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''De Peelstrekels'' un schón cluti! 
Vandaag zal het ongeveer een half 
jaar geleden zijn dat ik door de re
dactie van de carnavalskrant werd 
aangeschreven voor het samenstellen 
van mijn voorwoord van de carna
valskrant. Toch ben ik er niet eerder 
aan toegekomen om dit stukje te 
schrijven als vandaag. Gelukkig zal 
de redactie er nog in slagen om de 
kopij . te kunnen plaatsen en zal ik 
mij ook in deze carnavalskrant als 
voorzitter van stichting De Peelstre
kels tot u kunnen richten. Waarom 
dit op zo'n laat tijdstip is gebeurd, 
kom ik later op terug. Het heeft ze
ker niet gelegen aan het feit dat car
naval 1997 niet voldoende stof tot 
praten gaf Integendeel 1 

Terugblik. 
1997 Zal wat mij betreft in ieder 
geval wederom een carnavalsjaar 
zijn wat er zijn mocht en voor zover 
ik de reacties heb kunnen meten tij
dens en na de carnavalsperiode, 
geldt dat voor alle Strekels en Stre
kelinnekes in ons Prinsdom. Het was 
een fantastisch jaar. Prins Christ I en 
Prin,.ses Franka, Willem, Bert en 
Thljs; het was een fantastisch stel 
om samen carnaval mee te vieren. 
Voor de buurt, winkeliersvereniging, 
fa~ · ilie, vrienden en alle anderen die 
zich opnieuw van hun beste kant 
hebben laten zien in 1997, wil ik 
hierbij een woord van dank uitspre
ken. Het was in één woord geweldig. 
Vanaf de prinsonthulling was het 
een reeks van hoogtepunten voor het 
prinselijk gezin maar ook voor alle 
Strekels en Strekelinnekes welke 

. onze activiteiten hebben kunnen 
bijwonen. Het vermelden van al de
ze ayonden en middagen die zo goed 
verlopen zijn, heeft mijns inziens 
weinig zin op dit ogenblik. Ik kan 
alleen maar zeggen dat als u er niet 
bij , was, u wat gemist heeft! Prins 
Christ I, Prin e Franka en kinderen, 
b~dankt! Het was fantastisch. 

Afscheid. 
Het stichtingsbestuur heeft in het 
afgelopen jaar afscheid genomen 
van Sjef Geerts als bestuurslid maar · 
we hebben hem opnieu\.\ kunnen 
inlijven in onze Raad \'an Elf Bin
nen die Raad \·an Elf heeft Paul af
scheid van on genomen in verband 
met zijn verhuizing naar Someren. 
Vele jaren heeft hij zich ingezet voor 
het ·'welslagen \'an carna\"al in het 
Peelstrekelrijk en een woord van 
dank is hiervoor op zijn plaats. Prins 
Christ I heeft het besluit genomen 
om het stichtingsbestu r te komen 
versterken in de toekomst. Tijdens 
de ·voorbereidingen voor carnaval 
1998 is alleszin duidelijk geworden 

dat hij een zeer waardevolle bijdrage 
kan leveren in het geheel. Alles bij
een zijn we met een 'grotere Club 
fanatieke Strekels en uiteraard Stre
kelinnekes , in de vorm van echtge
notes en/of vriendinnen, er opnieuw 
in geslaagd voor 1998 een fantas- · 
tisch programma samen te stellen . .Ik 

· heb er alle vertrouwen in dat 1998 
dus ook weer veel te bieden heeft 
voor de carnavalliefhebbers in ons · 
Peelstrekelrijk. De nieuwe prins en 
eventuele prinses en kinderen, welke · 
we 28 december as. bekend zullen 
maken en op het moment dat u dit 
artikel leest als prinselijk paar door · 
het leven gaan, wens ik vanaf deze 
plaats veel succes toe. Ik heb er" alle . 
vertrouwen in ·dat zij carnaval 1998 
zullen dragen en de juiste uitstraling 
weten te geven zoals u dit van de 
stichting De Peelsfrekels gewend 
bent. 

