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Proclamasie 
Tja doar stó de ge dan, naachte wakker gelège en nauw is ut 
zoweit. Prins over ut Pilstrikkelrijk. Un growete eijer. vur meen 

en meen gezin. Soame mi ons Franca en ons driej joong 
Willem, Thijs en Bert wil ik dur ne Caranaval van moake die 
nog laang baai zal bliejve. Ik houp alle Pilstrikkels en 
Strikkelinnekes te kanne zieje in onzen optocht. En ik 

hoop dè iedereijen ·die nie mee kan douwe zeker nève 
de stroate zal kiejke. Ik wens de PRICJE alle lef toe 
die ik hun mer toewensen kan. We goan dur vur. 

We zalle Carnaval 1997 de geschiedenis in laóte 
goan als ne zwoare Carnaval. We zalle de 
Galaaovunde mi zun alle goan bezüeje. We zalle 
alles uit de kast hoale op de Klotgemul aovunde. We 
zalle de PeuBenaovund uns goe Tirools inzette. We 
zalle de wintersporters uns un puupke laote ruike. f 

We zalle ons Auw van doag en keinder nie in de 
kaauw loaten stoan. We zalle ze in Deurze is wa 
laote zieje in den optocht. We zalle ut Boere-
bruidspaar goe trouwe. We zalle de Vierspan ver
rèkkus laote schudde. We zalle de lçastelijn en 
obers an prebere te zuipe. We zalle, as dè nie gi, 
wel andeele koawepe in alle stokerijen. 

Op ut lest roewp ik tigge iedereijen 
die ut hoijere wil: 

"KOMKOMTURBAAI 
EN KOMKOl\fttJRJN." 

ALAAF 

Prins 
Christ 
den urste 
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Bult Zandbos 

Deur n e . Teneinde meer touristen naar 
Deurne te lokken heeft de stichting 
Deurne Promotion besloten de bult in 
het zandbos eens flink op te hogen. 
Bedoeling is dat de bult zo'n 200 meter 
dichter bij het wolkendek komt. 

Gigantisch karwei 

Het zal nog een gigantisch karwei wor
den, zo ·verzekerde ons desgevraagd 
projectmananager Silicia van de Berg. 
'Maar als de Deumese gemeenschap de 
handen eens flink uit de mouwen steekt 
moeten we binnen nu en een jaar al ze
ker halverwege het doel zijn. 
Uitgerekend is dat er ruim dertig mil
joen kruiwagens zand nodig zijn voor 
100 meter verhoging, dit komt neer op 
duizend kruiwagens per inwoner van 
Deurne, pakweg zo'n drie per dag per 
inwonèr. 1 kuub is ongeveer 20 kruiwa
gens dus 1.500.000 kuub zand.' 

'Da's ne'n hille bult!' is het enige dat 
wij hierop te antwoorden hebben. 

Toekomstperspectief 

Wanneer we mevrouw van de Berg vra
gen naar de uiteindelijke bedoeling, het 
hogere plan, ontsteekt ze in een verzen
gend enthousiasme en sleurt ze ons mee 
naar een maquette van het project wel
,ke in de ruimte naast haar kantoor staat 
opgesteld. Wijdbeens, met de handen in 
haàr zij, de bouwhelm bevallig op een 
oor steekt ze van wal: ' Kijk, zo gaat het 
worden' en ze wijst naar de maquette 

. waarop we uiteraard een hoge bult 
waarnemen. 
'Straks kun je vanuit Tilburg Deurne al · 
zien 

1

liggen. En daar is het de stichting 
Deurne Promotion allemaal om te 
doen. Deurne moet zich verheffen uit 
het dorre en vlakke Brabantse land-
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schap. 
Een landschap dat naast dor en vlak 
door kilometers fietspaden, snelwegen 
en spoorrails is doorsneden.' 
'En die bult vormt daar een welkome 
afwisseling op!' Poken wij het vuurtje 
op. 
'Zeker, bedenkt u zich eens: 
Bergbeklimmen in Deurne, 's Winters 
skiën, abseilen, bunzing jumpen enz. 
Mogelijkheden te over wanneer je zo'n 
bult hebt.' 

Horeca en middenstand 

'Óe horeca vaart er wel bij en niet te 
· vergeten de middenstand, maar vooral 

de Deurnese gemeenschap plukt de 
vruchten van haar noeste arbeid.' 
'Noeste arbeid?' wagen wij verbaasd 
op te merken. 
'Ja zeker, van de Deurnenaar wordt wel 

een zekere inspanning gevraagd. Het is 
niet zo dat wij een of andere firma gaan 
vragen een hoop zand te storten in het 
zandbos, zeker niet als we dit zelf als 
gemeenschap kunnen doen. Door ieder 
weekend in de eigen vrije tijd die 30 
miljoen kruiwagens de bult op te rijden 
breng je de Deurnenaar het besef bij dat 
het hier een gezamenlijk project betreft. 
waar we met z' n allen trots op kunnen 
zijn.' 
Na deze uiteenzetting haalt ze haar han
den uit haar zij , zet ze haar helm recht 
en gaat er weer wat formeler bij staan. 

Met een vriendelijke hoofdknik laat ze 
. weten het gesprek als beeindigd te be

schouwen en ze beent met forse tred de 
ruimte uit. 
Nog even kijkt ze over haar rechter
schouder en zegt : 'Er is nog hoop voor 
Deurne.' 
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CARNAVAL IS EEN .·STRIKKEL 
VAN HET 
JAAR 1996. 

FEEST MET STIJL 
~,a . 

Vaak al rond deze tijd van het jaar worden 
aan stamtafels, in buurtcafé's en in vrien
den 
clubs de koppen bij elkaar gestoken ter be
antwoording van de vraag op welke wijze 
straks aan de carnavalsdagen luister kan 
worden gegeven. 
Als u van mijn bijdrage kennis neemt zijn · 
bijvoorbeeld zo'n vijftig leden van stich
ting "De Peelstrekels" maanden in de weer 
geweest met het organiseren van aktivitei
ten en het scheppen van voorwaarden 
waardoor velen een fijne carnaval kunnen 
beleven. 
Maar ook "De Dors(t)vlegels in Vlierden, 
De Ulewappers in Neerkant enz. enz. heb
ben· op een geheel eigen wijze voorberei
dingen getroffen om ook in hun dorpsge
meenschap aan de feestelijkheden een ei-. 
gen carnavalsgezicht te geven. 
In kan u de verzekering geven dat er binnen 
het gemeentebestuur veel waardering be
staat voor de inspanningen die de carna
valsverenigingen zich getroosten om van 
het carnavalsfeest iets 'moois te maken. 
Voor de oprechte amateurs in de humor is 
er eigenlijk maar een gebeurtenis tijdens 
welke ze hun. drang lollig te zijn de vrije 
loop kunnen laten: het carnavalsfeest. 

Regels om carnaval te vieren zijn er geen. 
En geen carnavalsvereniging is er tot dus
ver zo onverstandig geweest regels te stel
len. Mijn opm'erking moet dan ook niet zo
zeer worden opgevat om iets te verbieden · 
maar om te voorkomen. 
Aan het bestuur van stichting "De 
Peelstrekels" en de besturen van de andere 
carnavalsve 
renigingen zal het niet liggen. Zij hebben er . 
alles aan gedaan waardoor velen een fijne 
carnaval kunnen beleven. 
Voor hen hoop ik dat u tijdens de carna
valsdagen in gedachten eens het glas heft 
op J:let karwei dat deze vrijwilligers ook dit 
jaar weer hebben geklaard. 

Via een kennis werd ik aan een entreekaart 
voor de Gala-avond van zaterdag 10 febru
ari 1996 geholpen. Er werd door hem nog· 
gebelt of ik wel zeker zou komen .. 
Niets vermoedend toog ik naar de 
Viersp~n, ruim op tijd en blauw van de kou. 
Het kaartnummer was tevens stoelnummer. 
Ik zat te genieten van enkele grandioze op
tredens. 

Opeens werd aangekondig dat de STRE
KEL van hetjaar gekozen ging worden. Na 
het vertellen van een gedeelte van mijn Ie

~ '\rensloop, enkele dingen die. maar wèinigen 
4 &11

1 ~\v isten, werd mijn naam afgeroepen. 
{' )U, (1 k Het was maar goed dat ik op dat moment op 
~ ri ~qS ·<i mijn stoel zat, anders was ik finaal achter

~,~\>~ . t:r er over gevallen. 
t}Vi \11°~\)\,# Het was een complete verrassing, ik kon 

\1 mijn oren niet geloven, mijn anders vlotte 
babbel was weg. 

De zaal was bijna net zo enthousiast als ik
zelf. · 
De onderscheiding door Prins Michiel was 
het begin van vele gelukwen~en. 
De onderscheiding heb ik zeer gewaar
deerd. WEnorm positief, zo gruts als ne 
pauw. 
Ik verkeer nu in een illuster gezelschap van 
Strekels van Deurne. Mooi, prachtig. · 

Ik vertrouw erop dat de volgende STRE
KEL van het jaar met evenveel plezier kan 
genieten. 

Alle Peelstrekels en Strekelinnekes, uit de 
grond van mijn hart BEDANKT.voor deze 
geweldige eer en _?it grandioze kado. 

PEELSTREKEL VAN HET JAAR 1996 

HANS KEEREN. 

Dan is het feest met stijl. Carnaval is geen 
feest van platte lol, geen gelegenheid voor 
misplaatste grappen. Ik wil aan de voor
avond van het carnavalsfeest geen moraal
prediker zijn maar geef aan de organisato
ren van carnavalsactiviteiten niettemin de 
goede raad de poot stijf en de teugels strak 
te houden. Dat alles onder het motto dat 
carnaval cultuur is. Ik heb er vertrouwen in 
dat de carnavalsverenigingen in Deurne 
zich zullen blijven verzetten tegen datgene 
wat volgens hen niet door de beugel kan. 

Maak er wat moois van. Doe dat met 
vriendschap onder ellrnar. Dan kunt u er 
trots op zijn. Ik wens u dat toe ook namens 

de wethouders. 1 ki'tl!- eef5 J 

\l!,itS• El('{ 
ALAAF! 
De burgemeester van Deurne op ! 
drs. J.W. Smeets 

CARNAVAL IS EEN 
VOLKSFEEST 

VOOR WIE MAAR WIL 
KOLOVON 

Dit krantje werd gemaakt door: 
Marcel C., Fons, Marcel v.N., Judîth, 
Mies, Coen, least and for the last: 2cc. 

Ter leeringh ende verrilaeck 

HERMAN-DAD 
(GIN FEMILIE VAN) 

Gaarne voldoe ik aan het verzoek om vopr 
de carnavalskrant van onze Peelstrekels een 
voorwoordje te schrijven. Wie zou dat niet 
graag willen voor zo een prominente orga
nisator van carnavalsplezier. Van 9 tlm 11 
februari wordt weer volop de mogelijkheid 
geboden om mede onder regie van de 
Peelstrekels te genieten van het carnaval. 
Bij uitstek een feest van ontspanning, la
chen, plezier maken en deelnemen aan zot
te feestelijkheden. Naast een goed humeur 
heb je er verder weinig voor nodig om je te 
laten meeslepen op de golven van muziek, 
zang en dans. Gevoelens van saamhorigheid 
en kameraadschap worden nog eens extra 
opgewekt en het geeft een goed gevoel om 
samen met familie, bekenden en onbeken-

den op te gaan in het gewoel. 
Een voorjaarsfeest na donkere dagen. Een 
gelegenheid om de stress en drukte van al
ledag even aan de kant te zetten. Gewoon je
zelf te zijn zonder dat er iets moet. Als· zo 
een gelegenheid wordt geboden grijp dan je 
kans. Mijn aanbeveling is dan ook om ge
leid door de Peelstrekels deze dag~n intens 
te vieren. De organisatoren wens ik succes 
bij het vele werk dat elk jaar wordt verzet. U 
wens ik hele prettige dagen toe, met vanuit 
de politie de slogan : "Drink met mate(n)" 

De afdelingschef, 

Deurne-Asten-Someren. 

Ieder moment van ons leven worden we, of 
we dat nu graag willen of niet, uitgenodigd 

. om keuzes te maken. · 
Ga ik wel of niet, zeg ik iets of niet, doe ik 
iets wel of doe ik iets .niet. 
Dat komt, omdat het leven ons uitnodigt en 
uitdaagt. 
Mensen en gebeurtenissen vragen om onze 
reakties. 
Zo komt de carnavalsvereniging "De 
Peelstrekels" weer tot ons om het carnaval 
van 1997 voor te bereiden. 
Ik heb een brief ge!qegen met het verzoek 
om een stukje te schrijven voor de carna
valskrant, die het startsein wil geven voor 
dit volksfeest. 
Ik mag dit doen vanuit mijn funktie als pas
tor hier in Deurne. 
Tussen de gewone dingen van leven, die op 
dit moment spelen, 
waarop ik met dit artikeltje bezig ben, pro
beer ik te kijken naar die gebeurtenis, die 
nog zo'n vier maanden op zich laat wach-
ten. .,... 

En vanafhet moment, dat dit verzoek er ligt 
met een dead-line voor het inleveren van 
mijn produkt, word ik voortdurend uitge
daagd om beslissingen te nemen, omdat 
mensen voortdurènd een beroep ·op mij 

. doen. "Kunt u ons kindje dopen, wilt u ons 
voorgaan in onze huwelijksviering, kunt u 
'n keer bij ons thuis binnenlopen, want ons 
pap maakt het niet zo goed, 
mijn vrouw is overleden." Daaqiaast zijn er 
legio overlegsituaties, bezinningsmomen
ten en weekendvieringen en ga zo ~aar 
doór. 

Over het algemeen draait net a11emaai om · 
het leven, het wel en wee van mensen, die 
in de geloofsgemeenschap ondersteuning 
vragen. 
In het kerkelijke jaar, in het leven van alle 
dag, rond feestdagen krijgen wij, mensen, 
volop de kans om ons in te spannen en om 
te ontspannen, om alleen of samen met an
deren aan het leven kleur en klank te geven. 
Voordat we binnen onze geloofsgemeen
schap beginnen met zo' n bezinningsperio
de in de veertigdagentijd (de vasten) bre
ken die drie dolle dagen weer aan van het 
carnaval. 
De gangmakers binnen onze Deumese ge
meenschap zijn dan ook leden van de car
navalsvereniging. Zij zorgen voor de nodi
ge aktiviteiten, waarbinnen de merisen, die 
carnaval willen vierep, iets kunnen vinden 
naar hurt gading om dit feest, geladen met 
humor en plezier, kans van slagen te geven. 
Ik hoop, dat het carnaval 1997 een echt 
volksfeest mag zijn 
rond de nieuwe prins en de raad van elf: een 
aanstekelijk feest, wa~rbinnen iedereen 

(die wil) m~e kan en mag doen 
' en in alle veiligheid en ~et respekt zal kun

nen genieten. 
Graag wens ik daarbij het bestuur, de prins 
en de raad van elf van de "Peelstrekels" 

·daarbij alle succes toe. Maak er een mooi 
gebeuren van, zodat velen met plezier zul
len kiezen voor het carnavalsfeest 1997. 
Alaaf!!! 

Pastor 
A. Hasselman 
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BESTE STRIKKELS EN 
STRIKKELINNEKES 

Om vast te stellen of ik in het voorwoord 
van de carnavalskrant "De Peelstrekel" in 
1997 niet te veel in herhaJing zal vallen heb 
ik de krant van 1996 nog eens ter hand 
genomen. De ondertiteling bij mijn foto had 
ik uiteraard niet zelf geschreven. Om dat te 
bedenken ("zou u van deze man een 
tweedehands auto dun; en kopen") vraagt net 
even meer creativiteit ·dan ik u te . bieden 
heb. Gelukkig dat ik niet in auto's handel! 
Hij mocht er overigens wel zijn, die 
carnavalskrant in 1996! En ook dit jaar ben 
ik ervan overtuigd dat deze krant niet zo 
snel in de kattenbak of elders zal belanden. 
Ie.der jaar weer lukt het de 
krantencommissie u een "echte" krant aan te 
bieden welke bol staat van -humor, 
redactionele teksten en wat al niet meer zij. 
Dit vraagt een enorme inspanning van vele 
mensen. Twee l.n het bij~onder zou ik vanaf 
deze plaats willen noemen, zonder overigens 
alle andere te kort te willen doen: Cor 
Brüggenwirth en Cees v.d. Broek. Al vele 
jaren · ziet u beiden namen vermeid in de 
"Kolovon", en al vele jaren steken zij ook 
de nodige tijd in het samenstellen (knippen, 
plakken en het nodige tekst schrijven) van 
het "vastelaovondkrentje vur Deurze". Niet 
meer dan terecht om hen beiden hier nog · 
eens bijzonder voor te bedanken en de hoop 
uit te spreke11 dat we ook volgend jaar op 
hun medewerking mogen rekenen. Zonder 
hen is het niet eenvoudig het e.e.a. op de rit 
te krijgen. , 
Iets wat mij opviel bij het lezen van mijn 
voorwoord in de krant van 199§ was het feit 
dat ik u hier nog niet kan melden wie onze 
nieuwe Prins wordt. Het zal u duidelijk zijn 
dat we zijn naam tot het allerlaatste moment 
geheim willen houden, en dus ook niet in de 
tekst kunnen vermelden, welke door de 
handen gaat van diverse kranten commissie 
leden. Hiervoor vraag ik uw begrip. 
Wel kan ik altijd de prins van het afgelopen 
jaar, . in dit geval prins Michiel 1,nog eens 
voor het voetlicht zetten. De bereidheid om 
zoveel energie te steken in het . carnaval 
binnen ons Peelstrekelrijk heeft hij volledig 
waargemaakt. Het was een pr~chtig feest 
met vele hoogtepunten en plezier. Ex prins 
Michiel 1, mijn dank hiervoor! Je 
regeerperiode was kort meer hevig!. Ik ben 
enthousiast over het feit dat je ons nu niet 
geheel in de steek laat en als voorzitter van 
de Club van Honderd nog · v~l goed werk 
voor ons wilt gaan verrichten.Ik wens je 
vanaf deze plaats een bijzonder gezellig 
carnavai 1997 toe, samen met je geweldig 
enthousiaste kapel "Krek Goe"en uiteraard 
veel succes inet je nieu}Ve<Stichtingsbestuur 
van de Club van Honderd. 
Een woord van welkom aan de nieuwe 
raads- en bestuursleden welke elders in deze 
krant aan u worden voorgesteld. 

Zoals u ziet is het ons als Stichtingsbestuur EVEN DE WEKKER , meesten over tot de polo-naise. Men 
wederom gelukt een gezonde uitbreiding te ZETTEN krijgt weer zin de carnaval; maar he-
geven aan de raad ·van elf alswel. het .• • • laas ....... We zullen nog lang moeten 
bestuur. Geen overbodige ·luxe met al dat Op een wrede manier trekt een door- ... wàchten. · 
vele werk van voorbereiding en invulling dringend . geluid mijn nog nauwelijks , Strekels en Strekelinnekes, nu eens 
geven aan de vele details voor, tijdens en na ~erkende hersens bi.nnen. Via een rou- geen verhaal vooraf over de carnaval, 
de carnaval. tmevolle armbewegmg kan het alarm maar over de tijd vlak na de carnaval. Jk . 
Ik stel vast dat het ook een goed gevoel op de wekker afgezet worden. De ogen h'oop dat straks iedereen, net als de 
geeft dat 2 ex-prinsen in het bestuur hebben worden geopend en kunnen het nauwe- , Peelstrekels, na de carnaval kan terug-
plaats genomen. Mensen met hun eigen lijks aanwe~ige licht .amper verdragen. kijken op een geslaagd en uitbundig 

De aansponng om uit bed te stappen, feest. unieke ervaring en dus ook een bijzondere . 
wat nog niet echt aantrekkelijk i~ aan- lk wens iedereen veel plezier en jolijt 

bijdrage in de komende jaren. Ook hier wH gezien de vloer koud aan zal voelen, . . 
ik niemand tekort doen, maar - een :oe; 

, wordt nog bevorderd door het feit dat ik 
compliment is op zijn plaats in de richting mijn voeten en benen bijna niet meer 
van het nieuwe bestuurslid Koen v.d. 

kan voelen; -Stijve spiererr. Wellicht gi-
Berkomortel. Als ex-raadslid had hij de steren verkeerd gestaan tijdens het af-. 
nodige ervaring welke hij nu optimaal benut sluiten van carnaval op de kiosk en bij 
voor zijn uitstekende invulling van zijn het verbranden van de Strekelpop. 
bestuursfunctie: Koen, geweldig!. Verdorie, carnaval zit er weer voor.een 
In het afgelopen jaar hebben we ook jaar op, maar ja, daar is niks aan te doen. 
afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Eindelijk kon na: een geslaagde carna-
Bart Aarts en zijn vrouw Irma. Na ·vele val de steek afgezet worden en kan voor 
jaren van inzet wilde Bart wat· meer tijd . . bijna jaar opgeborgen worden; blij 
voor andere zaken in het leven, zoals o.a. h , 

toe"".maar niet ec t. 
vader worden! Bart en Irma bedankt en veel Vlug een koude douche, scheren en de 
geluk voor de toekomst gewenst. tanden poesten en dan vlug naar de 
Veel geluk ook aan alle andere toekomstige Vierspan om daar samen met de leden 
moeders binnen onze eigen· geleding. 1996 van de Raad de 'St~ekelpan' af te bre
wás en 1997 wordt weer een goed jaar voor k 

en. 
de uitbreiding van onze aanhang van Daarnaast kunnen dan onder het genot 
Strekels en Strekelinneks. van koffie en thee de voorbije weken 
Al schrijvende moet in vastestellen dat ook door eenieder nog eens besproken wor
in dit voorwoord, net zoals in eerdere jaren, den. De sterke verhalen komen dan naar 
het vaak neerkomt op het vermelde van boven en de m:0menten waar het een en 
mensen, commissies of activiteiten welke ander. uit hand dreigde te lopen of 'klei
bijzondere .aandacht vragen. Met het gevaar ne brandjes geblust' moesten worden, 
overigens iemand of iets te. zµllen vergeten. worden overgeslagen; Alleen de leuke 

. Natuurlijk zijn er ook weer nieuwe en goede herinneriQgen blijven hangen, 
dansmarietjes, heeft het showballet veel en die zijn er volop. -· 
werk verricht, worden beide dansgroepen Rond de klok van vieren worden de jas

- getraint en begeleidt door uitstekende sen aangedaan en gaan de leden van de 
mensen, komt er weer een geweldig KHD Raad en de dan , aanwezige 
concert en staat de KVO, dit jaar voor het Bestuursleden naar Jozef aan 't Spoor. 
eerst in echte ·samenwerking met de Lopend of fietsend door Deurne herin
Peelstrekels, garant voor een prachtige nert nog maar weinig aan het feit dat 
boerenbruiloft. Oh ja, er zijn dit jaar voor hier enkele dagen geleden de grootste 
het eerst drie Klotgemulavonden met carnavalsoptocht van het Zuiden door 
geweldige artiesten én natuurlijk wil ik u de straten trok. 
allen oproepen om mee te doen met · die Bij het naar binnengaan kunnen we 
geweldige optocht. reeds de Prins en Prinses zien zitten. Zij 
Niet vergeten , mag ik . de vele stille houden het ondanks drukke werkzaam
medewerkers, de nieuwe commissie ,van heden .van de afgelopen dagen buiten-
bijstand, de moeders die de nieuwe pakjes · gewoon goed vol. · 
voor de dansmarietjes hebben gemaakt'. Het valt opdat de meeste Peelstrekels er 
Zoals u allen in . enkele regels zelf kunt nog redelijk tot goed uitzien. Al nage
vaststellen zijn er te veel mensen . en noeg iedereen, er zijn er ook die van
activiteiten om hier allemaal te vermelden. daag weer moeten werken, bij Jozefge
Mocht ik onverhoopt iemand vergeten zijn arriveerd is en de _haring geserveerd 
l,lier in het bijzonder te noemen, miJn wordt, kan het bier weer rijkelijk vloei
excuses. Het mag echter duidelijk zijn: als en en-heeft het Haringschillen zijn aan..: 
voorzitter van zo'n club is het een genot aan ·vang genomen. . 
de organisatie te mogen werken V11D een . Tijdens deze middag worden ook al de 
dergelijk groots feest, samen met zoveel eerste foto's door de aanwezigen beke
fijne mensen die . zo'n . geweldige ken en uitgebreid besproken. Als dan de. 
ondersteuning geven. Alle bedankt, ook dit uitbater van het. etablissement na enige 
jaar weer!!! tijd carnavalsmuziek wordt gedraaid 
Rest mij onze nieuwe prins (en prinses????) begint het weer te kriebelen en gaan de 
heel veeJ geluk en plezier te wensen voor de 
komende carnavalsperiode. Ik verheug mij 
nu reeds op dit jaar en samen met mij vele 
Strekels en Strekelinnekes om samen met · 
jullie er een geweldig feest van te maken. 
Ik zou dit jaar willen sluiten met de wens 
welke de heer W. Geerts, als voorzitter van 
Stichting de Peelstrekels", in de allereerste 
Peelstrekelkrant, verwijzend naar hetgeen de · 
pastoor,de burgemeester en de adjudant van 
de politie gedrieën uitte " dat hetgeen 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". 
U allen heel veel plezier 'toegewenst!! 

Geerd Jansen 

SHOWDANSGROEP 
Ze hadden gevraagd wie er dit jaar iets 
irr de carnayalskrant wilde schrijven en 
omdat ik er nog niet heel lang bij zit, 
had ik gezegd dat.ik het wel wilde doen. 
Ik heb nu 3 dansen meegedaan en ik heb 
me nog geen minuut verveeld. 
We hebben ook een hele gezellige 

- groep en er wordt ontze.ttend veel gela
chen. 
Onze groep bestaat uit: Anne-Mijke, 
Karlijn, Marion, Sarah, Lindá, Corine, 
Ilse, Mandy, Joska, Lieke, Els en ik 
(Inge). . 
We worden begeleid door Anny 
Berkers en onze kleding wordt gemaakt 
door Sien Verbaarschot. 
Ik kan je àanraden als je dansen Jeuk 
vindt en als je lol wilt hebben en lekker 
wilt bewegen op muziek dat je eens 
naar ons "spetterende" optreden komt 
kijken' bij het K:J.otgemul en gala-avon
den en dan maak je alles tot de laatste 
druppel mee. 
We hebben er veel voor moeten oefe
nen, maar het wordt dan ook heel spec
taculair: de regendruppels zullen die 
avond uit het dak vallen ..... dus kom kij
ken!!!! 

- Groetjes 
. Inge Meulendijks. 
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Politie tot uw Dienst. 
- In .de nl,lcht van dinsdag op donderdag 
is door de politie een dader opgepakt. 
De 34jarige man,' die met een half ge
smolten Magnum enige cafe bezoekers 
onder schot hield, is in verzekerd_e be
waring gesteld. Bij de schermutseling 
die ontstond toen men de man het 
wapen afhandig probeerde te maken 
smolt het resterende deel en bleef er 
niet meer over dan een ongevaarlijk 

· houten staafje. Dit houten staafje is 
overhandigd aan de officier van justitie, 
die bij de inbeslagname aanwezig was. 
Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat. 
er een verbod komt op de verkoop van 
Magnums. · Wel overweegt men een 
legitimatieplicht. 

- De Deumese politie beschikt voortaan 
over een geheime politiehond. De zo
genaamde "underdog" kan naast vlie
gen, zwemmen en galopperen ook 
miauwen en blaffen. 

·ECHT l(W ALITEIT 
ECHT STDL 

: Rectificatie : Abusievelijk is vernÎeld 
dat de Deumese politie een geheime 
politiehcmd heeft. Dit moet zijn : De 
Deumese politie heeft NIET de be
schikking over een geheime politie-
hond. · 

- " DAS ist schön." Met deze woo,rden 
besloot Feldwebel Hedu Boele van het 
bundeskriminalambt te Aken zijn toe
spraak in de gezellige kantine van het 
Deurnese politiebureau. De toespraak 
vond plaats in het kader van een uitwis
selingsprogramma dat de politie heeft 
met onze oosterburen. De komende 
twee weken zal een Duitse politie
functionaris "meelopen" met onze da
mes en heren. De maand daarop is het 
tijd voor een aantal Deumese functio
narissen. Een en ander is het initiatief 
van de Nederlandse schrijver Krimi 
Chiem en zijn Duitse equivalent 
Derrick Tatort. 

HEMA 
. ECHT HEMA DEURNE 

---
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Techn. Adviesbureau Eltink B.V. 

lngenieurbüro ELBO GmbH 

Wij staan klaar voor al uw 
werktuigbouwkundig tekenwerk van de eerste 
bout tot en 7 ; omplete projekten. 

Ook tijdens de karnaval blazen wij ons partijtje 
mee!!! c{ · 

Techn . Adviesbureau Eltink BV 
Hulterman 64 

lngenieurbüro ELBO GmbH 
Bruchweg 27 

5721 MD Asten 
Tel. 0493-696934 
Fax 0493-697282 

~ 
B.V.-
BOt-

B.V. BOTIM 
TIMMER-en 
MEUBELFABRIEK 

41751 Viersen 
Tel. 02162-51004 
Fax 02162-41345 

Wij 1everen U : 

KW ALirTEITS 
TIMMER-en 

MEUBELWERKEN 
Met als speciaUteit: 

7 
Renovatie- en restauratiewerken, 

( Vast meubilair, exclusieve trappen en 
betimmeringen. 

BOTJM: Kwaliteit voor een korrekte pr ijs. 
Garantie. ; 

·· Service. C. 

Zeer geren_ommccrc?e referenties vm1 tvntc en <- -· kleinere pro1ektc11 beschikbaar. 

lndustrieweg 27 IJ .G3 •'. 
5753 PB Deurne (N.B.) _?" 
tel. 0493-312877 · 

p- ----11 DICK REMMEN ASSURANTIEN 

DRA *Verzekeringen *Hypotheken 
*Pensioenen *Financieringen 

Julianastraat 13 5751 JW DEURNE. Tel. 0493-317184 

1 
·' 

". 
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IK GENOOT MET 
VOLLE TEUGEN 

Op 7 januari 1996 werd ik, Michiel 
1, bij de gratie van ik weet niet wie 
of wat uitverkoren tot Prins Carna
val 1996. Nog geen jaar later heb ik 
afscheid genomen als Prins en is 
mijn waardige opvolger geïnstal
leerd. Carnaval was dit jaar voor 
mij een buitengewoon feest, dat in 
uitermate goede sfeer is verlopen. Ik 
heb er samen ·met heel veel mensen 
intens en met volle teugen van 
mogen genieten en bewaar er zeer 
goede herinneringen aan. 

Al direct na de onthulling mocht ik 
zeer hartelijke en verrassende 
reacties ontvangen. Ik kon van te 
voren niet bevroeden dat mensen in 
Deurne zo meeleven met Prins 
Carnaval. Tal van kaarten, persoon
lijke reacties en aardige attenties 
vielen mij ten deel. Op straat, bij de 
verenigingen waar ik lid van ben, in 
de cafés, overal in Deurne werd ik 
gefeliciteerd en ondervond ik veel 
sympathie. 

