zal worden uitgereikt door
D 'n Biels 1995, Martien ".an den Broek.
Wilt u weten wie dat wordt, zorg dan dat
u 'erbij bent. De muzikale
ondersteuning wordt gegeven door
Blaaskapel Krek Goe en het V.T.0.-orkest. De uitreiking geschiedt tussen
21.30 uur en 22.00 uur. De Peelstrekels ·
l zijn er zeker.

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM'

"
''DE HASPEL''DEURNE
ophaaldienst gebruikte goederen

di-vr 13.00tot17.00Uur

Je tracht je emoties in goede banen_te leikrlngloopwlnkel
Fabriekstraat 8 Deurne
den. Dat lukt dan niet helemaal. Je
werkgelegenheid
telefoon 0493 317088
vrouw wordt dan ook nog op het podium ~l!..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:I
gehaald en krijgt een boeket bloemen.
Daarna wordt je door velen gelµkgewenst. Door vrienden, kennissen en
vreemden. Als Strekel van het jaar wordt
je door de burgemeester
uitgenodigd de Qptocht te volgen vanaf
het bordes van het gemeentehuis. Zelfs
je collega's maken in het gemeentehuis
De PR-Cie goed kennende, en daarbij woorden in dank aanvaard en stel vast dat
op een ludieke manier
wetende welke criteria er ten grondslag het werken aan de organisatie van het
verwijzingen naar je kamer.
liggen aan de toekenning van d'n carnaval in het Peelstrekelrijk een groot
Ik vond het een hele eer dit te mogen onOpsteker, was het voor mij daarom ook plezier is zolang dit kan gebeuren in sadergaan. Ik moet hierbij wel kwijt dat aleen bijzonder grote eer de oorkonde en. menspraak en met medewerking van vele
les wat ik heb gedaan en wellicht nog zal
het daarbij behorende zilveren speldje in collegae en de PR-Cie leden in het _bijdoen, alleen maar mogelij.k; is als het
1995 te mogen ontvangen. Zoals de insi- zonder. Dè PR-Cie commissie, welke
thuisfront daar achter staat. In deze onders binnen de Peelstrekels weten, is er reeds een àantal jaren bes~t, wordt inderscheiding zie ik dan ook een erkeneen afspraak gemaakt voor bestuurs- en tern betiteld als creatieve denktank van
ning voor Miny en mijn kinderen
raadsleden ten aanzien van het dragen Stichting De Peelstrekels. Persoonlijk
Wilfried en Helen.
van verschillende speldjes op de revers wil ik het ook nog wel eens de Club,van
Uiteindelijk zijn die gedurende al die
van hun smoking. Uitgangspunt hierbij is Zieke Geesten noemen, gelet op de uitwerkzaamheden
tekort
gekomen.
dat we dit zo bescheiden mogelijk willen bundigheid waarmee men telkens weer
Niettemin ben ik dankbaar dat ik dat heb
houden en in principe alleen het Peel- nieuwe ideeën weet te presenteren om zo
kunnen doen en daar ben ik mij tijdens
strekelspeldje op het linker-rever mag het carnaval in het Peelstrekelrijk een
de periode dat ik dit schrijf maar al te beprijken. Als enige uitzondering was in nog beter kaliber te kunnen geven. Soms
wust van.
het verleden het speldje, behorende bij zijn deze ideeën zo abstract en veel-omStichting De Peelstrekeis bedankt voor
de titel Ere-Strekel een uitzondering. vattend dat we als stichtingsbestuur de
deze eer en ik zal deze
Met de introductie van d'n Opsteker in- · rem erop zetten en de zaken hetzij niet
onderscheiding waardig dragen.
middels 3 jaar geleden, heeft de PR-Cie . voor accoord bevinden of vooruit willen
het echter weten te bewerkstelligen dat schuiven in de tijd. Neemt niet weg dat ·
Gerard Geurts
het bestuur in haar richtlijnen voor kle- de waarde van de PR-Cie vrijwel direkt
Strekel van'hetjaar 1995.
ding en uitdossing van haar leden ook na haar oprichting is onderkend en het
hiervoor opnieuw een uitzondering heeft we.rk wat zij verzetten in dank wordt
gemaakt. Hieruit blijkt reeds dat eenie- aanvaard door het stichtingsbestuur in
der binnen de Stichting zich bewust is het algemeen en door ondergetekende in
SHOARMA
van de waarde welke aan deze onder- het bijzonder. Ik zou graag vanaf deze
scheiding mag worden toegekend. Het is plaats hen voor de toekomst veel succes
daarom dat ik mij ook zeer vereerd voel- en veel wijsheid willen toewensen bij het
de op het Klotgemul 1995 de oorkonde bepalen:, wie d'n Opsteker in 1996 zal
en d' n Opsteker te mogen ontvangen en mogen ontvangen en zich zal mogen
ik verzeker de PR-Cie ledèn dat ik deze scharen in de rij van illus~re Peelstreonderscheiding nog vele jaren met de no- kels, zijnde Sien Verbaarschot, Klaas
dige trots zal dragen tijdens het carnaval. Vogel en ondergetekende. Ik wil hen
Of dt? motivatie en de vele complimen- vanaf deze plaats reeds hartelijk welkom .
ten, · welke verwoord werden door de heten in het bijzonder clubje en wil de
PR-Cie al of niet terecht zijn, is niet aan PR:-Cie nogmaais hartelijk ~en voor
·Openingstijden: zo. tlftl do 16-i>Q-03.00 uur
mij ter beoordelin11;. Ik heb deze ~OQie de aan mij toegekende eer.
.
' vr. en za. f/rri,.W.HlQ uur .· ·

In de periode van mijn bestuurslidmaatschap van de Stichting De
Peelstrekels heb ik mee mogen beslissen
aan wie de onderscheiding Strekel van
het jaar ~erd toegekend. Je weet derhalve wat iemand betekend voor de gemeenschap en · de Stichting De
Peelstrekels. Gedurende mijn periode als
Vorst heb ik deze toekenning bekend mogen maken. Ik vond dat en daar ben ik
eerlijk in een grote eer.
Na mijn aftreden in 1992 heb ik het niet
kunnen nalaten steeds na te denken aan
' wie de Strekel van het Jaar zal worden
uitgereikt. Ik heb het steeds mis gehad.
Zoals gebruikelijk ben ik zaterdags op de
Galaavond van de partij en geniet van
hetgeen wordt gebracht. Bij de aankondiging van de -Strekel van _ h~tjaar 19?.5
gaan mijn gedachten weer utt naar mt~n
kandidaten en als dan Vorst Hans mtspreekt dat deze onderscheiding uitgereikt wordt aan Gerard Geurts dan wordt
ik stil en weet niet wat mij overkomt. Dat
deze eer mij te beurt mag vallen, had ik
wellicht gedroomd, maar niet verwacht.
Je komt dan in een soort roes en laat alles over je heen komen. Je wordt
toegesproken, je krijgt de onderscheiding omgehangen, De Hösbengels spelen een prachtig stuk muziek ~n de zaal
applaudiseert.

OPSTEK.E R 1995

A.MON
Deume: Molenstraat 6

· Geenl Jansen
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~w~ lopen graag op de zaken Y~~

I
ONZE SLAGVAARDIGE ADVISEURS LOPEN GRAAG VOORUIT OP DE
ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT EN ZIJN TOEGERUST MET SPECIFIEKE
KENNIS EN ERVARING OM U EN-UW ONDERNEMING MAXIMAAL TEA ZIJDE
TE STAAN.

"
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~. WILT
U MEf~RÏNFORMATIE OVER DE DIENSTEN VAN ABAB7 BEL DAN ONS
KANTOOR IN DEURNE AAN DE TRAMSTRAAT 2 TELEFOON 0493-314210
EN VRAAG NAAR J. DE GRUYTER RA, W. VAN'DE MEULENGRAFT RA L
VERBERKT FB OF MR. M. NIJDAM
' .

ACCOUNTANTS· BELASTINGA.DVl~EURS -JURISTEN

ZATERDAGAVOND CARNAV ALSBAL
MAANDAGMIDDAG GEZINSMATINEE

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

. ·'

groot gecompliceerd gebouw, van Nunen aannemersbedrijf bv is uw perfekte partner voor alle bouwwerkzaamheden. Een kwalitatief zeer hoogstaand
bedrijf dat al verschillende generaties lang in de regio
Deurne en daarbuiten aktief is. Een bouwbedrijf.dat op
ideale wijze vertrouwd vakmanschap kombineert met .
moderne bouwtechnieken. Een hechte ploeg uitsta. kende vakmensen staat klaar om elkè bouwopdracht
tot in de punties uit te voeren.

F. J. van Nunen
'

G. Bildersstraat 4, 5753 DE Deurne

De persoonlijke begeleiding van iede~e bouwopdracht
garandeert een nauwgezette bewaking van·iedere fase
van de opdracht en een ·stipte oplevering op de afgesproken tijd. Uiteraard wordt voor de beg~id i ng van
het totale bouwproces, vanaf de offerte; gebruik
gemaakt van een computersysteem. Als u prijs stelt op
betrouwbare kwaliteit, dan is uw bouwopdracht oij van
Nunen in meer dan vertrouwde handen.

·~
-·

aannemersbedrijf

b.v.

tel. 0~93-313120 fax 0493-312454

PERFEKT BOUWEN VOOR 1TOT1000 PERSONEN

.Grote kollektie dames-. heren: kinder ~n babykleding.
Veelal eigen import, prima kwaliteit en goedkoo~.

St. Jozefstraàt 47a-Deurne tel: '319910
geopend: donderdag 10.00-18.00 uur, vrijdag 10.00-20.00 uur, zaterdag 10.00-lp:oo uur
grote eigen parkeerplaats

ZAAL VAN DE PUTTEN
MILHEEZERWEG 2
TELEFOON 312558
.

.

Voor ai uw hout en plaatmateriaal
Div. soorten meubelpftnelen
' Y'land- en plafondbekleding
Hang- en sluitwerk
Tuingereedschappen en tulnafsèheldlngen
Verven, beitsen, lijmen