Het was in 1991. 
1998 zal voor mij als voorzitter van 
carnavalsstichting De Peelstrekels 
het laatste carnavalsjaar zijn in die 
hoedanigheid. Het spreekt voor zich 
dat ik samen met mijn vrouw Tineke 
en kinderen in de toekomst als echte 
Strekel veelvuldig carnavalsactivi
teiten zal bezoeken en zal kunnen 

'·. 

genieten van hetgeen de Peelstrekels 
. u te bieden hebben. Het was in 1991, 

carnaval onder leiding van Prins 
Lyon I zat erop en het zittende car
navalsbestuur vroeg mij of ik7 lid 
wilde worden van het stichtingsbe
stuur teneinde als voorzitter nieuw 
leven te blazen in onze activiteiten. 
Het 33-jarig jubileumsfeest st_ond 
voor de deur en er moest veel geor
ganiseerd \\orden. Ook voor cq.rna
val 1992 lager er veel taken. Met de 
nodige t\\ ij fel heb ik destijds inge
stemd zonder in principe te weten 
wat carna\ al inhield. Ik kan mij Q.Og 
goed herinneren dat ·ik tegen de 
toenmalige bestuursleden heb ge
zegd dat ik nimmer een carnaval had 
·gevierd, geen bier dronk en me wer
kelijk afvroeg of ils: datgene wist te 
bieden wat men · moest verwachten 
van een nieuwe voorzitter. 

Fantastisch. l . ~ . 
Met veel ondersteuning van .betrok-
kenen in die periode hebben we 
echter samen de schouders onder de 
jaarlijks terugkerende organisatie 
vari het carnaval in ons Peel.strekel
rijk gezet en ik geloof te mogen 
stellen dat dit mede dankzij . de ge
zamenlijke inspanning van alle 
raadsleden en medebestuursleden 
een succesvolle periode is geweest. 
Samen met ·mijn gezin heb ik fán
tastische momenten mee mogen ma
ken voor, tijdens en na h~t carnaval. 
Het goed organiseren van dit jaar
lijks terugkerènde evenement vraagt 
veel energie en erg véel m~nsen zijn 
hierjn betrokken. Dit geldt uiteraard 
voor het Peelstrekelrijk maar ook 
voor alle andere carnavalsverenigin~ 

· gen en stichtingen binnen onze ge
meentegrens. Wetende wat· er bij 
kb;nt kijken om carnaval in al haar 
facetten goed te organiseren, kan ik 
alleen maar met veel respect terug- . 
kijken maar ook in de toekomst be
wondering opbrengen voor degenen 
die hier de verantwoordelijkheid 
voor dragen. Het is zowaar geen 
kleinigheid een programma op poten 
te zetten wat enkele weken van het 
jaar beslaat en waar duizenden en 
duizenden _mensen zo.veel plezier 
aari beleven. Ik heb het in de afgelo
pen 8 jaar met heel veel genoegen 

. gedaan en kijk er met zeer veel ple
zier op terug. 

Wim; welkon( · · 
Het programma voor · 1998 staat -
boordevol activiteiten en belooft 
weer een fantastisch carnavalsjaar te 
worden. Financieel heeft het stich
tingsbestuur de afgelopen jaren me
de dankzij de ondersteuning van de 
Club van foo rt.;delijk goede jaren 
achter de rug. De raadsleden en het 
bestuur hebben zich in de afgelopen 
jaren, maar ook in 1997, van hun 
beste kant laten zien en de bereid
heid getoond de stichting financieel 
t~ ondersteunen om zo kleding, ste
ken e,d. in optimá forma voor elkaar 
te. · hebben. We staan er weer mooi 
op! Zm.vel kwalitatief als kwantita
tief sluit ik . mijn Peelstrekelperiode 