De aanloop naar het echte Carna
valsfeest heb ik als hartverwarmend 
ervaren. Allerlei mensen hebben 
zich enorm ingespannen om voor 
mij het carnaval tot een doorlopend 
succes te maken. De buurt versierde 
op een voortreffelijke wijze de straat 
en de residentie. Krek-Goe, mijn 
eigen caranavalskapel verzorgde een 
serenade en een heuse optocht in de 
Walsberg. Voorafgaande _ aan de 
receptie mocht ik een serenade 
ontvangen van de Koninklijke 
Harmoiiie die mij vervolgens per 
open rijtuig naar de Vierspan bracht. 
De receptie zelf was een enorme 
belevenis, zoveel mensen en z.oveel 
mooie reacties en attenties. De 
avond Rond Om de Prins, voorafge
gaan door een serenade van onze 
onvolprézen Hosbengels, was een 
van de hoogtepunten. Diverse 
mensen en clubs hadden een spits
vondige en komische act of toe
spraak voorbereid. Allen die zich 
hier voor hebben ingezet wil ik 
graag nogmaals bedanken. lil het 
bijz.onder wil ik mijn voorganger 
Prins Kees 1 bedanken voor de 
presentatie van deze avond. Kees en 

zijn vrouw Marjan b n ik. veel dank 
verschuldigd voor (d wijze waarop 
zij mij als nieuwbakken Prins 
hebben bijgestaan. 
Tijdens de aanloop naar het carnaval 
ben ik mij ook meer bewust gewor
den van het enorme werk dat de 
Peelstrekels · verrichten. Alles is 
perfect georganiseerd en loopt op 
rolletjes. Men heeft naast de zorg 

. voor de gala-avonden, de prinsen
brunch en het klotgemul ook aan
dacht voor mensen die het carna
valsfeest niet zo maar bij kunnèn 
wonen. Men organis ert een carna
valsavond in de "Nieuwenhof" en 
een geweldige bejaardenmiddag. 
Ook gedurende de carnaval is er 
aandacht en zorg voor alle inwoners 
van Deurne. Niet alleen is er de 
optocht en vertoeft men in cafés, 
men bezoekt ook het Rijtven, het 
ziekenhuis, het kinderbal en de 
WIK. Ik vind het zeer waardevol dat 
ik van dichtbij heb mogen ervaren 
hoe de Peelstrekels carnaval voor 
alle inwoners van Deurne organise
ren. Het bestuur en d raad _van elf, 
de dansmarietjes, de Pr-cie en vele 
anderen die zich v or dit feest 
inzetten verdienen hiervoor respect 
en waardering. 

Carnaval zelf was vanaf vrijdag tot 
en met het rituele popverbranden 
een groot bruisend feest. _De op
tocht, het sleutelafhalen, de diverse 
bez.oeken: alles was overweldigend. 
Het waren onvergetelijke dagen die 
wij hebben kunnen vieren in vreug
de en vriendschap. Mensen, jong en 
oud, hebben alle dagen enthousiast 
en vrolijk feest gevierd ronder 
vervelende incidenten. Ik hoop dat 
het Carnavalsfeest zo bijdraagt aan 
de gemeenschapszin in Deurne en de 
wijze waarop wij door het jaar heen 
met elkaar omgaan. 

Mijn lijfspreuk was ''Carnaval . 
1996: geniet ervan m t volle teu
gen", ik heb er met volle teugen van 
genoten. Iedereen die daar in welke 
vorm dan ook een bijdrage aan heeft 
geleverd, bedankt! 

Prins Michiel 1 · 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1997 

BEDANKT 
Op deze manier wil ik êenieder die op 
welke manier dan ook zijn steentje 
heeft bijgedragen om te komen tot een 
geweldig carnaval 1997, bedanken voor 
zijn of haar inzet. t . 
De Peelstrekels lrnnnen niet zonder al 
die vrijwilligers, ·die belapgeloos .vele 

. uren steken in het mede opzetten van de 
. diverse aktiviteiten en het spreekwoor
delijke ' fröbelwerk' uitvoeren. 
In het bijzonder wil ik toch nog Bart en 
Irma Aarts bedanken, die dit jaar, o.a. 
vanwege gezinsuitbreiding, hebben be
sloten hun Peelstrekelaktiviteiten aan 
de wilgen te hangen . 
. Bart is jarenlang lid geweest van de 
Raad van Elf en de laatste jaren aktief : 
als bestuurslid. Onder zijn hoede wer
den bijvoorbeeld de jaarlijkse 
Klotgemul-avonden georganiseerd ~ en 
Irma had zitting in de CIC-cie., een 
commissie · voor intimi binnen de 
Peelstrekels· wel bekend. 
Een ànder persoon, die gedurende· de 
carnavalsperiode een niet te onder
schatten rol had in het Peelstrekelrijk, 
die ik alsnog wilde ·bedanken· is onze 
ex-prins Michiel I. 
Op het moment dat het we als bestuur 
besloten om Michiel te vragen om tij
dens carnaval 1996 als Prins was nog 
niet duidelijk hoe hij zou gaan funktio-
neren. _ 
De nodige twijfels rezen de pan uit op 
het moment dat door een onachtzaam
heid van ondergetekende Michiel I er 
stiekem tussenuit kneep en zijn heil 
ging zoeken fn een ander etabilissement· 
dan waar op dat moment zijn eigen 
Peelstrekel-aanhang vertoefde. Foutje 
nummer 1 was geboren. De minimale 
foutjes, zeker in combinatie met een 
geestverrijkend vocht, stapelden zich 
op en het werd dan ook een crime om in 
samenwerking met adjudant Petro zijne . 
Hoogheid in toom te houden. Maar op 
straffe van e.x-communicatie en de drei
ging tijdens de carnavalsdagen in een 
tuigje te moeten rondlopen, toomde zij
ne Hoogheid in. Maar nu het blijkt dat 
een aantal dames in de direkte .omge-

. ving van de ·Peelstrekels in blijde ver
wachting zijn, lijkt het of zijne 
Hoogheid niet alles in toom heeft kun- · 
nen houden ... 
Maar toch, Prins Michiel I heeft zijn 
taak op een voorbeeldige manier uitge~ , 
oefenden was er verantwoordelijk voor • 
dat carnaval 1996 in het Peeistrekelrijk 
op een 100%. sucÇ,es µitdraaide. 

· Waarvoor mijn dank mede nam~ns , de 
Peels~ekels, 

Vorst Hans 

EVEN 
VOOl{STEL-LEN -

Willem-Jan Tilborghs, 

Getrouwd met Simone Goossens, ('.' 

Zij wonen in een knus optrekkie in d'n 
Heiakker en zijn in. het bezit van unnen · 
hauwep vogels en een zooi konijnen. 
Verder squashen ze allebei en zijn ze 
liefhebbers van de wijnmakerij. ' 

Veel' plezier met carnaval ....... . 

Willem-Jan ên Simone 

'mannen met spatjes' 

BESTE 
PEELSTREKELS 

Als echte carnavalsvierder is het door 
mijn ouders met de paplepel in gege
ven. Als klein menneke w~s ik er met 
carnaval al graag bij. Vroeger samen 
met mijn zus diverse keren met de kin
deroptocht rnêe gelopen en later ook 
nog als d;in~paar een aantal jare_n op de 

. planken gestaan. · 

Ook het toriproaten heb ik van geen 
. vreemden. Náar het goede voorbeeld 
van vader heb ik 15 jaar geleden voor , 
de eerste keer opgetreden als kletser tij
de-ns cfe bejaardenmiddag. Het kletsen 

·'is ~en hobby die ik graag ~ doe. "-
, -

Ook.de afgelopen j~ren neb ik nog di
verse malen met een stel vrienden met 
de grote opto~ht mêê gelopen. En vorig 
ja.;r P,eeft iedereen kunnen zien, " dat ik 
ze niet alle zeven heb, wonhe". Daarom 
.denk ik, dat ik gek genoeg ben om de 
carnaval cmk eens _met ene steek op mee 

· te maken. 

Nu j~llie w.ete~ dat ik ene grote èarria
valsgêk ben, hoop ik dat jullie mij ook '1 

·latei!. zien met : carm~ _ val hoe gek jullie ' 
zijn. 1k wen~ ~edereen ene gezellige 

. camaval-1997 niet veul'plezier: -

Raoul Kivits (Raadslid) 
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FIETSENDIEF GENEZEN! 
Therapeuti éh centrum "Dé Zwenk" 
heeft afgel pen jaar veel succes 'ge
boekt met de behandeling van een ch-"" 
ronisch fietsendief. Dè delinquent die 
per dag zo 1 n drie fietsen stal is helemaal 

·genezen. Al ruim vier maanden heeft 
hij geen fi ts meer aangeraakt. Het is 
echter wel vervelend dat de man nu zijn . 
werkterrein verlegd heeft, omdat hij in 
het bezit is van-een rijbewijs, dat hij op 
kosten. van het centrum heeft gehaald . . 
Therapeut Sjalç Prozak overweegt de 
man opni uw onder behandeling te 
stellen en hem op te laten gaan voor een 
vliegbrevet, want: "Vliegtuigen jat je: 
niet zomaa.r". 

· BIJVOOR.8EELV: 

Deurne Recreatie by. 
Molenstraat SOA 
57.51 LE Deurne 
Telefoon 0493-322623 
Telefax 0493-311128 
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CLOWNSPAK KEN 
SCHO.RTJASSEN 

KINDERPAKJES 
KIELEN 
SPU7TBUSSEN 
PETTEN -
DORUSTRUIT JES, 

~--il ~·<sA-
LACO 

-

Hoonings & Verhees 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glaszetten en glasreparatie, b_ehangen en afwerken 

Kolgans.4-6, 5754 CS Deurne, tel. (0493) 3119611317487 

CHINEES INDISCH 
BRAILLE T.V. . . SPECIALITEI'TE.>. N RES •. 
\!ia een ingenieuz~ uitvinding kunnen . , . . T A URANT 
binnen~ort .ook . blinden _:r.v. kijken. , lfIJ:Q. Wr . A ~ rnt . _ .sm· t .. Jozefstraat l l 
Door ljet ~gena~<!e ·~orreldraw" · - . z .I:l.1 

- .r1.CI.: ·' . _ 
beeldscherm is de optjsch gehinderde. · · - - · .', _ .. 
in staa~ om met zijn handen "te kijken": a:;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiii!i.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;i;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiii=-!.I 

Ambachtelijke Frituur ' 

jfriture "(;o'i ~orner" 
Molenstraat 67 Deurne Tel. 0493-317191 

GEOPEND 

Woensdag Vm Zondag 11.30 uurVm 24.00 uur 
Tegenover het Zwembad 'd6 Wiemer 

Autoschade? 
Stuur 'm naar 
Schonewille! 

L-

UMNTIFIEIMl.JF;·· 
"J 

Bel 0493 319319 
r"'\ . , .. 

,~i schonewille 
AUTOSCHADE• LAK SPUITERIJ 

Dr. Hub van Doorneweg 20 Deurne 

"De Martînet" 13 
Deurne 

Telefoon 314774 

Ontdek de wereld van 
muziek in de best gesorteerde 
cd-speciaalzaak van Peelland. 
Kom langs en zoek op je 
gemak naar jouw muziek. 
Indien je dit wenst staan wij 
klaar met persoonlijk advies. 

W u.r. de kennis en collectie 
van andere cd-zaken ophoudt .. 
begint het specialisme van : 

"de muziekfontein" 
T SMEELEN-HAGELAAR 

KERKSTRAAT 30 ·HOEK MOLE fll.AAN 

DEURNE 0493 31'3537 
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'helemaal zelf gemaakt'' 

Uiteraard wil ook de Detirnese Brandweer 
deze kans aangrijpen om middels dit 
periodiek gratis in de publiciteit te komen. 
Gratis is immers ook bij ons een 
toverwoord, ook wij slaan niets af als· 
vliegen en sommigen onder ons zelfs dat 
niet eens.In voorgaande jaren brachten wij 
u achtereenvolgens op _de _hoogte van onze 
inzetbaarheid tijdens Cl\lllaval en de 
voortreffelijke selectie van korpsleden. 
Dit jaar willen wij, ter geruststelling van 
u ·allen, laten zien dat wij middels 
voortdurende oefening zeer geschikt zijn 
voor de ons toebedeelde taken. Vroeger 
immers, was de brandweerman al zeer 
capabel als hij met een grimmige blik in 
de bijkans toegeknepen ogen, terwijl de 
rook hem in de neus kriebelde en de 
vlammen hem in het verweerde (ja, wat 
wil je .. ) gelaat sloegen, de brandslang in 
de eeltige knuisten kon houden teneinde 
de fraaiste branden onbekommerd te 
blussen. Heden ten dage is dat niet meer 
zo. Weliswaar mogen wij nog regelmatig 
genieten van de kleme geneugten des 
levens- zoals peel-, fabrieks-, ruigte- en 
woning-branden zonder slachtoffers, 
steeds vaker echter wordt onze nacht- en 
zelfs onze dagrust verstoord door 
meldingen van verkeersongevallen, 
katteninbomenenzo, op drift geraakte 
wasmachines en bedrijfsongevallen. Door 
een uitgebalanceerd oefenprogramma zijn 
onze mensen in staat al deze calamiteiten 
op voortreffelijke wijze niet alleen het 
hoofd maar ook den breeden schouder te 
bieden. Graag geven wij u van deze 
oefeningen enige voorbeelden. 

duikertraining 
Zoals u zult begrijpen is een uitstekend 
toegeruste organisatie (tevens zijn wij zeer 
uitgrust) als de Deurnese Brandweer niet 
compleet zonder enkele duikers voor 
eventuele calamiteiten te water. Om deze 
mensen te trainen en te harden schromen 
wij niet om in de maanden november, 
december en januari, wanneer het buiten 
vriest dat het kraakt, de varkens dansen 
op 't ijs en de overwinterende vogels 
snotpegels aan de snavels hebben hangen, 
onze duikers pp te roepen voor een 
bijkans onmenselijke training in 't water. 
Met verbeten trekken rond de 

onverzettelijke mond zien wij hen uit hun 
automobielen komen, wolkjes uitblazend 
in de alles doordringende vrieskou en nog 
gekleed in warme duffelse jassen, vrolijk 
gekleurde wanten en modieuze mutsen. 
Stampvoetend, vanwege de bijkans 
bevroren voeten, trachten zij dan het vaak 
dichtgevroren slot van hun achterklep te 
openen om de duikuitrusting te 
bemachtigen en met verkleumde vingers 
wordt nog vlug een sigaretje gedraaid dat 
bibberend wordt aangestoken. 
Hierna wordt begonnen met de oefening. 
Gruwelijke details hierover zullen wij u 
onthouden, u kunt zich de ontberingen die 
deze kwieke knapen moeten doorstaan 
vast wel voor de geest halen. We zullen 
hierop dan ook niet verder ingaan. graag 
bedanken wij vanaf deze plaats de directie 
.van 'de Wiemel' voor 't gebruik van 't 
binnenbad, wel willen wij in het _vervolg 

·graag oefenen na sluitingstijd, ·we vielen 
nogal op tussen het schoolzwemmen. 

hitte 
Niet alleen de bitterste koude, ook 
extreme hitte moet de vrijwillige 
brandweerman kunen verdragen. In het 
verleden staken wij daartoe willekeurig 
aangewezen panden in de hens en 
probeerden vervolgens zo lang. mogelijk 
binnen te blijven. Bij voorkeur deden wij · 
dit wanneer de bewoners niet thuis waren 
zodat ze zo min mogelijk last hadden van 
onze aanwezigheid. Vaak echter troffen 
wij lieden die slechts zeer zelden hun 
huize_n verlieten . en aangezien, ~lfs ons 
geduld eindig is restte ons niets · anders 
dan hen, voor hun eigen veiligheid·, ·het 
huis uit te sturen alvorens we de ,·roge · 
haan victorie lieten ktaaien. ~ 

Hartverscheurende taferelen trokken aan 
ons netvlies voorbij als mensen- terug 
wilden in hun brandende woonstee om een 
achtergebleven huisdier of geliefd bezit uit 
de vuurzee te redden maar wij stonden 
pal. · Na zo lang mogelijk de warmte 
getrotseerd te hebben verlieten wij danhet 
pand en trokken naar de meest nabij 
gelegen tapperij om de gehele oefening te .. 
evalueren. lildien nodig hielden we ons 
daags daarna nog bezig met hetnabh1ssen . 
van de rokende puinhopen. · · ' · 
Deze wijze van . oefenen echter werd ons 
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dl)or de Deurnese bevolking niet in dank 
afgenomen en hoewel de in omvang 
toenemende kerstpakketten van de lokale 
aannemers een stimulans waren om door 
te gaan besloten we toch om te zien naar 

.andere methoden. Na het onderzoeken en -
uitproberen van . versch-illende 
mogelijkheden (~onnebankkuren, 

bruincentra, zwartwerken bij hoogovens) 
denken we een redelijk alternatief 
gevonden te hebbèn. Jaarlijks offeren wij 
ons een maand lang op voor het welzijn 
van 't algemeen en gaan, op kosten van 
de gemeente, met het gehele korps vier 
weken naar een zuidelijk gelegen oord. 
Daar zullen wij ons dagelijks blootstellen 
aan de gruwelijke hitte van de zon die op 
verraderJijke wijze door het witte zand 
weerkaatst wordt. Hoewel de over zee 
komende wind voor verkoeling kan 
zorgen, wilen wij hiervan geen gebruik 

· maken · en. zullen hiertegen krachtig 
protesteren. Wel zullen we, teneinde 
uitdroging te voorkomen voldoende vocht 
tot ons nemen, ook in de avonduren. 

treinrampen 
De Deuinese brandweer sluit ook haar 
ogen niet voor de gevaren van de 
hed~ndaagse maatschappij, Wij zijn er ons 
zeer wel van bewust dat de treinen die in 
de nacht door Deurne ra.Zen. niet alleen 
aanmaaklimonade bevatten. Ook zware 
metalen (zoals lood, koper en oud ijzer), 
bratwursten_ en chloor worden over de 
rails vanuit Rotterdam naar het Duitse 
achterland vervoerd alwaar zij 
aclitereenv<:>lgens verwerkt worden tot 
Mercedessen, Duitsers en w .c.eend. Om 
de risico's die aanieen dergelijk. transport 
over spoor kleven beheersbaar te houden 
en adequaat. te. kuÎlnep. . reageren bij 
calamiteiten is het nó0dzakelijk dat onze 
brllJ1.dweerlieden:-op, .:dé ·:ho9gte' zijn 'van 
alle 'ins en outs' v.an vei:vger per .trein. ·: 
wë hebben ' dàn_ ook · eenieder · een '
·o. v .jaarkallff ter beschikking gesteld. 

trauma-teams 
Wat wij u ook niet willen onthouden is de 
training van onze . trauma-teams. Deze 
mensen komen terecht in situaties waarin 
menselijk, dierlijk . en plantaardig lèed, 
gruwelijkheden, en ellende "zich 
opdringen. Horror-achtige "' taferelen, 

org1en, bloederige verwondingen, 
splinters, in de vingers en zaken die zelfs 
de verbeelding van regisseurs van . 
griezelfilms te boven gaan worden hun 
deel. Om deze vrijwilligers, · deze mensen 
met het hart op de juiste plaats (iets 1inks 
van 't midden, dachten we) om deze 
mensen voor te bereiden op hun bijna 
bovenmenselijke taak. laten we hen iedere 
twee weken de gemeenteraadsvergadering 
bezoeken. 

Helaas is de ons dooi: de 
carnavalsvereniging toegemeten ruimte in 
deze krant te beperkt om u verdere 
voorbeelden te schetsen. Graag hadden 
wij u nog verteld over onze oefensessies 
bij autosloperij de Keijzer in Helmond. 
Waar in de Helmondse binnenstad als 
vrijwilliger aangewezen automobilisten 
met auto en al vrolijk zwaaiend en 
roe{Yend de pers in gingen, waarna wij 

. lien met . behulp. van onze moderne -
àpparatuur eruit knipten en sneden. Of 

· over onze oefeningen ·met vangzeilen 
waarbij de gebruikte lotus-slachtoffers 
naderhand ècht behandeld konden worden, 
Daarover misschien volgende keer meer, 
ondertussen oefenen wij evenwel driftig 
verder om op alles voorbereid te zijn. 
Het ga u en ons goed, 

1oost :Vtm den Broek, commandant 
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Timmerwerken ',,, ~ ; · . •: : TRA PEN 

'- L_JJ_ - 1 i . -.,, --·: : ' . 
: JJ, • - DEUREN 

-,~ KOZIJNEN ._,,.___.,,__, 

EN AL UW KLEIN ONDERHOUD -

Wolsbergseweg 17 5752 BL De.urne 
-ieiefoon ft493 ~ 3150~9 Telefax 0493"322045 

- Pául Gobriëlstraat 60 ---- -
~ ~ __ - - - - - 5753 DG -Deurne 
=- - == -- - - - - Tel. 04930-11041 viVii i \t.~ FaxQ4930-10989 

-DRUKWERK SERVICE 

. Uw specialist ~A/ 
op schadegebied 0 

-AU î 0 WASSERETTE 

Paul Gabriälstraat 14 - Deurne -Tel. 0493-311063 

Met carnaval -
mag het 

varken kapot ... 
veel plezier 
.ermee! 

NOOYEN ROOSTERS BV 

Fabriekstraat 12- 5753 AH DEURNE 
Tel. 0493-316860 -

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

? 
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O Winkelinterieuren 

0 Projekt meubelen 

0 Exclusieve timmerwerken 
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INTERIEURPROJEKTEN 

/ 

-H. Martens 
Paul Gabriëlstraat 9 

_ _ TeL 0493-316282 

VOOR AL UW DIEPVRIES PRODUCTEN 

TinunerbedrijfJ.Joosten 
Kuilvenweg 15" 
Tel. 0493-317213 

5752 RR Deurne 
Werkplaats: 316153 
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OPSTEKER 1996 
EEN STEEK EN EEN PO OFfEWEL 
D'N OPSTEKER 1996 

Binnen alle hilariteit van de PR-Cie 
heeft ook de · onderscheiding d'n 
-Opsteker een speciale weg tot zijn 
doopsel ondergaan. 
Qua naamstelling is de .' naam 
"Opsteker" (incl. versierselen) niet van 
het ene op het andere moment tot stand 
gekomen, dit is ook bijna ondenkbaar 
als de PR-Cie een dusdanige onder
scheiding in het leven gaat roepen. 
Wie de onderscheiding goed onder de 
loep neemt ziet er rare en maffe ge
dachtenkronkels uit de verschillende 
breinen van de PR-Cie stromen ~ De 
steek, als vertrouwd symbool van de 
carnaval, is niet moeilijk te onderschei
den. Met de Po wordt het wat moei
lijker, nee niet de . half uitgedroogde 
rivier in Noord-Italië, maar een werke
lijke "eigen-behoefte" pot, gebruikt 
voornamelijk in (niet Deumese) zie
kenhuizen en door zojuist bevallen 
vrouwen. Daar het de onderscheiding 
de Opsteker betreft Wordt derhalve voor 
alle duidelijkheid de steek in onder:
scheidingsvorm op de po geplaatst. Qua 

naam en uitbeelding zijn we nu voor 
eeuwig alle vraagstellingen· (naar· mag 
ik hopen) kwijt. 
Wat echter belangrijker is is de gedach
te welke achter de onderscheiding 
schuil gaat. Voor mensen buiten . de 
Stichting zal dit hoogstwaarschijnlijk 
minder aanspreken, binnen.de Stichting 
echter des te meer. Het is een bevesti
ging dat wij als Stichting, in de ogen 
van de PR-Cie, een goed stuk werk 
neerzetten. 
Dat ik dit jaar in de gelukkige omstan.
digheid mag verkeren deze onderschei
ding te mogen ontvangen is mij een bij
zonder groot genoegen. De onderschei
ding zal met trots op de revers van het 
smoking prijke:,n en zal met verve wor- . -
den gedragen. Ik mag me scharen in de 
illustere rij van mensen welke de afge
lopen jaren deze onder§cheiqing heb
ben mogen ontvangen, zowaar niet de 
minste binnen onze Stichting. 
Ik wens de PR-Cie vanaf dez~ plaats 
alle wijsheid toe in de te organiseren ac
tiviteiten voor carnaval 1997. 

Marcel v .. Nunen 

P-INK PANTHER 
REVIVA~ 

Al meer dan 10 jaar swingt de New 
Orleans style jazz en blues band "the 
Pink Panther Revival" de carnavalsda
gen door. 1 
Op onverwachte momenten en onver
moede plaatsen treden zij op met on
vervalste goed in het gehoor liggende, 
real jazzy, muziek. 
Inspiratie komt van het publiek, de om
geving en het moment, en onverwachte 
opduikende gastmuzikanten. Hierbij 
worden de bandleden opgezweept tot 
grote muzikale hoogten door hun ge-

passioneerde swingmaster Theo Lokin. 
Hun enig vaste punt in plaats en tijd in .. 
die dolle dàgen is het "Rooie Boedjes 
Fist" bij café "DE Sleutel" naàst de 
Blokker, maandagmiddag van 15.00 tot 
18.00 uur. · · 
Opschrijven of uitknippen en ... . even 
een uurtje gezellig langs komen zoals 
elkjaar die 300 andere Deurnenaren. Er 
is altijd iets te doen of iemand diè je 
kent. Trouwens .... wie h~t mooiste rode 
hoedje draagt kan een zeer fraaie taart 
winnen van bandlid Victor Schiks. 
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EEN ONVERGETELIJK 
~ FEES.T 

Onze dansmarietjes 

. Hierbij treft u een foto aan van onze 
dansmarietjes, welke in 1997 onze 
nieuwe Prins (en mogelijke Prinses) 
zullen ·gaan begeleiden. Zoals u ziet, 
hebben zich enkele wijzigingen voor~ 
gedaan en zijn er nieûwe "durskes" aan 
ons team toegevoegd. De namen van 

·hen treft u'onder de foto aan. 
Ook voor 1997 is ónze trainster 
.Christien er uitstekend.in geslaagd met 
dit jortge team een nieuwe dans in te 
studeren onder . de bez~elende leiding 
ván Harriëte. Vanaf deze plaats wil het 
bestuur hen allen tiedanken voor de 
getoonde inzet en wenst hen voor het 
carnavalsseizoen 1997 veel succes toe. 
Heb je ook zin' in veel dansplezier en 
gezellig trainen en een meer dan uit
stekende cainaval, meldt je .· dan als 
nieuw dansmapetje bij het secret~aat 
van onze carnavalsstichting De 
l>eelstrekels. · 

Namen~ het stichtingsbestuur 
Geerd Jansen 

De jaarlijkse verheffing van een der 
ing1:;zetenen van het Peelstrekelrijk t<)f 
Prins Carnaval is doorgaans tot aan het 
suprème moment van de onthulling een 
beter bewaakt geheim dan heden· ten' 
dage de staatkundige bemoeienissén 
van Huis ten Bosch met de landspoli- . 
tie k. -
De uitverkiezing van onze zoon 
Michiel fot ~rins ,Carnaval 1996 ver-· 
raste ons derhalve volkomen, maar ver
baasde ons geenszins. Wij hadden, al 
lang voorzien dat deze rol heqi. op het 
lijf geschreven zou zijn. · 
Wij, zijn ouders en familieleden hebben 
van zeer dichtbij mogen genieten van 
een hele reeks feestelijke_ carnavals
activiteiten. Er waren aardige en sym
pathi~ke reacties van heel veel mensen, 
met name ook van de buurtgenoten die 
ons huis de.allure gaven van een vorste
lijk verblijf. Muziekgezelschappen van 
àllerlei allooi marcheerden af en aan en 
zetten niet alleen de buurt macir.ook ons 

. ~ huis-feestelijk op stelten. We waren te 
ga:st op carnavaleske recepties" ont
vangsten en bijeenkomsten, 'betraden 
cafés en soortgelijke ·1okaliteiten waar 
we voorheen geen voet over de drempel 
hadden gezet en ons hele gezin .beleef-

de na tuurlijk vooral ook veel plezier 
aan de· eigenlijke viering van carnaval 
vanaf de sleutelov:erdrácht tot en met de 

· popverbranding. 
We hebben veel respeét voor het be
stuur van de carnavalsvereniging, voor 
de leden van · de Raad van Elf en voor 
alle andere mensen die er elkjaar weer 
veel tijd en moeite aan besteden om van 
carnaval voor iedere~ . geslaagd 
feest te maken. Ook· 1995 ·s hun dat 
voortreffelijk gelukt. e s eer was pri-' 
ma, het feest was onbekommerd: de or
ganisatie liep perfect. Tot onze grote 
geruststelling kreeg de Prins van zijn 
secöhdanten en de leden van zijn -hof
houding alle zorg en áandacht die zijn 
waardigheid en zijn zware taak vereis
ten. 

- Wij denken met :veel waardering en ple
zier terug aan' dat voor ons zo onverge-

. telijke carnaval 1996 en hopen dat alle 
.Peelstrekels en in het bijzonder de nieu- · 
we Prins en zijn verwanten evenveel ge
noegen zullen b_efoven aan carnaval 

' 1997. 

Familie Dankers 
'\., 
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A'dministratiekantoor Welten · 

• B"oekhouding . -
• Loonadminjstratie 
• Belàstingformulieren 
~ Staitersbegeleidfng 
• Tekstverwerking 
• }aarrekeninge.n -

INKOMSTENBELASTING ... 
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)anToorops.,..,6 
S7Sl DK Deume-Hollllnd 

_ !~· 1111 Strll=b=o===s=======~~=~~=!oo=:.~=~~~:=,~=' 
venfl/affnysfemen warmtwf'erogwlnn/ng 

ZAAL V. D. PUTTEN P~E.SENTEERD IN SAMENWERKING MET 

" .THE LONE STAR COUNTRY DANCERS " UIT DEURNE 

ZATERDAGAVOND 8 FEBRUARI COUNTRY BAL 
. · ~ 

MET TOP COUNTRY BAND UIT BELGlE 
~ ~ 

1 . ·~ SUNSET '' H ~~l~ · ~ f t t. · ~· · ·er v-
G" v •• 

MAANDAGMIDDAG GEZINSMATINEE 

ZAAL V. D. PUTTEN MILHEZERWEG 2 
J i ~ TEL: 0493 - 312558 

. DE ACCOUNTANTS, BELASTINGADVISEURS EN JURISTEN VAN ABAB 
VORMEN GEDEGEN .ADVIESTEAMS. , 

'""""' 

GEBODËN_.OPLOSSINGEN ZIJN ST_ERK TOEKOMSTGERICHT. 

- ONZE SLAGVAARDIGE ADVISEURS LOPEN GRAAG VOORUIT OP DE 
' ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT EN ZIJN TOEGERUST. MET SPECIFIEKE 

KENNIS EN é"RVARING OM U EN UW ONDERNEMING MAXIMAAL TERZIJDE: 
TE STAAN 

-..... . -
-...J WILT U MEER INFORMATIE OVER DE DIENSTEN VAN ABAB? BEl DAN ONS 

KANTOOR IN DEURNE AAN DE POORT 6, ·TELEFOON 0493-314210 . 
EN VRAAG NAAR J.DE GRUYTER RA, W. VAN DE MOLEN.GRAFT RA OF 
L. VERBERKT FB . 

A13_A;l3 
ACCOUNTANTS - BELASTINGADVISEURS -.JURISTEN 

'' 

\ 1'2-
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ST.RIKKELKESKRA!Nt 

Beste kinderen: · 

Weten jullie dat het heel leuk is om aan 
de kinderoptocht mee te doen? Lijkt het 
je niet supergaaf om hart tikke leuk 
verkleed midden op straat te lopen? 
Je hebt, alleen of met je vrienden en 
vriendinnen, iets leuks gemaakt. Dat 
wil je natuurlijk aan alle men en aan de 
kant laten zien. Jullie lopen rnoraan in 
de optocht, achter de harmonie aan. Er 
taan heel veel mensen aan de kant van 

de weg te kijken. Na afloop ga je met 
z' n allen gezellig naar de Vier pan en 
iedereen heeft natuurl ijk prij . . 