•

SNELLE LEVERING - LAGE PRIJZEN

HOUTHANDEL HOLTEN B.V.
Veldstraal 37 - Deurne

Tel. 04930-12346 - Fax 04930-16917
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VOORVERKOOP
· CLUB VAN 100
Zoals elders in deze krant te lezen, geHet is pas twee jaar geleden dat in sanieten Club van 100 leden een voormenwerking met het stichtingsbestuur
keursbehandeling bij de voorverkoop
de Club vàn 100 nieuw leven is ingeblavan · zowel de Gala-avonden als de
zen. Vanuit de Peelstrekels heeft men het
Klotgemul avond. In 1995 is het ons als
initiatief getoo~d de ciub van 100 leden
stichtingsbestuur vaak niet gemakkelijk
iets terug te willen doen in de vorm van
gemaakt bij de verkoop van kaartjes of speciale uren in de voorverkoop Galahet verstrekken van vrijkaartjes omdat avond alsmede het beschikbaar stellen
leden van de Club van 100 tevens voor van twee entreekaartjes voor de
vrienden en kennissen kaartjes wensten
Klotgemul-avonden voor ieder Club van
' te kopen, met als gevolg dat er geen eer100 lid. Dit initiatief is van harte yerwel- · Het comité · "Gala-avondèn" van de
lijke kans meer bestaat voor niet-leden
komd door vele Peelstrekels en Peelstrekels, welke avonden ook dit jaar
om nog redelijke plaatsen te krijgen. Het
Peelstrekelinnekes, getuige bovenstaan- weer worden gehouden en wel op zateris noodzakelijk om nu toch een duidelijk
de cijfers. Wat ooit een club was van en- dag 10 februari en zondag 11 februari,
standpunt daarin kenbaar te maken en het kele tientallen zeer trouwe Peelstrekels, heeftbeloofd dat ook dit jaar deze avonmoge duidelijk zijn dat per lid het vooris nu uitgegroeid tot een aanhangersclub den weer een spektakelstuk worden.
recht bestaat om twee kaartjes voor de
van enkele honderden, waarbij tevens het De avonden worden geopend doo~ de eiGala-avond te kopen in de speciale voor- ·voordeel komt dat stichting · de gen dansmarietjes met een nieuw dansje.
verkoop of twee vrijkaartjes te ontvanPeelstrekels met de beschikbaar gestelde In de ton komen drie kletsers van allure
gen voor het Klotgemul tijdens het hiergeldmiddelen vele nieuwe aktiviteiten en wel:·
voor afgestemde tijdstip. Wenst u met
heeft kunnen ontplooien in de afgelopen Harry Sijbe,rs, de regerend Brabants
een groep vrienden en kennissen bij eltwee jaar. Voorbeelden daarvan zijn o.a.
Kampioen, Maarten van Brug uit Aarlekaar te zitten, is het in ieder geval raadde bejaardenmiddag en dè inmiddels bè- Rixtel met zijn creatie als "Opa Ties",
zaam dat u, gerelateerd aan het aantal zitfaamde kinderm~ddag op de carnavals- waarmee hij in Mierlo in.1994 als regioplaatsen, ·ook voldoende Club van 100
maandag in de Vierspan. Tevens worden naal Kampioen Tonproate de titel in de
lidmaatschapskaarten bij u heeft. I:Iet is
met de geldmiddelen overige aktiviteiten wacht sleepte en voorts Jan Strik uit ·
. niet strikt noodzakelijk dat ieder Club
ontplooid richting zieken, bejaarden in Someren, welke in Helmond de
van 100 lid komt; wfj zullen echter aan
ons Prinsdom, al of niet thuis wonend. Narrenkap in ontvangst kon nemen. We ·
de hand van de ledenlijst bijhouden welOp het moment dat deze krant ont- kunnen met trots zeggen: Drie toppers!
.ke lèdeh gebruik hebben gemaakt van de
vangt, breekt voor ons het nieuwe jaar· Nieuw in Deurne is het duo Joost
.
.
· mogelij_kheden, .zod~t hier ook geen vervan inschrijvingen aan. Deze regeling
,
Man~ers
en
Ad
van_
Seggelen
als "Wai
,_.. gissing ;i.tj"
ontstaan .. Het verkOpen:; wil nog wel eens tot verwarring leiden.
Hirre
van
Helmond".
van kaartjes M1het extra leveren van.vrij-· Mogelijk is het daarom verstandig nog
..
kaartjes tijdens de voorverkoop voor de
eens hierbij te vermelden hoe een en an- De tweede amusementsgroep is het vorig
Club van 100 is ditjaar dan ook absoluut
jaar succesvolle duo "Striepke Veur" uit
der in elkaar zit.
,uitgesloten. Zorg daarom dat u voldoen~ dè Ildm~atschapskáarten bij u heeft om
Vanaf de Prinsonthulling is in feite we-:problemen tijdens ·de voorverkoop te
derom de gelegenheid u in te s~hrijven_,
voorkomen. Wij vr!lgen eenieder hun
als lid van de Club van 100 middels betmedewerking en willen u hiet::\(00r reeds· i aling van minimaal f 25,:- (mag uiterbij voorbaat hartelijk bedanken.
aard ook meer zijn) op bankrekening-.
.
'
nummer 52.33.23.425 Tot aan het volBestuur stichting De Peelstrekels
gend ·jaar opnieuw de Prinsonthulling
plaatsvindt, bestaat de gelegenheid om u .
als lid in te schrijven. Na inschrijving,
meestal tegen het einde vàn I:iet jaar, ontvangt u een lidmaatschapskaart van de
Club van 100. U betaa~t dus lidmfiarschap om vervolgens in het daarop vol. "
Op het momenrdat wij als bestuur van de
gende jaar hiervan gebniik te_ ku~nen
Club van 100 dit redactionele stuk schrijmaken.
ven, is het jaar nog lang niet teneinde. Dit
neemt niet weg dat we nu reeds met teHet spreekt voor zich dat we ook dit jaar
vredenheid kunnen kijken naar het lewederom trachten het record van 1994te ·
denaantal en de inkomsten uit dit jaar. De
doorbreken en het ledenaantal opnieuw
verwachting is dat bij sluiting van de inte verhogen. Wij zoliden·u ruien dan ook /
schrijving, zijnde 8 januari 1995 tijdens
van harte willen uitnodigen om deel té
de Prinsonthulling, we het ledenaantal
nemen aan het door 01;1s getoonde initiahebben zien groeien tot mogelijk over de
tief en-uw bijdrage van minimaal f 25,Het adres voor al uw:
300 Peelstrekels en Peelstrekelinnekes
te storten op bankrekeningnummer
- elektrotechniscl1e materialen
en de inkomsten naar alle waarschijnlijk52.33.23.425 Na ,ontvangst
van uw
bet. '
,
heid de f 10.000,- overschrijden. Wij
elektrotechnlscl1e Installaties
aling ontvangt u eèn bevestiging hiervan
willen mede uit naam van stichting De
- tPlefoonaanslulrfngen
en zult u in de loop van het komende jaar
Peelstrekels alle aanhangers van de Club
dus een lidmaatschapskaart ontvangen
- telefoon Installaties
van 100 hiervoor hartelijk bedanken en
voor het carnaval 1996. Wij heten u hier- -beveiligingen
zullen erop toezien dat in samenspraak
bij van harte welkom.
met dit stichtingsbestuur ook dit jaar
weer de door ons beschikbaar gestelde
geldmiddelen zo optimaal mogelijk worVan een onzer verslaggevers
den ingezet.

TOPAMUSEMENT OP"
GALA-AV()NDEN

u

kan

'

Helmond, al jaren toppers in de regio en
als klapper de heel bekende groep
"Petazzi mi-Skruwsaus", welke enkele
jaren terug de grote revelatie op de Gala- .
avonden was. Als intermezzo treedt ook
weer het showbaltet van de Peelstrekels
op met een geheel nieuwe danscreatie.
De avonden worden muzikaal ondersteund door de Hosbengels.
· Voorts worden op zaterdag de Strekel.
van hét jaar 1996 en op zondag de winnaar van de Nico Fransen bokaal bekend
gemaakt. Zoals u ziet, een avond vol
amusement op hoog niveau. ·
De Gala-avonden worden gehouden op
zaterdag 10 februari., aanvang 20.00 uur
en op .zondag 11 februari, aanvang let op
19 .30 uur. Bezoekers worden gevniagd
tijdig aanwezig te zijn in v~rband met het
aanwijzen. van
de plaatsen.
\
De Commissie -Gala-Avond wenst u een
gezellige avond toe. Na afloop vindt ui
teraard het Na-bal weer plaats;

CLUBVANlOO

Met de Carnaval

"Café in den Sleutel"
Samen met Harrie -·Hannie
en Carel v. Hoof

___(tGurne

(:)
· -~

L

~

.
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MAX WIE ???
MAX WA???

C?_;

MAX WAAR ???

j

MAX HAVELAAR!!!!
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~

eerlijke koffie .uit de,
wereldwinkel
stationsstraat 31a

De sleutel voor gezelligheid en
sfeer
Carnaval maandag:
."Rooi hoedjes fist
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.MESTPROBEEEM OPGEEOST
(van onze regioredactie)