af met een goed bezette raad en een . ' 
ijzersterk bestuur onder het nieuwe 
voorzitterschap van Wim Berkers. In 
de afgelopen decemberweken heb
ben wij Wim g~vraagd voor deze 
functie en samen i:net zijn vrouw 
Annie en kinderen Karlijn en Anne
me.ike heeft hij besloten de komende 
jaren carnaval o~ een and.ere manier 
te gaan beleven dan zij gewend wa
ren. Niets is mooier als scheidend 
voorzitter de rueuwe man sucèes te 
kunnen toewensen. Vandaar dat ik 
zo laat ook tqe ben gekomen aan het 
schrijven van dit voorwoord nadat er 
duidelijkheid en zekerheid bestond 
rondom mijn opvolging. Ik ben er 
absoluut van overtuigd dat Wim een 
geweldige periode tegemoet gaat en 
op zijn manier een zeer positieve 
bijdrage zal kunnen gaan leveren in 
de carnavalsorganisatie voor de ko-

• mende jaren. Zoals eerder gesteld, 
weet hij zich gesteund van e~n groot 
aantal goede mensen en ben ik ervan 
overtuigd dat stichting De Peelstre
kels op weg naar, het jaar 2000 en 
een 44-jarig bestaan een goede toe-

. komst tegemoet gaat. Wim, vat}af 
deze plaats wens ik je.bijzonder veel 
succes · toe in je voorzittersfunctie. 

· Hetzelfde succes w~ns ik &lle overi
ge raads- en bestuursleden toe voor 
de toekomst en ik wil nu reeds 
eenieder bedanken voor de geweldi
ge samenwerking. Voordat ik echter 
mijn steek af zal zetten; ga ik eerst 
nog genieten van een fantastisch 
Carnaval 1998. Samen met mijn 
"maatjes" en vele Strekels en Stre
kelinnekes komt er weer eeri mooie 
periode op ons af Ik hoop u allen 
daarbij aan te treffen en hoop dat 
ook 1998 voor eenieder datgene 
weet te brengen wat men inmiddels 
van carnavalsstichting De Peelstre
kels is gewend. 

Strekels en Strekelinnekes, ik wens 
u hierbij een fantastische carnaval 
1998 toe en hoop u bij één van onze 
activiteiten te mogen begroeten. · 

Geerd Jan sen 
voorzitter 
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Legendarisch raadsbesluit gemeente Deurne. 

'De Wieger tot einde eeuw ''safe'' Hitchcock scenario 
Mobiel Bellum stapt binnen: het lijkt 
wel ~en zorgvuldig uitgevoerd sce
nario van Hitchcock. ;'The 'ffiatser of · 
Sir Spence" staat op een blits uit-

Door twee onzer verslaggevers 

Deurne - Vrienden van museum "de Wieger" in Deurne kunnen tot het jaar 
2000 opgelucht ademhalen: De gemeente Deurne blijft tot de eeuwwe,nde ga
rant staan voor het exploitatie tekort van het Deurnes museum. Dit ondanks een 
rapport van een extern deskundige die voorstelde het museum per direct te 
sluiten en de nog aanwezige kunstwerken te veilen tijdens de weekmarkt op 
vrijdag. De raad heeft in een legendarische vergadering die tot diep in de nacht 
duurde besloten om tenminste tot aan het jaar 2000 Deurnes culturele tempel te 
steunen. De voormalige dokterswoning - evenals haar oorspronk,elijke bewo
ners zelf een museumstuk - trekt jaarlijks zo'n 16.000 bezoekers. Na de eeuw
wende zal een prestigieus plan moeten voorkomen dat het voortbestaan van "de 
Wieger" nog langer afhangt van de gemeente Deurne. Iemand die het fijne weet 
van dit prestigieuze plan is Inter Bellum, hét vriendje van de Wieger. Met deze 
kleine grote man hadden wij een interessant onderhoud waarvan wij u nu deel-
genoot maken. ·, 

We treffen Interbellum aan in de 
voortuin van "de Wieger" . Het is 
even zoeken tussen het weelderig 
groen dat het chaotische kunstwerk 
getiteld "Onkruidendokter" is. 'Knip, 
knip,snoei.' horen wij uit het struweel 
komen. Wij herkennen hierin de 
rauwe, ·ongeschoolde bariton van 
Inter Bellum en gaan voorzichtig op 
het geluid af. We zien een opgewekte 
kabouter lustig de knipschaar en het 
snoeimes hanteren. 'Hallol zeggen we 
en hij .kijkt om en omhoog: 'Ik kom 
zo' zegt hij en hij knipt en snoeit dat 
het een lieve lust is. Even later zitten 
we, zoals dat heet, gezellig aan een 
kopje eikelthee. 'Getrokken van een 
mooie grote eikel' laat een blozend 
kaboutervrouwtje ons trots weten. 