Want er is een speciale k ind e rjur ~ . 

Zij vinden het wel belangrijk dat Je er 
mooi uitziet, maar het allerbelangrijk
te vinden ze dat het zelf gemaakt of 

Yerzoenen hebt, (papa en mama mogen 
natuurlijk wel helpen). 
Ook moet je wel weten wie of wat je 
bent. Daar bedoelen we mee dat je al 
clown best gek mag doen. al prin e 
best deftig en als gri.ezel be t eng. 

Doe mee, dan wordt het nog gezelliger 
met carnaval!!!! · 

Tot ziens in de opiocht, 

De kinderjury 
Moniek en Hennie 

.. 

deze prachtige tekening is gemaakt door Marc Goorts en hij is in 't echt zo 
groot dat-ie niet in de carnavalskrant past. tijdens het kinderbal haf!gt-le 
in de Vierspan zoda_t iedereen 'm in 't echt kan bewonderen. ~ 
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Tijdelijk werk 
R<>nd"stad Uitzendbureau bv 
Molenstraat10 · stationsstraat 35 
5751 LD Deurne 
Telefoon 0493-320360 .5751 Jk deume tel/f0)(0493-313643 

LUT'FERS 
BOUWBEDRIJVEN BV 

woningbouw, . utiliteitsbouw, -renovatie, 
restauratie, aanpassen van woningen, 
projektont~ikkelin _ g, KO~O-timmerwerk 

Ma sta 
sporttroff!eën 
carnavalsmedailles 
vanen 
erelinten 
vlaggen 
wimpels 
tinnen borden 
alle graveerwerken e11. relatiegeschenken 

Leembaan 56 · 
5753 CV Deurne 

l oor al uw· verf, glas 
behang en schilderwerken. 

Derpsestraat 41 Deurne : 
Postbus 92 5750 AB 
Telefoon~ 

Tel. 0493-316051 
Fax 0493-321531 

r . /;•"' ~ Koppen:> Schilderbedrijf 

1
1

11 ~W · Konnens 1 Z:eilbe,r~sest:aat41 · ! ~--r-r- . 1 5151 ,,.-{ Deurne 

1 ! .1 ~sèHILDERSBEDR!JF I telefoon 0493.3121s2 
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* Milheezerweg 31 
* 5752 88 Oeurne) 

- * Tel. 049 0-12337 

Winkelverkóop van: 

~ 
. 

. 
d 

VAN DIJK 
IMPORT-EXPORT B.V. 

TRACTORS & HEAVY MACHINERY 

Voltstraat 19 
5753 RL DEURNE 
HOLLAND 
tel. (+31) 493-313107 
fax (+31) 493-316162 

I!\ ~ ~ ~ -- ~& öti'f.~ .... ~ 
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CARNAVALS HERRINNERINGEN 
Carnaval. begon voor mij begin januari 
met de bekendmaking van de nieuwe 
prins, altijd weer een verrassende acti
viteit. 
In de gezellige sfeer van de Vierspan 
werd node afscheid genomen van prins 
Kees I met zijn Marian. Gelukkig werd 
dit leed verzacht door de bekendma
king van Prins Michiel (Dankers), na Jo 
I (Verheijen) en Jan VI (Welten) de der
de oud-leerling die dit hoge ambt ging 
békleden. 
De basis daarvoor moet toch wel in de 
jeugdjaren gelegd zijn. 
Rondom de nieuwe prins was het op 27 
januari een feestelijk en carnavalesk sa
menzijn, waarbij familie, vrienden, be
kenden en medeleden uit het vereni
gingsleven het openbare en verborgen 
leven van de prins op vele manieren be
lichten. 
Als lid van de dorpsraad Walsberg 
mocht ik in een zigeuner gezelschap 
mede de rooskleurige toekomst van de 
prins voorspellen. 
Natuurlijk voelde ik met ook gedron
gen de prinselijke mt.:.ep.tie te bezoeken, 
wederom een uitbundig feestgedruis. 
Toen kwamen de .carnavalsdagen in 
zicht, met daaraan vooraf gaan: 
de eerst toch nog de gala-avond waarop' 
Hans Keeren voor zijn veelzijdige acti
viteiten welverdiend tot strekel van het 
jaar werd uitgeroepen. De welbe
spraakte _en geestige kletsers maakten 
er samen met de onvolprezen 
Hosbengels, onder .aanvoering van jan 
v.d. Loo, een buitengewoon geslaagde 
avond van. Het carnavalsfeest, dat op 
vrijdagmiddag op school al enthousiast 
was ingezet vond op zaterdagmiddag 
op het kinderbal in het Gerardushuis in 
aanwezigheid van zeer velen een gran
dioos vervolg. 
De organiserende ouderraad heeft in 
Nico Kooter.niet alleen een uitstekend 
voorzitter, maar ook een begaafde disc
jockey. En Jos v. Nunen deed als 
"spreekstalmeester" niet voor hem on
der. Het bezoek van prins Michiel met 
in zijn gevolg bestuur, vorst, raad van 
elf en dansmarietjes van Stichting de 
Peelstrekels, verhoogde natuurlijk de 
feestvreugde, zeker met de hosbengels 
in het kielzog. Het uitstekende optreden 
van de dansmarietjes zorgde voor een 
vaak herhaald ALAAF waarbij de ver
richtingen van Willeke, Kim en Minke 
mij met trots vervulden. 
Uiteraard vormde de aanwezigheid van 

onze eigen jeugdprins Bart (Joosten), 
vorst Paul (Aldenzee) en raad van elf 
liet hoogtepunt van de middag. 
Dit jeugdige Walsbergse carnavalsge
zelschap verzorgde op zondagmorgen 
samen met de pastor en het koortje De 
Klingerklankers onder leiding yan Rita 
v. Ninhuys, een sfeervolle en fijne vie
ring. Ook dat is in deze tjjd nog moge
lijk. 
En toen kwam de optocht, voor velen de 
carnavalsactiviteit bij uitstek. Als jury
lid heb ik met 8 andere enthousiaste ju~ 
ryl~den de taak om heel nauwkeurig tot 
een goede prijzenver 
deling te komen. Gelet wordt o._a. op het 
idee, de uitvoering, het carnavaleske 
gehalte en de actualiteit. En voor de 
vindingrijkste vondst is er dan nog de 
wisseltrofee. De algehele conclusie van 
de optocht van 1996 was, dat de kwali
teit er weer mocht zijn. 
Ook blijft me bij de rust en accuratesse 
waarmee Helen Óeurts ieder jaar weer 
in een zeer kort tijdsbestek de adminis
tratieve zaken rond de prijsuitreiking 
voor elkaar krijgt. Een compliment 
waard. 
Carnaval 1996 eindigde voor mij op 
dinsdagmorgen met het 
Ukkepukkenbal in de Vierspan. 
Het jeugdorkest van de Koninklijke 
Harmonie Deurne, d~tmaal onder muzi
kale leiding van Jan Welten, slaagde er 
ook nu weer in om er voor de aller
kleinsten en hun ouders een leuke 
laatste carnavalsmorgen van te maken, 
zoals dat in het verleden onaer leiding 
van Dirk KÖ'ster en Pieter Seuren ook 
uitstekend lukte, Om zich voor het or
kest als clowntje, boer(in), 'sprookjesfi
guur, cowboy, indiaantje enz. aan een 
volle zaal te laten zien, is voor veèJ kin
deren ieder jaar weer een spannende er
varing. 
Duidelijk is het me in de loop der jaren 
wel geworden, dat een aantal mensen 
maanden lang druk in de weer is om het 
geheel te laten verlopen zoals het loopt, 
soepel en gezellig. 
Praeses Geer Jansen zal er met zijn me
debestuursleden en vele helpers achter 
de schermen ongetwijfeld weer in sla
gen om ook Carnaval 1997 tot een suc
ces te maken. 
Bedankt voor hetgeen was en komen 
gaat. 

ALAAF 
Sjaak Obers 

'de boom in de Heiakker in betere tijden' 

DE PEELSTREKEL 
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Beste Prins Michiel !-en -Peelstrekels : 

Heet ~k bedankt voor de onder
scheidhg. 
Ik vond het heel leuk dat jullie op mijn 
f le vejaardag op 11-11-1996 kwamen. 
Hierbij de foro's en misschien nog eens 
tot ziens. 4 · · 

Groetjes 
Judith van Dijk 
Vecht 16 Deurne 

Ernstige overtreding· tegen G.F.T. 
verordening 

HEIA K K ER. Naar onlangs bekend 
is geworden blijkt er: in de Heiakker ge
zondigd te zijn tegen de verordeningen · 
op het gebied van het aanbieden van 
Groente-, Fruit- en .Tuinafval (afgekort 
: G.F.T.). Zoals heel duidelijk te lezen 
valt in het Weekblad van Deurne en di
verse andere geschriften mag de groene 
contain~r enkel gebruikt worden voor 
het aa11bieden van groente-, fruit- en. 
tuinafval. Heel nadrukkelijk . is aange
gèven welke zaken niet aan.geboden 
mogen worden. 
Dat de"Deumenaar soms wel. e~ns "van 
dwèrs" is illustreèrt de. ~olgende ge
schiedenis. 
Het is eén prachtige donderdagochtend 
en het groente-, fruit- en tuinafval mag· 
aangeboden worden, zoals dat iedere 
tw_ee weken het gevai is in het dorpje 
dat wij onderhand zo goed kennen. 
Het is 06.00 u en er heerst een nerveu
ze bedrijvigheid in de kazerne van de 
groenteboeren, zoals de groente-, fruit
èn tuinafvalophalers heten. De keurig 

· gestreken overalls worden van de 
knaapjes gehaald en voorzichtig aange
trokken, opdat de vouw erin blijft, want 
er gaat niets boven correcte bedrijfskle
ding in deze sector. 

Om 06:30 u vindt bet appèl plaats en 
gelukkig blijh iedereen zich perfect ge.: 
kleed te hebben, zodat er nog wat tijd 
over blijft om een kopje koffie te drin-
ken. · 

Exact om 07:00 u rijdt de eerste 
chauffeur en zijn twee helpers aan. Hij
geeft een flinke stoot biogas en begeeft 

·zich opgewekt naar de eerste cluster 
containers. 

Tot zover verloopt alles op rolletjes en 
is er nog niets aan de hand, maar om een 
uur of acht neemt de chauffeur iets 
vreemds waar. Als om te testen of zijn 
ogen nog naar behoren functioneren 
knippert hij er mee en wrijft er eens in, 
maar het beeld blijft hetzelfde. Hij gaat 
vol op de rem staan en zijn twee colle
gá's die achter bp de speciaal daarvoor 
geconstrueerde treeplank staan schie
ten ter linker- en ter rechterzij zijn por
tier voorbij om even verderop hardhan
dig op het plaveisel tot stilstand te ko
men. U kunt iich voorstellen dat dit al-· 
les met de nodige herrie gepaarcl gaat en 
hier is ook alle reden toe. 
Zoals wel vaker in dit soort gevallen 
blijkt het dorpje dat wij onderhand zo 
goed kennen nooit te slapen, want bin
nen een mum van tijd hebben zich zo'n 
30.450 inwoners zich verzamelt rond 
de onfortuinlijke chauffeur . en zijn 
groenteboeren. . 

. Hier blijkt ook alle reden toe, want een 
dergelijke overtreding tegen de veror
deningen inzake het aanbieden van 
groente-, fruit- en tuinafval maakt men 
zelden mee. Een onverlaat, want anders 
dan een onverlaat kunnen wij hem/haar 
niet noemen, heeft de euvele moed ge
had om een boom "die het nog doet" in 
de container voor het groente-, fruit- en 
tuinafval te doen. Hoewel de politie ter
stond en ter plekke een buurtonderzoek 
heeft plaats laten vinden is men niet 
achter de pleger van het vergrijp kun-
nen komen. ' . , 
De recherche heeft de boom voor nader 
onderzoek meegenomen naar het poli
tiebureau, alwaar o.a. door het tellen 
van de jaarringen wordt nagegaan hoe 
oud de boom is. 
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·• know-how en e..Varlng 

• Inspirerende partner 

-ttt0Wt:;::~u,,. 0 :s. 
VERSCHEPING EN DOUANE DOCUMENTEN 

Tel. 0493-315047 Fax. 0493-315246 AutoTel. 06-53122869 
Int.Tel. 0031 493~315047 Int.Fax. 0031 493-315246 

Haspelweg 37 5751 JH Deurne 

( s \ TEVENS AUT~'S TE KOOP ,GEVRAAGD 

BA.VARIA 
BIER / 
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Is ook de Euro Loodvrij? 

De Euro : Ongeloodwaardig. 

Euro loterij. 

Lottoforinulieren zijn er genoeg, waar 
zijn de cigarenzaken? 

Voor.gezond brood 
en vers gebak !! 

ALLES ÜIT EIGEN BÁKKERIJ 

0 

Flóreff~str. 7 Someren tel. 491590 
Liesselseweg _16 Deurne tel. 312518 

l_ NTERIEURBOUW 

' 

M , Metselbedriit 
,_: -

B CBankers B.V . 
. Leembaan 35 
5753· cw Deurne 

Tel. (0493) 316373 
Faxn~:(0493)320409 

HOTEL-RESTAURANT r~ ui 
"Goossen8" 

StationspleJn 30, 
5751 JN Deurne -

Telefoon: 0493-312530 
Telefax: 0493-312578 

Voor de verzorging van uw: 
- diners 

partijen 

lunches/brunches 
- recepties 

- koude en warme buffetten 
- koffietafels 

- hotelovernachtingen, etc. 

Reserveren gewenst 

Edwin en Petra .Hilhorst 

Il 
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WIE LUST RUM'? 
' • PR/cIE LUST RUM 

TERUGBLIKKEN ·IN DE VOORRUIT· 
Ja toen was alles anders 
veul bèèterder as now 

Op 3 januari jongstleden toen het eerste 
exemplaar van deze krant op plechtige wij-

. ze uitgereikt werd stond men ook even stil 
bij het gegeven dat de P.R./Cie haar vijfde 
jaar bijna achter de kiezen heeft. Nu telt in 
Carnavalsland een lustrum niet, toch meen
den wij, so wie immer, van dwers te moe
ten zijn en aldus nemen wij een duik in het 
stoffige en met voetangels en klemmen 
omgeven archief van het octet dat op 15 ja
nuari 1992 formeel het levenslicht zag. 
We kunnen ons levendig voor stellen dat u 
niet zit te wachten op eigenborstklopperij 
en verdraaiing van waar gebeurde feiten en 
gebeurtenissen daarom raden wij u aan om 
het navolgende VOORAL GEEN blik 
waardig te keuren. _ 

· Wenst u deze raadgeving in ·de wind te 
· slaan, Jan verzoeken wij u achteraan in de 

recept1erij plaats te nemen. 

Dat de P.R./Cie geboren is onder een 
vreemd gesternte moge duidelijk zijn, wan
neer wij u verklappen dat op de eerste ver
gadering (6 december 1991!) zowel de 
voorzitter als de vieze voorzitter ontbraken 
en mannen als WIM BERKERS en JOOST 
VAN DEN BROEK, nu gewaardeerde 
krachten, nog niet eens in zicht waren dan 
moet dit welhaast toî de conclusie leiden 
dat er vanaf het vroege begin iets funda
menteel scheef zit. Daar waar in het nor
male leven omstandigheden als deze leiden 
naar verval tot bedelstaf of het belanden in 
een der goed verzorgde goten van ons dorp, 
gelden er in carnavalsland andere wetten. 
Het is hieraan te danken (te wijten volgens 
een enlç_eling) dat de P.R./Cie is uitgegroeid 
tot een waar bolwerk van 'Jolijt en Leut' en 
nog maar moeilijk te nemen, of het zou 
moeten zijn met een flinke korrel zout. 
Kolder en Kwats, een gezonde aandacht 
voor het geldelijk gewin en het innemen 
van geestrijk vocht hebben de P.R./Cie ge
maakt tot wat ze heden ten dage is : 0 n o 

. verkomelijk. 

Goed besturen is door de voorruit kijken. 
Onze gewaardeerde roodharige voorzitter 
is het voorbeeld van een daadkrachtig be
stuurder; Met straffe hand en heldere geest 
leidt hij de rumoerig verlopende vergade
ringen, is attent ook daar waar het "buiten
carnavalse" activiteiten of gebeurtenissen 
betreft en kondigt reeds vanaf het oprich
tingsuur aan af te willen treden zogauw er 
zich een vervanger aan dient. Daar zich 
niemand geroepen voelt om deze honden
baan van hem ·over te nemen feliciteren we 
als eerste Leon van Osch met de bereikte 
mijlpaal. 

Minder bekwame chauffeurs willen nog 
wel eens terugvallen op hun bijrijder. 
Voor bestuurders van toonaangevende or
ganisaties geldt dit wellicht in versterkte 
mate. Omdat bij de P.R_.!Cie niets is zoals 
het chijnt wordt de functie van vieze voor
zitter bekleed door een bestuurder van het 
derde garnituur. Niet alleen ontbeert deze 
tweebener elk gevoel van ontzag voor be
staande (of in allerijl vluchtig op te richten) 

heilige huisjes, dok is hij behept met een 
grillige natuur waardoor het bij afwezig
heid van de voorzitter nçgal eens wil stor
men aan de vergáderdis. 

• Cees van den Broek mag als tweede aan
schuiven in de rij der felicitanten, ook al zal 
hij iedere uitgestoken hand met een trotse_ 
bllk negeren en er in een _enkel geval op 
spugen. 

Verslagen kijken ons aan, ze confrontèren 
ons met een werkelijkheid waar we eigen-
lijk maar slecht weg mee wçten. · 
"Heb ik dat werkelijk gezegd? Hoe heb ik 
dát ooit kunnen beloven?" Menigmaal 
worden· zinnen met deze of gelijke strek~ 
king gemompeld wanneer de minuten wor
den doorgenomen. 
Vanuit het bestuur van stichting de 
Peelstrekels werd al in een vrij vroeg stadi
um ingezien dat de P.R./Cie onder curatele 
gesteld diende te worden, dit ondanks de 
stellige verzekering van voorzitter en vieze 
voorzitter dat men zich netjes en conform 
de geldende strenge middeleeuwse normen 
zou gedragen.(Wanneer men keek, red.) 

_ Het bleek een verstandige zet, een gouden 
greep en curator 
Hans Bommel willen w~i daarom ev.eneens 
met alle hartelijkheid die zich in ons op
houdt feliciteren met een wonderbaarlijke 
verjaardag. 

Menigmaal bij het naar buiten treden van 
de P.R./Cie gaat dit gepaard met een beroep 
op de beurs van de Deurnenaar. 
Reeds nu al legendarische schooiacties, zo
als het Clarinetwater, De Kei van Leissel, 
de zeteltjes van de DEP, het Willibrordus 
Amulet en afgelopen jaar het product 
Vlierbocht, blijken alleen máar ingegeven 
te zijn door een constant gebrek aan zilver
lingen bij de leden van dç P.R./Cie. Voor 
1992 heeft u welli.cht nog nooit van deze 
mensen vernomen, maar door uw welwil
lende bijdrage is het hen vanaf dat jaar ge
gund om het carnavalsfeest temidden van 
de gemeenschap te vieren. Het.spreekt voor . 
zich dat er een schatbewaker moet zijn, ie
mand die met ziel en zaligheid waakt over 
de aan het vulgus ontfutselde pecunia. 
Johan Keijzers neemt naast uw felicitaties 
gaarne de rijkelijk met inhoud geyulde en
veloppen in ontvangst. 

In elke organisatie is het van belang dat als 
je je wilt ve~kopen 
je je anders voor moet doen dan je in wer
kelijkheid bent. 
Zoals juist opgemerkt mag het geldelijk ge
win zich verheugen in de bijzondere be
langstelling van de P.R./Cie te staan. Om te 
voorkomen dat dit al te veel in het oog 
springt heb je iemand nodig die deze lage 
drift dusdanig weet te maskeren dat het 
eruit ziet alsof een nobel en loffelijk stre
ven wordt nagejaagd. Het is hierom dat 
logostiek medewerker Cor Brüggewirth 
beide gouden handen moet worden gé~ 
drukt. Vanwege het vele werk dat hij ver
richt voor de club verschijnt hij soms met 
een bedrukt gezicht aan de vergaderdis, 
hierdoor zijn wij in de gelegenhe.id om vast 
te kunnen stellen dat hij zijn hoofd er steeds · 
bij houdt en het productieproc.es op de voet 
volgt. 

Het.was 29 januari l992, de wind woei dun 
over het stationsplein , ene Wim Berkers 
schoof aan. 
De ballotagecommissie, bestaande uit 
Johan Keijzers en Cées v.an den Broek, had 
ten huize van Peelstrekelvoorzitter Geerd 
Jansen reeds eerder kennis gemaakt met dit 
fenomeen. Niet alleen is het Wim gegeven 
i~dere Deurnenaar met naam en toenaam te 
kennen, ook is hij op de hoogte van alle 
postcodes (min zes) en een veelgevraagd 

· presentator van de meest uiteenlopende ac
tiviteiten binnen onze kleurrijke gemeen
schap en zelfs daarbuiten.{Waarvoor HUL-. 
DE!) 
Heel ambitieus stelde hij zich onopvallend 
kandidaat voor.het prinssohap van 1993 en 
verwierf dit terstond, (Waarvoor HULDE!) 
De hand te mogen schudden van deze in· 
drukwekkende persoonlijkheid moet wel 
een drijfveer zijn voor het bijwonen van 
een der meest ongewone recepties aller tij· 
den. · -

Op 20 mei 1992 kreeg de P.R./Cie haar de· 
finitieve gezicht, toen viel, zoals men dat 
doorgaans placht te zeggen : Alles op z'n 
plaats. 
Deze gedenkwaardige woensdagavond 
trad Joost van den Broek toe tot de gelede
ren. Vanwege de gloedvolle betogen van de 
voorzitter die een gevaarlijk soort enthou
siasme in de toehoorders deed ontvlammen 
werd het wenselijk geacht om enige aan
dacht aan de brandveiligheid te besteden. 
Onder het motto : "Zelfs het beste is niët 

· goed genoeg" werd besloten om Joost van 
den Broek toch maar to'e te laten tot het ge
zelschap. Hierna is zijn maatschappelijke 
carriëre in een stroomversnelling geraakt 
en behoort hij nu tot de notabelen van de 
kleine gemeenschap welke wij allen zo in
nig koesteren. 

Het is enkel uit bescheidenheid en vàls sen~ 
timent dat ik mijzelf als laatste in de rij der 
felicitanten plaats. 
Daar waar de Hollander denkt : "Doe maar 
gewoon dan doe je gek genoeg", daar denkt 
de Deurnenaar door ; woelend in een on
dergrond van Vayne, niets anders naar. bo- . 
venhàlend dan het beste uit de mens. 
Marcel Kooleri sluit'de rij, als niemand kan 
ma,g hij voorzitter zijn en daarom noemt 
men hem ook wel de meest vieze voorzit
ter. 
pit is zijn hand u kunt het schudden! 

Nu we iedereen gehad 
hebben kunnen wij ons 
zetten tot meer serieuze 
zaken zoals daar zijn : 

a) Het ledigen van eeh gigantisch aantal 
glazen gerstenat, 
b) Het te pas en te onpas liederen van twij
felachtig allooi aànhefferi, 
c) Het met beide handen 
pakken van om het even 
welke versnapering, _ 

d) Het zinspelen op het consumeren van 
urinoirpepermunt, 
e) Het met woest rollende en bloeddoorlo
pen ogen indringend aanstaren van on
schuldige voorbijgangers . ~et enkel het 
doel ze zenuwachtig te maken, 

f) Het met ~ ".'~e~en treden van elk sluitings-
.m.ir, .,.,. 
g) Het ove;r straat lallend huis~aarts gaan, 
h) Het uitslapen tot een volgende feestelij-, 
ke bijeenkomst van de P.R./Cie. 

.r•=: 

.· 
De vraag dient zich aan of een carnavalsor-
gánisatie als de Peelstrekels zich wel ge
lukkig mag prijzen met een gezelschap als 
de P.R./Cie. · Men kan er gevoegelijk van 
uitgaan dat voorzitter Geerd Jansen tegen 
de tijd dat de Carnaval er aan zit te· komen 
regelmatig met rood betraande ogen bij 
zijn Tieneke aan de keukentafel zit,_ omdat 
"_ze''-·het weer eens nodig vonden om wat 

. knuppels het hoenderhok in te smijten" 
Het is een publiek geheim dat niet alleen de 
·-voorzitter dit droeve lot is beschoren, ook 
de overige bestuursleden slapen vanaf de 
maand september beduidend minder dan in 
de periode daarvoor. 
Zeker wanneer de "vergader"frequentie 
van de P.R./Cie wordt opgevoerd moet me
nig bestuurslid minstens een dag in de 
week extra vrij pakken om trachten bij te 
komen van de aanslagen die, ongetwijfeld 
met de beste bedoelingen, worden ge
pleegd op het tere bestuurdersgemoed. Er 
wordt gefluisterd dat het bestuur'zelfs heeft 

· overwogen een professioneel mannetje in 
te huren teneinde de hiervoor geschetste 
prpblematiek een halt Joe te roepen. Toen 
dit professioneel mannetje echter in de ga
ten kreeg waar men hem op afstuurde blijkt 
hij gezegd te hebben: "Que?" 
Waarna hij ijlings het vergaderlokaal ver
liet zonder hierbij de zorgvuldig vergren
delde deur te openen. Of deze geruchten 
een kern van waarheid bevatten la.ten wij 
aan uw beoordeling over. 

àf, en hoe ·de P.R./Cie doorgaat is op dit 
moment nog onderwerp van studie. Omdat 
iedere ludieke schooiactie wel eens de laat
ste kan zijn adviseren wij u het abject ob
jeot dat u dit jaar wordt aangeboden zonder 
nadenken aan te schaffen en er voor de ze
kerheid ruim meer dan de gevraagde rijks
daalder te betalen. 

Meest vieze voorzitter 
Marcel Koolén 
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ALDENZEE ç.y. 

.JUBILEUM 

A.P. Staartje van het bedrijf Internet 
viert komende donderdag betfeitdat hij 
25 jaar in diepst is bij_ deze Deurnese . 
firma. 

. " 't Is of ik er net werk" aldus de jubila- · 
ris met gevoel voor· understatement. 

. ~ 

HELMONDERS LEGGEN PROEF 
MET SUCCES AF . 

· 100 % geslaagden telde ëie laatstgëhou
. den steekproef onder Helmonders. Een 
iprinra' res9Jtàat .. · ' 

A~ wij uw feest of ganiseren 
1s handen schudden . 

het enige wat u zelf hoeft te doen"" 
F. eesten, recept.ies'_of ánd~re eve

nementen -Q1enen zoveel mo
gelijk goodw~I op te leveren. · . 

_ . Ongeacht of ze worden.:,georga
~· niseerd voor u"privé of in uw bedrijf 

voor .eigen medewerkers of r.elaties" 
Vertrouwt u ·die organisatie foe 

aan Pullshaw Party_ Service dan L:>r- 1 •. 

gen · sp.ecialisten "'ervoor dat alle . 
onderdelen van uw f ee.st sa mea een 
perfekl ~rodukt vo~ ,;'1_ . ·, ·• ~ 

· c\ -dtenng opa!< gewenst mve~q. · 
Entertainment in elk~ gewenste . 
vorm en voor elk budgel., - ·, . . . 
Bijzondere attrakties of st:mts: · . t.:w gasten. Kortom, Pullsl1aw Party 
. En bij dat alles re geit Pullshaw Service neemt feesten . uiterst seri
Party Service ook de t0tJl~ f :.;stei1j- eus. Eeri vrijblijvend gesprek zal u 

~· ke e"ntourage ter plaatse. ·, . . , . . daa1v~n ovèrtuigen. . : ..• 
~ lenten, verlichting, v.erwarrnlng, · Dus belt u even, voor 'n afspraak 

. ver:siering, podia, gel~iqsln,stilllaties' of yo~r toezêoding · v~n ver.dere in· 
en eventueel zelfs, nel v_er:'V.o~r' van , forrna~ie ov.er.l'ullshaw.Party Service. 

" ·.• . ' . . 

pullshaw Il porty servic·e 
, Pullshaw Party Sérvice H. Mesdagstraat 2 5753 DA Deurne Tel. P493-a1oooofax 0493-319595 

, ' , 

AANNEMERSBEDHIJ'r-= 

Gebr. van Doorne b.v" 
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lndustr'iewëg 2 
5751· PL Deurne 
Tel. 0493 - 31 ~5 93 

. . 