DEURNE, de Deurnese boer Jan B.
nog een hardnekkige Jehova-getuige die
-"Nou ik dacht bij mezelf: Shit!".
Fluitjes heeft met een revolutionaire uital vanaf Den Haag met zijn voet tussen
"Een erg toepas.selijke gedachte, maar
vinding naar alle waarschijnlijkheid een
de deuren zat en ijsvorming op zijn jack
vreest U niet dat door de overeenkomst
· oplossing voor het mestprobleem gevonvertoonde.
die bestaat tussen Uw produkt en de can~
den.
nabis het wel erg moeilijk wordt om bet Hij wist ons mede te delen dat hij enkel
De Deurnenaar, in zijn vrije tijd een fereen dienaar Gods was en dat hij tot Venlo
middel op de marktte brengen?".
vent amateur-chemicus, deed zijn ontzijn voet tussen de deur zou houden om ·
-"ijestè man, mijn produkt werkt geen
c ~kking bij ·toeval in het schuurtje achter ' · verslaving in de hand, .het doet mensen Den Haag te behoeden voor het kwaad,
. L jn boerderij dat als laboratorium .ing'éFluitjes was hem onbekend.
geweon beter presteren, als je niet rookt
richt is.
·
krijg jeabsoluut geen afkick verschijnseVoor een diepgravend. onderzoek. beDeurne
len, dus ik zie geen probleem".
zochten wij de heer Fluitjes in zijn hobUitstappend in Deurne 'struikelden wij
. byschum:. ·
'
·over een kartonnen doos met daarin een
Juiste moment
-"U he_eft Uw ontdekking wel op het juis-' slecht onderhouden mens die zich blijkVerwelkomen.d door een vervaarlijk
te moment gedaan, net nu een aantal boe- · baar net te ruste. had g~legd.
ogend gedrocht op vier poten aan een imWe lieten de man, die zichzelf bij wijze
ren over de kop dreigt te gaan door het
posante ketting met enorme afmetingen,
van verpozing in slaap zong met het lied
mestprobleem vindt U iets uit dat in het
bègaven wij ons schielijk achterom,_al- · meest positieve geval de vleesteelt alleen
"Een eigen doos, een plek op het perron",
waar we ontvangen werden door een
maar zàl verhogen, U heeft Uw vinding · links liggen en begaven ons naar de
, m~n in een smetteloos witte stofjas: Jan
De\}rnese filosoof Frons Wenkbrauw.
toch wel laten beschermen?'.
B. Fluitjes.
Wenkbrauw had net zijn tweede karton
Op dit moment nam de heer Fluitjes zijn
"Komt U verder heren", was zijn begroe- • tabakdoos uit zijn linker bokstes, opt?nde
Prijsslag wijn ontkurkt tot hij ons zijn
ting en hij wees ohs de weg naar het lamorsige stulp binnen liet, niet wetende
deze en begon in alle gemoedsrust een
boratorium waar de ontdekking had
wie wij waren.
flinke sigarèt te draaien, waarbij opviel
plaatsgevonden. "Zoals U ziet ~en ik
-"Heren, U heeft een vraag en zoekt een
dat hij in plaats van vloei op maat geknipt
geen poets- en opruimwonder", en ter
antwoorde, gaat zitten en ik zal kijken of
kringlooppapier gebruikte. ·
bevestiging stootte hij een brandende
Met twee vuurstenen jo~g hij de brand in
ik iets voor U kan betekenen';.·
Buosenbrander op de grond. Nadat het
zijn rokertje, nam een forse haal en antDe denker zette zichzelf inschenkend
beginnend bi;andje geblu~t was met wat
woordde: "lnçlerdaad precies ep het juisneer en wierp een priemende blik op ons.
bloemenwater nam de aanstaande
te mpment en uiteraard heb ikmijn ontOp zijn uitnodiging schonken we,on$zelf
Nobelprijswinnaar plaats op de rand ván
dekking laten registreren", waarbij een
ook wat in en we l~gden hem onze vraag
een gaI]1Illele werktafel die terstond be- . enorme rookwolk ontsnapte die de hele · voor.
zweek onder het gewicht van de zwaar~
kamer in nevelen hulde. "Eigenlijk'', ver-"Jan B. is dicht bij bet lenigen van 's ·
begaafde agrariër.
volgde de grote geest, "is de rookontwikmens noden", mijmerde het denkwó~
"Laten we maar naar het woonhuis gaan"
keling het enige probleem, maar hier
der, "voorwaar Jan B. ·zit er dicht bij" ..
'i stelde hij voor "dat praat wat makkelijwordt aan gewerkt!".
Hierna zweeg de Deurnese Goeroe naker".
Na deze heldere uiteenzetting verlieten- . drukkelijk en hielden wij onze adem in
"' , Enigszins verwonderd over de knulligwij de boerderij van Fluitjes en zetten wij
tot we niet meer konden. .., ,
heid van misschien wel 's werelds grootons aan het werk, waarbij we ook een
Frons nam na deze stilte wat wijn tot
ste genie volgden wij de man naar zijn
zich, liet het vocht over zijn tong darteaantal tegenstanders van de nieuwe uitwoonhuis en namen plaat-s op een comlen, gorgelde een paar keer vervaarlijk en
vinding spraken.
·
fortabel vetlederen bankstel.
slikte vervolgens de vloeistof door.
De beste plaats waar we deze tegenstanHierna sloeg hij met een f~rme haal zijn
ders konden vinderi was uiteraard het
-"Mijnheer Fluitjes, die uitvinding van
ene been over het andere, bracht zichzelf
marktplein van Deurne. alwaar we de
U, wat houdt die in?".
aldus doende uit ~ eyemyicht en -sloeg
Russische emigrant Graat Isvoorniks
-"Ik kan niet in details treden, maar ik
voorover met ·zijn hoofd op de tegelvlöer .
aantroffen die helemaal overstuur was en
heb een procédé ontwikkeld, waardoor
die
reeds meerdere scheuren. vertoonde. '
met een zwaar Baltisch accent liet weten
allerlei soorten mest omgezet kunnen
Zachtjes
om de heftig snurkende wijs"Geen goed woord over te hebben voor
worden in eei:J. concumeerbaar artikel,
neus
niet
wakker te maken verlieten wij
Fluitjes".
. .
· wat een beetje weg heeft van tabak, maar · HiJ noemde de agrariër zeffs een poepdhet pand en keerden terug naar de redacdat niet de schadelijke werking van dit
tie waar we onze ervaringen op flop vastorser, waarmee hij en passant de
produkt heeft".
·
legdèn.
Nederlandse taal verrijkte met een nieuw
Toen.we net gereed waren ratelde de fax
-"U bedoelt dat we in de toeko:qist mest · woord.
kunnen roken ·zonder ·gevaar voor onze
Vo'or qe ·Zwaab hielden- zich nog twee ·. en we zagen dat het een bericht was van
gezondheid?'.
.
stuurst! lieden op, die de kersverse uit- . Jan B.-Fluitjes; die ons mededeelde dat
zijn ontdekking daadwerkelijk was, wat
-"Krek! En dat is nog niet alles heren,
vinder betichtten van volksverlakkerij.
hij ervan gedacht had en nu dus een rijk ·
door het roken van mijn produkt ga.at de
We ·spraken ook burgemeester Smeets
man,
een stinkend rijk, man, was. Hij
prestatie e~ zelfs de potentie omhoog!".
va,ri Deurne die zich wat genuanceerder
groette ons vriendelijk en dat was het
uitdrukte en diplomatiek antwoordde:
laatste wat wij van hem vernamen.
"Ik houd de ontwikkelingen nauwlettend
Genotmiddel
in
de
gaten,
mocht
·
het
zijn
wat
Fluitjes
-"U heeft dus een nieuw genotµliddel
zegt dat het is, dan zijn we met z'n allen
ontdekt, waarmee U in een klap de mestwel-mooi
uit de stront".
problematiek naar het verleden verwijst.
Pastoor Hasselman zei ons. in het voorDit moet van U een rijk man maken".
. -"Och, dát zullen we wel zien, -op het.mo- . bijgaan dat het inis was en dat hij ons
daarom niet te woord kon staan.
.ment wordt het-produkt door T:N .O . getest op eventuele pijwerkingen en wanHelmond
neer die tests gedaan zijn weten we
.
Weinig
wijzer namen wij' de trein· naar .
meer".
Helmond
.
en
bezochten
het
-"Wat is het geheim?".
Consultatiebareau
voor
Drug~
en
-"Het enige wat ik U nog wil vertellen is
Alcohol(C.D.A.)
waar
wij
na
enig
wach~dat in hetprodukt de stof T.H.C. zit, deze
ten toegelaten werden tot de heer van
stof tref je o:a. oök aan in een-ander proDattum die bijzonder antiseptisch .was en
dukt Nederwiet'' .
in het middel een oplossing voor het pro- '
_"Wat was Uw eerste gedachte toen U
bleem van de drugsverslaving zag.
ontdekte dat de mest voor consumptie
Qp ®..:t.erugrei~~um~praken. wij..
--= geschikt was?".

RIËN VAN MIERLO
tuinontwerp- tuinaanlegtuinonderhoud
lndtistrieweg 2,
5751 PL Deurne
tel.: 0493-314593 fax: 0493-311061

LID TOPHOVENIERS
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Kerkstraat 9 Deurne 0493-3160 13
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BESTE STRIKKELS EN
STRIKKELINNEKES
U als oplettende lezer heeft bij het bekijken van de statiefoto van het bestuureen
nieuw gezicht kunnen ontdekken. ·
Als echte Strekel heeft U zich misschien
afgevraagd; Wie is dat?, Waar "is de d'r
ene van?" en waar komt hij vandaan?
Welnu, om aan deze vragen tegemoet te
komen volgen hier de antwoorden:
Mijn naam is Jos van de Kruys, zoon van
Martien van de Kruys, oftewel Prins
Martien d'n twidde in 1971 van het
Pottenbakkersrijk.
Ik ben dus een echte "prinsenzoon" en
het volksfeest carnaval is dus niet ·
vreemd voor mij.
Maar, hoor ik U zeggen, ene Zoon van
ene Pottenbakker IS dus ene
Pottenbakker en die in het bestuur van de
Peelstrekels,KAN dat wel?
Tja" ..
-Als de muur kan vallen tussen oost en
west,
-Als d'r 14,2 miljoen varkens in Neder
land kunnen leven,
-Als Bakel liever bij Deurne wil horen
dan bij Gemert,

Jos v.d. Kruys

-Als de voorzitter van de PR.cie -zonder
toestemming kan gaan verhuizen van
Peelstrekel- naar Pot-tenbakkersland" .. .
Ja dan denk ik dat dat niet alleen KAN
maar ook MOET.
Ook al was het maar om sommige mensen op een carnavalesk idee te brengen
voor de optocht.
In eerste instantie zal ik -op advies van
enkele ervaren Peelstrekels- mijn eerste
carnaval in functie van bestuurslid "over
mij heen laten komen" maar dat zal mij
er niet van weerhouden, daar waar nodig
is de handen uit de mouw en te steken.
Tot slot zou ik ~lle Peelstrekels en
Peelstrekelinnenkes een erg goed carnaval 1996 toe willen wensen.

~.. ~ . DE PEELSTREKEL
~~ ~
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BAKEL, MILHEEZE EN RIPS
KIEZEN MASSAAL VOOR DEURNE
De inwoners van Bakel, Milheeze en
Rips hebben massaal gekozen voor
Deurne, weliswaar met pijn in het hart,
maar toch.

Burgemeester van Beers van Bakel is
"gematigd verheugd" over deze ontknoping, maar had liever gezien dat "zijn"
gemeente zelfstandig had kunnen blijven.

Hoewel we vlak bij elkaar wonen, verschillen we zoveel, dat we kunnen spreReeds enige jaren staat de gemeente De gemeente Mierlo is door de Haagse ken van een multi-culturele samenleBakû - Milheeze op de nominatie om ge- beleidmakers ook "gegund" aan Deurne ving. Neem nu maar eens het voorbeeld
annexeerd te worden.
in hetzelfde besluit een plaatsvervanvan de carnavalsbeleving. In de Zeilberg
Dit alles in het kader van de gemeentelij- gend burgemeester Bér Kers kondigde
is dit geheel anders dan in Deurne-cenke herindeling, die beleidsmakers van snikkend van blijdschap de samenvoetrum (Pottenbakkers en Peelstrekels
boven de Moerdijk zich in het hoofd heb- ging zijn getrouwen mede.
red.). Mierlo heeft zijn eigen traditie en
ben gehaald.
Bakel is weer totaal anders.
,
Samenvoeging met Gemert leek deze Vreemde situatie
We praten dan nog even niet over de
noeste paperclipbuigers uit Den Hàag de Er onstaat nu een vreemde situatie:
kerkdorpen van Deurne, ieder met hun
meest riante oplossing, maar mên had Deurne krijgt er twee gemeenten bij .en
eigen identiteit en we mogen Milheeze
buiten de waard van het "Gainmele beslaat nu een flink gedeelte van de proen de Rips zeker niet vergeten".
Geval" gerekend. .
._
,.
vincie Noord-Brabant.
-Er wordt op de deur geklopt en de burBakel en Milheeze wensen niet samen te Dit vraagt om verregaande maatregelen
gervader van Deurne opent deze en laat
gaan met Gemert, omdat dit veel te .ver af op bestuurlijk niveau en vanqaar dat wij
d_e heer van Beer~ binnen met een joviaal
lag en men liever "op zichzelf bleef".
een onderhoud hadden met "de man in de
"hallo".
Handtekeningenakties, enquêtes en meer luwte" drs J.W. Smeets, burgemeester
Van Beers schuift aan en kijkt op zijn
van dat soort zaken werden geoi:ganivan Deurne.
horloge, fronst zijn wenkbrauwen en
seerd.
mompelt; "Bér Kers, Bér Kers", terwijl
Het onderzoeksbureau NIPO werd zelfs
hij zenuwachtig op het eikenhoutentafelingeschakeld en ook zij moest erkennen
Buitenstaanders
blad een deuntje roffelt.
dat de inwoners van de gemeente geensBurgemeester Smeets van Deurne is dui"Heren, zoals U ziet is Uw tijd voorbij,
zins van plan waren om zich te voegen
<lelijk: ' 1Deurne hèeft zich immer afzijdig
sprak Smeet, U kunt gaan, we hebben nu
naar de snode plannen.
gehouden van inmenging m.b.t. de geeen onderhoud met ons drieën".
En als het dan toch zo ver zou komen,
meentelijke herindeling.
Beduusd verlieten wij de kamer, waarin
dan liever bij Deurne dan bij Gemert en
Het besturen van een zo groot oppervlak
we twee heren achter lieten en kwamen
al helemaal niet bij Helmond!
laat dit ook niet toe en ik ben blij dat ik er
op_de gang een energieke man tegen die
Ontknoping
"' nu twee collega's bij krijg, lastenverlichin een gevècht verwikkeld was met een
Onverwacht snel heeft het landsbestuur
ting voor "de burger", zo kun je het typehardnekkig blikken sigarendoosje: Bér
gereageerd op de uitkomsten van de
ren".
Kers plaatsvervangend burgemeester van
NIPO enquête en Gemert als optie laten
-Mogen wij hieruit concluderen dat alles
Mierlo.
vallen.
bij het oude blijft?
"Nondeju!, Weer te laat!, Nondeju!" .
Ook Helmond, dat lonkte, heeft het lid op
"Krek!, sprak de bewindsman met een , . Hij klopte aan en de deur zwaaide direct
de neus gekregen en moest ter elfder µren
zachte "g", aan zelfstandigheid valt niet . open: "Redde gij si gare bij?" hoorden
zijn legers terugroepen.
te Thornen".
wij net voor de deur dicht sloeg.
Bakel, Milheeze en Rips worden Deurne
- U denkt dus aan een driemanschap?
"gegund", aldus een vlugschrift afkom"Neen!, ik denk aan een drie-eenheid,
Hier eindigt ons verhaal, de divers bestig van de Haagse burelen.
een geoliede machine die de burger ter
leidsbeslissingen, opties en scenario"s
(vlugschrift staat voor "een uitgelekte
plekke dient en bedient en ik l,lecht
zijn tot dusver onbekend, de toekomst zal
notitie" red.).
enorm. aan het particulier initia,tief, iets
het ons leren.

Voorspel

Mierlo

,J.

Wij wensen iedereen veel
plezier tijdens de
Carnavalsdagen.

Gymnastiek
Thijs Megabyte uit Deurne is afgelopen
zaterdag in de Micro sporthal geslàagd
voor het examen 'Kont rol Altdeleat'.

Politie
Doordat er op het politiebureau te
Deurne het greipvirus uitgebroken is, is
de pakkans ernstig vergroot.

Abdij in oprichtine ·
DEURNE

Kerkstraat 2 ·

Tel.

0493-320000

Jos van de Kruys bestuurslid.

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

TELEFOON 312360

wat ik duidelijk ontwaar in het Bakeise
en net Mi.erlose en niet te vergeten in het
Deurnese.

H&l.MONDSEWEO 6

Sprèèknummer: 313827

Binnen afzienbare tijd zult U brevierende paters waar kunnen nemen in de kasteeltuin, want achter het hof van Deurne/
komt een abdij .
Ondanks de voortschrijnende ontkerstening van Nederland heeft het Vaticaan
hiertoe besloten om te voorkomen dat dit
stuk Deurne nog langer door heidenen
benut wordt om hun tenten op te slaan.
Aan het hoofd van de abdij komt broeder
Theo Loog en broeder Ad Vent te.staan,
die leiding geven aan een dertig-tal geestelijken. Naast het brevieren zal het brouwen van bier en het vervaardigen van urinoirs tot de dagelijkse werkzaamheden
behoren en driemaal daags wordt de
Maria Vredeskapel bezocht.
Naast het bord, dat waarschuwt voor
overstekende eenden, komt nog een ander dat waarschuwt voor in gebed yerzonken geestelijken.
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ZATERDAGAVOND FEESTEN MET DE SMARTLAPPEN FORMATIE

"HOLLANDS VERDRIET"

.

. ZONDAG: FEEST VOOR,. TIJDENS EN NA DE OPTOCHT!
MAANDAGMIDDAG: BEZOEK VAN PRINS MICHIEL.! EN GEVOLG
MAANDAGAVOND: DE UIT GRONINGEN AFKOMSTIGE.
. SMARTLAPPEN FORMATIE "DIEP TRIEST" ZÁL ER ZIJN OM
DE FEESTVREUGDE TE VERHOGEN.DINSDAGMIDDAG: VANAF 16~ 30 UUR DE UIT AMSTERDAM
AFKOMSTIGE ZANGERES RENEE DE· HAAN

UITERAARD VRAGEN WIJ GEEN ENTREE

Café-Restáurant De Potdeksel Markt 4 Deurne
. telefoon 0493-313260

Station Deurne gàat verdwijnen
Het station an Deurne zal binnen afzienbare tijd an de aardbodem verdwijnen, oorzaak; is de steeds verder oprukkende automatisering, die het bestaan
van de stati ns gaandeweg overbodig_
maaK:t.
.
Met begrip i hierop gereageerd door de
Deurnese g meenteraad en men heeft
éen ambitieus plan voorgelegd aan het
hoofdbestuu van de N.S.
·
Het plan voorziet in een enorm compiex
op de plek waar het oude station zich nu
bevindt. Er komt een apart goederen·spoor, dat t r hoogte van Brouwhuis in
de grond verdwijnt en halverwege
Sevenum weer het daglicht mag aanschouwen.
Het personenvervoer volgt de bovengrondse route, maar maakt na Brouwhuis
een bocht richting Bakel, alwaar een loketfoos perron· aangelegd zal worden,
hierna begeeft de lijn zich weer richting
Deurne en zal ter hoogte van het stationsplein ui tkomen alwaar precies tussen hotel "Stationzicht" en liotel
"Goossens" en grote in- en uitstapplaats
ontstaat met en enorme overkapping die
semi openlucht activiteiten de ruimte
biedt.
·

V

Kaartverkoop vindt plaats in de cafe's
rond het Stationsplein.
Om dit alles te realiseren zal de spoorlijn
vanaf Brouwhuis tot Deurne de lucht in
moeten en hiervoor is een speciale pendeltrein ontworpen door de Deurnese
carrosseriebouwer Leon Lasoog. Het
plan yoorziet in een grote behoefte aldus
de aanbieders van het ambitieuze plan en
houdt nauw verband met de toetreding
van Bakel tot Deurne.
·
Het concept, dat ruim 1.500 pagina's dik
is, ligt op dit moment op het bureau van
het hoofd der Nederlandse Spoorwegen '
en wordt door verscheidene uitzendkrachten driftig bestudeerd op haalbaarheid en wenselijkheid.
Een woordvoerder van de gemeente wist
ons nog mede te delen dat als dit plan het
niet haalt, er direct een tweede optie
klaar ligt die nog arnbitieuzer is.
In afwachting van een besluit.heeft Jozef
Hendriks, van hotel "Stationszicht" alvast een ouderwets loket in zijn zaak laten plaatsen.

oor kwaliteit en sortering
Molenstraat l 5b - Deurne ..: 0493-310775'

veel plezier
ermeel

NOOYEN ROOSTERS BV
Fabriekstraat 12 - 5753 AH DEURNE
Tel. 0493-316860

NOOYEI\{: Europa's grootste fabrikant
van roostervloeren voor varkensstallen.

THERMO-CENTRE
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING B.V~

oor kousen & sokken Uw speciaalzaak

oetiek 88

Met carnaval
mag het
varken kapot...

panty's
sQkken ,
lingerie

KOFFIE-AUTOMATEN/INGREDIENTEN
FABRIEKSTAAAT 22 • DEURNE
TELEFOON 1{)493·316833 •

"\/UV

CARNAVALSKRANT
CARNAVAL MET DE PINK PANTHERS _
Raar was het wel, muziek maken met
Karnaval z~mder Willem erbij. Willem
was niet alleen met zijn bas maar ook op
zijn eigen manier altijd duidelijk aanwezig en ". zeker met Karnaval.
Willem is een echter Karnavaller. Hij
was dan ook erg ontroerd toen het
Prinselijk gezelschap, begeleid door zijn
muziekmaten "De Pink Panthers" hem
-op Karnavalsmaandag opzochten in St.
Jozefsheil waar Prins Kees hem de prinselijke onderscheiding omhing. Ook andere Deurnenaren daar werden onderschèiden.
Willem had een goeie vervanger zodat
het instrumentaal weer klopte. Ons re- ·
pertoire werd doorkruist door André's

Ma sta

"Second Walz" die daarmey onze eigen
"Cloten Wals" naar de tweede plaats ve~
drong, maar dat zijn Karnavals consequenties.
Het "Rooi-hoedje Fist" dat de Pink
Panthers elk~ maandagmiddag op touw
zetten, lokte weer vele liefhebbers naar
"In den Sleutel" (van Hoof) waar wij, als
muzikanten, maar ook het zeer geachte
publiek enkele uren erg aan hun trekken
kwamen. Het "bezoek" van Stief en collegae muzikanten is daarbij een prima af- ,
wisseling.
Op _dinsdag blijft het gezellig om samen
met "Bloast urn op" de "Boerenbrulluft'.' .
luister bij te zetten. We hebben et; in 1996
ook weer echt zin in!

sporttrofeeën
carnavalsmedail/es

leembaan 56
5753 CV Deurhe

" ·Tèl. 0493-316051
-~ : "· · i=a~ ·. 0493.321531

/'

JAPANSE DELEGATIE IN DEURNE
Burgemeester Smeets is; dankzij zijn aktie "Deurne Promotion" erin geslaagd
om een computer gigant uit Japan, ge·naamd: "Useless Software LTD" te interesseren voor Deurne als vestigingsplaats van hun hoofdkantoor. Het gaat
hier om het bouwen.van een torenflat van
30 verdiepingen op de markt in Deurne.

Pink Panthers tijdens hun eigen "Rooi hoedjes fist"

AUTOHANDEL G. STEEVENS
IN- en VERKOOP

~

Hét nieuwe hoofdkantoor gaat werk
bieden aan 600 mense.n. D~ Japanners
denken deze medewerkers in Deurne gemakkelijk te kunnen vinden uit het aanbod van werkloos gèworden varkenshou. ders.

P. Mondriaanstcaat 8
5753 DJ Deurne
Tel: 0493-3204 29

Tel. 00-49-1611 203426

__./

Deurne in ban van verkoudheid
Een Deqrnese cartoonist heeft, ondanks
Alle inwoners van Deurne liggen mohevige niesbuien, en tochtstrip vervaarmenteel snipverkouden en met hoge
digd, welke op de vooll'agina van het
koorts in bed, omdat · burgemeester
Weekblad voor Deurne prijkt.
Smeets de poort van Deurne open heeft
Tessa Nuzzik, de befaamde dichteres van
laten staan. Als deurne weer beter is, zulDeurnese origine heeft een kwatrijn verlen er tijdens de raadsvergadering vragen
vaardigd en de schilder Jack Hadsjie
'gesteld worden aan de bewindvoerder.
heeft zijn nieuwste creatie. 'Snot:Klod
Verscholen onder een handdoek en de
der' gedoopt. H t abstracte kunstwerk
geneeskrachtige werking van een stoomzal een plekje krijgen in de hal van het
bad ondergaand erkende een berouwvol.le Smeets zijn falen en beloofde in het . gemeentehuis, om de leidsman .eraan te
herinneren.
vervolg beter op te pass sen. Bij wijze van
Naar het zich laat aanzien zullen de
ludieke actie bood het illustere gezelDeurnenaren twe dagen het bed moeten
schap 'De P.R. Cie' · hem een deurne
dranger aan, die hij met tranende ogen in
houden, hierna kan weer overgegaan
worden tot de ord ' van de. dag.
ontvangst nam.
de diverse drogisterijen in Deurne zijn de
burgervader zeer erkentelijk en ook de .
sepwinkeliers zijn goed te -spreken over
Bij de dokter
"'
de vergissing. ..
Een 90 jarige D urnenaar kreeg -van de
Hoewel de raadsfracties verbolgen zijn,
dokter te horen : 'ALS U WAT STRAM
wordt niet overwogen om Smeets op
BENT, MOET U WEER '.TERUG NAAR
· nonactief te stellen, volgens een gezaUW EERDERE MEDICATIE!'
menlijk communiqué 'heeft hij zichzelf
De grijsaard met een niet begrijpende
al genoeg gestràft'. Het is volgens de blik : -'WHA ?'
·
raadsfracties al erg genóeg om voor 'be'AS GENIE MIR OP EN NEERKANT,
styurlijke snotneus' uitgemaakt te ·wor- ... D~ .MOEJTIE D'N OUWE PIL

d~~:,
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In dit kader werd Deurne bezocht door
een uitgebreide delegatie. Door de drukte vanwege de carnaval is dit bezoek
(overigens onder druk van dezelfde burg.
Smeets), buiten het nieuws gehouden.
Als commentaar hierop gaf Smeets des. gevraagd te kennen dat hij weerstand op
zijn plannen voor de torenflat wil voorkomen. Hij denkt ·hierbij nadrukkelijk
aan de harde kern: Markt-Watchers die·
zich veelvuldig ophoudt voor de Zon.