--.Een dterlc team_ ·in: zekerlieden 

0 0 

... [!Jj HEESAKKERS ~ HEESAKKERS 
~AS S U R 'A N T I Ë N . ~ H Y P 0 THE KEN 

,_ nvaz?Ud 
Stationsstraat 31, Deurne 0493 - 31 53 53 

, ~~N ~M~IALlA T ES Ov GAS 

WATER 

e.v. 0 . 
SANITAIR 

ELECTRO-TECHNIEK 

DAKBEDEKKING 

LOOD- EN ZINKWERKEN 

Bosscheweg 76 
5735 GW Aarle • Rixtel 

Tel: 0492 - 38 12 34 
Fax: 0492 - 38 24 19 

Helmondseweg ·75 - .5751 GB Deurne lél. 0493-312816 
. ·~ 
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Vescom 
Vevi-Tools groothandel 
Vleveka 
Vos relatiegeschenken t-

/' 
Aannemersbedrijf Nooijen 
Eugène v.d. Acker 
A.M.A. groothandel 
A.V.T. e.v. 
Slagerij v. Baars 
Muziekshop Berkers 

Wim v.d. Waarsenburg Produkties b.v. 
v.d. Wal bouwmaterialen _,. 

v.d. Berkmortel architect r: l 
van Beurden electro2la'll)ç" lJ:!9reca begi!nstigers · , 
John Boerenkamp café-bar d'n Thijs 

M. Boerenkmap auto's f café de Carembole 
Bob's fruit "W. , café-bar de Mêrt 
Notaris Bots en echtgenote • V . Hotel Stationszicht 
Ijzergieterij v.d. Burgt • Caf~ v. Hoof 
Café-cafetaria "De Carmebole" ffe Cafe-bar de Potdeksel 
Cordstrap Petit-restaurant de Peelpoort 
De Electro. Zaak De Vierspan 

Dima SMT systems NL b.v. 
Schildersbedrijf Dirks Deurne b.v. 
v.d. Eijnden schoenen 
Fetim Best b.v. 
Gerard en Miny Geui-ts 
Giesbers verwarming 
Gilde Wijnhuis 
W. Goossens 
Habek Snacks 
Garagebedrijf v. H11m 
Happ-Inn restaurant 
Herre-Obbema 
·Snackhuis P. v.d. Heuvel 
v. Heijster tegels en sanitair 
Hoeka b.v. 
v. Hoof juwelier 
Muziekuitge~erij Induna 
l.N.G. bank Deurne 
Nico Jacobs bakkerij 
Jeuken electro 
J.K.S . Kantoormachine's 
Jong-Wonen meubelen 
de Kaarde breimode 
v.d. Kerkhof juwelier 
M. Kortooms atelier 
D. Koster 
H. Kuijpers electrozaak 
Sportcentrum C. Madou 
Accountantskantoor Manders 
G. Manders Rijwielhandel 
Snackbar de Markt 
Marres optiek 
heer en mevrouw Martens . 
Martens autoparts 
café-bar de Mert 
Rien v. Mierlo 
Magazijn de Molen 
Hondenkennel Molenzicht 
v.d. Mortel woninginrichting 

( 
F.J. v. Nunen Aannemersbedrijf b.v. 
de Peel woningstoffeerder 
Garagebedrijf Prinsen 
Mevrouw Prijs 
R&T mode 
Bakkerij Schellens 
Schiks banketbakker 
Cafetaria de Smikkelhof 
Cafetar ~ de Smulhoek 
Snijder autohandel 
Snijder micro-systems 

' S&S snacks 
Arbeidsbureau Start 
H. Sterken tegelhandel 
Te Strake b.v . 
Swinkels assurantiën/makelaardij 
B.P. tankstation Thijssen 
H.L.M. Thijssen 
Verhoeven timmerwerken 

Bakkerij V edder 
Shampoo 
Ad Obers 

Café 't Tönneke 

\ 

' 
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Ç Vi ~ . Oud prinsen Hoei '1b · &L&n/~C~ii-e)ele? .eMn. 
-- CJ13~ \l~'TfV 1, r STREKELS 
0 ~ der Pee,lstrekels: ;A) pl.J1-0 ~ 
__ \?~ .~ . 'l~t-:-~ · ~ VAN HET JAAR . \'f ~ 
': o , , ~ 1..e_ 1959 Jan I (Bruggenw1rth) \}.-Ol -;<' . \ .Ü '/' 
M ~~ 1960 Hein I (Smeets/ lt 'Ï) _t,. ""IVlvJl / UITGEROEPEN !\: nrJ 
- • a;>N"'" ",P 1961 idem He1N J:: ... 1 <1;(14'<0 ,..,.v" · · i <Mf'P 
" ,. ·0w L~ 1962 Jan II (Verhaegh) DOOR . STICHTING ij" 

0
-, <:r- ~ 1963 Ad I (v.d. Linden) \, 

~~ , . 1964 Martien 1 (Verdonschot) DE PEELSTREKELS· · I\ 
1tiffe" 1965 Frans I (v.d. Kerkhof) · . • , 

~ -1 1966 Jan III (Hendriks) ' '.;/-- · -e..-'-' ' ~~ 
1967 Harry I (Kuypers) 1977: Piet van Dijk ~ 
1968 Neel I (Pierre Keeren) 1978: Prat.er Francino 1,,,. _ 1 _ 

1969 Jan IV (Lichteveld) 1979: Cor van den Broek . ~ n. 
1970 'Leo I (Verhees) 1980: Piet van Hoek cl.cl. .- ~ 
1971 Neel II (Cor Keéren) 1981: Pater Rompa f'l.I . A'· +. 
1972 Gijs I (v.d. Broek) 1982: Noud Huizing or Ul(i tiJe> = 
1973 Theo I (van Baars) 1983: Jan Lichteveld 4 
1974 Willy I (Hoebergen) 1984: Mien Valkenburg t!Je'> «- / 
1975 Frits I (Hurkmans) 1985: Pieter v.d. Loo · < V'1 /~ 
1976 Charles I (van Goch) 1986: Henk Bijnen · · } 
1977 Ton I (Markhorst) ·1987: Cor Bruggenwirth ~ 

· 1-ii/) 1978 Bert I (v.d. Broek) 1988: Sjaak Obers o-U--
~' 1979 Toon I (Hölskens) 1989: Annie Berkers 

1980 Wim I (van Midden) 1990: Peter v. Oosterhout 
1981 Piet I (van Bree) 1991: Dirk Koster 
1982 Huub I (van Kessel) 1992: Theo tokin 
1983 Wim II (Kivits) · 1993: Leny Kuijpers 

. 1984 Jan V (van Di:iel) 1994: Martien v.d. Broek 
1985 Wim III (v.d. Mortel) 1995: Gerard Geurts 
1986 Ties I (Verbaarschot) 1996: Hans Keeren 
1987 Jan VI (Hoeben) 
1988 Arjan I (Ahout) 
i989 Marcel I (van Nunen) 
1990 Ad II (van de Mortel) 
1991 Leon.! (van Osah) 
1992 Jo I (Vei:heijen) 
1993 Wim IV (Berkers) 
1994 Jan VII (Welten) 
1995 Cees J (Brood) 
1996 Michiel 1 (Dankers) 

l~t C~t!. ( 11e.-~) 



Zeilbergsestraat 90 

Markstraat 5 Asten 

GROENTEN EN FRUIT 

Voorjaarsmode '97 

Laat ons u dit seizoen 
eens adviseren. Onze 
kijk op mode. heeft al 
menigeen verrast. 

;_ Markt 1 0 ·' . . , 
·5751 BE . Deurne,, 'i. 

· Pósllius -'71 
5750 AB Deurne 
tel.0493-312506 

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

, Ampcros!Iaat 4 · 57-53 ST Deu~e . 

telefoon 0493-316563 fu 0493-321147 

SINDS 1935 DEl.ITZ 
FAHR 

v.d.MUNCl<HOF DEURNE 
· Landbouwwerktuigen TEL 0493-312595 

~
. eWit . ·_ - ~-

- Lan raat 140, 5·754 PB Deurne . 
Tele ~ 0493-312939 
Telefax 0493-311752 

. UW ADRES VOOR AL UW ONDERHOUDSWERÎ<ZAAMHEDEN: 
* APK-KEUREN 
* SCHADEREGELINGEN 
* VERKOOP GEBRUIKTE EN NIEUWE AUTO'S 

· ~ 
'MAAR OOK UW VERVOER IÇAN ~EREGELD W _ O~DEN: 

•ZIEKENVERVOER •ROLSTOELVERVOER 
• PARTICUL ER- EN ~ GROEPSVERVOER 

~------=--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;~--------~ 
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·Autobedrijf 
•JOHN HENDAl~S 

. . . NE NEIE 
- ·, ..-n1m OF VN · 

. . ·. vNNEN AU''µ , E 
. KOPTE GE · EJER IN RIJ 
. . EVL PLEZI 

'7 Aî' Î ER Ml v 
GE lfll.-' . • . 

Laf19straat 130 
5754 PB Deurne 
Tel 0493-319944 

Behandeling met en zonder afspraak 
D.•'v1ES- en HERENSALON 

~ i.ooweg 19b ·. 5707 C'D H•lmond - 04920 , 27010 
:;cnu:'e:enoerg 3b - 5751 tJZ Deurne • 0493-323212 

AUTO 

schoonheids- en pedicure salon 

Monique van Bakel 

· ~ 
~~, J ~ ,.;:~ Lisvs1raa1 2 
/ \ 5751 EV Deurne 

( ~~'- 049'-.'JJJO! ' 

GRIEKS SPECIALITEITEN RESTAUIµNT 

Raadhuis.straat 6 
57 51 LX Deurne. 

. Te!. 0493-320482 

~ .G--..opend di. Urn za.': 16 .. 30 - 23.00 ~. ZoFldag 15.30 - 23.00 u. 
1

1 

. ~ . mog•bJkhe•d tol alh'1en, wndag tot 18.00 u. ~ 

PA~TY-ARTIKELEN ' 

PARTYTENTEN In diverse afmetingen en uitvoeringen 

eventueel met vloer en verwarming 

VERHUUR van : 

Tafels 
Stoelen 
Statafels 
Serviesgoed 
Koffiezetapparatuur 
Parasols 
Verlichting 



CARNAVALSKRANT 
UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL' 

Wees welkom gij edele Heer, 
Geef mij uw beide handen en kijk mij 
diep in de ogen. Laat u zich door mij in 
hogere sferen leiden. Ik ben voor u de 
schakel tussen het aardse bestaan en de 
hogere machten die over onze wil be-
chikken. Bovendien ben ik de enige in 

dit dorp die de waarheid spreekt; ver
trouwt u dus op mij. 
Gaat u zitten. 
In deze bol zie ik uw verleden. 
Ik zie 'de hal van het gemeentehuis na 
uw eerste toe praak als politicus. 
Opvallend is de enorme berg puin, af
komstig van de heilige huisjes die u 
omver wierp. 
Ik zie de zaal van het Gerardushuis in 
de Walsberg na een vergadering van de 
Dorpsraad waarvan u adviseur bent. 
Tijdens een di cussie met een andere 
adviseur, Han van aen Einden, blijkt 
de .zaal wat krap en barst uit zijn 
voegen ....... . 
Ik zie ........... ik zie ............ geen flikker 
door de schittering van een perfect ge
boend mannenhoofd Michiel, met eoo 
enorme uitstraling en energie. 
Er i'S ongetwijfeld bij tijd en wijle veel 
vocht voor nodig om die vurigheid te 
blussen. 
Ik zie een jonge man die zomaar uit het 
niet bijna wethouder werd en nu al 
Deur e regeert. · 

· Jn bol zie ik nu de toekomst. 
Tijdens de jaarlijk e optocht van de 
peelstrekels vallen jonge dames in aan
bidding op hun knieën voor de prinsen
wagen neer. Maar jij, Michiel, gunt ze 
'anuit jouw hoge post geen blik waar
dig . Slechts een haffel harde, vierkante 
nuupkes is hun deel...." .... 

Jammerend en knar etandend blijven 
de jonge maagden vertwijfeld ach-
ter ........... ...... . 
Ji . Michiel, die al nel in de gaten had 
h de politiek in Deurne werkt. 
J _eeft het plan tot \\ ningbouw in 
~ berg gestalte door \OOr jezelf een 
a teel van een huis te bOU\\en. 

1 · 11e in deze bol de gemeenteraadsver
·iezingen ·van 1998. 

De erkiezingséaravaan \an 066, met 
j u <in het hoofd, trij ·t neer op de
Kè>je Start in de Wal berg. De menigte 

rgaapt zich aan het hele circus rond 
erschijning. ~ 'h ont taat er ook 

roering, woord oerder Mies de 
an de Koje Start 'raagt zich na
et kiezersvolk a · \\ aarom jij niet 
n plat deurnes pr.i.at. 
eerste barst in jou glimmende 

im 2e daar. 
- r Dankers organi en in allereil 

n dcursus plat deurne op het 
peell n college en weet zi h 'erzekerd 

n ·e e prominente d men. Ties 
\er aar ·hot voor de pree ·vaardig
h id n hunnen Driek voor de gramma
ti . 
En 1i hiel, jij oefent je woordjes drif-. 
tig. "aarbij moeder je o\·erhoon. 

Roepen => Kweeken ..... kwekken ..... 
kwèken 

Amper => Kwalijk ...... kwèluk 
De sloot => De graaf ......... de groaf 
Steeds=> Aanhoud nd ............ Deeger 
Stamppot => Petazzie 
Vegen => Keeren ............. Kète'n 
Uitschrapen => Uit chaarze 
Klokhuis => Krö ke""" "knoorske 
Bromfietsrijden=> Toórzen 
Onkruid => Plukkum · 
Harken => Greiselen 
Vaatdoek => Schotelslet 
Horloge => Glozie 
Aardappelen => Erpel 
Schuurpapier => Schowerpupujur 
Uit elkaar => Oiterin · 
Wie bent U ? => Woar bènde gai der 
inne van? 

Opnieuw een geniale . zet van jou, 
Michiel, zo zie ik in mijn bol, want na 
afloop van de verkiezingen dans je sa
men met Arie Vogel vàn 19NU op de 
tafel. Arie Vogels speelt de lste ·viool, 
jij de 1 ste klarinet en Arie vraagt jou om 
samen een coalitie te vormen. Met jou 
kan hij praten, jij . preekt zijn (plat 
deurnese) taal. -
Ik zie""" ik zie."". wat jij niet ziet en 
het is geel....""" 
Het is het vliegtuig van Fridus de Wit 
Airlines dat op vliegveld de Peel klaar- · 
staat voor vertrek naar Brussel. 
\ ·e chrijven het jaar 2004. _ 
De rei leider, oud burgemeester Ja1f 
Smeet . i · met een select gezelschap 
onderweg naar het Europeese 
Parlement om jou inaugurele rede te 
horen. Michiel. 
De volgende dag scheeuwende krante
koppen. Zo'n toespraak was er Brussel 
in nog nooit ! 
Toch zie in mijn bol ook twijfels en 
moeilijke dagen. 
Een groot milieu chandaal weetje t~r
nau wernood de kop in te drukken na ad
v ie - ,·an een oude Deurnese kennis, 
• olie e n Heugten. 
Ja Michiel. bij alle voorspoed is het le
ven ,·oor jou om wel erg gecompli
ceerd. Met weemoed denk je terug aan 
die mooie, koude \\tnteravond in 1996 
toen je van Dorp raad Walsberg een 
mooi. diep bord kreeg aangeboden met 
een recept dat terug gaat naar de basis-
principes. . 
Het luidt: Kook een paar liter water, 
flikker er wat erwten in en je krijgt ge
garandeerd erwten oep. 
En al voeg je nog zovec;!l andere ingre-: • , 
diënten toe, erwten oep blijft het. · 
En op je eenzame kamertje in Brussel 
pak je het bord weer uit de kast en 

hept de soep op. 1
' 

E\en later tijden het eten denk je met 
een glimlach aan ons terug, want een 
man zoals jij weet dat de soep niet zo 
heet gegeten wordt dan hij wordt opge-. 
diend. 
Het leven is voor Jou Michiel, weer 
draaglijk. 

Alááf. 

Dorpsraad Walsberg. 
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·vooRVERKOOP 

CLUBVANlOO 
Zoals elders in deze krant te lezen, 
genieten Club 

0

van 100 leden een voor
keursbehandeling bij de . voorverkoop 
van zowel de · Gala-avonden als de 
Klotgemul avond. In 1996 is hét ons als 
stichtingsbestuur vaak niet gemak
kelijk gemaakt bij de verkoop van 
kaartjes of het verstrekken van vrij
kaartjes omdat leden van de Club van 
100 tevens voor vrienden en kennissen 
kaartjes wensten te kopen, met als 
gevolg dat er geen eerlijke kans meer · 
bestaat voor niet-leden om nog rede
lijke plaatsen te krijgen. Het is nood
zakelijk om nu toch een duidelijk 
standpunt daarin- kenbaar te maken en 
het moge duidelijk zijn dat per lid het" 
voorrecht bestáat om twee kaartjes voor 
ae Gala-avond te kopen in de s eciale 
voorver oop o twee vrijkaartjes te ont
vangen voot fiêf'Klotgemul tudens het 
hierV'oor afgestemde t!Jdst1p. Wenst u 
met een groep vrienden en kennissen 
bij elkaar te zitten, is het in ieder geval 
r;rndzaam dat u, gerelateerd aan het 
aantal zitplaatsen, ook. voldoende Club 
van 100 lidmaatschapskaarten bij u 
heeft. Het is niet strikt noodzakelijk dat 
ieder Club van 100 lid komt; wij zullen 
echter aan de hand van de ledenlijst 
bijhouden welke leden gebruik hebb~n 
gemaakt van de mogelijkheden, zodat 
hier ook geen vergissing in kan ont
staan. Het verkopen van kaartjes of het 
extra leveren van vrijkaartjes tijdens de 
voorverkoop voor de Club van 100 is 
·dit jaar dan ook absoluut uitgesloten. 
Zorg daarom dat u voldoende lidmaat
schapskaarten bij u heeft om problemen 
tijdens de voorverkoop te voorkomen. 
Wij v~agen eenieper hun medewerking 
en willen u hiervoor reeds bij voorbaat . 

· hartelij beolanken. . 

Bestuur stichting De Peelstrekels 

CLUBVANlOO 
Op het moment dat wij als bestuur van 
de Club vàn 100 dit redactionele stuk 
schrijv~n, is het jaar nog lang niet ten
einde. Dit neemt niet weg dat wê nu 
reeds met tevredenheid kunnen kijken 
naar het ledenaantal en de inkom'sten 
uit dit jaar. De verwachting is dat bij 
sluiting ván de inschrijving, zij.nde 12 
januari 1997 tijdens- de Prinsenade, de 
receptie, · we het ledepaantal hebben 
zien groeien tot mogelijk over de 300 
Peelstiekels en, Peelstrekelinnekes en 
de in ste nfilif a Ie waarschijnlijk-
heid f 10.00Q,-=. erschrijden. Wij 
willen me · · naam van stichting De 
Peelstrekels ~ all~ aanhàngers . van de 
C~ub van 100 iilervoor hartelijk bedan
ke.n en zullen erop toezien dat in 
samenspraak met dit stichtingsbestuur 
ook dit jaar weer de door ons b~schik
baar ge.stelde geldmiddelen zo optimaal 
mogelijk worden ingezet. 

Het is pas drie jaar geleden dat in 
samenwerking met het stichtings
bestuur de Club van 100 nieuw leven is 
ingeblazen. Vanuit · de Peelstrekels 
heeft men het initiatief getoond de Club 
van 100 leden iets terug te willen doen 
in de vorm van speciale uren in de voor
verkoop Gala-avond alsmede het 
beschikbaar stellen van entreekaartjes 
voor de Klotg~mul-avonden voor ieder 

, 

Club van 100 lid. Dit initiatief is van 
harte verwelkomd door vele 
Peelstrekels en Peelstrekelinnekés, 
getuige bovenstaande cijfers. Wat ooit 
een club was van enkele tientallen zeer 
trouwe Peelstrekels, is nu uitgegroeid 
tot een aanhangersclub van enkele hon
derden, waarbij tevens het voordeel 
komt dat stichting de Peelstrekels met 
de beschikbaar gestelde geldmiddelen 
veJe ·nieuwe aktiviteiten heeft kunnen 
ontplooien in de afgelopen drie jaar. 
Tevens worden. met de geldmiddelen 
overige aktiviteiten ontplooid richting 
zieken, bejaarden in ons Prinsdom, al of 
niet thuis wonend. Op het moment dat 
u deze krant ontvangt, breekt voor ons 
het nieuwe jaar van inschrijvingén aan. 
Deze regeling wil riog we1 eens tot 
verwarring leiden. M~elijk is het daar
om verstandig nog eens hierbij te 

· vermelden hoe een en ander in elkaar 
- zit. '-

Vanaf de Prinsonthulling is in feite 
tD wederom de gelegenheid u_in te schrij

ven als lid van de Club van 100.middels 
betaling van. minimaal f 25,- (mag 
uiteraard .ook meer zijn) op bank
rekeningnummer 52.33.23.425 Tot aan 
het volgend jaar opnieuw de· 
Prinsonthulling plaatsvindt, bestäat de 
gelegenheid om u als lid in te schrijven. 
Na inschrijving, meestal tegen het 
einde van het jaar, ontvangt u een lid
maatschapskaart van de Club van 100. 
U betaalt dus lidmaatschap om vervol
gens in het daarop volgende jaar hier
van gebruik te kunnen maken. v~ 

Het spreekt vo zich dat we ook dit 
jaar wedero · trachten het record van 
1996-te doorbreken n het ledenaantal 
opnieuw te verhogen. Wij zouden u 
allen dan ook van harte wiîlen uit
nodig~n om deel te nemen aan het door 

ons getoonde i_nitiatief en uw bijdrage 
van minimaal f 25,- te storten op 
bankrekeningnummer 52.33.23.425 Na 
ontvangst van uw betaling ontvangt u 
een bevestiging hiervan en zult u in de 
loop van het komende jaar dus een lid
niaatsçhapskaart ontvangen voor het 
carnaval 1997. Wij heten u hierbij van 
harte welkom" 
Het bestuur van de Club van 100 ; 
Michiel Dankers voorzitter 
Marian Brood secretaris 
Leo van Neerven penningmeester 
Bestuursleden 
Charel van Goch 
Harry van Rijssel 
Herman Verhaegh 
Jan Lichtenvelq 1'ktc,of 
Ties van de Berkmortel 
Jan Rakels ~ lf

./-tY~ 
. ivfe.1so&~~ 
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* riool reiniging 

* riool t.v. inspectie 

Dag en nacht service 
van den akker b.v. 
cle1ning' & inspection 
services 

Tel. 0493-313458 - Fax 0493-317535 
Jacob Marisstraat 5 - 5753 DC Deurne 

(jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiimiiiii~iiiiiiii · iiiiiiii-"""iiiiiiii~iiiiiiii · ;::::;:. ::=i0 
~ ~:::;::;::;..,, 

Met de Carnaval 

Energiestraat 1. 5753 RN Deurne 

Horeca Racket Sport Deurne. 
Tellfa><: 0493-316647 

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

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

Energiestraat 12 
5753 AN Deurne 
Telefoon 0493-312475 

Fax 0493.311401 

CHINEES INDISCH AFHAALCENTRUM 
NIEUWE GOlJDEN KOM 

MET OPEN KEUKEN, ANDERS DAN ANDERE DAGELIJKS GEOPEND VAN 12.00 - 22.00 UUR. 
- OOK OP ZON- EN FEESTDAGEN 

. . WINKELCENTRUM KOOLHOF 

Piet Kn.aperi BV 
Aluminium 
~a . rgowalk 

opleggers en 
kippers 

1 
:· 

SCHELDE 32 5751 VH DEURNE 
TEL. 0493-315283 

Telefoon 04930-21)330 
Fax 0493<H0728 
Va11af 10-10-1995 

Telefoon 0493 320330 
Fax t'493 310728 

KllAPEll . 

Voor al uw 
lingerie/ 
nachtmode 
en badmode 

LIVERA 
DEIJRNE 
Stationa
straé\t 13-

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1997 

~~f~ . ' Bij inlevering van ~ 
deze bon 2 KILO Slagerij 
GEHAKT OF VERSE WORST "Van Engeland" 
voor maar f 10 ,- Molenslraal 11 • DEURNE 

Telefoon 0493-312669 

Stationsstraat 27 - Deurne 
Tel. 0493-312091 

Kluisstraat 1 - Helmond 

De sleutel voor gezelligheid en 
sfeer 
Carnaval maandÇig: 
"Rooi hoedjes fist 

~ · 
dil 
~CT 

Bloemisterij 
Coppelmaffs Bloemen 

NIEUW 

Helmondseweg 118 
5751 PH Deurne 
Tel.: 0493-321825 

VERSE 
WARME MAALTIJDEN 

OOK OM MEE TE NEMEN 

SNACKBAR 
•r MEIKE 

H~ ADRES VOOR KOUDE SCHOTELS EN WARME HAPJES. '2_ I 
· SINT JOZEFSTRAAT 248 5753 AV DEU NE TEL 12989 '- 1 

Schildersbedrijf COOLEN 
GLAS VERF BEHANG 

TEVENS VERZORGEN WIJ 

UW INLIJSTWERK 

A. Reddingiusstraat 22 - Deurne 

TEL. 312426 
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NIEUW BIJ BOERENBOND DEURNE 

OK 
RIJ VERDER MET OK 

OK Zelftankstation ""Boerenbond Deurne·· 
Stationsstraat 122. 5751 HJ Deurne 

Tel. 0493-312804 

On~ t:inkst:ition beschikt nu oycr een 
rnmplcct nieuwe bctJ.alauto1naat. 
~aast.het \·ertrouwde 01\·pasje kunc u 
nu ook tanken met uw bank· of giro
pas met pincode. Tevens beschikken 
\\ij nu 0vtr een nieuw 
etectronisch spaarsysteem. 
gena.aind .Galaxy·. 

Dus 'zegels plakken is o.Jerbodig. U 
kunt uw .Gala.~·--p . 1sjc o·p het kantoor 
van Boerent?ond Deurne aanvragen. 

~a':.'~:,::~·G•l·axy·-~a'.je 
gratis mee. 

' .. .......... . 

AUTOPOETSCENTRALE AUTOWASPLAATSEN 

pielisse11· 
~ HEUVELSTRAAT 3-7 Tel. 0493-312394 

SPECIALIST IN HET REINIGEN VAN: 

PERSONENAUTO'S BEDRIJFSAUTO'S CARAVANS . , . 

30 METER LANGE AUTOWASSTRAAT 
5 HOGEDRUK WASBOXEN 

~,4 ~,4,4e LE",llEe tlt'T fl'vi P41l, 
" ~,4,4e POE HET-4F\J4L 

·~E~~HEtPEN t.N PE Q,41l ~ 

RAZOB wenst u drie vrolijke dagen , 
. ·~\~.' 

nv regionale' . 
afva!verwerkingsmaatschappij 

' zuidoost-brabant 

Gulber!iJ 9 
postbus 252 

$ 5670 AG Nuenen 
telefoon 040-2835669 
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• VAN GOCH REIZEN 
Luxe touringçars van 14 to.t 58 personen waaronder een 1. 

touringcar met lift geschikt voor rolstoelpassagiers. 

Vraag vrijblijvend prijsopgave. 

Wij verzorgen ook al uw reizen in binnen· en buitenland. 

Haal onze gratis brochure op. 

fabriekstraat 40 5753 oh deurne 
telefoon 0493 312375 telefax 0493 321353 

garage , 
Piet van Baker 

Fabrieksstraat 16 
Deurne 

telefoon 0493-317 866 

I ~};iv;•)'~lt) 
,L_ Î _--
\ 'IJ/· H.G. van Vijfeijken a. Znn. 

\. \U Aannemingsbedrijf 
, _\l, Grond- en Waterwerken B.V. 

• ;\\ • Maaiwerk 
} • Grond· ery sloopwerk. 

~
\ • Berm· en slootonde:,ho~d 

Q.. • Bos· en groenvoorziening .. 
• Onderhoud grachten en v11vers 

~. . Snoeihout en sloot~fval verkleinen 
• Uitzeven grond, 1;1wn, afval, e.d ·-> , f/ . '?.oÉNfl.15~ycLiN<1 

Kanaaldifk·Zuid 10 • 5712 BJ Someren 
Telefoon 0493-4923961495748 

Paul Gabrië/straat 10. 5753 DG Deurne 
Telefoon 0493,314799 '· 

Het grootste en best verzorgd assortissement 
in koffie-thee-tabaks en luxe geschenkartikelen 

A L ~~- 0 -cc--:i 
~ ---== ~ 
P. v.d. Weijer 
carrosserieën - aaAhangwagens 

: ~ 

Staatsloten 
Voetbaltickets 
lotto - toto 

Verkoop - Verhuur 

Deurne - Fabriekstraat 32 

Tel. 0493-311888 

FRANK DONKERS 
CONSTRUCTIE & APPARATENBOUW 

TRAPPEN - HEKKEN - LICHT CONSTRUCTIE\VERK 

· Haspelweg 21 
5751 JH Deurne 

' , 

Tel. 0493-317548 
Fax 0493-321839 
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ROND()M DE PRINS 

LAIJENS KLUP 
Misschien is het U opgevallen en 
misschien ook niet, maar het 
afgelopen carnavalsseizoen was het 

Sinds vijf jaar kennen we het program
ma-onderdeel "Rondom de ·Prins". 
Deze avond is bijzonder waardevol 
gebleken voor vele Peelstrekels en 
Peelstrekelinnekes en in het bijzonder 
voor de Prins en Prinses. Het moge 

·duidelijk zijn dat eenieder. Öp 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 voorstel
lingen, tentoongesteld door familie,· · 
vrienden, vereniging- of clubgenoten, 
buurt en anderszins. Als stichtings
bestuur willen we deze avond nog wel 
eens omschrijven als een soort 
bruiloftspartij waar in een zeer onge
dwongen sfeer op een gözellîge wijze 
het een en ander aangeboden wordt aan 
het prinselijk paar. In de af gelopen ja
ren is duidelijk gebleken dat dit 
initiatief zeer goed is aangeslagen. Er 

daar opeens ... Namelijk het opgeheven 
·linker pinkje bij het. nuttigen van een 
welverdiende consumptie. "Aan wie 
behoort dit dan toe?", zult' U zich 
evenwel -of ook niet-afvragen. Welnu, 
dit pinkje behoort .toe aan leden van 
De Laijens© in het Peelstrekelrijk, _die 
ook veelvuldig Iesideren in hun 
dependance te . Antibes (frivole ietwat 
mondaine maar zeker geen platvloers 
toeristische havenstad aan de 
Middellandse zee in 'la douce France', , 
neem vooral niet de moeite ons daar te 
bezoeken.). 
Deze geste met het meest verfijnde 
lichaamsdeel van het menselijk 
lichaam is een teken van (h)erkenning. 
Niet dat dit nu nodig is wánt in het 
Peelstrekelrijk is het eerbiedwaardig 
lidmaatschap van de Laijens© nog 
maar aan een enkeling toegekend en 

. ons kent ons nietwaar. Immers, men 
vraagt niet o?1 het lidmaat~chap van 

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 tegenspreken. 
Alle Peelstrekels eri Peel~trekefinnekes 
zijn hierbij van harte welkom. De avond 
wordt ondersteund door de Hosbengels 
en start om 21.00 uur en zal dit jaar 
plaatsvinden op 18 januari. De zaál is 
opengesteld vanaf 20.00 uur. Dus 

, schroomt u niet en kom voor een gezel
lige avond naar onze residentie en wij 

· hopen u allen te zien op zaterdag 18 
jànuari as. • 
Personen of verenigingen die zich 
geroepen voelen om op deze avond iets . 
willen doen, kunnen kontakt opnemen 
met vorst Hans van Bommel of be-
stuurslid Kees Brood · 

• 

de Laije~s©, neen, men WORDT 
gevraagd. 

Ballotage ' 
Ook al is de historie. van dit in alle 
opzichten yerfijnd gezelschap nog 
maar pril, toch heeft ·de ballotage
commissie ook v.oor •dit · car~ 
navalsseizoen wederom · veelvuldig 
aanvragen ontvangen van zowel 
binnen als buiten het Peelstrekelrijk. 
Zonder -uit de school te klappen wil ik 
u de volgende namen niet onthouden: 
dhr. Frits B. (politicus te ' 's 
Gravenhage), ZKH Willem van 
O.(prins te Soestdijk), Jo van 
G. (grO-enteQoer in het Pot-

. tehbakkersrijk) en om de absoluut 
willekeurige greep van namen te 
completeren; wederom Geerd J. 

. (praeses en winterschilder in het 
Peelstrekelrijk). Al deze aanvragen om 
lid te worden. van de Laijens© -en dus 

een 'iemand' te worden- zijn waardig 
edoch res~luut langs ons neer gelegd. 

-(sprry Geerd) .· Een 'iemand'? jawel, 
een lid van de Laijens© mag zich 
gedurende zijl} verdere . stoffelijk 

verblijf in het Peelstrekelrijk en· zelfs 
na zijn verscheiden een 'iemand' 
noemeri? waar welgevoeglijk en dus 

· helder het volgende uit · geconcludeerd 
kan worden: U bent hoogst
waarschijnlijk al lezende 'niemand'. 
Maar wanhoop niet! Wie weet komt 

. ook bij U -na jarenlang afgunstig 
kijken naar de waardige lieden mèt het 
_opgeheven pinkje~ uiteindelijk DE 
brief door den brievenbus. De brief 
met de uitnodiging om ook 'iemand' te 
worden. Wie weet · (maar 
waarschijnlijk nilf) ,tot ziens! 

. jl ' 

Eén van de 'brodders' in 
Peelstrekelrijk 
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REGLEMENT OPTOCHT 
REGLEMENT CARNAVALSOP
TOCHT DEURNE 1997. 

l. Iedereen kan, al dan niet met 
een voertuig, aan de optocht deel
nemen, mits men zich aan de volgende 
voorschriften houdt. 
2~ Andere motorvoertuigen dan 
vierwielige (bromfietsen daaronder 
begrepen) worden niet in de optocht 
toegelaten. Deze. dienen te voldoen aan 
de daarvoor gestelde wettelijke eisen, 
alsmede verzekerd te zijn tegen wet
telijke aansprakelijkheid. Vóór het 
vertrek van de optocht zullen deze aan 
een keuring worden onderworpen. 
3. De hoogte van enige uitbeel
ding mag niet hoger zijn dan 4.00 m., 
terwijl de breedte maximaal 3.50 m. 
mag bedragen. Alle wagens dienen tot 
maximaal 30 cm. boven de grond dicht 
te zijn. Dit geldt voor zowel de voor-, 
achter- en zijkanten. 
4. De bij en krachtens de 
Wegenverkeerswet gegeven voor
schriften dienen in acht te worden ge
nomen. 