1.J~;iEMJit: ~~-~~---=--~--~~~;.~
~
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De reis van de delegatie werd bekwaam
verzorgd àoor Stief Tours BV. De delegatie werd ontvangen in een Chi~ees restaurant en vervolgens getrakteerd · op
Chinese tomatensoep. Het nu~tigen hier- ·
van nam overigens geruime tijd in beslag
omdat de delegatie weigerde de Japanse
eetstokjes te ruilen voor de Nederlandse
soepfepel. Vervolgens werd het overlegin het diepste geheim voortgezet ten huize van burgemeester Smeets. Als pikant
detail mag vermeld worden dat zelfs wethouder Welten niet was geïnformeerd:
Wethouder Welten gaf desgevraagd als
commentaar: "Geen commentaar. Dat
varkentje zal ik wel eens wassen tijdens de volgende B&W vergadering."
** Op de foto ziet u de 40-koppige
Japanse delegatie, geflankeerd door burgemeester Smeets (met pak en ambtsketen) en zijn echtgep.ote: Tevens is _te zien
een ni~! nader geïdentificeerde dubbelganger, gekleed_in· een slordig blauw
vest. Op de voorgrond de 2 hostessen van
~tief Tour_
s BV (Reetsjel en· Nattasja)
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Bm:aemeester Helmond uit functie ·
ontheven.
De Helmondse burgemeester, de heer
van Elk, is op staande voet van zijn functie ontheven, de gebruikelijke gouden
handdruk en doorbetaling van zijn saláris blijven achterwege. Reden voor deze
ontheffing is het feit dat aan het licht is
gekomen dat de 1Ielmondse potentaat in
zijn eentje besloten heeft het ziekenhuis
in zijn woonplaats en het daaraan gekoppelde Deurnese ziekenhuis van zijn
naam te voorzien, om zodoende zijn
naam te vereeuwigen. Deze uiterst laakbare vorm van ambtsmisbruik zal gladgestreken worden door op kosten van de
voormalige gemeentechef het ziekenhuis
. van deurne weer van het oude logo te
voorzien en het Helmondse met ~n geheel nieuw te tooien.
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DEURNE 1111 ACCOUNTANTS
. ·. 1

De aeschied.enis herhaalt zich

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

Na het gereedkomen van de eerste
Deurnese rotonde is de cirkèl weer ge- '
sloten, zo meldt ons historicus Pér
Kament.
"De rotonde bevindt zich -namelijk op de
plaats waar tot 1926 èn standaardmolen
heeft gestaan, deze molen heeft onder
andere door de Molenstraat van haar
naam te voorzien een onuitwisbare indruk achtergelaten. Dit plekje Deurne
heeft een stormachtige ontwikkeling
doorgemaakt. Eerst maalden de wiekèn
door de lucht, wat later tolde menig be. zoeker van café Bekkers na fors ingenomen te hebben op straat en nu cirkelt het
verkeer Óp deze plek. · ·

DERPSESTRAAT ld, 5751 KA DEURNE,
TELEFOON (0493)321124, FAX (0493)316533

S.P..S.
SièrPleister Specialist

Helmondseweg 9 Deurne 0493-316534
Met recht kan gesproken wor.den van de
plek waar Deurne om draait"..
·
Voor straf zal Helmond ingelijfd worden
Kament
is
lyrisch
als
hij
spreekt
over
de
Lopers Groep Deurne
bij Eindhoven en in zijn geheel 10 kiloDeurnese Dichter in de bonen
rotonde
en
heeft
een
fonds
gesticht
waar..meter :dichter }>.ij de ij,ch,tS~d gèsilûeerd .
Jaarlijks organiseert Lopers Groep
mee hij geld wil inzamelen om een moworden. De gemeente D~urne krijgt:deze
Jan Sloots, erkend dichter en waterverDèurne (L.G.D.) de halve Marathon in
·10 kilOmeter erbij, met !]e aantek~njng .·nument te plaatsen in het middelpunt van
ver, gaat het in 1996 wederom helemaal
,ons
dorp.
Atleten
en
atletes
van
her
en
, :dat iedereen die tot l.·april 1995 zjch· - -ede rotonde.
maken.
der
en
zelfs
uit
het
buitenland
komen
dan
. vestigd heeft in dit gebied verplich.f mee
Tijdens de weekmarkt op vrijdag zal de
in
Deurne
een
dikke
twintig
kilometerDit monument zou 'een verkleinde weer· verhuist naar Eindhoven. Bur~ç~"e~ter ·
heer Sloots in een eigen kraam
gave van de standaardmolen·moeten zijn hollen.
Smeets van Deurne heeft besloten om hbt
Homeopatische
koffie gaan verkopen.
Afgelopen
jaar,
in
september
om
preç~es
en 's nachts verlicht op -eigen kracht.
gebied de eerstkomen
.
Deze
echt
zuivere
koffie, waarvan de rete
zijn,
ging
het
bijna
mis:
de 7 jaar·braak te laten liggen, alvorens · Indien er te weinig animo is ·ó rrf geld in
ceptuur
alleen
bij
Sloots
bekend is, hfeft
.
Burgemeester
Smeets
begaf
zich
ruim
het fonds te storten, overweegt Kamènt
tot wo9~~g- of. ~erbouw over te gaan.
nu
reeds
de
naam
van
"Slootswater"
en
om op eigen initiatief tol te gaän heffen voor de eerste atleet naar de meet en
:ii ui\ historisch dógpunt mag het kasteel ~n
naar
het
'schijnl
helpt
het
middel
tegen
!~! het ziek~nhuis blijven, de rest schuift
-" en tvier slagbomen aan te.brengén..
11 ~jpre,2p pl5~hti~e wijz;e.jhet fin~s~ !~p.t o.a. verstopping en files.
Om een en ander rond te krijgen is hij door.
. Van Elk was niet bereikbaar voor comJ
~
r
Nog
voordat
hij
had
kunnen
mentaar, naar het schijnt heeft hij zich
reeds nu al op zoek naar een drietal tolgestort op zijn ve~eling sigarenbandwachters die hem kunnen ondérsteunen zeggen:"Hierbij verklaar ik" had een
alert lid van L.G.D. het lint middels een
· in zijn nobel streven.
jes, het enige
wat hem nog rest. 1
.
knoop hersteld en de burgervader onder
Computernieuws
lichte dwang op ruime afstand van het
parcours gebracht.
Thijs Megabyte, onze computerdeskunVerder liep alles goed af.
dige uit de Peel, heeft weer een nieuwe
EEN GOED GEVENTILEERDE c-<-1
vinding gedaan.
~
~
Deze
vinding zal binnen een half jaar een
Milieuactivisten 1,trijpen in
ernstige
concurent zijn van het globale
~
)>
Ul
computernetwerk "Internet". Megabyte
Een tiental leden van het milieu platform
verwacht dat het nieuwe systeem uiteinhebben vorige week het traditionele prei
)>
w
delijk Internet zal gaan verdringen van
schieten op het landgoed van agrariër
r
de markt. Voordeel van het systeem is dat
~
NofRaap voorkomen.
niet langer het Engels, maar het plaatseDit omdat het prei schieten een te grote
lijk geldend dialect gebruik kan worden.
overlast zou veroorzaken.
)V>Tooropmaat6
Het organiserend cömmitee zal voortaan
5753 OK Oet.-ne-HoUand
Omdat de vinding van oorsprong
Tel.,0031(0)493 321202
Fax' 0031(0)493 321676
· het prei schieten indoor gaan beoefenen,"
Deurnes
is heeft het systeem de naam
K.v.K. Venlo nr. 29214
B"TW nr. Nl.800717598801
want dit mag wel van het platform.
van "Interkrek" gekregen. ·
1
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Oentllat1e
producten

Geopend maandag van 16.00 l::>t 21 30 •.Jur
:tinsdag t/m aonderaag van 11 JO l'Jl 22 00 ~ur
·mjdag, zaterdag . zondag en teestaaç!:'n
van 11 .30 tot 23.00 _uu1
OOK KADOBONNEN VERKRIJGBAAR.

~ ~iJl

lil ~
CHINA GARDEN

Keukencentrum M. BERKERS

MARKT 8 - DEURNE

TELEFOONi

0493-313193

HEERLIJKE FIJNE OOSTERSÈ GEREQITEN

EM HIJ lS OK NOG

ANNEl'1ER

WITGOEDKOOP!

Aa ge ut beste
wllt, moete ge
bel Berk.,. zijn!

'** r<esta.nt

BOSCH - ZANKER - EDY - MARIJNEN - AEG - ELEKTROLUX - INDESIT - ZANUSSI - BICO - FRIGIDAIRE

"*

liefde .JÏ<ó!JJ5~r&-chatde
p::.trt.ge.ri

G~rcZnf,.'e tot:

5"

jaar

* fJLTfd.D de Goedkx>;os~
&.ani BildtrS.WHI 1, 57530E Deumt
Tole'-> 04930· IQ203. Fu 04~<0- 10633

BEZOEK ONze N'l!UWE SHOWROOM,
VOLLEDIG INGERICHT Ml!T HET
NIEUWSTl!'SANITAIR, BADMl!UBELS
EN BUPASSENDE WAND EN VLOEllTEGELS

.

Grotekaun":

WASUCllES • OOUS1BI • w m l · UZUIQAPPEN • ........... • lllCOS • C8ililtlS-EIS • IAAIWASSEIS • SllE n

sa: J.ASTill

~

1

UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL'

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1996

RONDOM
DE PRINS
GARANTIEBEORIJF

LJ

TAXATIE PER COMPUTER
· Autoschade Th.

Hesen

L. Costerstraat 8 - 5753 AM Deu rn e
Tel. 04930-13418 - Fax 04930-14502

Voorverkoop
Vierspan

data

lokatie Foyer

Prinsenbrunch: 21 januari van 11.00 uur
tot 13.00 uur.
't Klotgemul: 27 januari van 13.00 uur
tot 15.00 uur.
Gala-avond: 03 februari vàn 13.00 uur
tot 15.00 uur.
Preusenavond: 10 februari van l l.00 uur
tot 13.00 uur.

Flippomanie
De Flippomanie is nog steeds niet ten
einde, dit ondervond pastoor Hasselman
toen een knaapjé dat net zijn communie
gedaan had met zijn hand in de hostieschaal schoot om op zoek te gaan naar
nog meer Flippo's.

SLEUTELAFHALEN

Sinds vier jaar kennen we het programma-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 duidelijk zijn dát 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, tentoongesteld door familie, vrienden, verenigingof clubgenoten, buurt en anderszins. Als
stichtingsbestuur willen we deze avond
nog wel eens omschrijven als een s09rt ·
bruiloftspartij waar in een zeer ongedwongen sfeer op een gezellige wijze het
een en ander aangeboden wordt aan het
pri11selijk paar. In de afgelopen jaren is
duidelijk gebleken ~t dit initiatief zeer
goed is aangeslagen. Er bestaat nog wel
eens het misverstand dat alleen familieleden en direkt betrokkenen bij de Prins
op deze avond welkom zijn. Dit zouden
wij hierbij nog eens duidelijk willen te:genspreken. Alle Peelstrekels en
Peelstrekelinnekes zijn hierbij van harte
welkom. De avond wordt ondersteund
door de Hosbengels en start om 21.00
uur en zal dit jaar plaatsvinden op 27 januari. De zaal is opengesteld vanaf20.00
uur. Dus schroomt u niet en kom voor een
gezellige avond naar onze residentie en
wij hopen u allen te zien op zaterdag 27 januari as.

Als vanouds zal op zaterdagmiddag voor
carnaval op de markt in Deurne de sleuteluitreiking plaatsvinden door burgemeester 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 happening op .
de markt zal een vervolg krijgen. in de
Vierspan, · de residentie van de
Peelstrekels, waarbij eenieder natuurlijk
van harte welkom geheten wordt. In de
Vierspan zullen alle Prinsen de burgemeester 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 de inmiddels traditionele Prinsencake zal dit
jaar niet ontbreken. Op de markt zal,
voorafgaande aan de sleuteloverhandiging, de bezoekers een drankje aangeboden worden in de vorm van een Peelneut
voor 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.
rEenieder zouden wij dan ook van harte
willen uitnodigen om zaterdagmiddag
rond 15.00 uur op de markt te verschijnen.

Commissie Rondom de Prins

Commissie Sleutelafhálen

Stationsstraat 30 - DEURNE
Tel.: 0493-312963

Trouwen
Na de Wieger, is de Vredeskapel aan de
Appeldijk een geliefde lokaliteit ofn een
huwelijk te sluiten. De hierdoor verkregen gelden komen ten goede aan de kapel en als er wat overblijft wordt besteed
aan goede doelen.

e snoephoek
Voor al uw snoep
Kado·artikèlen
Tabaksartikelen

A Welten
Lindenlaan 1
5751 AW Deurne

Tel. 313217

BLASIUSSTRA.AT 27
5154 AS DEURNE
Tel. 0493-321130

•
•

TEUNISSEN PARKET
VLOERLEGGERSBEDRIJF
YOOR BEDRIJVEN
EN PARTICULIEREN

LOTERIJ

Ook ditjaar zal stichting De Peelstrekels Eindhovens Dagblad en in het Weekblad
een grote loterij organiseren waarbij eevöor Deurne gepubliceerd worden.
nieder binnen het Peelstrekelrijk loren Dit jaar zal opnieuw de eerste prijs een
kan kopen bij onze Raads- .en dames- of herenfiets ter waarde van f
Bestuursleden. Bij de overhandiging van 750,- zijn. Voor de tweede prijs heeft
deze krant wordt u in de regel de gele- Walker Bradcot een tent ter waarde van f
genheid geboden om loten te kopen. De 400,..:_ beschikbaar gesteld en de derde
loten kosten f 1,-per stuk en worden in . prijs is een draagbare radio ter waarde
een oplage van 7 .000 stuks uitgebracht.
van f 200,-; .
De trekking zal op carnavalszondag Wij hopen dat u als_ Peelstrekel onze
plaatsvinden, direkt na de prijsuitreikïng stichting wilt steunen en in grote getale
van de optocht, . in Residentie De loten zal gaan kopen. Wij wensen iederVierspan om _ 17 .30 uur.
een geluk toe bij de trekking en danken u
Uitslag van _de trekking zal in het bij voorbaat voor uw ondersteuning.

mnm 1nu~Gu
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Autobedrijf
J.B. Manders & Zn.
Voltiltnat 1 - 'Woek ' '-•lnw•g
IJU'JtL Dnma, lle1.

0493-312626 b.4J.4f. 315600
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·Administratiekantoor Welten

•
•
•
•
•
•

Deurnese Dichter in de bonen
Jan Sloots,erken dichter en waterverver,gaat het in 1996 wederom helemaal.
maken.
Tijdens de weekmarkt op vrijdag zal de
heer Sloots in een . eigen kraam
Homeopathische koffie gaan verkopen.
Deze echt zuivere koffie, waarvan de receptuur alleen bij Sloots.bekend is, heeft
nu reeds de naam .van 'Slootswater' en
naar het schijnt helpt het middel tegen
o.a. yèrstopping en files. _ .
-

Lopers Groep Deurne
Jaarlijks organiseert Lopers Groep
Deurne (L.G.D.) de halve Marathon in
ons dorp.
Atleten en atletes van her en der en zelfs
uit het buitenland komèn dan in Deurne
een dikke twintig kilometer hollen.
Afgelopen jaar, in september om precies
te zijn, ging het bijna mis: Burgemeester
Smeets begaf zich ruim voor de eerste atleet naar de meet en knipte op plechtige
wijze het finish lint door.
Nog voordat hij had kunnen zeggen:
'Hierbij verklaar ik' had een alert lid van
L.G.D. het lint middels een knoop weer
hersteld en de burgervader onder lichte
dwang op ruime afstand ':an het parcours
gebracht.
VerderJiep alles goed af.
Milieuactivisten grijpen .in
Een tiental leden van het milieu platform
hebben vorige week het traditionele prei
schieten op het landgoed van agrariër
Nol Raap voorkomen.
Dit omdat het prei schieten een te grote
overlast zou veroorzaken.
Het organiserend commitee zal voortaan
het prei schieten indoor gaan beoefenen,
want dit mag wel van het platform.

Boekhouding
Loonadministratie
Belastingformulieren
Startersbegeleiding
Tekstverwerking
Jaarrekeningen
r

INKOMSTENBELASTING

, -Café-Zaal

Oud Brabant .

-

~
. . "'

Admiftistratiekantoor
·

a
.
.
110 • 5751 Hl DEURNE
PostbUs 174 • 5750 AG DEU~NE

· Telefoon ~.Öll93"31174{1 .: .
Telefax
049aé'3f1231
'
. ·
~

.

_.· ~

I

aànnèm~'rsbedrijf

Welt~n

Station~s:f13t

...... er dan is het ti 1d om
even eer. napje te eten
geniet van onze
specialé Carnaval.s-menu's
even een telefoontje en er
staat een tafel voor u klaar1 .
Oude Liesselseweg 20, te1p12162

~

;;

. . l.

••'t ""

~'

aldenzee b.v .
Î deurne
.• '

~

HELMONDSEWEG 42

FAX

0493-320943
,
·.

VLIERD~NSEWEG

160

TEL. 0493-312390

Q

TEL. ! 0493-314629
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CARNAVAL-VASTLEG

Lt\

U

e.v.
GAS
WATER ·
SANITAIR
DAKWERKEN
ELECTRO-TECHNIEK
LOOD· EN ZINKWERKEN

(

3[i[j]? TJ FOTO VIDEO AUDlll>
FOKA, specialist in
foto, video, en audio

Dorpsstraat 66, 5735 EE Aarle • Rixtel,

FOKA FOTO vinEo Aun10
Kcrk~traat 8, Dcurnc, td. 0493-312687

Schilderswijsheid
Een ruit bestaat uit diggelen.

V.V.D.
Frits Bolkenstein is een rechtsbuitenbeentje.

Tel: 0492 · 3812 34

Smeekbede
OchB&W
Mag A.U.B.
De kiosk
Away?

QUICKYNEJTE
stomerij nieuwé stijl

NATUURSTEEN HAN DEL
DRIESHEN
Wij repareren tevens uw oude grafstenen. Onze kwaliteit, uw garantie.

Aanrechtbladen
Grafstenen
Dorpels
Tegels (natuursteen)
Vensterbanken

Haspelweg 23. Deurne, tet 313632

"De Martinet " 13
De,urne
Telefoon 314774

.1

:E \

UIT DE OUDE DOOS
Maar in 1960 werd een blaaskapel opgericht, en natuurlijk, alle begin is moeilijk,
aftastend op het toenmalig carnavalsgebeuren is er toen toch een carnavalsschlager geschreven en ten gehore gebracht.
De melodie en tekst is .geschreven door
Frans v.d. Kerkhof, thans n8g_'rtluzikant
bij het V.T.O. orkest in Deurne. De melodie en foto met toenmalige muzikanten
staan hieronder afgedrukt.
De foto is gemaakt voor het voormalige
ziekenhuis aan de Kruisstraat te Deurne.

Vorst Hans.

tu '-,

r:

De allereerste schlager 1959 werd door
de blaaskapel van Vlierden gespeeld,
hiervan is geen melodie en tekst te achterhalen.

Peelstrekels, vergezeld van de PR-cie. en
Pink Panther, het St. Jozefheil te Bakel.
Het was de eerste ~eer sinds jaren dat de
carnavals-vereniging
uit
Deurrie- .
Centrum het St. Jozefheil bezocht. In
eerste instantie was dit bezoek gericht
aan Willem· van Geffen, lid van Pink
Panther, maar gaandeweg het bezoek
kwamen steeds meer patiënten, die voorheen in Deurne gewoond haèlden, naar de
aula. Een toeloop die wij niet hadden verwacht.
Ook dit jaar willen wij wederom St.
Jozefheil gaan bezoeken, want de
Peelstrekels willen dit bezoek als vast
_,..=item in het Carnavalsprogramma opnemen. Het bezoek is vastgesteld op maandag 19-Feb-1996 a.s. om 10.00 uur.
Derhalve het verzoek aan mensen die familieleden hebben die in St. Jozefheil
verpleegd worden, dit te melden bij de
secr. van de Peelstrekels, Postbus 269,
57~0 AA Deurne. En ook u bent uiteraard vru;i harte welkom op deze morgen.

\

a:::

schoonheids- en
pedicuré salon

lrMonique

Thans staan hier de aanleunwoningen bij
het bejaardenhuis De Nieuwenhof. De
namen van de muzikanten zijn mij niet
allemaal bekend, maar ongetwijféld
komt dit bij de personen zelf bekend
voor.

van Bakel ·

1

CARNAVALSSCHLAÖER 1960:
Karnaval-Karnaval is gekomen
Wie had dit nu in Deurne verwacht
Niemand hoeft zich vandaag in te tomen
Viert dit feest maar op volle kracht
Laat de prins deze dagen regeren
We.es hem trouw luister goed naai zijn
raad
Juich hem toè om z'n leiding te eren
en voeg thans bij h~t w?ord ook de .daad

'

TEL. 0493-315245'
-~

SCHUIFELENBERG 82-84
DEURNE
TEL.: 0493 - 319741

VERWELKTE VORST
Rozen verwelken, schepen vergaan
Maar de belofte blijft bestaan
Onze dame zit al ruim een jaar te treuren
Waar blijft die bos bloemen in alle kleuren
Er was één lichtpuntje voor haar
Een raadslid/man gaf het haar
Het was een extra mooi boeket
Vorst !fans was die dag weer bezet
Hij denkt nog steeds aan schoonheden
En is met bloemen .naar Eindhoven gereden
De.natuur heeft zijn werk gedaan
De bos zal nu groter en fleuriger staan
Blijft onze dame nu verstoken
'
Dat is voor jou niet te hopen
·
Vorst Hans nu geen woorden maar daden
De bloemen bezorgen voor de prinsenade
Laat haar nu niet weer wachten
Anders komen ....... ,...... .

Bron: archief Jan Rakels

"De geheimzinnige krachten"

Gelieve de Deumese zieken
die buiten
'
Deurne gelegen zijn, OJJ;te geven bij_:
.