Attentie deelnemers optocht 

Met recht mogen we als stichting De 
Peels.trekels stellen dat de grote optocht 
in Deurne in 1996 werkelijk de grootste 
optocht was van Zuidoost-Brabant. 
Uiteraard speelt hierbij het .aantal deel
nemers een belangrijke rol, anderzijds 
mag ook gesteld worden dat de 
kwaliteit van de wagens groot en klein 
maar ook van de individuèle deel
nemers qua uitvoering en originaliteit 
op een bijzonder hoog nivo staat. 
Uiteraard· hopen we ook ïn 1997 een 
dergelijk resultaat te halen. Hierbij 
speelt een belangrijke rol mee dat de 
deelnemers in de gelegenheid zijn op de 
achterzijde van. de wagens een plaat te 
monteren met de naam van een even
tuele sponsor. De afmetingen van deze 
plaat staan in het reglement van de car
navalsoptocht vermeld. Ook speelt mee· 
dat stichting De . Peelstrekels in de 
af-gelopen jaren een behoorlijk prijzen
geld ter beschikking heeft voor de deel
nemers, mede dankzij het elk jaar weer 

5. Het is aan de déelnemers van 
de optocht (muziekcQrpsen en/of show
groepen inbegrepen) niet toegestaan 
tijdens het trekken van de optocht stil te 
staan. terug te lopen of te rijden. Voor 
bestuurders van voertuigen is het 
gebruik -van alcoholhoudende 
dranken verboden. 
6. Het gebruik van verf en der
gelijke materialen tijdens de optocht 
om iets uit te beelden mag alleen met 
uitdrukkelijke schriftelijke toe
stemming van Stichting De 
Peelstrekels. Aan dèze toestemming 
kunnen voorwaarden worden ver
bonden. 

7. Het sponsoren van grote 
wagens is toegestaan. De naam van 
de sponsor dient tevoren bij het 
bestuur van Stichting De Peelstrekels 
te zijn aangemeld. De toestemming 
van de Stichting blijkt uit het be
schikbaar stellen van een .bord van 
1,22 * 0,62 ml. Dit bord dient aan de · 
voorzijde danwel achterzijde van de 
grote wagen te worden bevestigd. 

ter beschikking .. stellen van geld
. middelen door onze hoofdsponsor. Ook 
deze hoofdsponsor wensen wij graag 
vanaf deze plaats te bedanken voor zijn 
medewerking. 

Een belangrijk onderdeel in de optocht 
is ·de kinderoptocht, welke groeps
gewijs vooraan meetrekt. Ook dit jaar 
hebben we verenigingen en scholen 
aangeschreven om hen enthousiast te 
maken voor deelname aan onze 
optocht. De kinderen krijgen allemaal 

- een consumptie aangeboden in De 
Vierspan en is er voor elke deelnemers
groep een pijjs ter. beschikking. Dit 
initiatief is zeer goed ontvangen en we 
hópen dat ook dit jaar een duidelijke 
groei te zien is in het aantal deelnemers 
van dit zo belangrijke onderdeel. 
Tevens ontvangt elke deelnemer (=in
schrijver) een bekef als aandenken. Dus 
kinderen, spoor school en vereniging 
aan om deel te nemen aan de optocht. 

8. Voor OI).gevallen tijdens de 
optocht is de Stichting "De 
Peelstrekels" Öp geen enkele wijze aan
sprakelijk te stellen. 
9. In alle gevallen dienen de deel
nemers aanwijzingen door de politie, 
optochtcommissie en ordecommis
sarissen gegeven in het belang van de 
openbare orde en de verkeers
veiligheid, onmiddellijk op te volgen. 
10. De plaatsen in de opt<?cht 
worden door de optochtcommissie . 
bepaald. . · _ 
11. Deelnemers met duidelijke 
reclamedoeleinden dingen niet mee 
naar de prijzen. De beoordeling 
geschiedt door een neutrale jury en is 
bindend. Beroep is niet mogelijk. 
12. De deelnemers dienen uiterlijk 
om 13.00 uur de voor hen vast.gestelde 
en ook aangewezen plaats in de optocht 
te hebben ingenomen. Het te 111at aan
komen kan uitsluiting tot gevolg heb
ben. . 
AANWLJZING: de optocht wordt op
gesteld in de Tramstraat en 
Derpsestraat. Dringend wordt verzocht 

Voor het overige wijzen wij- alle deel
nemers nog graag op het reglement wat 
op deze pagin_a is afgedrukt. Let vooral 
op de veiligheid en wij dringen erop aan 
om tijdens de optocht het gebruik van 
alcohol te·minimaliseren. In.ieder geval 
ligt er een verbod op alcoholgebruik 
vo~r de chauffeurs. Dit moge duidelijk 
zijn. 

Een optocht kan niet zonder een goed 
stuk organisatie. Dit betekent dat er in
schrijfformulieren ingevuld moeten 
worden. Deze inschrijfformulieren zijn 
wederom verkrijgbaar bij Eleçtro 
Kuypers in de Molenstraat en Slagei;ij 
Van Goch in de Martinetstraar. We wil
len eenieder verzoeken deze inschrijf
formulieren op tijd in te leveren. 
Uiterste inlever~atum is vrijdag 31 ja
nuari. 

Commissie Optocht. 

als aanrijroute te gebruiken de 
Derpsestraat tot aan de spoorlijn (dus 
niet via de Romeinstraat) . 
13. Tijdens de optocht mag niet 
worden gecollecteerd, tenzij daarvoor 
schriftelijk toestemming is verleend 
door het bestuur van Stichting De 
Peelstrekels. Uitsluiting eventueel 
vooraf. 
14. De deelnemers dienen de ge
hele optochtroute te volgen. Indien dit 
niet is 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 aanstoot
gevende en/of persoonlijk kwetsende 
onderwerpen, in de optocht op welke 

• wijze dan ook ui te beelden (b.v. tekst, 
muziek of gedrag). 

De beoordeling hiervan berust 
bij zowel jury als bestuur van Stichting 
de Peelstrekels. 
Deelnemers kunnen op grond van dit 
artikel de deelname aan de optocht 
worden ontzegd. 

Man met buikje en fiets zoekt andere 
man met buikje en fiets om gezellig 
samen over het tuur te hangen in het 
centrum. 

DRINGEND VERZOEK: 

Vanaf Prinsenwagens (en ook vanaf 
andere wagen ) wordt dikwijl ge
strooid met versnaperingen. Doorgaan 
lopen met deze wagens veel (mee tal 
kleinere) kinderen mee om deze te 
verzamelen. Om ongelukken te rnor
komen, wordt aangedrongen om het 
strooien tot l of 2 personen te beperken 
(b.v. Prins en Prinses) en dat ook goed 
buiten de wagens te doen, du niet Ylak 
er langs. 

Route Grote Optocht 

Opstellen:Tram traat en Derp e traat 
Route: Station plein - Spoorlaan -
Stationsstraat - Markt - Vis er -
Kruisstraat - Haageind - \'eld ·traat -
Europastraat (ontbinding) 
De ontbinding zal plaatsvinden 'P de 
kruising Eur ipa traat - Molen traat. 
Vanaf deze 11 ·atie kan eenieder rij
eenvoudig ri,Jning huiswa..i-t ·eren 
zonder op. l ppingen op h t _ larkt
plein. Als \ nl.!nd chappelij gebaar zal 
de Prinsen \ agen van de Pee 1 trekels de 
traditie \ rtzetteil om de optocht af 
te sluiten ia de Molenstraat! 
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Zaterdag: 

Zondag: 

Maandag: 

Dinsdag: 

,·in hotel - café - zaal 

STATIONSZICHT 
in Deurne - tel.312955 

ZULTKOPPENBAL 
Aanvang: 21.00 uur, muziek: Krek Goe en 
VTO-orkest. Uitreiking van "D'N BIELS" 
met bezoek van de Peelstrekels. 

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

KINDERCARNA VAL 
Van 14.00 tot 16.00 uur met 
CLOWN bezoek van 
dweilorkest 
BLOAST UM OP, 
Leuke verrassing voor de kinderen · 

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

'krintemik mi zult. (.<,(.,r t 
(;rvt 1; ~ fiN" . 

Oneliner van 't jaar: 

meets geen kwaad woord, 
over s . kunt beter een borrel 

maar 1e k 
burgemeester ma en. 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1997 

PROGRAMMA 
ZONDAG 12 JANUARI 
13.30 uur 
18.30 uur 
20.00 uur 

Prinsereceptie in de Vierspan m.m.v. de Hosbengels 
Bezoek café de Mert 
Bezoek café v. Hoo.f 

VRIJDAG 17 JANUARI 
Bezoek bonteavond W alsberg · 

ZATERDAG18JANUARI 
13.30 uur 
21.00 uur 

Bej~denmiddag bij zaal v.d. Putten m.m.v. het VTO 
Rondom de Prins in de Vierspan m.m.v. de Hosbengels 

ZONDAG 19 JANUARI 
12.00 uur 
14.00 uur 

Prinsenbrunch in de Vierspan 
Carnavalsmatinee van de K. H. D. 
Ondertrouw boerenbruiloft 

VRIJDAG 24 JANUARI 
20.00 uur Klotgemul in de Vierspan m.m.v. Krek Goe 

ZATERDAG25JANUARI 
Klotgemul in de Vierspan m.m.v. Krek Goe 

""' 

ZONDAG 26 JANUARI 
19.30 uur Klotgemul in de Vierspan ~.J;Il. v. Bloast Urn Op 

DONDERDAG 30 JANUARI· 
19.30 uur Bejaardenavond in de Nieuwenhof m.m.v . het VTO 

ZATERDAG 1 FERBUARI 
20.00 uur Gala-avond in de Vierspan m.in. v. de Hos bengels 

ZONDAG 2 FEBRUARI 
15.00 uur 
19.30 uur 

Bezoek Zorgenkind m.m.v . de Hosbengels 
Gala-avond in de Vierspan m.m.v. de Hosbengels 

VRIJDAG 7 FEBRUARI 
20.00 uur Preussenavond in de Vierspan m.m.v. 

de Klokkendörfermusikanten 

ZATERDAG 8 FEBRUARI 
13.45 uur 
15.00 uur 
20.45 uur 
21 .00 uur 
23.00 uur 

· Bezoek kinderbal in het Gerardushuis m.m.v. _de Hosbengels 
Sleutelafhalen op de Markt , 
Bezoek Zultkoppenbal in café Stationszicht m.m.v. Krek Goe 
Aanvang Harmoniebal m.m.v. de Hosbengels 
Bezoek Peelstrekels aan het Harmoniebal 

ZONDAG. 9 FEBRUARI 
13.30 uur 
17.30 uur 
21.00 uur 

Optocht door Deurne 
Prijsuitreiking in de Vierspan 
Bezoek café de Peelpoort 

MAANDAG 10 FEBRUARI 
10.00 uur 
12.00 uur 
20.00 uur 
21.00 uur 

Bezoek verpleegafdeling Nieuwenhof 
Bezoek Rosenmontag met diverse cafébezoeken 
Bezoek café de Peelpoort 
Bezoek café v. Hoof · 

DINSDAG 11 FEBRUARI 
10.30 uur 
12.00 uur 
13.45 uur 
15.00 uur 
21.30 uur 
23.45 uur 
00.00 uur 

Ukkepukkenbal/ki!tdermiddag in de Vierspan 
Bezoek Zultkoppen bij Hotel Stationszicht 
Bezoek Rijtven .,_ 
Boerenbruiloft in de Vierspan m.m.v. de Hos bengels 
Residentie de Vierspan 
Sluitingsceremonie in restdentie de Vierspan 
Verbranden Peelstrekel op de Markt m.m.v. de brandweer · 
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SINTERKLAAS VIST ACHTER 
HET NET 

Gezien het unieke feit dat reeds in 1996 
door de Peelstrekels bekend gemaakt 
werd wie er in 1997 de scepter over het 
rijk zal zwaaien heeft, naar nu blijkt, 
ook Sinterklaas een gooi naar dit niet 
onaanzienlijk aO?-bt gedaan. Middels 
een keurige bri~f aan voorzitter Jansen 
heeft hij dezè wens kenbaar gemaakt bij 
het bestuur ·van voornoemde carnavals
stichting. 
Jansen, de ultieme sinterklaasadept, 
was enorm gecharmeerd en ook een 
beetje geroerd, maar daar de nobele 
man vreesde niet tijdig gereed te zullen 
zijn met het secuur doornemen van het 
curriculum vitae van de kindervriend 
heeft hij gemeend om de krasse mijter
drager van medèdinging uit te moeten . 
sluiten. De heer Jansen, die ieder jaar 
trouw zijn twee schoentjes zet en met 
zijn lippen tegen een gloeiend hete ver
warming zijn sinterklaasliedjes mur
melt, werd ondanks de afwijzing ook in 
1996 niet overgeslagen, ~ ant in beide · 
schoentjes trÓf hij ee~ kici'~igheid als
mede qnderstaand gedicht aan : 

Spanje, na uw afwijzend schrijven. 

Wat wilde ik het graag ...... , 
Die steek, · 
die mooie mantel en ....... . 
die imposante kraag. 
Een keer eens wat anders dan normaal 
U begrijpt wellicht, ik baal! 

Pleister op de wonde 
is 
wederom een prima prins gevonde 

Sint Carnaval. 

Tennis 
K e y B i s c ai n e . De Deurnenaar Piet 
Pempers is gi teren do~rgedrongen tot 
de kwartfinales van het zwaar gedoteer
de tenp.istournooi ,van Key Bisc;aine. 
Door dit re ultaat stijgt Pempers 10 
plaatsen op de wereldranglijst en be
vindt hij zich nu öp plaats 397. Mocht 
de Deurnenaar doorstoten naar de halve 
fin i>Jes dan is hij nog maar 200 plaatsen 
vn wijdert van de top 20. 
De Vfü~rden e Monica Sèelen werd 
reeds in de eerste ronde gewipt door de 
sterk acterende Steffi Bolle-Graf met de 
cijfers 6 - 0 en 6 - 0 . 

Lancering eerste Deurnese kunst
maan uitgesteld. 
(Van twee onzer verslaggevers) 

Neer kan t . De lancering van de eer
ste Deurnese kunstmaan, welke gister
ochtend om 11 :00 u vanaf de markt 
plaats zou vinden, is tot nader order uit
gèsteld. Het uitstel kwam op verzoek 
van de Neerkantse brandweer die de 
draagraket wil gebruiken om, in navol
ging van hun Deurnese collega's, mee 
te doen aan de optocht in Deurne. 
Te elfder ure waren alle procedures af
gerond en bleef de kunstmaan, een 
piepklein Willibrordusje, aan de grond. 
Burgemeester Smeets was eerst ten 
zeerste verbolgen over de actie van de 
Neerkantse spuitgasten, maar na enig 
nadenken kon hij er de grap wel van in
zien en gunde hij de Neerkanters hun 
plezier. 

U hoeft dus niet vreemd op te kijken als 
in de bonte stoet die qp carnavalszon
dag door Deurne trekt een echte raket 

' meedoet. 
Om te voorkomen dat de raket de op
tocht halverwege verlaat en dientenge
volge niet meedingt naar ·de prijzen 
heeft de commandant het slaghoedje 
verwijdert. · 

CULINAIR. DEURNE. NATUUR-
LLJK !! -

Deurne mag zich verheugen in een flink 
aantal eetgelegenheden. 
Zo heeft men een prima Griek, een pi
cobello Italiaan, Shoarma tenten, 
Çhinese restaurants en Belgi~n Dinners 
(friettenten). 
Waar het echter aan ontbreekt is een 
restaurant waar je kunt genieten van au
thentieke Deurnese -kost, dat echte 
Deu.QleSe voedsel waarover onze groot
ouders tot vervelens toe over plachten 
te spreken. Eenvoudige kost, maar o zo 
voedzaam en o zo gezond. 
Gelukkig kunnen wij u mededelen dat 
aan dit gemis een eind komt, want de 
heer Schraalhans opent binnen afzien
bare tijd zijn restaurant dat alleen maar 
echte Deurnese kost op de kaart heeft 
staan. Ondanks de drukke werkzaam
heden die een opening met zich mee
brengt wisten wij de heer Schraalhans 
tot een kort gesprek te verleiden. 

"Binnénkort opent u "De Plaggenhut", 
een eetgelegenheid waarin men op z'n 

· Deurens kan eten. Zit hier iemand op te 
wachten?" 
"Dat gaat u geen ene mo~r aan!" , 
"Pardon?" 
"Krek wa 'k zeg!" 
"Maar?" 
"Flikker toch gauw op!" 
"Is het duur dat eten hier?" 
"Ontiégelijk duur, zoveul geld hedde 
gij nie !" 
"En is er ook muziek bij?" 
"Ziet er dit soms uit als een disco
theek?" 
"En de toiletten, waàr zijl). die?" 
"De achterdeur uit, de plak op en dan 
die deur met het ingezaagde hartje." 

Of de heer Schraalhans zal sfagen in 
zijn.oorspronkelijke idee is volgens ons 
maar zeer de vraag. Vast staat wel dat u 
in de Plaggenhut op uiterst primitieve 
wijze kennis kunt maken met een stuk
je Deurne waarover geen enkele folder 
zal r . ~ppen. 

PAUS NAAR DÈURNE 

Pasen 1997 zal een speciaal Pasen wor
den voor de Deumese bevolking, want 
zijne heiligheid de Paus zal het 
Vaticaan verlaten om op de stoep van de 
monumentale Willibrorduskerk het 
Urbi et Orbi uit te spreken, o.a. in-on
vervalst Deurens. 
Reden vo0r deze opmerkelijke gang 
van zaken is de vriendschapsbanden die 
Deurne met het Poolse Leszno onder
houdt. 
(Johannes Paulus II is zoals u ongetwij
feld weet van Poolse afkomst.) De 
kerkvor§t zal geen gebruik maken van 
de Pausmobiel, want hij heeft dit ver
voermiddel onlangs ingeruild voor een 
van vele extra's en gemakken voorzie
ne "Relekwie Bus". Of de Heilige vader 

. gratis mag parkeren in het centrum is 
bij het ter perse gaan van deze editie 
nog onderwerp van studie. 
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Voor al uw hout en plaalmaterloal 
Div. soorten meubelpanelen 
Wand- en plafondbekleding 
Hang- en sluitwerk ~ 
Tuingereedschappen en tulnalscheldingen (t) 

~ AST FOOD 

Verven, beitsen, lijmen ~ 

2'~ 

~~ 
~~ 

.L1 PRODUCTS. 
DEURNE 

J.P.M. Fastfood Products 
Hendrik. Mesdagstr. 7 - 5753 DA Deurne 
Tel. 0493 - 32 02 22 / Fax 0493 - 32 02 29 
Bank: Rabobank Deurne 