SJef ÇJe~rts,

312555

GROENEWOUD 18
5751 es DEURNE

'

'

ALSNOG BEDANKT
Na een jaar over alles nagedacht te hebben en mijn lichamelijke conditie in
overweging genomen is het toch goed
om het ru:sti~er aan te doen.
·
Na vijftien jaar valt het.niet mee om ergens een punt achter te zetten, althans ac. tief mee te doen. Achter de schermen
lukt dat nog wel.
Terug kijkend op zo'n periode is er natuutlijkvan alles gebeurt, mooie dingen
blijven +n je geheugen hangen een ook de
moei1ijke momenten blijven in herinrie.ring.
Het is natuurlijk niet mogelijk te functioneren zonder de steun yan de gemeenschap, in het bijzonder de Peelstrekels en
Peelstrikelinnekes. Het is een fijne periode geweest en ik wil, ook namens mijn
vrou.w en kinderen, iedereen hiervoor
·alsnog hartelijk voor bedanken.
Afsluitend met bet spreekwoord van
Toon Hermans:
Geen aangenamer val dan Carnaval.
Ïk wens iedereen een prettig carnaval
1996.
.

Jan Rakels

y

'

UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL'

. U zoekt
'een leuke
hobby?

• WIM.
~ VANDE·
"".. • WAARSENBURG

Kom eens
binnenlopen
bij:

PTodukf1e. en Qfgonisdtteburo

Oelloslngel 26. 5751 SM Deurne
P.O. Box 201, 5750 AE Deurne
The NelherlondS

MAKE-IT

'

Tet +31 (0) 4930· 16409
Fox +31 (0) 4930-10035
ABN·AmrobOnk 52.33.39.968
NL 76Jl&l37.li01

STATIONSSTRAAT 45a DEURNE TELEFOON

(

0493-310895

'

Denkt u aan een nieuwe keuken?
Wij denken met u mee.
Bezoek onze toonzaal:

ltalia~ns ·Specialiteiterirestáurant
Pizzeria

B.V. Botim Keukencentrum ·
Stationsstraat 65 ·Deurne - Tel. 0493-315815

Molenstraat 27
5751 LA Deurne

Deurnenaar faalt
t
<

H.G. van Vljfel)ken • Znn.
Aannemingsbedrijf
Grond-en waterwerken B.V.
Kanaaldijk-Zuid 10
5712 Someren
Telefoon 0493 7-92396195748

a.r

R::Jul Gabrlêlstroat 10
5753 DG Deurne
Telefoon 04930-14799

TE STRAKE BV

· Dr. H. van Doorneweg 26
5753 PM Deurne

P.O. Box 6 ·
5750 AA Deurne
The Netherlands

Vaticaan kapi~telt Deurnese parochie

.
"

"
Deurnenaar Jacques van hennep heeft
. gefaald op 'het wereldkampioenschap
Macramé. Een gedesillusioneerde en be- · zweette van Hennep gaf toe dat 'hij er
geen touw aan kon vast knopen.'. De ontvangst op Schiphol verliep koel en de
schouderklop van Anion Geesink kwam
wel hard aan, aldus de teleurgestelde van
Hennep, die zich de komende vier jaar
voor gaat bereiden op het volgende WK,
dat in ons land plaats zal vinden.De dopingcontrole heeft de Deurnenaar glansrijk doorstaan, is het enige positieve bericht dat .wij u kunnen mededelen.

St. Jozefstraat 47a
tel. .0493-319516

phone [+31] 49 30 26 i22
fax · [+31] 49 30 19 287

In de Osservatore Romano (het weekblad voor Vaticaanstad) heeft Johannes
Paulus II de Deurnese parochies ernstig
terechtgewezen op het toelaten van vrouwen op hoge geestelijke posten, die vanaf de 16de eeuw uitsluitend Voor mannen
bedoeld zijn. Pastoor Hasselman van de
oude parochie glimlacht breed, als we
hem vragen om een reactie. 'Een kerkelijk misverstand' ; laat hij ons weten onderwijl zijn toog aan de kapstok hangend,' een communicatiefoutje'. De herAlbert van Dam
der voorziet ons van een kopje troost en
Gerard Bildersstroot Jo
zet zich neer aan het hoofd van de tafel,
57 53 DE Deurne
steekt een sigaar aan, neemt enige trekjes
tel: 049'30 -11125
èn ziet minzaam toe hoe wij in verwondering opkijken. 'Zoals gezegd heren, . ,
inkoop en verkoop van nieuwe en gebruikt~ auto's ·
het betreft hier een misverstand; bij de
Inruil en llnanclerlng
vertaling ·van ons parochieblaadje is een
onderhoud - reparatie • AP"
hinderlijke vert~alfout opgetreden en is
het woord 'pastores' verkeerd omgezet.
Pastores is de meervo1,1dsvorm van pastor
maar kan ook verward worden met de
vrouwelijke variant op het thema pas- . E.O.
Ook de E.O. heeft haar eigen sterren elftoor. Dat, en niets meer is geschiedt'.
tal, ,
.
Opgelucht dat het Rijke Roomsche
waarin
enkel
Godenzonen
de
bal
beroeLeven voor Deurne behouden blijft, verren.
lieten wij de Deumese Kerkvorst die ons
Aan
een competitie doen zij niet mee;
amicaal uitzwaaide to( wij de bocht om
er
worät
alleen bekeervoetbal gespeeld.
de waren.
·

VAN DAM

ldüi--jiïl
• .
~ . '-•

,.i;.,,. • · •

BOERENKIMP B.V..

H. Mésdagstraat 1
5753 DA <Deurne
Tel. 0493-317816

Leembaan

60

5753 CV Deurne

Tel. 0493 - 311491

VOOR DE
MAN VAN

NU~

f1et

MO

d-

e~

beeld

~ilii~~

Deurne

Gemert

Fax 321226
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VERASSING

OPROEP
Zoals bij elke vereniging of club, vinden
er ook bij de Peelstrekels personele veranderingen plaats. Enkele mensen binnen de Peelstrekels hebben te kennen gegeven binnen niet onafzienbare tijd hun
steek aan de wilgen te willen hangen. Of
hun verzoek ingewilligd zal worden is
nog maar de vraag, want dit zal uitvoerig
besproken worden.
Om die plaatsen op te vullen .wil ik dan
ook, namens de Peelstrekels, een oproep
doen .aan personen die zich geroepen
voelen, de komende jaren hun beste
beentje voor te willen zetten, om de carnavalsaktiviteiten
binnen
het
Peelstrekelrijk mee te helpen dragen en
uit te voeren; Het b~treft hier zowel bestuurs- als raadsfunkties
Dus mensen, bent u geïnteresseerd om
eens carnaval van de 'andere' kant mee te
maken en daarnaast allerlei carnavalsaktiviteiten voor te bereiden of op te starten, daarbij gesteund door een enthousiaste club Peelstrekels, meldt u zich dan
aan bij voorzitter Geerd Jansen of vorst
· Hans van Bommel.
Vorst Hans

Zoals elk jaar, eigenlijk een gewoonte op
carnavals zondag, vroeg uit de veren om
de nodige voorzieningen te treffen voor
de optocht.

Voor gezond brood
en vers gebak !!
ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ
FlorefTestraat 7 SOMEREN Tel. 1590
Liesselseweg 16 DEURNE Tel. 12518

GARAGE
PIET VAN BAKEL
1

tel. 04D30·11866 .

FABRIEKSSTRAAT 16
DEURNE

~!
LID

i

B~!~GI

-,.... · - . ---.--1

Bij inlevering van
deze bon 2 KILO
Slagerij
GEHAKT OF VERSE WORST "Van Engeland"
Molenslraat 11 • DEURNE
voor maar f 1 0 ,Telefoon 0493-312669

• • • •• •
• • •• • •
•

•

••• •
•
••
•
•
• •
• •
VAN DIJK"

IMPORT-EXPORT B.V. '
TRACTORS & HEAVY MACHINERV
Voltstraat 19
5753 RL DEURNE
HOLLAND
tel. (+31) 493-313107
fax (+31) 493-316162

-~~~·~ ·.,..

Dus om 9.00 uur stond Ties. aan de deur
rrtet çle nodige materialen welke nodig
waren, nummerbordjes van 1 tot 125.
Plaatsen volgens schema zodat iedere
· deelnemer zijn· plaats in de optocht weet
te vinden.
Na enige discµs~ie met het personèel van
de gemeente, over afzetting van wegen,
was er nog even tijd om bij Josef een kop
koffie te drinken. Na controle om te zien
of alles goed was het afnokken geblazen
en omkleden voor de optocht.
Er zijn ongetwijfeld nog veel meer mensen met allerlei redenen vroeg uit de ver~n, dat heb ik wel ervaren, want om
11.00 uur ging de bel, die was goed te
horen want er was muziek bij: de
Hosberigels met alles wat erbij hoort
stonden bij ons op de stoep. Zij vonden
dat ik geschikt was als 33e Eik
Hosbengel. Natuurlijk werd ik hierdoor
compleet verrast, ik wist dan ook niet wat
me overkwam, alles kriebelde, ook van
binnen.
Na enige tijd, opgeluisterd met muziek
en .de nodige toespraken, het uitreiken
van de onderscheiding en het in ontvangst nemen van de nodige felicitaties
ging iedereén naar binnen.
·

ereliosbengel Jan Rakels

Zoals altijd · was het e.e.a. ~oor de
Hosbengels perfect georganiseerd, alles
naar binnen, een bont gezelschap, Ere
Hosbengels, Oud Hosbengels, dames,
kinderen etc. Muziek zoals de Second
Wals van Andre Rieu klonk door het
huis. Met koffie cake en een pilsje was
. het voor mij, mijn vrouw en kinderen een
fantastische ervaring.
-Na verloop van tijd, mijn' vrouw en ik, in .
het bekende rijtuig, de Hosbengels voorop, het gevolg erachteraan, op naar de
Vierspan waar we hartelijk werden ontvangen door de daar aanwezige mensen.
een belevenis om nooit te vergeten.
De 33e ere Hosbengel 1995 en daar ben
ik trots op! !
Jan Rakels
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Kaarthoude~rs ·opgelet!

·Il;

café -zaal -hotel

THIJSSEN

w

·OK

VRIJDAG: PRINSENRECEPTIB.
ZATERDAG t/m DINSDAG: LIVE MUSIC

Rl.l VERDER
:. METOK
'

Pastoriestraat 20
5756 AM Vlierden
tel.: 0493-312432

-

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; 168 uren per week. Tevens ontvangt u op uitgeprinte bon
de spaarpunten voor prachtige cadeaus.

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

PORCON: STALINRICHTING
VOOR VARKENS

---

OK-Zelftankstation Boerenbond Deurne~
STATIONSSTRAAT 122 - DEURNE - TÈLEFOON 0493-312804
Superbenzine, Eurosuper (loodvrij), Super Plus (loodvrij), Superdleselolle en autogas

$ f---'--'-~~~~~~~~~---i

NIEUWBOUW • VERBOUWING
PLANNING • VOORLICHTING • NAZORG
De grootste keus
De scherpste prijs
De beste service

Uni on
Batavus

, Stationsstraat 3
5751 HA Deurne

PORC$N
Dr. Hub van Doorneweg 1.6 5753 PM Deurne Tel: 0493·311948 Fax: 0493-311070

St. Jozefstraat 27 - tel .312494

Helmond
Enige slimme sollicitatieplichtömzeilers
uit Helmond hebben de stichting "Net
Werk" opgericht en een vette startsub,sidie ontvangen.
S.V. Deurne
Hoofdklasser Deurne zal 'het seizoen
'96- '97 haar thuiswedstrijden moeten
spelen op een bijterrein, omdat het
hoofdveld ingezaáid is met jongtalent.

van Best Schoenen

'··
'·

· Tweewiele.rbedrijf
· * . . Wijnen ._
•

Vandalisme
De nieuwe trend in ovèrlastbezorging is
· "inbraken", het betreft hier het vomeren
(kitsen, over de nek gaan red.) door of in
iemands brievenbus .