~ 

Rek. nr. 17.08.24.071 
K.v.K. Eindhoven 62650 • 

SNEL(E LEVEnlNG - LAGE PnlJZEN 

~~~~~~~~.v" 
Tcl.O·l!fJ{-12J~G-FoxO•l9J'1s917 . 3 

--- · ~ t~nstallaties 
~1 . 

CENTl\ALE VERWARMING - All\C:ONDITIONING - WARMTE TERUGWINNING 

Z EILULRGSESTR,XAT 21 5751 LG D EU RNE 

TEL. . 0493 - 313957 FAX . 0493 - 317621 

bestel- & 
bedrijfswagen 
service ~ 

~ 

Voltstr. 22 - Tel: 0493-322858 

Z<.:ilbcrgscstraal 25 
575-f LG Deurn-e Td.: 0·1-93-3 J2088 

Wocflo · f5cs/1J@@Ü !IJC!Jü@ 0 ~ 

Liesselseweg 112 
5753 PP Deurne 

tel. 0493·313307 
fáx 0493·320290 

Mobiele Communicatie 

/ 
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STAND 
BELETTERING EN 

STAND UP 
Geyserstraat 12 
5753 RP Déurne 
Tel.: 0493-316970 
Fax: 0493-320539 

WITGOEDllOOP! 
BOSCH - ZANKER - EDY - MARIJN.EN'- AEG - ELEKTRO LUX - INDESIT - 7..ANUSSI - BICO - FRIGIDAIRE 

* Lichte transportschade 
* .Restantpartijen . 
* Garantie tot 5 jaar 
* ALTIJD DE GOEDKOOPSTE 

Grote keuze in: 
WASMACHINES • KOELKASTEN • COMBll(ASIEN • AFZUIGKAPPEN • INBOUWAPPARATUUR • DROGERS • CONDENSDROGERS • VAATWASSERS • SIOE BY SIDE KASTE!! 

DEURNE 
STATIONSSTRAAT 56b 

0493-320122 

V
oor kousen & sokken Uw speciaalzaak 

oetiek 88 
oor kwaliteit en sortering 

Molenstraat 15b - Deunie · - 0493-310775 

MOLENSTRAAT15,DEURNE 
GERDA EN HENK SLEEGERS 

1 Jaar garantie op alle nieuwe 

SERv~t:6~ê'.!SrE~~~NRA TIS 
thuisbezorgd binnen een straal 

van 15 kilometer. 

panty's 
•okken 
truien 
vesten 

DUS TOT ZIENS BIJ 'N PINT JE IN 'T PANDJE 
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's zondags van 21.00 tot 22.00 u. 
en 's maandags van 20.00 tot 21.00 u. 
kunt u de Peelstrekels bij ons aantreffen. 

"De Pee/poort" 
MARKT 5 - DEURNE -TEL. 310700 

Zondag direkt na de optocht: MATINEE 

de carrière van de Audi A3 
begint bij Auto Daamen 

Nieuw, dynamisch en veelbelovend. De 
compacte en comfortabele Audi AJ heeft 
met zijn rijke uitrusting alles in zich om 
het te gaan maken. Ongetwijfeld komt ook 
u tot die conclusie wanneer u nu bij ons 

. langskomt voor een nadere kenn_ismaking! 

Auto Daamen ·· oom) 
P. Mondriaanstr. 18 5753 DJ Deurne 

TEUNISSEN PARKET 

* voor massief _ p~rkét 

* robuuste planken vloeren 
* kurk 
* · laminaat 

Aud1 

'l 

kom eens kijken wat een vakman 
bij u op de vloer kan leggen ! 

Molenstraat 19 Deurne 
tel. 0493-320157, bgg 321138 

OBERS 
uw DEALER 

0493-351125 

café -zaal -hotel THIJSSEN 

VRIJDAG : PRINSENRECEPTIE 
ZATERDAG t/m DINSDAG: LIVE MUSIC 

Pastoriestraat 20 
5756 AM Vlierden 
tel.: 0493-312432 



CARNAVALSKRANT, DE·PEELSTREKEL 
UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL' STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1997 

PR/Cie op niveau 
Bij gelegenheid van de Se verjaardag van de 
PR/Cie, jawel ons eerste lustrum, zal ik u 
niet vermoeien met een opsomming van 
onze heldendaden zoals meestal bij dit soort 
gelegenheden gebruikelijk is. Aangezien wij 
zelf altijd de eersten zijn om onszelf op de 
borst te kloppen hebben wij u met al deze 
zaken reeds tot vervelens toe en vaak met 
dubbele tong lastig gevallen. Graag zou ik 
u hier, in een kort tijdsbestek, willen 
overtuigen van onze kwaliteiten. De meesten 
van u kennen ons al langer, soms langer dan 
u lief is, u allen hebt een ietwat vertekend 
beeld van de PR/Cie. Wij staan te boek als: 
recalcitrant, drankzuchtig, ongemanierd, 
luidruchtig, verdorven en betweterig. 

. Sommigen van ons hebben hiernaast nog 
een reputatie op te houden als smeerlappen, 
hartenbrekers en viespeuken. Ik zeg u, dit 
alles is waar ! 

Toch bezitten wij vaardigheden die slechts 
weinigen van u in ons herkend hebben. Om 
dat te bewijzen wil ik graag enkele 
parallellen trekken tussen de Deurnese 

·gemeenteraad, de mensen die u allen 
immers zelf gekozen heeft en waarin u 
uiteraard, net als ik, een ongebreideld 
vertrouwen heeft en de PR/Cie. Graag wil 
ik u laten zien dat wij in weinig opzichten 
onderdoen voor de. hoge heren (en dames) 
van 't dorp. 

Vergadertechniek 

Op de eerste plaats wil ik graag stellen dat 
onze vergaderingen niet onderdoen voor de 
gemiddelde raadsvergadering. Ook wij 
schreeuwen te pas -en vooral te onpas- door 
elkaar heen, ook onze voorzitter laat zich 
zeer nadrukkelijk gelden en is wars van 
onpartijdigheid en ook bij ons wordt de 
oppositie systematisch het zwijgen opgelegd. 
Overigens, het klopje met de 
voorzittershamer om discussies definitief te 
beëindigen hebben wij unaniem afgeschaft, 
niet zelden moesten wij voorheen een korte 
pauze inlassen om een gewonde te 
verbinden. 

Geloofwaardigheid 

Ook in volksverlakkerij steken wij de 
coalitiepartijen in de Deurnese raad naar de 

· kroon. Om bij onze achterban in een goed 
blaadje te blijven staan hanteren ook wij met 
graagte de zegswijze "veel beloven, weinig 
geven .. " Wij bestaan het zelfs om aan te 

komen met vporstellen voor meer orde· en 
een betere . structurering van bepaalde 
carnavalsonderdelen. Net als de , naar 
burgemeester Smeets luisterende boeren op 
de markt; hebben ook onze slachtoffers nog 
nooit gehoord van 't spreekwoord "als de 
vos de passie preekt, boer pas op je kippen" 
Evenals die van de gemeente, wordt ·ook 
onze lijst met niet nagekomen toezeggingen 
en vergeten goede voornemens steeds 
langer. 

Integriteit 

Net als bij de gemiddelde Deurnese politieus 
zijn normen als zelfrespect en eigenwaarde 
de PR/cie volkomen vreemd. Onze verkapte 
vakanties gaan weliswaar niet naar Leszno, 
maar toch .. Met graagte áccepteren wij 
snoepreisjes naar 't harmoniebal waar wij 
door de . commissie van bijstand altijd 
allerhartelijkst welkom worden geheten en 
onze aandrang om in de bus plaats te mogen 
nemen is zo hoog dat wij zelfs de receptie 
van de pottenbakkers, een lezing over de 
recycling van gebitsprotheses of een 
papierverwerkingsfabriek in Duitsland 
zouden bezoeken. 

Zeker in zaken als corruptie en handjeklap 
kan de doorsnee Deµrnese bestuurder nog 
een lesje leren. van de PR/cie . . _Je hoeft in 
Deurne echt geen politiekeling te zijn om 
onder de tafel eens wat toegéschoven te 
krijgen, met graagte accepteren wij openlijk 
elke consumptie. U hoeft zich overigens niet 
meteen net zo schuldig als Cotrans of 
Boerenbond te voelen als u ·ons wat te 
drinken aanbiedt. 

Beleid? 

Waar 't aankomt op smijten met andermans 
geld beschouwen wij de leden Deumese 
coalitie ronduit als amateurs. Hoewel de 1, 1 
miljoen van Nooijen en ~e over de balk. 
gegooide westtangentcenten in geen enkele 
verhouding staan tot onze miskl~unen doen 
wij met een beperkter budget toch ook onze 
duit buiten 't zakje. Met graagte organiseren 
wij twijfelachtige optredens of bij voorbaat 
slecht bezochte evene.menten waarbij een 
eventueel nadelig saldo ten laste komt van 
de toch al armlastige Peelstrekels. Indien 
onverhoopt, buiten onze schuld, een door 
ons georganiseerde activiteit per ongeluk 
een sucses wordt, kloppen wij ons, ~venals 
onze politieke evenknieën, met trots op de 

Înternalionaal transpqrtbedrijf 

heftruckverhuur op- & overslag 

erhaegh b.V.. 

borst en laten ons met graagte fêteren.De 
woorden "klungelig beleid" willen wij in 
dezen niet hoi:en, zelfs niet van ex-prins 
Michiel Dankers. Klungelig beleid wordt het 
pas als je · je eigen miskleunen niet 
behoorlijk weet weg te moffelen. 

Ten slotte 
Da( brengt ons meteen bij het enige punt 
waarin wij onderdoen voor het Deurnese 
politieke bestel; "het bedekken met de 
mantel der liefde" of zoals u wilt "het 
wassen van de handen in onschuld". 
Excuses als "wir haben es nicht gewu.Bt, 
befehl ist befehl" of de Deuniese equivalent 
hiervan "van een vorig college" gaan bij ons 
niet op. Flaters worden afgestraft met 
v~rwijtende blikken, smalende opmerkingen 
en honende woorden. Niet zelden barst een 
boetvaardige nog tijdens <te vergadering in 
tranen uit als hem ter kastijding ee.n foto 
van burgemeester Smeets of, bij extreem 
zware overtredingen, van Thieu Brabers, 
getoond wordt. 

Ik ben er vrijwel zeker van, dit alles had u 
niet achter ons gezocht. We verwachten niet 
van u dat u op dezelfde manier tegen ons op 
gaat kijken als tegen de dames en heren 
politici, u hoeft de hoed voor ons ook niet 
te lichten. Wel mag u ons regelmatig wat te 
drinken aanbieden. Wij zullen doorgaan met 
onszelf te straffen door elke week te 
vergaderen en zelfs, terwijl het buiten 
vriest, koud bier te drinken. U hoort nog 
van ons ... ben ik bang. 

Ceterum censeo figulum descendum est, 

Cees van den Broek, vieze voorzitter 

Deurne Helmond 

. F: KUYPERS 

'Jv['E/J{Jl 
2 soorten so.ep 

:J(ngoût, 
1fuzarensa!aáe, 'I>rumsticfq 

'I>i.verse soorten 6rooá(jes) 
'Div. soorten vfeeswaren, k._aas /zoet 

'J,{e{K,_ k;pffa, tlîee, clioco(aáeme{k, 

Entreè f 22,00kinderen/ 11._!lOp.p 

Deelnemers aan de prinsenbruch hebben 
gratis toegang tot het carnavalsconcert 

· Ukkepukkebal in nieuw jasje. 

Ook dit jaar weer is de Vierspan op 
dinsdagochtend weer het domein van de 
Peelstrekelkleuters. Al jarenlang wordt 
deze kinder-happening door de Com
missie van Bijstand van Koninklijke 
"Harmonie Deurne" georganiseerd, 
steeds volgens het succesvolle concept: 
de kinderen hebben het_ die voormiddag 
voor het zeggen. 
Sinds enkele jaren wordt op maandag
middag door de Peelstrekels een kinder
middag gehouden in de Vierspan, waar 
met een iets andere invulling, ook de 
jonge jeugd centraal staat. 
Omdat zowel bij de Commissie van 
Bijstand en de Peelstrekels gedacht 
werd aan het opfrissen van hun evene
ment, zijn de koppen bij elkaar gesto
kéh. Beide evenementen zijn samen
gevoegd en overgebleven is het Ukke
pukkebal in een nieuw jasje gestoken. 
De muziek zal het hoofdbestanddeel 
biijven, maar de invulling ~al op een 
andere manier gebeuren dan in het 
verleden: Er wordt ruimer ingespeeld 
op hetgeen op dit moment onder de 
jeugd populair is en het geheel wordt 
·gepresenteerd door een discjockey. 
Daarnaast zal de Prins van het Peelstre-
kelrijk met 'zijn Raad van Elf en Dans
marietjes veel langer dan ànders te gast 
zijn op het Ukkepukkebàl en met 'de 
kinderen de ·toon zetten voor dit feest.
De gebruikelijke traktaties zullen niet 
vergeten worden. 
Voor alle kinderen van het Peelstrekel
rijk dus redenen genoeg om op Carna
valsdinsdag 's ochtends de Vierspan te 
bezètten en er met zijn all~n een gezel
lig feest van te maken. Aan de ouders 
de boodschap; geef de kinderen de 
ruimte en laat ze lekker uit de bol gaan. 

VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN, . 

UITSNIJDEN EN VOOR HET VULLEN 

VAN UW DIEPVRIES 
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Westhoven 14 
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// Lévèrdo produkten 8 . V ~ abek kwalitei t .~ ocks Volt stroot 2 5753 Rl Deurne 

• 

• 

Als je denkt dät 
je vriendin door 

· niemand anders 
te versieren.is; 

ken je Ringeling 
nog niet! 

Stap 's binnen bij Ringeling. Verrassend 
voor pols, vingers, hals, oren, haar en .taille. 

Betaalbar11 kadootjes voor man en vrouw 
om te verrassén of jezelf te verwennen. 

Stationsstraat 4a Deurne 
Telefoon 0493-310180 

• 

• 

KETTLER ••• 

Kettler Benelux B.V. 
lndumastraat 18 
5753 HJ Deurne 
Tel.: 0493-310345 
Fax: 0493-310739 

tuin zomerldaar maken, 
snoeien, bomen rooien, · 

hout versnipperen, 
onkruid verdelgen, 
verharding maken, 
zomergoed zetten, 

etc. etc. 

voor al uw werk in en om dé 
·tuin staan wij voor u klaar 

rFnïl__ . -
~~EI -& 

--
GROENVOORZIE ING & 

BOOMVERZORGING 

M.Panhufzen 

telefoon 0493-3 7 5 7 76 
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"Ik heb gedaan, wat ik niet laten kon." 
(Schiller) 

Voor mij Jlersoonlijk betekent dit dat ik 
ook in 1996 Carnaval heb gevierd om 
dat ik dat niet laten kon. VreeD?d is dat 
eigenlijk. De kriebels die je dan krijgt 
en waar je· geen weerwoord op hebt. Je 
moet. Het trekt je. Ben je op pad, dan 
merk je dat je daar niet alleen in staat. 
Het zijn meerdere carnavalsvierders die 
je jaar in en jaar uit tegenkomt. Er val
len er af, maar er komen er ook weer bij. 

1996 wàs in vele opzichten een goed ' 
carnavalsjaar. Veel actviteiten, een 
mooie en lange optocht. Peelstrekels ga 
zo door en blijf in ieder geval jezelf. 
Eerlijk gezegd vond ,ik de 
Prinsenbrunch zeer matig bezet. Toch 
vind ik dat deze meer aandacht ver
dient. Het is goed te proberen te achter
halen waarom de belangstelling daar
voor niet zo groot is. 

PLANTSOENENDIENST 
De Deurnese plantsoenendienst is in 
opspraak geraakt door het optreden van 
een haar mede~erkers die blijkbaar een 
grap uit wilde halen door in de 
Heiakkervijver vier gebakken vissen 
uit te zetten. De man is op staande voet 
ontslagen en broeit nu op een ander lu
diek idee. Naar verluidt zal hij komen
de maand een blinde vinken geleide
honden scho,ol openen. 

En dan. De l le van de 11 e. Een schot in 
de roos en voor herhaling vatbaar. Nou 
vatbaar, een must!!. 

Reeds vorig jaar schreef ik, Carnaval 
gaat meer en meer leven in Deurne. Ik 
heb het gevoel, dat dit klopt. Ik ben er 
nog niet helemaal achter of dit alleen bij 
de vooractiviteiten geldt of ook met de 
Carnavalsdagen zelf. Wellicht heb. ik 
daar het vol~end jaar een antwoor<l op. 

Bouwen.we samen voort op en aan een 
goede traditie. Dan komt het · beslist 
goed. 

Strekelinnekes en Strekels doe mee en .. 
vier ee11 gezellig en yooral goed 
Carnaval 199.7. Alaaf!!!!!!!!!!! 

Jocus 
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PEELSTREKELSPORT 

SPORTVISSEN 

• Van Baars trokrustig zijn baantjes in de 
vijver van de Heiakker te .. Deurne . . 
Evenals een aantal soortgenoten was hij 
onlangs opgeroepen .door de honds- , 
baars om ziéh te voegen bij het team. 
Van Baars twijfelde geep moment: het 
is. een eer om uit te mogen komen voor 
de natte ploeg van Waterland. 
Op jeugdige leeftijd was hij lid gewor
den van de sportvissen club en door 
hard te trainen en zich te vele'pleziertjes 
waaronder het hengelhangen en aas
happèn te ontzeggen had hij zichvont
wikkeld·tot een echte sportvis ._ 
Vandaag zou zijn team ten strijde trek-

. ken tegen het · turend ras· van 
Heiakkerland. Tegen drieën zwqmmep 
·ze, de aanvoerder. voorop, via de cata-· ' '~ 
comben die de Vlier verbond met de 
vijver het speelveld iii. De eerste ·tuur
ders waren al bezig met de warming up 

• en bereidden
1 

de meest delicate gerèch
ten, 
Een wedstrijd bedroeg twee etmalen, 
waarbij de tuurders ongecontroleerd en 
ten alle tijde konden wisselen, Het vijf
tal van Waterland (vandaar ook vijver!) 
moest het doen zonder invallers en 
wanneer een van hen door een tuurder 
werd verschalkt was de. wedstrijd ten 
einde (sudden death). De spelregèls wa
ren simpel: Het vijftal mocht niet ge- ' 
vangen worden in 48 uur tijd. 
"Het mooie van deze sport is het gege
ven dat de t~genspeler niet in de gaten 

· heeft dat er een spelletje met hem ge
spedd wordt. Waar het bij de sportvis
sen draait oµi pure denksport en behen
digheid, is bij de tuurders alleen sprake 
van een primitief jachtinstinct:" Aldus 
de coacl;i in het sportvissenblad 
"Dynamo Kieuw". 

Kwaliteit troef op de. Gala-avonden 

l)e commissie gal-avonden is er weder~ 
om in geslaagd om op Zaterdag 1 fe
bniarj (aanvang 20:00 u) en 'Zondag 2 
februari (aanvang 19:30 u) een kwali
teitsprogramma op de planken te bren-
gen. . . 
Driè gerenommerde tonproaters en 
idem dito amusementsgroepen staan op 
her progfamma en daarbij nog de in
middels bekende , showgroep van de 
Peelstrekels zullen voor een wervelen-
de avond ~ zorgen . . 
·Zoals gebruikelijk openen de dansma
rietjes van de Peelstrekels de avond na
dat de Hosbengels de opening hebben 
verzorgd. 

Het volgende optreden wordt verzorgd 
door de in Deurne nog onbekende 
groep Qwozt uit :Helmond onder lei~ 
ding van èle redàcteur va weekblad 
Traverse. Deze zeven-mans formatie 
heeft op de kletsavonden in Helmond 
en omstreken zeer veel succesvolle op
tredens verzorgd. 
Hierna komt de alom bekende kletser 

· Jiarrie Sijbers uit Son met een van zijn 
r.=======::::================;===::;:=;::=;i Brabantse kampioenschappen optre

/ /. ~ÎWUUR 
Tafels -·stoelen -

statafels en 

PARTY
TENTÉN 

. d" .~.~ m 1verilWiP~~·n· . 

Het adres in uw omgeving: 

· ..a"~~ 

TOMASSA 

Beste Strekels en Strekkelinnekes, 

Hier is één van de vier nieuwe gezich
ten in de Raad ·van Elf, mijn naam is 
Twan Kroezen, geboren en getogen 
Deurnenaar-. . 
Mijn hobby's zijn o.a. autosport en ge
zellig uitgaan met een groep vrienden 
en vriendinnen. 
Hieronder zijn veèl mensen van 
Scouting-Deurne, de vereniging waar 
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ik jaren lid van was. Op dit moment ben 
ik daar alleen nog bèhulpzaan:i bij gro..: 
te programma activiteiten. 
Ik zocht dus weer een nieuwe uitdaging 
en hoop zo ook een steentje te kunnen 
bijdragen aan een plezierig carnavals-

. feest dit jaar en. wie weet ook de ko
mende jaren. 
Tot slot wens is alle Peelstrekels en 
Peelstrekkelinnekes een erg goed en te 
gek carnaval· 1997 toe. 

A. aldenzee b.v. 
.s . -1 1 deurné 

HELMONDSEWEG 42 ~ TEL. 0493-3'12390 

VLIERDENSEWEG -160 Q TEL. 0493-314629 

f3elasfingado . i . ~sbu rea u · 
Poslbus 347 Poslf>l!s ~~7 
S1S!I AH Deurne (I020 AB Budel 

Telefoon: 0493-3·11362 0495.494554' ' 

Telefax: 0~93-315857 ; Ó~95-4~2195 
--:.. 

, <lens op het podium. 
Driemaal Brabants kampioen en voor 
de vijfde maal bij de Peelstrekels. 
Na dit optreden zal de Strekel van het 
Jaar worden bekènd gemaakt en zal de 
Showgroep van de Peeelstrekels een 
spectaculaire dans verzorgen. 

De volgende tonproater is de beke'nde 
Maarten van Burg uit Laarbeek (voor
heen Aarle-Rixtel) welke wederom als 
Opa Ties zijn opwachting zal maken in 
een nieuwe creatie. . 
Geheel nieuw is , een optreden van 
HumHum uit Asten. Twee mannen wel
ke een aantal muzikale nuriuners op e~n 
special humoristieke wijze ten gehore 
zal b:engen. 

Als laátste kletser zal optreden Piet van 
de.Laar uit Someren, de winnaar van de 
zilveren narrenkap bij de Keijebijters 
uit.Helmond vorig jaar, ais de timmer-
man. ' · 

Voor het eerst is de commissie Gàla- " 
av:0nd .er in :geslaagd àm de overbeken-
de groep "De Sjawi's" uit . 
Valkenswaard de avond te fa.ten afslui-
ten. · . 
De hele avond · wordt muzikaal ver
zorgd door de bekende blaaskapel van 
de KHD : De Hosbengels . 

We mogen gerust stellen : Een kwali
teitsprogramma! 

Commissie Gala-avond 

~. 
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Verzekeringen - financieringen - hypotheken 

j 

VREHlt: . 

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

NATUURLIJK ZONDER 
EXTRA KOSTEN ! 

· assurantie.kantoor 
Tel.: 049~317"/'.59 

Eetcafé 
,,D'n Heiakker" 

Net eveJJ anders. 

Deurne 
De Meent 
tel. 0493-320248 

vooral ,uw · 
feestjes tot 30 persontln. 

Zondags vanaf 16.00 uur lekker uit eten. 

Helmondseweg 59 • 5751 GB DEURNE 

Fusie · Eindhovens Dagblad met de 
Peelstrekel? · · 

Onlangs heeft het Eindhovens Dagblad 
een fusie-verzoek ingediend bij dé re- , 
dact1e van "De Peelstrekel". Het in 
financiële nood verkerende dagblad is : 
inet een keurig briefje te kennen gege
ven dat "D~ Peelstrekel" ni~t meege
sleurd wenst te worden in de malaise 
van het nieuwtjesblad . .De redactie van 
"De P~elstrekel" . heef~ wel iets anders 
aan het hoofd. 

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

terbeek 
H&LMONDSEWEG 6 
Sprèèknummer: 313827 

/ 
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MANDERS 
BEL JOSÉ EN WALTER 0493-320101 

Maak een keuze tii! onze grote, 
gevarieerde cOllectie 
tafel··en vloerkleden 

POLITIE HELMOND · 
De politie Helmond doet een ernstig be
roep op alle Deurnese vaders hun bore
lingen niet langer aan te geven in 
Helmond vanwege het nijpend cellen
tekort. Volgens de Helmondse politie is 
de afdeling bevolking van de gemeente 
Deurne veel beter in staat om een en an- " 
der naar ieders tevredenheid af te .han-

dele-. ~A 

~J 
. -//1.' \ 

H .O.PPENBROUWERS ·BOTS· BORGHSTIJN 
. 

NOTARIAAT DEURNE 

1OPENINGSTIJDEN1 

· Maandag t/m vrijdag 

van ' 8.30 tot 17.00 uur. 

Donderdagavond spreekuur 

0 p af SJ!...t..a-a K.--------

. 1 
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l'Jfl afdeling Van ko~iriklijke ''harmonie 

. "Geniet ervan met volle teugen", dat 
was de lijfspreuk van Prins Michiel I, 
ju ri~ ; ' geme~nteraadsliä en 'meer be
langrijk natuurlijk, uitstekend lid van ' 
de Harmonie en Krèk Goe. 

·Het waren inderdaad "volle teugen" en ' 
we hebben er van genoten op een wijze 
zoals vooral Prins Michiel . ons dat 
voordeed. 

Boem boe .'. . . . 

'Een Prins uit de Koninklijke Hramonie ' 
deed uiteraard al vermoeden dat 
Carnaval · 1996 weer een groot succes 
zou kunnen worden en deze gedachte is 
door Michiel I dan ook ten volle waar
gemaakt. 
Wij als Hos bengels wilen hem daarmee 
complimenteren en hem namens ieder 
onze gemeendé <Jank uitspreken. 

,. -
:· ~-

Dat zijn regeef!?eriode nÎind~r dan een . 
jaar ~e~ft mogen qurep., ha~ zeker geen . 
kwahte1tsreden1, h_et zou ZlJn opvolger 
méér tijd geven om hetzelfde niea1:fie · t;. 

evenaren"" ," 
" - .! 

Wij zullen ook äê nieuwe Prfus weer 
graag behulpz.aam zijn bij het ~itvoeren 
van zijn altijd moeilijke en belangriJke 
taak. · " ... ~ 
Samen met alle inwoners van het · 
Peelstrekelrijk mógen we vooruitzien 
op een gezellige en (ee ~ telijke Carn.;rval 
1997. " "' . ' 

. "-~:· . ' . ·~ " . DEEL VII 
. . , ander hiejr in de 

·- b ' m."":.doar w ' . 
. ~nt mèr un perd , aar t Wir ... "ge 

Oltgeneeje.... ,,..' mer anders :waar ik ··r 
Ik moes mee - . . , . ' 

joa, ze <;lo~ndm~r.d ; SJ " ~ ~ g g~naumd en 
Jean,worpt . une e ' 

Eindelijk '!'1r ; ~~,~zeek". en d:n hil~ 
Pil..." ut regen e e l en· snuw en wie 

· d mi hoage 
len ag"" . d i zinne blouwten 
moes t'r wir -µr m . 

b 'k ge roaJ·t 'tal" o1 "" . . l e stal en dan uur 
Ikke in minne Le1sse s . . n die 
. . , o Deurze urn doar wir 1 
de regen n , . Erenhosbengel te 
règen unne neJen 
goan zuujke. 

kri . e doat in Deurze"· 
Ze tnun~e ~~ ' e~fe·r en doar wa hoar 
Gelukkig de ik r J ' 'k op die 

. . h . tte anders zo 1 
overhin a z1 .' . r alles van meen 
Zondig zeker me mi . 

. hebbe kenne vinge. · 
aige terug h bbe waaj perde toch 
En as 't moet e 
zat. .. .. 

. b, ha t' er ok veul zin in, haaj 
Minnen aas innen bok te bokke, 
zeej niks, zaat op z kl ed urn en doar 
groate pet, ~n laang ~r die Vierspan 
drupte waaJ soame n 

hin. dè ze ons an zage kom
Denkte ge . . dor keek gin men 
me".nèje zeker me, k in dien. 

. a zon ze ze o ..... . nor bo1te, w · 

drup... , . , ar kirre mi meen poit 
Pas noade ik n P . d'r 'n par van 
ha gerammeld, kwame . . 
die herriemo~ers nor b01te.' •. 

Juk · · · · · · .tner tk k k \'i · . ee expres lil-
eul volk waar ' . 

keek nog lill 'k r nie langs de weg 'k 
Louwpe tuss~ efir. Krek goe" , 1 
z' k Jetse van Ob 

· ~e . van-Berkers k , ers en me-
biege sta on r ok nog af. , 
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perd moét 'niks 
?_odlJlejaar, ge had ~:1 watter hebbe ... 
J ik tegepmtteld moete zieje wa 
~ ~ee nog liever ebaa. C' . 
de ]'ik de Wiemel . !J is Vet binne dan 
Pas toen ze 'z . in moes ... 
h' ee3e d' d' 

Iet, ging ik 'r in ' \ e voort Wever 
schillè, 't waar to;h t os me niks mir 

. allemol nattigheid. 
Jean · Co 
E h . ppeus waar d' 

re. os bengel. Haa. n nèjen 
zenieur en v· . !J waar dokter en in 
1:.r ieze veur . -
.uermenie. . . zitter van de 
Ha~ sti nogal 's k1 . . 
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Ik heb d'n nèjen E~ehosb~ng~l mi. ze:~ 
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Zo vlot als muggehJ en 1 
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ligge wor ik. smerg~s laag, m . . 
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"unne skonne Erehosben~ . b , 

'k waar d'r oit meen aige no01t aa3 mer1 · 
gekomme". 
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Gebr. van den ·.Heuvel , 

Stukadoorsbedrijf b.v. 

Vlierdenseweg 206 Vlierden 
Te 1 . 0 4 9 l- 3 1 9 9 5· 2 

THERMO-CENT.RE 
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING B.V. 

KÖFFIE-AuroMATEN/INGREDIENTEN 

FABRIEKSTRMT 22 • DEURNE 

TELEFOON 0493-316833 • 

Potgrond èn compostbedrijf 
C.ontainerverhuur en ,transport 

THIELEN. 
\ ' 

Schutsboom 42 Deurne - Tel. 049.3-312929 

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

Griendt8Veenseweg 35 
57 54 AA De11me • 0493-315286 
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RABO-ZAPPER Jos Verstappen. 

Na enige vingerwijzingen sta je daar. 
dan met een bon in je hand. 
Je vleit je languit op de bank die 
R.A.B.O. heet neer en onbewust tast je, 

· als op zoek, naar, de é!fstandbediening. 
Maar de zoekende hand keert onv.er

. richtbare zake terug achter de warme 
'boksband' van waaruit bij op expeditie 
toog. 
Schurkend tegen het kussen dat een 
vrouw op leeftijd met een gevulde 
boodschappentas blijkt te zijn, consta
teer je na een blik op het Scherm : Een 
gebrek aàn chips. I . · 
Een vrolijk klokje lujdt en woest wordt 
je opgeschrikt uit je inijmering, want 
boodschappentas en gevulde vrouw op 
leeftijd is 'aan de beurt'. 
Een vrolijk wicht stevent klantgericht 
op je af en deelt fijntjes mede dat je je 
schoeisel uit moet doen. 
Je sèhiet uitje sloffen zonder i~mand te 
raken en het wic~t vrolijkt weer terug 
vanwaar ze kwam. 
Het klokje luidt wederom en nu ben jij 
"aan de beurt". 
Het zei gezegd,: vlug wordt je van je 
geld ontdaan en even later maakje weer 
onderdeel uit van het straatbeeld na 
eerst ·nog de draaiende couveuse be
stormt te hebben. ' 
Verwondert over de techniek sta je nu 
buiten, de pinpasplaats is rechts. · 
In je eentje kuier je richting markt, 
maar eventjes later merk je dat je ge
volgd wordt! 
Schichtig kijk je om en je ziet dat vro
lijk wicht weei: met in haar handen: 
JOUW SLOFFEN! 

You'll never walk alone .................. . 

Nu Jos Verstappen, onze nationale for
mule 1 trots, door omstandigheden ge
noodzaakt is naar een andere bezigheid 
om te zien kunnen wij u vertellen dat 
onze Jos een autorij school in Deurne 
gaat beginnen . 
Het terrein van de voormalige slip
school is aangekocht en bij een schroot
handelaer in Helmond en aanverwante 
waren is een representatief wagenpark 
op de kop getikt. 
Via een advertentie in het Weekblad 
voor Deurne die u dient uit te scheuren 
in plaats van knippen kunt u zich aan
melden voor een cursus autorijden en al . 
wat daarbij komt kijken. De eerste les is 
gratis, de tweede voor half geld en pas 
bij les drie betaald u het volle bedrag 
van vijfentwintig gulden per uur. Naa ~ t 

het leren autorijden kunt u ook condi
tietraining krijgen voor als, onverhoopt 
en buiten uw schuld om, het vehikel u 
in de steek laat. 

LDENZEE 

St. jozef straat 6 

Oude Liesselseweg 1 2 

van 'ti:terenkomes text•e• 

Vrijdag ~/m Din~dag Groot Carnaval 
- Met de beste. super CD muziek, volgens bekend recept 
- Geopend vanaf 14.00t uur 
- Woensdag Poets- rustdag 
-. Donderdag Haring schillen 

HERBERG 
DE ROODE LEEUW 

Molenstraat 31 • 5751 LA Deurne Telefoon 0493-315192 
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''Onze" Fons Vullings _ 

Alle adverteerders, welke u terugvindt 
in deze prachtige carnavalskrant, ken
nen hem wel: Fons Vullings, de man 

- met een enorm sociaal-maatschappelijk · 
gevoel en dientengevolge door het jaar 
heen voor bijzonder veel verenigingen 
op pad om sponsorgelden binnen te 
halen teneinde bepaalde festiviteiten of 
evenementen te doen laten slagen. Zo 
ook voor stichting De Peelstrekels.is hij 
in de afgelopen jaren van bijzonder 
grote waarde gebleken. In het jaar 
1996-1997 heeft hij opnieuw een 325-
tal bedrijven bezocht om daar op een 
prettige en goed geaccepteerde wijze 
een advertentie te bespreken en het con
tract hiervoor af te sluiten. Dit doet hij 

·op zijn eigen, prettige wijze en zoals 
wij vaak. van onze adverteerders verne
men, wor9t dit bijzonder gewaardeerd, 
niet alleen door de ondernemers in 

Deurne maar bovenal door-het bestuur 
en de krantencommissie van stichting 
De·Peelstrekels. Wij beseffen ons goed 
dat het regelmatig ontvangen van men
sen die opnieuw een advertentie willen 
verkopen, voor de onqernemer niet 
altijd als prettig wordt eFVaren. Het is 
daarom extra belangrijk dat de persoon, 
die het betreffende bedrijf bezoekt, dit 
op een correcte en prettige wijze afwik
kelt en wij menen als stichtingsbestuur 
in de persoon van Fons Vullings hier de 
perfecte invulling voor hebben te 
gevonden. 
We willen Fons vanaf deze plaats hier
voor eens extra in heLzonnetje zetten en 
we spreken de hoop en-het vertrouwen 
uit dat we nog v.ele jaren van samen-
werking tegemoet mogen gaan. -
Fons, nogmaals bedankt. 

Namens stichtingsbestuur stichtin~ De 
Peelstrekels/de kranteqcommissie 
Geerd Jansen 

STIÇHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1997 

Bejaarden 

· Ook , dit jaar zal stichting De 
Peelstrekels aktiviteiten ondernemen 
om de senioren en 60+-ers een goede· 
carnaval te bieden. Uiteraard zullen we 
als vanouds in het verzorgingstehuis De 
Nieuwenhof aan . de Visser op donder
dagavond 30 januari een aardig pro
gramma aanbieden voor eenieder 
aldaar aanwezig, waarbi}·het Y.T.O. 
orkest wederom haar ondersteuning 
verleent. · 
Op zaterdagmiddag 18 jànuari zal 
tussen 14.0o" uur en 16.30 uur een ~ 

seniorenmiddag georgruiiseerd worden 
in zaal v.d. Putten in de Walsberg. Deze 
middag vindt in overleg met de bejaar
denwerkgroepen binnen ons prinsdom 
plaats en is bestemd voor alle bejaar
deµ, al dan niet 1id van een bejaarden
bond. Ook dit jaar zal dit zeker weer een 
gezellig treffen worden 'waarbij het 
belang van onderlinge con~cten, _ een 
'borreltje en de nodige humor hoog in 
het vaandel staat. Ook hier -zal het 
V.T.O. orkest .muzikale ondersteuning 
verlenen en hebben wij wederom 
enkele artiesten bereid gevonden invul
ling te geven aan deze, inmiddels 
traditione~e, carnavalsmiddag. 
Tijdens deze middag zal er ook een 
gokje gewaagd kunnen worden door 
middel van een loterij en wij hopen op-· 
nieuw dat vele bejaarden binnen ons 
prinsdom deze gelegenheid aangrijpen 
om ~ uderwets --plezier te hebben en 
mogelijk een dansje te wagen op de 
dansvloer. 

Namens de bejaardenwerkgroep en 
commissie · Bejaarden stichting De . 

. Peelstrekels. 

Vindingrijkste vondst 
Carnavalsoptocht 1997 

Deze wisseltrofee, welke sinds het 33-
jarig bestttan van onze stichting 
beschikbaar is gesteld door de StrekelS 
van het jaar, is ook in het jaar 1996 ge
wonnen door Raoul Kivits, ons nieuwe 
lid van de Raad van Eif. 
Ook voor het jaar 1997 zal de jury attent 
zijn op de criteria vindingrijkheid, 
actualiteit en wijze van uitvoering van . 
alle betrokken deelnemers; 
Langzamerhand krijgt deze wissel
trofee zijn vaste plaats in de optocht en 
speelt bij vele optochtdeelnemers het 
winnen van dit kleinood een belang
rijke rol mee bij de deelname aari de 
optocht. Wij wensen eenieder ook dit 
jaar weer veefsucces toe en de jury veel 
wijsheid bij de bepaling wie deze 
prachtige prijs in de wacht mag slepen. 

Cqmmissie Optocht. 

SLEUTEL
AFHALEN 

-Als vanouds zal ·op zaterdagmiddag 
voor carnaval op de markt inDeurne de 
sleuteluitreiking ' plaatsvinden door 

·burgemeester Smeets. Do.or het over
- hándigen van deze sleutels wordt óp 
, een symbolisèhe 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 Peelstrekeis, waarbij 
eenieder -natuurlijk van harte welkom 
geheten' wordt. In de Vierspan zullen 
alle Prinsen de burgemeester onder
scheiden 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. 
OÖk het aansnijden van de. inmiddels 
.traditionele Prinsencake zal dit jaar niet 
ontbreken. Op de markt zal, vooraf
gaande aan de sleuteloverhandjging, dé 
bezoekers een drankje aangeboden 
worden in d , ~ :qqp van een Peelneut_ 
voor de volwassenen en warme choço
lademelk voor de kinderen. Dit initia
tiefwordt gedragen door alle zeven car- , 
navalsverenigingen. Uiteraard hopen 
we met ons allen_ op mooi weer en 
vanaf deze plaats is het zeker de moeite 
waard u nog eens te wijzen op dit 
prachtige evenement. 
Eenieder zouden wij dan ook van hàrte 
willen uitnodigen om zaterdagmiddag 
8 februari rond J 5 .00 uur op de markt te 
verschijnen. 

· Commissie Sleutelafhalen 
De Heikneuters St. Jozef 
De Peelstrekels Deurne 
De Kei Liessel 
De Ulewappers Neerkant 
De Peelpluimèn Helenaveen 
De I;)ors(t)vlegels Vlierden 
De Pottenbakkers Zeilberg 

LOTERIJ 
Ook dit jaar zal -. stichting De 
Peelstrekels een grote loterij 
organiseren waarbij eenieder binnen 

·het Peelstreke1rijk loten kan kopen bij 
onze Raads- en Bestuursleden. Bij de · 
.overhandiging van deze krant w )rdt .u 
in de-regel de gelegenheid gebod1 m om 
loten te kopen. De loten kosten f 1,
per stuk en worden in een oplage van 
7 .ooo-stuks uitgebracht. De trekking zal 
op carnavalszondag _ plaatsvinden, 
d!rekt na · de prijsuitreiking van de . 
optocht, in Residentie De Vierspan om 
17.30 uur. ' 
Uitslag van de trekking zal in het 
Eindhovens . Dagblad en in het 
Weekblad voor Deurne gepubliceerd 
worden. 
Dit jaar zal opnieuw de eerste prij11 eer~ 
dames- of herenfiets ter waarde va~· 

f 750,- zijn. ·voor -de tweede prij~ 

· he~ft Walker Bradcot.een tent ter waar-
- de van f 400,- beschikbaar gesteld en 

de derde prijs is een draagbare radiQ ter 
waarde van f 200,-
Wij hopen dat u als l>eelstrekel onze 
stichting wilt steunen en in grote getale · 
loten zal gaan .Kopen. Wij wensen 
iedereen geluk toe bij de trekking er, 
danken u bij voorbaai voor uw onder
steuning. 

--· 
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Aangesloten bij het Interieur Waarborg fonds 

lndustrieweg 21 
5753 PB Deurne 
Telefoon. 0493 ~ 320314 

HOUTEN SPEELTOESTELLEN 

~ 

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

COMBI 
111'1111' 

doni meiskens 
Ook voor Uw: 

* Reportages 

* Portret

*Kinder

* Huwelijks-

* Bedrijfs foto's 

Boxmeer, Steenstraat 150 
Venray, Scfl09lstraat 15 
Deurne, Schuifetenberg 3 
Gemert, Nieuwstraat 30a 

~:).. ., 

~o'1ieed;i•• Mies: , Cafetaria 
, V prima snacks en 't VIADUC"J 

overheerlijk softij& 

Milhezei'weg 17a 

Deurne 

Tel. 315265 -

. " . . 

vl\nHe~ g. Guktoga · 
DlRH ~ S -

... tevens uw adres véÓr copy-antiek · 
. , i. ) " ~ ... )"; ' . 

Zeilbergs~tiaat 32a, 51~1 LL QE';URN~ .. ·Tel. 0493-319892 

Keukencenlrum M. BERKERS 

~N klJ IS OK .NOG 
ANNEM.ER 

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

'* b~ jij ~ 
CHINA GARDEN 

Geopend maandag van 16 00 tot 21 30 uur 
dinsdag t'm donderdag van 11 30 tot 22 CO uur 

vn1dag, zaterdag. zondag en feestdagen 
van 11.30 tot 23.00 uur. 

OOK KADOBONNEN VERKRIJGBAAR. 

MARKT 8 - DEURNE 
TELEFOON 0493-313193 

HEERLWKE F.:IJNE OOSTERSE GEREC1 rTEN . 

DE PEELSTREKEL 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1997 

/ 

Italiaans · Speci;aliteitenrestaurant 
" ' Pizzeria 

. . . 0 <') 
"<(: ~~ /.J ~ ~ 

Stationsstraat\30 - DEURNE · 
Tel.: 0493-312963 

U zoekt 
een leuke 
hobby? 
Kom eens 

· binnenlopen 
bij: 

MAKE..i/..T 
STÁTIONSSTRMT 45if DÈllANE TELEFOON · . , 

0493-310895 

Kerkstraat 9 Deurne 0493-316013 

ES KERS 
Vll~ VNAl;i J~O# 
6~/P~ kJI'.' 

Openingslijden 8.30-18.00 u. Zaterdag tot 16.00 u. 

" Maandag gcslolcn. 

l lcuvclstraal 13. 5751 HM Deurne 0493-312909 

Dames up afspmak Beren wnder alSpraak. 

op woensdag en donderdag nogclijk mei alspmak . 

St. Jozefstraat 47a 
tel. 0493-319516 
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s: IJef Geens Ad · 
Jos v d Ki' .. V.d. Mortel A · · 

· · rul]s, Geerr r ' l]an Ahour v 
u "ansen . . ' .n.oen v d B 

, Pnns Michiel I Il~ erfonorte/, Cees B. . 
, v. _Bommet A1 rood . 

. " ,l'Larce/ v M 
· unen 

. dansmarietjes: de nieuwe k d Steen 
Marloes Aldenzee en Rens ev . . 

Raaávan Elf 
Stamu1e vlnr: 

Marco Beije, K/a~s Vo 
Arno Maas, Paul v gel, Raout Kivits, Willem-Jan . 
Mies Martens, Ma:i Beeck, Jeroen Ennenga .· Tzlborghs, Patrick Proenings 
Petro Le·· rten Munsters Ja H. . • 

·Zittend vlnr: 
··~ 

. l]sten, Twan Kroezen. ' n oeben, prins Michiel i H. 
, ans v. Bommel, , 
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, Restaurant "Ho/van Deurne" 

Keuken geopend: 
dinsdag tlm vrijdag 
12.00 - 14.30 uur + 17.30 - 21.00 uur 
zaterdag en z:ondag: 
17.00 - 21.00 uur 
maandag gesloten 

Wij wensen u prettige camavalsdagen 

Haageind29 
5751 BB Deurne 
Telefoon 0493-312141 

Kees van Boerdonk 
SVH meesterkok · 

Patricia van Boerdonk 

========================~ 
architektenburo 

p. ceelen 
p. v. wetten 

avb-bna 
ing 

stationsstraat 83 
·5751 HC deurne 

tel. 0493 - 31 11 77 
fax -0493 - 32 28 12 

Rottink 
l;tuj.iiii.i 

KERKSTRAAT 2 Telefoon 32000 

~ 

DE·PEELSTREKEL 
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Schoonheidsstudio 

Diverse gezichtsbehandelingen 
Elektrisch ontharen --- Kunstnagels 

Zonnekuren --- Pedicure 
Permanent Make - Up 

eethuis 
party-service 

van der weijst 

haageind 1 deurne 

electrische vloerverwarming als 
Hoofdverwarming of als Bijverwarming 

maatwerk per bestell!ng 

0493 - 322221 

- Brood I'&~~ u a n ·Ewij_k_ 
· ~accountants 

Jaarrekeningen 
Registeraccountants 

Belastingaangiften 
Accountants-

Financiële- ·en loonadministraties 
Administratieconsulenten 

Automatiseringsvraagstukken 
Belastingadviseurs 

Fiscaal-juridisch advieswerk 
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PROBLEMEN ROND DE WIEGER 
D E U R N E . Na enige jaren op de rand 
van een faillisement te hebben gebalan
ceerd dienen zich nieuwe prob.lemen aan 
voor het meest cultureel verantwoorde 
pand van Deurne. De voormalige woonstee · 
van de legendarische dokter Wiegersma, 
waarin heden ten dage een museum is ge
huisvest, is laatstelijk meerdere male.n ne
gatief in het nieuws gekomen. · 
Zo blijkt de jaarlijks in augustus gehouden 
manifestatie "Rond de Wieger" op onw~l
voeglijke wijze onder de aandacht van het 
publiek te zijn gebracht. En of dit nog niet 
genoeg is ligt de voortuin er op z'n zachtst 
gezegd onverzorgd bij. Reden genoeg om 
met het vriendje van de Wieger eens na te 
gaan wat er nu eigenlijk aan de hand is. 'vriendje van de Wieger vangt bot' 

Het is een zonnige zaterdagochtend en het 
vriendje van de Wieger staat in het rulle 
zand voor zijn woning wat te hengelen naar 
complimentjes. Veel succes heeft hij hier
bij niet, want meer dan een plastic vis weet 
hij niet binnen te halen. AlS hij ons aan 
hoort komen kijkt hij om en smijt hij zijn 
vistuig aan de kant, waarna hij op ons komt 
toegerend op zijn kort beentjes. 'Hallo!' 
begroet hij ons opgewekt en schudt en
thousiast onze pinken met beide handen. 
Veel groter dan een pasg.eboren kind is het 
vriendje van de Wieger niet, maar toch is 

- het al enige jaren geleden dat hij zijn hon
derdste verjaardag heeft gevierd. 
Kabouters; want ontegenzeggelijk is het 
een l<abouter, zijn zelden jonger ~ai:i)lon- 

derd jaar. Hij blijkt Interbellum te heten en 
nadat hij ons heeft voorzien van een kopje 
eikelthee neemt hij plaats op een rood met 
Jitte paddestoel en begint zenuwachtig op 
en neer te wippen. 'Ja, ik weet het ook niet 
meer.' begint hij. 'Al die ellende rond de 
Wieger. Net nu ze uit de rode cijfers zijn en 
ook eens wat leuke activiteiten hebben ont
plooid krijg je dit!' Met dit bedoelt hij de 
kritiek op h~t affiche dat ".aanstootgevend" 
zou zijn door 4e daarop afgebeelde naak
ten. Er blijkt namelijk één Deurnenaar zich 
geërgerd te hebben aan het door een scho
lier ontworpen affiche voor de manifestatie 
: "Rond de Wieger''. 

Wat we al enige tijd aan zagen komen ge
beurde op dat moment : De rood met witte 
paddestoel begaf het onder het gewip van 
Interbellum met een droge "KRAK!". 
Onverstoorbaarheid veinzend klopte hij het 
zand van mouwen en broek en schonk ons 

voor de vierde maal de kopjes vol. 'Kijk, 
dat een Deurnenaar klaagt is op zich niet zo 
vreemd, maar dat hier het hele dorp last van 
moet hebben, daar kan ik met mijn muts 
niet bij.' Als om deze stelling te onderstre
pen gooit hij zijn fel rood gekleurde hoofd
deksel terhoogte van onze tailles de lucht in 
en vangt het vervolgens behendig een salto 
met dubbele schroefdraad makend weer 
op. 

(Het gewraakte affiche laat inderdaad drie 
naakten zien, maar de genitaliën zijn op lis
tige _ wijze aan het oog onttrokken. red.) 
'Zoals u kunt zien op deze foto is er weinig 
aanstootgevends te zien het is eigenlijk een 
Hele kunst dat iemand zich hieraan ergert~' 

Al keuvelend blijkt het inmiddels tijd voor 
het middageten te zijn en Interbellum 
wordt door zijn vrouw naar binnen geroe- , 
pen. 
Met een korte groet besluit hij onze ~rste 
bijeenkomst en vraagt ons rond een uur of 
drie terug te komen. 

K l o k s f a g d r i e u u r blijkt het te re
genen : met bakken tegelijk komt het he
melwater naar beneden en wij en onze op
schrijfboekjes zijn in e'eil mum van tijd 
doorweekt. Op verzoek van Intérbellum 
gaan we in onze auto zitten en terwijl hij 
zijn lieslaarsjes uittrekt en zijn doorweekte 
sokjes er met een geroutineerde beweging 
uit vist merkt hij op dat deze regenbui zijn 
tuintje goed zal doen. 'Laten we maar eens 
naar de Wieger toe gaan', stelt Interbellum 
voor wanneer hij klaar is met het uitwrin
gen van zijn sokjes en ze ophangt aan een 

'de Wieger vóór de ingreep' 

waslijntje dat hij heeft gespannen t~ssen de . 
chauffeurs- en bijrijders zetel. 
Uit zijn puntmuts heeft hij een stapeltje 
droge takjes gehaald en hiermee legt hij op 
professionele wijze in de asbak ~en vuur 
aan. Terwijl het vuurtje aangenaam knettert 

· rijden we naar de Oude Liesselse weg ~n · 
wanneer we daar arriveren is het opgehou
den met regenen, zijn de sokjes van 
Interbellum droog en is het vuur uitgegaari~ 
Interbellum kruipt met een opmerkelijke 
lenigheid voor een meer dan honderdjarige 
uit de auto en begint luidkeels te foeteren. 
Omdat we weten dat ook opgroeiende jon
geren deze krant lezen zullen we volstaan 
met de mededeling dat het foeteren niet in 
volzinnen, maar in steekwoorden plaats
vond. Nadat de kleine man klaar was met 
zijn retirade vroegen we waar tegen hij zo 
te keer ging. · 
'Moet je zien hoe die tuin d'r bij ligt! Wat 
een verschil met de mijne.' 'Maar jij bent 
ook een tuinkabouter!' zeiden wij, het ma- · 
n,agementteiµn van de Wieger enigiins in • 
b~sctîerining nemend. 

:·~·.· 

· 'Dat verklaart nog, niet waarom er een om
huld gat en een half gesloopte badkamer-

'. muur als decoratiè. tussen itet,groen is ge
plaatst. En ga Ii:l,e, nu in Oberons' naam nièt 
vertellen dat het hier kunst betreft, want dat 
is iets te gemakkelijk.' 
Ondanks deze waarschuwing konden wij 
niets anders dan juist dat laatste aanvoeren, 
Wlµlt de stenen des aanstoots zijn destijds 
als kunstwerk geplàatst. Met de armen . 
strak over elkaar en een langzaam steeds 
roder wordend_ hoofdje keek en hoorde de 

LO PERSGROEP 
DEURNE 

D ~ u r n e , op initiatief van lopersgroep 
Deurne zal zaterdag over twee weken de 
eerste Deumese afvalrace naar Asten 
plaatsvinden. De winnaar kan naast een 
fors geldbedrag ook rekenen op een mooi 
aandenken in de vorm van het "Gouden 
Stientje" da~ speciaal voor deze gelegen
heid wordt geslagen. 
Reeds in de vroege ochtend wordt van start 
gegaan en men kan zich nog tot 10 minuten 
voor het officiële startsignaal in laten 
schrijven. Dit schot zal om 07:00 u worden 
gelost door Burgemeester Smeets van 
Deurne. De verlichte potentaat zal zelfs de 
eerste 500 meter schrijdend afleggen in ge
zelschap van dhr. 
K.C.A. van Asten. 
Tot aan de grens met Asten zal een 
Deurnese bezemwagen meerijden. 

' . 

'blootgesteld aan· kritiek' 

kleirie man ons aan en het leek wel ofhij_ter 
plekke kon ontploffen. Gelukkig ontsnapte 
eu;o nu en dan wat stoom door zijn oren en 
neusgaten, .waardoor de d~k op het sche
deltje enigzins werd verlicht en erger werc:l 
voorkomen. -..,. . . . 
'En· nu pas wordt geklaagd over deze tuin? 
Och als de oude Wieger dit eens had niee 
moete.n maken: Deurne zou te klein g~
weest zijn!' 
Hierbij keek Interbellum onheilspellend 
richting kunstobject en sprak een vervaar
lijk klinkende toverspreuk uit. 
Langzaam vervaagden de contouren van 
het obj'~ct, o~ na een minuut geheel .verd
wenen te zijn. · 
Met stomheid geslagen keken·wij naar de 
pl~k. die in een rap terripo dpo.r een bo
dembedekker in beslag werd genomen, zo
dat niets meer herinnerde aan het kunst-· 
werk dát er eerst had gestaan. · 
'Hoe deed je dat?' vroegen wij qet vriend
je ·van de Wiegér. 
'Als je,eenmaal weet hoe het moet, dan is 
er geen kunst aan!' en na deze ontboeze
ming vroeg hij 9ns hem weer naar huis te 
brengen want zijn vrouw zou wel met het 
avondeten zitten te wachten op hem. 

Bij zijn huisje aangekomen namen we af
scheid van het vriendje van de Wieger. Hij 
verzekerde ons dat hij er op toè zal zien dat 
in het vervolg de tuin correct onderhouden 
wordt. 
Na nog bevestigend op de vraag : "l(ennen -· 
jullie vader Abraharri?",_ geantwoord te 
hebben verzocht hij ons- om de Stnurfen de 
groeten te doen. . · 

PAUS BERISPT 
DEURNESEBRANDWEER 

V a t i c a a n s t a d . Paus Johannes Paulus 
II heeft de Deurnese brandweer ernstig la
ten berispen door Pastor van As. 

De commandant van d~ Deurnese brand
weer verklaarde desgevraagd "ernstig ge
schokt te zijn" en begreep de pausèlijke te
rechtwijzing niét. 'Je denkt naar alle eer en 
geweten gehandelt te hebben totdat je ge
confronteerd wordt met een ernstige repri
mande vanuit het Vaticaan.' Aldus een he
vig geëmotioneerde ·brandweerhoofdman. 
'De berisping'; zo verklaarde Pastor van As 
ons,'betreft het blussen van een ·in brand 
staande braamstruik in de berm naast de 
spoorlijn terhoogte van het Limburgse 
plaatsje Griendtsveen. U weet uiteraard dat 
zullés zeet gevoelig ligt bij de Rooms
Katholieken.' 
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Accounbnts 6clut1npdviscun Harugcmcnt Consulbnts 

In sport l\:omt het ;i;i; op inze1. Op inzicht en t:nthÓu· 

si.urne. Op kr.icht en beheersing. \'.in het i~Ji.,..idu fo \·,în hct 1c.im: 

En .:ilt11U tellen doi:: tc~ult.lt•rn. \'oor onze linJoci~cl·ukclijkc dicml. 

\'Crlc1urs is. het niet Jndcrs. liwcmicf • .ikn en conmuciid gl.ln ze 

lOl he: uitcme. V.muit .)5 \'1:SIÎ&ingcn. \"Coprcid O\'CC he: hde l.lr.cJ. 

Uw toi::.:ungcnoot zit dus ;iltijd diclubij. 

Deloitte & 
Touche 

- - -~, 

De andere manier van werlcen 
Stationsplein ';f, ~7~1 JN U!urne , lel.U49l·JU'l09 

~opsa lo~ .; -~ w 1 • • 

·"-Happy Ha i r" 
··voor jong en oud 

Ingrid van Bakel 

Trimpertstroo• 12 
5152 AN Deurne Walsberg 
Telefoon 0493 - 32 33 27 

Cxobet- . 
W 0 0 HD E C 0RAT1 ES '1:>'.c ADE AU S 

STIJLVOLLE LAMPEN • 
ZllVERDECORATIES • 
WANDDECORATIES • 

SFEERVOLLE MEUBELEN • 
(A[)fAlJ ARTIKLl.LN • 

ETC . ETC. • 

SCHUIHL[NBERG !9 
• DEURNE (CENTRUM) 

Jmróo NJ4'i~:fü o 

T"1 . . ' 
MAANl)A(; 11.1111- IR.1 >11 V l : J.: 

/ UI l t!l.100 •1 . lA.l fl.l lriUL' J.: 
- \'RlllJ "C. 'l.Ht . .? 1.0l'llil•I\ 

" l.o\l[J.:l),\(j •• . lll-17,00t:;t,; i.: 

- F"AARDENTRAILERS 
- VEETRAILERS 
-SCHAMELWAGENS é- 9 . 

- ·· - SPECIAAl,.BOUW 
- REPARATIES 
~ ONDERDELEN 

VERKOOP 

~ m . ê:: 
m 
:n 
~ · ·z 
:c 
)> 
z 

. G) 

Leembàan 10 ~ 5753· SL 
Telefoon 0493-317938 
Telefax 1 0493-320553 

~ 
.G>
m z 
~ -
CIJ. 
JJ 

·m 
Deurne /\ 

z 
0 

BetrouY1baa11heid :> ~ 
1

. · .,. '11'«1 rm i1''11'"i' -- ·-·~· 
1\!,':' ••.• : ·"',.~·· 1, "~······ ••••••• 

'7 ~·~·~• .... •~•• .... •J 
"~~..?~~~~~~ · ~!~!~~~ 
groot_ gecompliceerd ge'ti~~. van Nuner( aanne- garandeerteennauwgezettebewakingvan.iederefase 
mersbedrijf bv is uw perfekte partner voor ;i1ie bouw- van de opdracht en een stipte oplevering op de afge-
werkzaamheden. Een kwalitatief zeer hoogstaand sproken tijd. Uiteraard wordt voor de begeleiding van 
bedrijf dat ai verschillende gen. eraties )jlng in de regio het totale bouwproces, vanaf de offerte, gebruik 
Deurne en daarbuiten aktief is. Een bolifwbedrijf dat op gemaakt van een computersysteem. Als u prijs stelt op 
ideale wijze vertrouwd vakmanschap 'kombineert met betrouwbare kwaliteit, dan is uw bouwopdracht bij van 
modéme. bouwtechnieken. Een hechte ploeg uitste- Nunen in meer dan vertrouwde handen. ' 
kende vakmensen staat klaar om elke bouwopdracht 
tot m çle puntjes uit te voeren. 

F. J van Nonen ~n aannemersbedrijf b.v. 
G~ Bild:rsstraat 4, 5753 DE Deurne u~ tel. '0493-313120 fax 0493-312454 

, < 

PERFEKT BOUWEN .VOOR 1 TOT1000 PERSONEN 
~ <L-~ . . 

sportief ~f\tvjt b(/" 

. Visser 13 
telefoon : 0493-312838 

NATUURSTEEN HANDEL 
DRIES HEN· 

Aanreèhtblade.o 
Grafstenen . 

Dorpels 

Wij repareren tevens uw oude grafstenen. Onze kwaliteit, uw garantie. · 

Tegels {natuursteen) 
_Vensterbanken 

Haspelweg 23, Deurne. tel 313632 

( . 

BO~ 

LIJSTEN 
MAKERU 
J.V.DZWAAN 
· 8RABANtst'R.1 

DEURNE 
0493-3151a3 

P. Mör.driaanstraat 9 
telefoon 0493-317532 

REPARATIEPUNT PEUGEOT 1 '1 
reparaties van alle merke)l auto,s J · 

•DAMESMODE 
• HERENMODE 
•JEANS 
• BABYMODE 
• KINDERMODE : 
.-EEN GRÓTE KOLLEKTIE 

CARNAVALSKLEDING 

Mode . 
voor 

het hele 
gezin 

. Deurne 
Bakel 

INKOOP - VERKOOP -TAXATIE - ONDERHOUD 

Leembaan 12a, 5753 SL Deurne 
Tel.: 0493-311161, bgg 316474 
Fax : 0493-314004 . 

;::;:ENK 
r~~RTENS Aul"o·s 

Multifunctioneel ding uitgevonden. 

Deurne. Jarenlang is men er al naar 
op zoek. 
De grootste theoreticus van deze eeuw, 
Steven Hawking, heeft het door koele 
beredenering op papier reeds weten aan 
te tonen: Het multifunctionelé ding kan 
gemaakt worden, het is enkel een kwes
tie van tijd. 

En nu is deze theorie dan bewaarheid 
geworden; binnenkort. zal het multi
functionele ding voor iedereen' vrij aan 
te schaffen zijn. 
De uitvinding ervan wordt voorlopig 
toegéschreven aan een Deurnese uitvin
der die unaniem wenst te blijven. 

Toepassingen 

Het multifunctionele ding verschilt van 
het functionele ding in de toepassings
mogelijkheden die divers en schier on
overzienbaar zijn. Het is mede hierom 
dat producent~n van functionele-dingen 
de multifunctionele tegenhanger vre
zen. 

Naar verluidt zal er te Bakel een gigan
tische fabriek gebouwd worden om eni
ge duizenden multifunctionele dingen 
per dag te vervaardigen teneinde in de 
te verwachten behoefte te kunnen voor
zien. 
Het fabricageproces wordt angstvallig 
geheim gehouden, want bedrijfsspiona
ge mag niet uitgesloten worden m,et een 
uitvinding van dergelijke importantie. 

Internationale opschudding 

Of het multifunctionele ding ook in li
centie vervaardigd zal gaan worden is 
nog maar zeer de vraag, want interna
tionaal is men 
zeer verbolgen over het feit dathet mul
tifunctionele ding niet Amerikaans ge
patenteerd is terwijl juist in de 
Verenigde Staten het meeste onderzoek 
heeft plaats gevonden. 

· "Jammer maar helaas!" blijkt de 
Deurnese uitvinder gezegd te hebben 
en dit heeft de internationale gemoede
ren danig verhit. 
Desgevraagd laat het ministerie van 
Buitenlandse Zaken weten dat de 
Amerikanen een invoerverbod op alle 
Nederlandse producten heeft ingesteld. 
Het ministerie is van mening dat dit 
slechts van tijdelijke aard is en men 
maakt zich derhalve niet buitensporig 
druk. Wel heeft men het ambassade per
soneel voor nader overleg teruggeroe
pen naar Den Haag. 

Slagerij J.P. Bouwmans 
,~ . 
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Van 1 naar 2 naar 3, 4 je in _het 5de jaar~ 

Drie avonden K.lotgemul in 1997. Wie h~d 
'dat bij de start in 1993 kunnen denken? 
Niemand toch? 

3 ávonden Deurens talent op de planken is 
natuurlijk een bewijs voor de culturele dy
namiek van ons prachtige Peeldorp. 

Het zal dit jaar voor de 5de maal zijn dat het 
Klotgemul georganiseerd wordt. Normaal 
is een periode van 5 jaar iets om te 4-en. 
Maar zoals u wellicht bekend is 4t men in 
Càrnavalsland pas extra feest wanneer 11 
of een meervoud daarvan bereikt is. 

Dat geeft helemaal niets. Als dat zo is af
gesproken dan is dat zo. 

Vori~jaar, toen Michiel d'n lste prins was, 
werd aangekondigd 
dar er nog een avond bij zou komen. 
Overigens bleek diezelfde Prins op zon
dagavond de groep 6 stuks op overtuigen
de, hartverwarmende, maar bovenal humo
ristische wijze zodànig van repliek te die
nen dat de dames er stil van werden. Iets 
'Yat een prestatie van wereldformaat ge
noemd mag worden! 

Het is de medewerkers wederom gelukt een 
alleraardigst programma samen te stellen. 

. Carnaval valt vroeg dit jaar, dit heeft o.a.tot 
gevolg dat bijvoorbeeld de bonte avonden 
in Liessel en de St.Jozef en 't Klotgemul op 

dezelfde avonden plaatsvindt Gelukkig 
heeft dit door enig overleg in organisato
risch opzicht weinig problemen opgele
verd. 

Van het programma valt te vertellen dat er 
veel overeenkomste!l zijn met dat van vorig 
jaar, daar waar het de optredenden betreft. 

De organisatie streeft er naar om· zoveel 
mogelijk variatie te verkrijgen. Omdat er 
genoeg talent in Deurne rondloopt moet dit 
geen enkel probleem zijn. Dus wanneer jij 
je aangesproken voelt,_ laat dan subiet we
ten dat je in 1998 mee wil doen. 

Dit jaar zullen de volgende· artiesten voor u 
optreden: 

De Dansmarietjes, 6 stuks, 't Stief, Wim ' 
Kivits, De Auw Prinsen, 
de P.R./Cie, Raoul Kivits, He(Showballet 
en het Orakel. 
Het spreekt voor zich dat allen zich bedie
nen van nieuw repertoire, dus komt dat zie,n 
en komt dat horen. ' 

Elders in de Peel trekel treft u nadere in
formatie met betrekking tot kaartverkoop 
en dergelijke aan. 

Namens de conirnissie Klotgemul wensen 
wij u veel plezier toe op 1 van de 3 
Klotgemulavonden. 

VRIJDAG 7 FEBRUARI 
DE VIERSPAN DEURNE 

Aanvang 20.00 U. (Leden Oub van 100 gratis entree) 

Entree Ft7,50 I DM. 7.50 p/p. 

. \ 
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vrijdag_ 24, · 
. . ZOQdag16 janáari 
m de Vierspan Deurne 

•••••A Entree: - voor leden Club van 100 f. 5.00 
- overige verkoop f .10.00 

Aanvang: vrijdag en zaterdag 20.00 uur 
zonda~ 19.30 uur 

Dit jaar wordt weer voor de vierde keer De 
Pruissenavond geórganiseerd. Als geestes- , 
kind-van de PRCie is deze avond·verJeden 
jaar liefdevol geadopteerd door de Raads
en bestuursleden van De Peelstr~kels . 

Wie bij de Pruissenavond denkt .aan een 
.Duits bjer- c.q. wijnfeest heeft het niet bij _ 
bet rechte eind. · 

Natuurlijk wordt er tijdens deze avond éen 
glaasje bier en ·wijn gedronken, maar de 
J;>ruissenavond is mee~. 
De Pruissenav011d is het aperitief van de 
carnaval. Elk jaar weer staat deze avond ga
rant voor een geze11ige en sfeervolle avond. 

De sfeer wordt bepaald door het publiek, al 
dan niet in Bayerische .klederdracht, en de 
blaaskapel. · 
Na dri~ suGcesvolle jaren met de àrenzland 
Express is het dit jaar tijd voor nieuw bloed 
tijdens deze avond. Vandaar dat dit jaar De 
K.lokkendörfer Muzikanten garant zullen . 
~taan voor weer een avond vol gezellige 

· muziek. 

Op deze.avond moetuiteraàrd ook de nieu
we prins in actie komen. Om zijn fysieke 
ges!eldheid te testen, d!e hij tijdens carna- · 

val hard nodig zal hebben, zal hij met een · 
zware hamer het aambeeld bewerken tij
dens de traditionele .aambeeldpolka. 

Na deze ·zware inspanning kan onze qoor
luchtigheid zich te goed doen aan allerlei 

. Duitse specialiteiten zoals Bratwurst mit 
Sauerkraut. Uiteraard kan ook het gevOlg 

. zî.ch te goed doen aan deze lekkernijen. 

· Mocht men zich tijdens de avond vervelen, 
wat bîjna ondenkbaar is, dan kan men een 
bezqek brengen aan één van de twee eroti
sche kino's. 

-Al het bovenstaande staat al drie jaar garant 
voor een unieke.opwarmronde van dec.ar
naval. Met Uw aanwezigheid zal dat ook 
dit jaar wéer hei geval zijn .. 

Kaarten voor dit festijn zijn te verkrijgen 
op.zaterdag 1 februari 1997 tussen 11 ~ 00 en 
13:00 Ul)r in de Vierspan. Leden van de 
club van 100 kunnen op vertoon van hun 
pasje één gratis kaartje afhalen. Overige 

· kaarten kosten FL 7·,50. Mocht U echter 
nog Duits geld hebben dan kunt U zeven en 
een halve DM inruilen voor één entree
kaartje. 

De zaal zal op vrijqag ? · f ~ruari vanaf 
20:00 geopend zijn. 

Grüssgot bis· den Pruissenabend. 

Commissie Pniissenavond. 
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VOOR ü>~ HOLL.\ t<DSE KAAS. VERSE VLëF.SWAREH. 
EIGENGEM'..-.AKTé SALADES EN Bl'ITENLANDSE KAAS. 

KAAT.JE JAN-S 
TRUOY EN GERARD IN 'T GROEN 

SCHUIFELENBERG SB DEURNE 
TEL. 0493·310021 . 

CHINEES·INOISCH RESTAURANT 

MULTIFOTO: KODAK KWALITEIT IN 1 UUR VOOR 89 CENT 
: ·, Mo:lenstra.at ~ 575 f. LA_ 8eurne. Telefoon· 0493-312583 . 

·. 

Café-Restaurant De · Potdeksel Markt 4 Deurne 
· teiefoon 0493.313250 

, . - ~ . 
'· , " ' ~" 

Al geproefd • --- . 11 
rtJe • . 1 trekeltaa ,. pees . 

CARNAVAL ·VASTLEG 

. ,. -~ - ·- - "~: ~ · "' ~;!:J.iiti!I'~ 

~[}[j] ZZTlForo v10E~ A~o1~ -- - ~~. ~-
FOKA, specialist in 
foto, vide~, e.o ~vdio 

1 
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Schoen·reparatie 
Lederwaren 
Ad v.d. Mortel 

Stàtiönsstraat 15 
Deurne 

Telefoon 0493-315768 

,--· 1 
- - - ~~ e urne ! 

C'Y I 
· - ~ MAX WIE ??? 
L 
' MAX WA ?7? s [0 MAX WAAR ??? 

. rf-j MAX HAVELAAR !!!! 
. ~-- . 

ee!~i;ke koffie uit de 