•
Haageind 46 Postbus 302 5750 AH Deurne ._Tel. 0493-310505

.=ax. 0493-320260

•

Als je denkt dat
je vriendin door
niemand anders
te versieren is,
ken je Ringeling
nog niet!

Piet Knapen BV
Aluminium
Cargowalk
opleggers en

Stap 's binnen bij Ringeling. Verrassend
voor pols, vingers, hals, oren, haar en taille.
Betaalbare kadootjes voor man en vrouw
om te verrassen of jezelf te verwennen.

Plet Knaptn BV Theo van OoeK>urgstraat 8

Postbus343 5750AH Deurne ·
Telefoon 04930-20330
Fax04930-10728

Stationsstraat 4a Deurne
Telefoon 0493-3101801

Vanaf 10-10-1995
Telefoon 0493 320330
Fax 0493 310728
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,n/J afdeling van koninklijke

Afscheid en weer verder
Eindelijk hadden we het scenario weer in
handen. Stonden we in '9.4 ·nog perplex en
aan de zijlijn, nu mochten we, moesten we en
wilden we zo snel als mogelijk z.orgen dat
Prins· Jan weer terügkeerdc in· onze eigen
muzikale gelederen. Gemengde gevoelens
overal .. "."komt ie.". : of blijft ie nog"". het
zal 'm niet meevallen, we zullen hem maar
gauw .afvoeren met onze draagstoel. Juist,
ook die werkte niet echt mee "." ·de draagstijlen braken ."" een voorteken misschien?
Gauw de afscheidsmars, zo dadelijk dan
_ kruipt ie wee): onder de steek .". og even
goed in de gaten houden of ie z'n Hosbengeluniform wel écht aandoet. Tonnie in de
Carnavals-pop en vooral vólgen in de zijgangen "". en laat hem vooral -géén konlak,l hebben met Peelstrekels, zeker _niet ". je weet
maar nooit.
Gelukkig, daar stond ie .. ". op het podium"
ons podium, met saxofoon en nog belangrijker, in Hosbengeltenue. Zó, dát was gelukt.
Jan Welten "Back in town". Het scheelde
geen baar.
. Het was nog wel eens moeilijk voor óns,
maar ook voor de Oud-Prins. Opstaan bij
elke touche, of de rechtèrhand naai: het linker-oor bij elke slag op de trom "" het waren
waarschijnlijk onfwenningsverschij nselcn.
Het is maar goed dat Prins Kees-en Prinses
Marian goede en waardevolle opvolgers
waren van onze Hosbengel-Prins en zijn
vrouw Cis. Jan zou beslist rnn hel podium
zijn gestapt en de scepter hebben overgenomen. Het was gelukkig niet nodig. Prins
Kees heeft op een voortreffelijke wijze leiding gegeven aan het Peelstrekelrijk en wij
willen hem daarvoor hartelijk danken.
Wij als blaaskapel De Hosbengels willen zijn
opvolger (als Prins Kees tenminste óók wil
gaan "".)weer graag van harte ondersteunen.
Samen met alle. muzikale vrienden gaan wc
Carnaval 1996 tot een succes maken. Het
BLIJFT de moeite \\'aard

leuk die Hosbengels voor mij door de knieën.:.
Voor al uw verf, glas
behang en schilderwerken.

1

~ KoP,P,ens

Î.~SCHILDERSBEDRIJF

Koppcns Schilderbedrijf
1

Ze ilbcrgsestrnat 4)
5751 LH Deurne

J

1 Telefoon 04930-12182

HAARMODE

ONZE BF.STE COMPLIMENTEN:
"TOT ZIENS" EN "TOT KIJK".

\l:m<.'~

n•'<'lt

d~cn Ohkundi):t:n m hui~ om

elkt' da~

um1~rn ... nun 1:'nn~:~1~!~f~~~ :1~lb~:: ~', ~~:;: ~P~~::~: 1pt1
1 1

i'i'"'

MaJTCÇ Optiek Stationsstmat 3A 5751 HA De4metelefoon 04930-12895.

Behandeling met en zonder afspraak
DAMES- en HERENSALON
19b - 5707 CO Helmond· 04920 -27010
Schuilelenberg jb-5751 HZ Deurne 1 0493-323212
Ste~nweg

DE PEELSTREKEL
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GARAGE G.NELISSEN
P. Mondriaanstraat 9
telefoon 0493-317532
REPARATJEPUNT PEUGEOT
reparaties van alle merken auto,s

VERHUUR

Tafels
Stoelen
Statafels
Serviesgoed
Kofflezetappa ratuur
Parasols
Verlichting

. PARTY-ARTIKELEN
PARTYTENTEN In diverse afmetingen en uitvoeringen
Ambachtelijke Frituur

jfriture "~o·~ ~mer"

Molenstraat67Deume Tel. 0493-317191
GEOPEND
WoensdagVmZOndag 11.30uurVm24.00uur

· Tegsnoverh6tZwembad'de WftJmel'

van :

eventueel met vloer en verwarming

VAN DE MORTEL

Gcntd Btldc-rutraat 7a
PH DE Deum<

Oude Liesselseweg 18
Deurne

T<I. Cl49J0-16J 1

Maak een keuze uit ollZf grote,
gevarieerde collectie

Tijdelijk werk ·

Tinunerbedrijf J. Joosten
Kuilvenweg 15
Tel. 0493-317213

Wel· en vloerkleden

· Randstad Uitzendbureau bv
Molenstraat 10
5751 LO Deurne
Telefoon 0493-320360

. 5752 RR Deurne
··Werkplaats: 316153

KETTLER

•••

BILJART-0AFE

CAFE

De Tapperij

De Box

--......

_
uitgaanscentrum .

ZEKER WETEN
DAT.JE
GOED ZIT!!

Vl_J DAG 16 FEBRUARI : HALVE ZOOLE BAL MET
O.A. HENK WIJNGAARD .
ZATERDAG 17 FEBRUARI : LITTLE EARTH BAND
ZONDAG 18 FEBRUARI : LITTLE EARTH BAND

Kettler Benelux B.V.
lndumastraat 18
5753 RJ Deurne

MAANDAG 19 FEBRUARI MATINEE EN AVOND MET
LA VITA

Tel.: 0493-31 0345
Fax: 0493-310739

DINSDAG 20 F'EBRUARI MATI EE EN AVOND MET
LA VITA

CARNAVA1SKRANT
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- Urineveld Deurne

Amateur archeoloog Seykens uit Deurne
is gestuit op een enorm urineveld nabij
de nieuwe buurt 'De Heiakker' in
Deurne. Het blijkt te gaan over een plek
die in de oudheid gebruikt werd om de
vloeibare behoefte toe te vertrouwen aan
het land. /Dit alles ging volgens een bepaald ritueel, waaraan mannen, vrouwen
en zelfs kinderen zich om de twee manen
overgaven.
Seykens werd op de hoogte gesteld door
het enige lid van De Urinos die hem op. merkzaam maakte op het feit dat ondanks strenge winters met hevige
sneeuwval op de betreffende plek het
witte goedje verbazend snel verdween en
dat op die plek ook de vorst maar niet de
grond in wilde schieten.
Seykens begon terstond te graven, hierdoor in staat ge.steld door subsidie van de
Heemkunde kring H.N. Ouwerling, en
kwam tot verrassende ontdekkingen.
Deze ontdekkingen heeft hij in een lijvig
boekwerk neergelegd en het is verkrijgbaar bij de twee potloodventers die
Deurne rijk is. Voor het boek verkrijgbaar is hebben wij het mogen inzien en
kunnen wij u mededelen dat het opzienbarend is.

niet uit dat het reeds eerder benut is voor
rituele urinelozing. Tot aan de 18e eeuw
is het stuk land gebruikt. Seykens verklaart dit uit de hoge concentra
tie ureum op grote diepte. Zijn conclusie
'Dat het zeiken de Deurnenaar in het
bloed zit', kan met gemengde gevoelens
ontvangen wórden.
Sacrale grond

Ontegenzeggelijk betreft hèt hier een
stuk grond dat hoe dan ook een.religieuze betekenis heeft gehad, hij gaat echter
niet zover om het als bedevaartsoord te
benoemen, want het kussen van de grond
is om meerdere redenen af te raden.
Economisch perspectief

Een prikkelende vraag die Seykens opwerpt is: Door het hoge zoutgehalte en
het feit dat er enorme: zoutkoepels zijn
ontstaan ( dit op 400 meter diepte) kan
aan de Deurnese industrie een nieuwe
impuls geven, wanneer er een zoutwin
ningsindustrie op gang wordt gebracht.
Want na raffinage ( zuivering) ontstaat
keukenzout. Tot ver in de 23ste eeuw zal
de voorraad reiken. Het opslaan van radioactief afval raadt Seykens af, omdat
' de zoutkoepels te dicht bij de
Peelrandbreuk liggen.

Opzienbarend is het feit 'dat reeds ver
v?or 721 (ditjaa~l staat voo et.noe- ," "." ~·men van Deurne ea Vlierden ia de eud- Toerisme
ste geschriften tot nu ~oe bekend) .het uriveld in gebruik was, VQorzichtig op- Seykens is van mening dat het winnen
per
heer Seykens het jaar 0, maar sluit van zout een optie is, màar toch pleit liij

als · echte Deurnenaar voor het 'toeristisch perspectief', wat hierin bestaat dat
de zoutkoepels toegankelijk worden voor
het publiek. De tot nu toe ontdekte koepels beslaan een oppervlakte van 3 heètare en een rondleiding is zeer aanbevelenswaard. Seykens is verder van i:nening
dat het urineveld opnieuw in gebruik genomen dient te worden en dat .er weer
eens per twee manen massaal '·geofferd'
dient te worden.

Helrnond.seweg 109
5751 PH Deurne
Te!efoon 0493-316478

Anoniem

De tipgever van Seykens wenst, Óndanks
de succes, onbekend te blijven. Toch zou
het eenvoudig moeten zijn om de ware
·identiteit van de persoon te onthullen;
verwacht mag worden dat deze persoon
zich om de twee manen bevindt op dit
·stuk grond om zijn offer te brèngen. Wij
van de krant hebben reeds een nachtkij- ·
ker aangeschaft en zullen zeer zéker van~
af de oevers van de Vlier een blik werpen
op deze mysterieuze persoonlijkheid. ,

..

'

Amerika
.
Dat Amerika een van de grotere leveranciers van wapentuig aan onduidelijke
mogendheden is, is allang geen geheim
meer.
·- · ~
.,,,.-~
Daarom stelt de senaat president Clinton
voor om de "h" uit Thanksgiving weg te
laten.

Bij ons kunt u
tijdens
carnaval dag
en nacht
tappen

WEGENBOUWMAATSCHAPPIJ
J. HEIJMANS B.V.

Westhoven 14
Postbus 1289
6040 KG Roermond
Telefoon (0475) 32 99 99
Telefax (0~75) 32 09 09
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Verzekeringen - financieringen - hypotheken
ALS SPAREN WEER ·NODIG.
IS EN ALLE VERZEKERINGEN
OP 1 POLIS OP EEN RIJT JE
MOETEN STAAN
NATUURLIJK ZONDER
EXTRA KOSTEN !

VREHIL
assurantiekantoor
Tel.:

0493-317759

Helmondseweg 59 - 5751 GB DEURNE

* Milheezerweg 31
* 5752 88 Deurne
* Tel. 04930-12337

Winkelverkoop van:

Verf- Glas - Behang