Wt;;• eldwinkel 
stationsstraat 31 a 

NIKKILAUDA 
Oud autocoureur Nikki Lauda start een 
tweede carriëre als schilder. Zijn eerste 
doek "Monte Arles" bracht tijdens een 
veüing bij Sothebys in London ruim 
300 gulden op. · 
"Tja, ik ben nog niet dood" weerlegde 
hij alle kritiek. 

• ,.-l <" 

' TÎlDÈNS ·.QE CARNA VALSDJ\GEN GESLOTEN 
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Al meer dan 10 jaar swingt de New 
Orleans style jazz en blues band "the 
Pink Panther Revival" de carnavalsda
gen door. 
Op onverwachte momenten en onver
moede plaatsen treden zij op met on
vervalste goed in het gehoor liggende, 
real jazzy, muziek. 
Inspiratie komt van het publiek, de om
geving en het moment, en onverwachte 
opduikende . gastmuzikanten. Hierbij 
worden de bandleden opgezweept tot 
grote muzikale hoogten door hun ge-

. -
passioneerde swingmaster Theo Lokin. 
Hun enig vaste punt in plaats en tijd in 
die dolle dagen is het "Rooie Hoedjes 
Fist" bij café "DE Sleutel" naast de 
Blokker, maandagmiddag van 15.00 tot 
18.00 uur. · 
Opschrijven of uitknippen t!U " .. even 
een uurtje gezellig langs komen zoals 
elk jaar die 300 andere Deurnenaren. Er 
is altijd iets te doen of iemand die je 
kent. Tröuwens .. .. wie het mooiste rode 
hoedje draagt kan een zeer fraaie taart 
winnèn van bandlid Victor Schiks. 

John Baerenkamp. 5tatiansstraat 4D 

5751 HG Deurne. Tel. 0493•321!199 

ZULTKOPPEN 
De in 1993 door De Zultkoppen inge
stelde onderscheiding D'n Biels wordt 
in 1997 voor de 4e maal uitgereikt. 

Zoals bekend geeft D'n Biels de bin
ding aan tussen De Zultkoppen, Hotel 
Stationszicht en het sP<>or. Daarnaast 
kan worden gedacht aan een onder
steuner, lastendrager, deel van een net
werk, , belangrijk voor verdere ont
plooiïng, het gaan in verschillende rich
tingen en belangrijk voor maatschappe
lijk en economisch functioneren. Ook 
kan er sprake zijn van een "dwarslig
ger". 

Voor toekening zijn voorwaarden ge
formulèerd die passen binnen de sym
bolische betekenissen. D'n Biels 1997 
zal door Jo Verheijen, D'n Biels 1996, 
worden uitgereikt. 

D'n Biels 1997 wordt in Hotel 
Stationszicht Residentie van De 
Zultkoppen uitgereikt op carnavalsza
terdag. De Zultkoppen hopen dit te 
doen in aanwezigheid · van De 
Peelstrekels en uiteraard veel carg,a
valsvierders. De vorige bielzen zijn 
eveneens aanwezig. 
Op Carnavalsdinsdag wordt de traditio
nele krentemik, hanebillen en rogge
brood met zult aangesneden door D'n 
Biels 1997 en de Prins Carnaval van De 
Peelstrekels. Bij deze traditie is ieder
een wekom. 
Wilt u weten aan wie D'n Biels 1997 
wordt uitgereikt, zorg dan dat u erbij 
bent. De uitreiking geschiedt tussen 
21.30 uur en 22.00 uur. 

Bezoek ook eens het ver.volg . op 
·Carnavalsdinsdag. 

DE PEELSTREKEL. 
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BOERENBRUILOFT 
Mij is gevraagd om een stuk' te schrij
ven over de ervaringen van het afgelo
pen jaar. Ik moet zeggen dat ik dat graag · 
doe na dit gewetdig mooi feest, het is 
een ervaring apart. Wij hebben samen al 
veel bruidsparen meegemaakt in ver
band met de betrokkenheid bij de 
Peelstrekefs. 
Dan zeiden wij, wat een schoon feest. 
Maar als je dan zelf in ·het middelpunt 
staat is dat toch weer heel anders. Het 
begon zondagmorgen met een voortref
felijke Prinsenbrunch. Iedereen van de 
KVO stijlvol verkleed. Daarna een con- ' 
eert van de KHD wat bijzonder goed 
geslaagd was. 

Daarna steeg de spanning ten top. Een 
commissie van de KVO speelde op een 
heel leuke manier met zeer mooie en 
gepaste tekst op het bruidspaar in. 
En als je daar samen dan op het podium · 
verschijnt, dan is dat een geweldig 
mooi gezicht, al die feestende massa in 
de Vierspan. 
Wij moeten samen dan tochconstateren, 
dat je dan veel kennissen en vrienden 
hebt 
Na enkele uurtjes in de Vierspan door
gebracht te hebben togen we naar: de 
Goorweg waar het feesten verder ging 
met familie, buurt, KVO, kennissen, de 
Peelstrekels en Hendig Zat die voor de 
muzikale omlijsting zorgde. Iedereen 
liet de erwtensoep en de broodjes goed . 
smaken. ' 
De volgende.dag werd er a~weèr vroeg 
versierd door de KVO, buurt e!l onech
te familie. 
Wij zeggen petje af voor deze mensen 
in deze kou, het zag er prachtig uit. 

Dinsdag met carnaval, de dag dat er ge
trouwd zou worden, was het erg koud 
en glad zodat de rit met koets eh paar
den niet door kon gaan. Maar de orga
nisatie had dit voortreffelijk opgelost. 
We togen met z'n allen naar het 
Gerardushuis waar het feest begon. Wij 
vielen die dag van de ene verbazing in 
de andere. Maar de grootste verassing 
was wel dat dweilorkest "Ger van Hois" 
daar een serenade kwam brenge,n, 
GEWELDIG. 
Daarna togen we in een stoet naar de 
Vierspan, wij in een limousine, de rest 
te. voet. Onderweg op tijd een borrel en 
bij van de Weijst nog een warm hapje. 

Toe we in·de Vierspan aankwamen wat 
het al erg vol en we werden' daar opge ~ 

. wacht door de · Peelstrekels. Na de 
'irouw was er een druk bezochte recep
tie. Samen hebben wij erg veel genoten. 

Graag wil ik iedereen bedanken, ook 
· namens de kinderen. Vooral de KVO 
bèdankt, de onechte familie, · prins ' 
Michiel I, bestuur, raad van elf, dans
marietjes en niet tè vergeten.de show
dansgroep onder leiding van, en met, 
Annie Berkers, die voor ons, extra, een 
dans hadden ingestudeerd, complete 
verassing. 
Ook willen wij de mensen vah de mu
ziek, het personeel van de Vierspan en 
verder-iedereen die wij vergeten zijn te 

. vernoemen hartelijk danken. 
.Mensen bedankt! 

Wij zeggen: "het was goe" 

Het boeren bruidspaar: Ties eu Sien 

DEN 

bruin Cefi 
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Haageind 46 Postbus 302 5750 AH Deurne Tel. 0493-310505> ;=ax. 0493-320260 

S.P. • 
( 
Hè 0493-316534 

- 1 P..aW1 
ft •1•a :i 3 tfl ! urn m1 

Naast Boerenbond Deurne Het grootste doe-het-zelf-center 
van de regio. 

"' Kom óok eens kijken 
naar o_ns compleet badkam~r- en 

, - ~eukenprogràf!Jma. 

Stationsstraat 122, 5751 HJ Deurne, Tel. 0493-32047Ö . 

.Vl)E· 
DEUANI; - TEL. 0493-a 10350 

vur schon . · 
blumkes 
dag en 'nacht · 

~~f'f!J~ :- bal ons uit de 
" · bloemen·· 

-~ 

~Ei[j] 7177 FóT~~~ilÓ~~ AU~td '; , 

· FOKA, sp~~iallstjn .. · · · FOKA FOTO vinEo Aurno 
foto! videe, en audio f , _ . ~,- • - K~'l'i<:-lr<1al 8; lkur~IC, cel. 0~93 , 312687 . 
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Helmondseweg 1 09 
5751 PH Deurne 
Telefoon 0493-316478 

Voor al uw snoep 
Kado-artikèlen 
Tabaksartikelen -

A. We_lten 
Lindenlaan 1 

5751 AW Deurne 
Tet 313217 

Peelstrekelcontactadvertenties • 

Jonge man (20) zoekt lieve vriendin , ,t 

(20) om er samen nog iets van te maken. 

Lieve vriendin (20) zoekt jonge man 
(20) om er samen over te praten. 

Pastoor zoekt koppeltje om te trouwen. 

Heb de ringen al gekocht, nu nog een · 
vinger . 

. Ben jij ook zo bezeten vari Tarzan 
fi.lms? 
Bel me. Jane. 

Milva wenst bestormt te worden. 

Een goed gesprek, kaarslicht en een uit
gelezen assortiment buitenlandse wij
nen. Heb jij hier ook zo'n hekel aan? 
Bel dan snel. 

Alleen is 'maar alleen. 
Bel me. Ik heb vrienden die ik kan mis
sen. 

Houdt je niet van vissen, máar kun je 
uren naar mijn dobber turen? Bel me. 

Mijn hobbies zijn: Televisie kijken, uit
slapen en niet werken. 
Heb jij een goede baan en wil je carrie
re maken zonder problemen thuis? Bel 
dan snel! 

Goede Tijden Slechte Tijden, ik wil ze 
samen met jou, rijpere vrouw bril geen 
bezwaar, beleven. Meneer Harmsen. 

Waf!Waf! Wil jij Jl?.ijn baasje zijp? 
Bel Amivedi. · 

Alles al geprobeerd? Probeer mij eens! 

_H_AA_R_ST_U_D l _o_&_~_·_ -* _ 
Esther en Rachel van Esseveldt 

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

-

ZANZI-BAR MOLENSTRAA T 13 
TUDENS DE CARNAVAL 
ZIJN WJJ ALLEEN 
GEOPEND OP 
ZONDAGMIDDAG 
TIJDENS DE OPTOCHT 
WU WENSEN U EEN PRET'flGE CARNAVAL 

_ ;::- -~ 

.GOfflX · 
\o É U R N. E/ 

Zl.4000 

Stadhoudersweg 1, 5751 KE Deurne 
·.Postbus 231 - 5750.AE Óeurn·e 
Telefoon 0493-314000 · 

ZIEKENVERVOER· GROEPSVERVOER· ROLSTOEL VERVOER. DAG EN NACHT 

De grootste keus 
De scherpste prijs 
De beste service 

ê Union 
Batavus 

Tweewielerbedrijf 
* Wijnen ._ 

St. Jozefstraat 27 · tel 312494 
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PEELSTREKELS 
NEERGESABELD . 

· De urn e . Het Deurnese sportpark "De 
Kranemortel" vormde op 7 september 
1996 het macabere decor voor een heu
se slachtpartij. 
In een "vriendschappelijk" treffen tus
sen de veteranen van voetbalverening 
S.V. Deurne en de eveneens uit die 
plaats afkomstige carnavalsstichting 
"de Peelstrekels" moesten laatstge
noemden wel erg diep buigen voor de 
thuisspelende uitdagers. 
Met 7-0 werden de Peelsstrekels terecht 
gewezen door een goed geoliede aan
valsmachine waartegen verweer bij
kans onmogelijk was. 

De ruim 18 toeschouwers, voorname
lijk Peelstrekels, werden naar mate de 
wedstrijd vorderde allengs stiller en be
gftven zich na afloop van het duel met 
het hoofd diep gebogen richting uit
gang. 
De wedstrijd stond onder leiding van de 
dubieus fluitende scheidsrechter 
J. Keijsers uit Deurne hierin bijgestaan 
door twee grensrechters waar de partij
digheid van afdroop. 

Eenmaal gevaarlijk 

Om tegemoet te komen aan de kortade
migheid van beide ploegen was reeds 
op voorhand besloten dat de wedstrijd 
twee maal vijendertig minuten zou du
re . ijkomend effect was dat de reeds 
vroeg intredende duisternis werd ontlo
pen. 
Na het winnen van de toss(óók door de 
veteranen) werd er afgetrapt en kon het 
spel zijn aanvang nemen. 
Na het gebruikelijke aftasten werden er 
op links en op rechts wat mannetjes 
weggestuurd om op speelse wijze wat 
plaagstootjes uit te delen. Het eerste 
wapenfeit was voor de Peelstrekels die 
in Karin Jacobs een prima rechtsbuiten 
hadden welke doelman Clement van de 
veteranen bijná wist te ver chalken. 
Dit moment,zo zou later blijken, was 
het enige van betekenis in offen ief op
zicht van de bezoekers. 

Ommekeer 

Na deze aanvallende impuls nam de 
thuisclub het heft in handen en deelde 
de lakens uit door steeds dieper de de
fensie van de Peelstrekels te penetreren. 
Uiteindelijk leidde dit tot de onvermij
delijke eerste treffer welke ex-prins en 
veteraan in ruste Jo Verheijen moest in
casseren. Overigens zaten de 
Peeistrekels flink in de oud-prinsen 
was; want naast Jo Verheijen, traden 
ook Kees Brood en Wim Berkers aa,n op 
het heilige gra van de Kranemortel. 
Het was alsof de thuisclub vleugels had 
gekregen, want voor rust bolde nog 
twee maal het Peelstrekelnet. Aan een 
van die. doelpunten zat een luchtje, 
maar omdat de scheidsrechter op het 
moment van spelen verkoos de grasmat 
aan een gedegen onderzoek te onder
werpen door er met kracht op neer te 
torten was hij niet in staat om een en 

ander vanuit de juiste invalshoek te 
zien. 

Gloeiend hete thee 

· a de gloeiend hete thee maakten de 

matadoren v.an Deurne het karwei ver
der af en lieten geen spaan heel van de 
allengs vrolijker wordende carnavals
club die zich gewillig neer legden bij 
een desastreuse nederlaag van enorme 
afmetingen. · 

Afgetobt 

Afgetobt verlieten beide teams, na eerst 
nóg op de (oto gezet te zijn .door sport
fotografe Thea Beitsema, het strijdperk 
om zich over te geven aan een welda- . 
dige douche- annex schrobbeurt. 

Nabeschouwing 

Terwijl de sporters zi~h tegoed .deden 
aan de warme stralen werd er buiten de 
kleedlokalen heftig gespeculeerd want; 
was het niet zo dat : Er vijf veteranen bij 
de Peelstrekels meededen? ,en dat de 
prijs van de overwinning '.'de Jo 
Verheijen schaal was? en zou het niet 
uiterst onbeleefd zijn geweest als 
Verheijen deze schaal aan zichzelf had 
moeten uitreiken? en was de grasmat 
niet te hobbelig voor het op een snel 
roulerende bal gebaseerde spel van de 
Peelstrekels? en hoe denkje ooit te win
nen van de veteranen als de secretaris 
volledige controle over het spel heeft 
door als scheidsrechter vermomd aan te 
treden? en zat er niet te veel suiker, of 
wie weet: juist te weinig, in de thee? 
Al deze bespiegelingen ten spijt bleef .. 
de 7-0 als een onontkoombaar gegeven 
op het wedstrijdformulier staan. · 

Supportersrellen 

Nadat met het puntje van de handdoek 
de laatste restjes zeep uit de · diverse 
lichaamsopeningen was verwijdert to
gen beide ploegen naar het café "In den 
Sleutel", alwaar een groots banket werd 
aangericht dat tot diep in de nacht 
voortduurde en waarbij de Peelstrekels 
zich glansrijk tot winnaar· ontpopten. 
Toen met enig eremomieel de · ~o 

Verheijen schaal aan de rijkelijk gevul
de prijzenkast van de veteranen werd 
toegevoegd onstond even wat commo
tie, maar door krachtdadig optreden van 
de M.E. te paard werden de recalcitran
ten uitéengedreven hetgeen een verma
kelijk gezicht opleverde zo midden in 
een café in Deurne centrum. 

Revanche 

Of, en zo ja wanneer, er een nieuw tref
fen van beide clubs te verwachten valt 
is nog maar de vraag. Welliswaar is 
men er bij de Peelstrekels op· gebrand 

zich te revancheren, maar het blijft ech
ter de vraag of de veteranen de hand
schoen op durven te nemen. Dit omdat 
de uitbater van café "In den Sleutel"(te.
vens vlagger en lid van de veteranen) 
dermate emotioneel verkn~cht is ge
raakt aan de Jo Verheijen schaal dat bif 
een te verwachten verlies gevreesd 
moet worden voor 's mans geestelijk 
welbevinden. · . 
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RENAULT 

A:utobedrijf 
Manders Deurne B.V. 

Voltstraat 1, 5753 RL Deurne 
. Postbus 23, 5750 AA. Deurne 

Telefoon (0493) 31 26 26 

Fax (04.93) 31 69 93 

.A,~ Aannemersbedrijf 

~KUSTERS 

~ DEURNE B.V. 
Leernbaan 27, 5756 CW Deurne 
Tel. 0493- 31 93 90 
Fax 0493 • 32 3510 

Vooral Uw: 
· Nieuwbouw 

.... ,,. 
. .l,; 

Verbouw 
Onderhoud 
Bouwservice 

~ 

NVOB 
Nederlands verbond 
van ondernemers 
in de bouwnijverheid 

ban 

. Tel. 0493-312715 

Nieuwe V. V.V. moet Deurne aan 
anonimiteit ontrukken. 

D e u r n e - c e n t r u m . Onlangs is de 
V.I.P. ruimte van het Deurnese gemeen
tehuis helemaal leeggehaald om als 
V.V.V. kantoor dienst te gaan doen. Na 
een bloedeloze politieke strijd, waarvan 
de financiële consequenties nog niet te 
overzien zijn, heeft Deurne er weer een 
speeltje bij. 
De voormalige V.V.V. post, gehuisvest 
in een boekhandel, is reeds ontmanteld, 
ondanks de protesten van de midden
stander _die ruim 10 jaren zijn zaak 
verenigde rpet het vreemdelingen ver
keer. 
Drijvende kracht achter _het nieuwe 
V. V.V. kantoor is de sticht~ng Deurne 
Prpmotion, die zeer ambitieus aan het 

~ imago van Deurne aan het sleutelen is. 
Hoewel de verwachtingen hooggespan
nen zijn vall~ er ook kritsche geluiden 
te horerr. 

Tegenstanders vinden dat Deurne eerst 
iets te bieden moet hebben alvorens 
men een V. V. V. kantoor in eigen beheer 
opricht~ 

-De voorstanders schermen met argu:: 
menten als: Fietsroutes, de mooie na
tuw en de enorme diversiteit aan aller
lei dingen. 

- Extern onderzoeksbureau 

De trend van het moment volgend be
sloot ook onze krant eens een extern 
onderzqeksbureau in de arm te nemen. 
Nadat alle redacteuren hun beurzen 
hac;lden geleegd op de taf el van de 
hoofd-redacteur werd besloten om met 
~en Astens bureau in zee te gaan, dit 
was extern genoeg eil het scheelde in 
reis- en verblijfkosten. 
Hoewel het onderzoeksbureau haar op
dracht nog niet helèmaal heeft af gerond 
lichten wij nu alvast een, tipje van de 
sluier op. 
Het bureau had als opdracht om bij de 
Deurnese bevolking te informeren of er 
behoefte hestaat aan een eigen V.V.V. 
kantoor. 

Deha~vraag 

Na duizend representatieve personen 
g~ïnterviewd te hebben bleek een bij
stelling van de vraag nodig en werd 
het: " · 
Stel : Deurne krijgt gratis en voor niets 
een V. V. V. kantoor aangeboden met 
vier "personeelsleden die op basis van 
vrijwilligheid zeven dagen per week en 
vierentwintig uur per dag de post be-. 
mannen. In welke mate' zou' Deurne 

, hiervan enig gemak ~unnen ondervin
den, er van uitgaande dat er voor"even

. tuele toeristen voldoende gelegenheiçl 
\ ~ . . 
tot recreatieve ontspanning bestaat. 
Deze vraag werd door alle duizend 
representatieve personen na enig zwij
~en met een volmondig ja beantwoord. 

· Uit clj~ antwoord kunnen we het een en 
ander destileren, maar op verzoek van 
het onderzoeksbureau doen we dit niet. 
Wat fn ieder geval als een paal boven 
water staat is dat er al duizend maal ja 
is gezegd in Samenhang met een nieuw 
V. V. V. kantoor in Deurne. 

-
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A.F. ADVIESGROEP 
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VERZEKERI~GEN ~HYPOTHEKEN~ 

FRANSEN DIENSTENCENTRUM 
Flnanclllc• 1n Commerc:liUo Dlcnstverlonlng 

DERPSESTRAAT 1 a-c 
DEURNE 0493-311855 

Gelieve de Deumese Zieken die buiten · 
· Deurne gelegen zijn, op te geven. bij: 

Sjef Geerts, telefoon 312656 

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

c,.,. 
Archltektenburo. 
V

1
AN SANt'VOORT B.V. 

Bouwburo:-- - ~ 
' 

VAN SANTVOORT B.V" 

Projectontwikkelingsmij. 
"DE ROOSDONCK" B.V. 

t(,t_~~~~w-'. , ~~~~s . 

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

DE HOOGSTE SCORE. 
HAALTUBIJ 

NOUD VAN DEN EIJNDE 

Op het terrein van kantoormeubelen 
kantoormachines, kantoorbenoqigdheden, schrijf, 

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

de onbetwiste kampioen! 

NOUD VAN DEN EIJNDE 
Molenstraat 1 (Markt), 5751 LA Deurne. . 

Telefoon 0493-312561 :Telefax 0493-31f?813 
-317631 
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uitgaanscentrum 

~'l>h'lV'll ,,,, 
Vrijdag 1,0 Jan. 
Vrijdag 17 ,J"an. 

Kletsavon~en Pottenbakkers 
aanvang 20.00 uur 

Woensdag 2~ Jan. Bonte-avonden Pottenbakker 
Vrijdag 24 Jan. aanvang 20.00 uur 
Zaterdag--1 Feb. Bejaardenmiddag Pottenbakkers 

aanvang 13.00 uur 

Zpndag 2 Feb. Receptie Pottenbakkers 
aanvang 13.00 uur 

Cate-/Jitjart De Tapperij Resirtentie Pollen/Jakkers 
Vrijdag 7 Feb. . Halve Zoole bal m.m.v. 

Henk Wijngaard + De Klutsers 

Zaterdag 8 Feb. Little Earth Band 

Zon~ag 9 Feb. Kinderbal m.m.v. Pepper & Co 
aanvang 14.11 uur 

~, . .,._ Zondagavond Little Earih Band 

Maandag 10 Feb. 15.11 uur Matinee Major League 
Maandagayond Major League 

Dinsdag 11 Feb. 15.11 uur Matinee Major League 
Dinsdagavond Major League 

HEINEMANS KLEDING 
~ 

~ c...- . 
Grote kollektie dames- heren- kinder. en babykleding. 

Veèlal eigen imporf, prima kwaliteit en goedkoop. 

St. Jozefstraat 47a-Deurne tel: 319910 
geopend: donderdag 10.00-18.00 uur, nijdag 10.00-20.00 uur, zaterdag Hl.00-16.00 uur 

grote eigen parkeerplaats 

KNAPEN HYDRAULIEK 

LIESSELSEWEG 106 
. 5753 PP PEURNE 

TEL. 0493 - 312661 
FAX. 0493 - 319615 

AUTOHANDEL G. STEEVENS 
IN- en VERKOOP 

~ 
P. Mondriaanstraat 8 
5753 DJ Deurne 
Tel. 0493-320429 
Tel. 00-49-1611203426 

, 



3 

Sinds enkele jaren is blaaskapel Krek Goe 
actief in het carnavalsgebeuren van Deur
ne. Het begon als· een spontaan bijeenge
raapt groepje muzikanten, dat op carnaval-

1 smaandag een eigen kroegentocht inzette. 
In de loop der jaren kreeg dat groepje een 
vaste bezetting, werd er aandacht geschon
k~n aan kleding en werden er repetities 
gehouden in het gastvrije Hotel Stations
zicht van Jozef Hendriks. Michiel Dankers 
is als klarinettist al vanaf het begin betrok-

~ ken bij deze carnavalskapel. 

Bij de prinsonthulling op 7 januari 1996 
stond Michiel, net als andere jaren, heel 
gewoon een pilsje te pakken in De Vier
span. Wat er in je omgaat als die felbe
geerde volgspot tenslotte op Michiel uit
komt is met geen pen te beschrijven. 
Hij werd al verschillende jaren door diver
se leden van Krèk Goe 'tgetipt" als mogelij
ke prins van het Peelstrekelrijk. Maar hoe 
onverwacht is het dan toch als het moment 
daar is . 

De eerste reactie was natuurlijk: Krek Goe 
bijeenbrengen, de kiel aan, instrumenten 
pakken en met deze kersverse Prins het 
begin maken van een onvergetelijke Carna
val 1996. Die avond van de prinsonthulling 
was een prachtige avond! Zo onverwachts, 
zo spontaan, zo gezellig. Michiel kon het 
niet laten de kapel te ondersteunen met zijn 
muzikale bijdrage en blies op zijn klarinet 
menig deuntje mee. 

Een ander hoogtepunt was de alternatieve 
carnavalsoptocht door de Walsberg op 20 
januari. . Een tractor met daarachter een 
versierde aanhanger reed richting het ou
derlijk huis van Prins Michiel 1. Terwijl de 
buurt het huis aan het versieren was, werd 
Michiel op de aanhanger gezet en kreeg 
onder muzikale omlijsting van Krek Goe 
een carnavalsoptocht door de Walsberg 
aangeboden. ' Eindbestemming van deze 
optocht was zijn bouwlocatie, waar zijn 
"Prinselijk Paleis" werd onthuld. 

/ 

Er volgde nog meer. Traditiegetrouw is de 
derde zaterdag voor carnaval gereserveerd 
voor de avond "Rondom · de Prins" . Op 
deze avond kunnen familie, vrienden en 
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Algemo Montage BV Dr. Hub van Doorneweg 18 5753 PM Deurne 
Telefoon 0493-319571 Fax 0493-321616 

Bank no. 40.69.79.758 
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bekenden op een ludieke wijze middels een ~========:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:~ 
lied, gedicht of sketch de prins feliciteren. 
Krek Goe dacht op originele wijze met een rr.;;;;==:==:==:==:==:;:;:==:==:==:;;;;;:;==:==:==:==:==:;;;;;:;;;;;;:;=:;;==:==:==:==:==:==:==:==:==:;;;;;:;;;;;;:;:;;i 
harem Michiel te kunnen verblijden. Dát 
ook meerdere groepen op ditzelfde idee 
waren gekomen kon de pret niet drukken. 
Michiel heeft nog nooit zoveel vrouwelijk 
schoon om ·zich heen gehad als op die 
avond. 

Op carnavalszaterdag wordt op traditionele 
wijze de sleutel overhandigd aan alle prin~ 
sen van de verschillende kerkdorpen. De 
Peelstrekels worden hierbij jaarlijks muzi- · 
kaal vergezeld door De Hosbengels. Het 
was een leuk gebaar dat wij er dit jaar ook 
bij mochten zijn'. De combinatie van deze 
twee kapellen werd op dinsdág voortgezet 
tijdens een bezoek aan het Rijtven. Wat is 
het mooi om te ~ien dat ook daar Carnaval 
een fantastisch feest is. 

Met fijne herinneringen denken wij ook 
terug aan het Zultkoppenbal, Rosenmontag, 

. de optocht in de Zeilberg, de Krintemik mi 
zult en hannebille, de diverse cafébezoeken 
en tot slot het officiële sluitingsceremonieel 
op de markt met het popverbranden. 

Michiel, om met jouw eigen woorden te 
eindigen: van Carnavàl 1996 hebben wij 
intens en met volle teugen genoten. Wat 
een feest! 

Bedankt! 

Carnavalskapel Krek Goe 

Vakmanschap in marmer en graniet 

Arre Di Granito bv 
- ,Dr. Hub van Doorneweg 18 

5753 P~ DEÜRNE 
- · Tel. . (0493) 32 14 25 

Fax . (0493) 32 26 79 

r 
'\ 
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~ SLAGE~IJ VAN GOCH 

Wij wensen iedereen veel 
plezier tijd.ens de 
carnavals dag en 

-
Martinetstraat 22 - 5751 KA. Deum~ - Tel.: 0493-;3123.as-

. E KAOTER 
vuR AWW1_, WEL WA 
HE.BBE . 

tW 
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Stationsstra;it 37, 5751 HB Deurne Telefoon 0493-312503 

Water rond kasteelruine ernstig 
vervuild. 

H a a g e i n d . Het water in de gracht 
·· om de kasteelrnïne te Deurne is ernstig 

vervuild. De gemeente Deurne qeeft na 
het bekend worden van deze -onrust
barende tijding besloten voortvarend te 
werk te gaan en een dertig-tal W.C. 
eenden uitgezet. Over een maand zal 
worden bekeken of deze actie succesvol 
is. 

• 
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IASI 
~ • Spieqel 

reclamestudio b. v .. 

· Reclamestudio BV Molenstraat 28 5751 LD Deurne ' rel. 0493 .317183 Fax 0493 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE JANUARI 1997 

' ' ' '' t . ' t · " · uJ :. n ~> c . e . n . rum 
. "·, .· .. :.}:=.:,.::~~: · - . -. ·"· - . . ;._ ". . 

N·. Schrama 

Langstraat 142 5754 PB Deurne Telefoon 0493-319624 

Elektrotechniek· Telecom. Beveiliging ~ 

J. v.d. Mortel B.V.,~ 
Oude Uesselseweg 69. 5751 WN Deurne 
Tel. 0493 · 312268 / Fax. 0493 -310861 

Het adres voor al uw: 

officlHI dHler 
ptttelecom 

• Zeugeligboxen 

• Kraamhokken 

• !1ggengrondhDkken 

• Mestvarkenut.lllcn 

srso AE D•••""• 
Telefoon 049) J11'48 

fu 0493 Jt1070 

' . 

• Voerbakken 

•Troggen 

• Vloersystemen 

•Nieuwbouw 

•Renovatie 

l PORC$N 
ljt·•••~·····=···~·" 

OOA HOOCWAAA OIGl VAJllClNSSTALINltlCHJINÇ 

HUM CONTACT MlT ONS 01> 

Harrie v.d. Putten 
(Bedrijls)-oufo· Motor- Aonhon9wogenverhuur 

Liesselseweg 122 5753 PP Deurne 
Tel. 0493-310111 

GSM 06-53348520 

Voor al uw schade, reparatie, onderhoud 
en APK-keuringen. 

Erkend Inbouwbedrijf van SCMfTNO 
goedgekeurde bevelllglngstystemen. 

Onze service 1s er voor u! SPECIAAL VOLVO 
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HARRIE MATHEY BEDANKT! 

Een zeer bekende persoonlijkheid in 
het carnavalsgebeuren is ons in 1996 
ontvallen. Ik heb het dan over Harrie 
Mathey. Voorzitter en Vorst van De 
Heikneuters. De zustervereniging van 
De Peelstrekels over het spoor, zoals 
dat al die jaren geklonken het!ft. Het 
spoor was de rode draad in de contacten 
tussen De Peelstrekels · en De 
Heikneuters. Maar niet alleen tussen 
die twee verenigingen. Neen, het spoor 
via De Heikneuters gold ook voor de 
overige carnavalsverenigingen in groot 
Deurne. Harrie wist op zijn enige en ei
gen wijze tijdens gezamenlijke verga
deringen de partijen tot ekaar te bren
gen. Voor Harrie was maar een zaak 
heilig: Vier met elkaar carnaval en strijd 
niet met elkaar daarvoor. 
Enkele jaren geleden werd gekscherend , 
gezegd, dat drie personen van verschil
lende carnavalsverenigingen niet door 
een deur zouden kunnen. Dat waren in 

lfabetische volgorde Toon Joosten van 
De Pottenbakkers, Toon Kanters van 
De Dor(st)vlegels en Harrie Mathey 
van De Heikneuters. Gebleken is dat dit 
de grootste onzin was. Immers op foto 
vastgelegd bleek dat zij alle drie door de 
voordeur \'.an pet oude gemeentehuis 
gingen. 
Niet alleen in het carnavalsgebeuren 
was Harrie actief. Hij was ook nog ac
tief bij andere verenigigen. Alhoewel 
de la~tste jaren zijn gezo~dheid hem in 
des eek liet, was hij toch nog zeer nauw 

ij et carna' alsgebeuren betrokken. 
ijn~ s t Qij_llUleilqieuters was daar

van een goed voorbeeld. 
Ham . 
Gerard Geurts, Ex bestuurslid en Vorst 
van De Peelstrekels. 
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de Peelstrekels 
op internet ! 

E . /1 ·. . {jj;naû•s; .· b ;i,,._.<to_ 

Emazl:1ennenga@worldonline.nl 

:::::~:::.~·"" MAAS Adviesgroep 
::::~:~:::~~~!l ~-•De urn c ::: ~:;:~J~~' · 0Accountanc~ · 0 Vcnturcca11ital 
::;J\ ~:") ~:J Olntcrnationalh1xplanning O Tradrpromotion 

::: ~ ,.:._i: :t 0 ~lanagcment consultancy 
••a»a~•~ •••• 
Samen onJ~nh : r\h : n: d..: beste 1.a;1J.. 

l'osthus 31.8 · 5750 All 
Mohmstraal -18 · Deurne 
Tdcfoon (0~9JJ 3173 66 
Fas (0~9JJ 31 59111 
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Nico Fransen bokaal. 

Ook dit jaar .zal er weer gestreden wor
den om de Nico Fransen bokaal. Deze 
bokaal is in 1994 beschikbaar gesteld 
door ex-Prins Wim IV (Wim Berkers) 
ter nagedachtenis aan .deze in 1993 
overleden legendarische persoonlijk ~ 

heid en jonge Deurnese ondernemer . . 
En tevens als blijk van waard~ring wat 
Nic0 bekend heeft voor hét vereni
gingsleven in Deurne. 
Deze bokaal is jaarlijks inzet bij de eta
lage-versier-wedstrijd, die georgani
seerd worqt in samenwerking met de 
Ondernemingsvereniging Deurne. · 
Een deskundige jury bestaande uit 
P.etra Fransen (echtegenotavan wijlen 
Nico Fransen), Prins Carnilval van her 
•desbetreffende jaar, de voorzitter van 
de Ondernemingsvereniging Deurne, 
de heer Cees Brood en de corresponc · 
denten van het Éindhovens Dagblad en 
Weekblad voor Deurne, respectievelijk 
lY,lartien Keunen en Sjeng Stevens. 
In 1994 werd deze prijs gewonnen door 
Harley Sport, tpans Sport-2000, geves
tigd aan de Staionsstraat. In 1995 was 
het de· beurt aan Brood- en 
Banketbakkerij Santegoeds, 
Stationsstraat 94 en het afgelo2en was 
de. Snoephoek (Ad Welten) aan de 
Lindenlaan de winnaar. 

Wie , o wie zal dit jaar met de Nico 
Fransen bokaal aan de haal gaan?? 

Winkeliers, horeca-uitbaters en overige 
deelnemers, veel succes ! ! ! ! ! 

Uitstapje Bridgevereniging Deurne; 
Bridgevereniging Deurne gaat volgen
de week karten in Valkenburg. 

Ben:y van Aerle 
Oud Profvoetballer Berry·van Aerle zal 
medewerking verlenen aan de gemeen
telijke herindeling. Berry heeft onlangs 
zijn naam latenwijzigen in: "Berry van 
Laarbeek". 
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Bij ons kunt u 
tijdens . . 
carnaval dag 
en nacht · 
tappen 
Rabobank 