Inbo 
Een verre neef van mij, Inbo BelltJm, 
had een . aardig idee. Hij zei: "De 
Wieger, dat moet een tempel der 
kunsten worden. Niet alleen het 
gewone kunstgebeuren, maar ook het 
extravagante, het mega- en gigage
beuren. Er moet plaats zijn voor mini
male kunst en dichters moeten 
kunnen voordragen uit eigen, danwel 
andermans werk. Kan iemand aardig 
en esth,etisch verantwoord kunst
fluiten? Laat hem dit op een woens-

, dagmiddag doen ·in "de Wieger", 
kinderen een kwartje!" Inter Bellum 
pauzeert even, zijn pijp die tijdenS-het 
vurige betoog uit is gegaan wordt o
pnieuw in vlam gezet. 
'Kijk, met zo'n verre neef kun je wat. 
Samen hebben we ons toen aan tafel 

Van nood een deugd maken gezet en binnen een kleine week wa
'Van de nood een deugd maken. Dat . ren we zover dat de eerste ruwe 
is het hele concept voor het museum schets ·gemaakt was .. 
in de eenentwintigste eeuw' zegt Inter Mobiel 
Bellum terwijl hij een miniscuul 

Op Inbo's voorstel hebben · we 
pijpje stopt. 'U ziet dat ik de ietwat 
Verwaarlo d t t

. b.. d Mobiel1 ook een neef, bij het proiect 
os e vege a 1e IJ e voor- J 

deur tot k t k h b 11 
betrokken. Mobiel is een zeer kundig 

uns wer e opgewaar- man waar het . communicatieve 
deerd" en van een naam voorzien. 
Een continue veranderend kunstwerk technieken betreft. Hij zal het pakket 
in de door mij ontwikkelde kunst- P.R. nader uitwerken en vormgeven. 

Zijn ~erste voorstellen beloven veel 
vorm "Permanisme" .' Zeer tevreden 
met zichzelf lurkt hij aan zijn pijpje, 
wat een n~ttig slurpend geluid tot 
gevolg heeft. 

goeds! 

Financiën 
Of er gedacht is aan het aanboren van 
financiële bronnen vragen we ter

Eenvoud geen fout 
'Eenvoud is geen fout', citeert hij de loops. 'Ha, geld!' schampert het 
Deumese dichter/schrijver/ kantklos- vriendje van de Wieger. 'Altijd dat 
ser T fk 

0 
d. geld! Of er geen belangrijkere zaken 

wee e . . p onze vraag w~~ ie in deze wereld zijn! Wie van kunst 
. eenvoud ~oal mhoµdt brandt hiJ vol . houdt maalt om eld. Het slïk der 

vuur los: Het permanente kunstwerk d b. · d · hg · · J 
d 

. aar e evm t z1c aan ffilJn voeten.' 
aan e voordeur 1s de opmaat voor T 11 t f til hi. . . r nk 
wat er binnen staat te gebeuren er 1 us ra ie t l ZIJn 1 ervoet 

• , '/ 1 • op en toont ons de onderzijde: Er zit 
'/ ....... . \aaf een biljet van 1000 gulden onder. Hij 

- ~ ~"~ tilt zijn rechtervoet op: Idem dito. Hij 
\ haalt beide biljetten onder zijn voeten 

,.,..~tAllP- vandaan en even later zitten er weer 
nieuwe biljetten van duizend onder. 

. gevoerde puntmuts, die het hoofd van, 
verre neef twee siert, te lezen. Hij zet 
zich neer in een zetel vervaardigt uit 
Berkenhout, maar staat gelijk weer 
op. 'Waar ik het land aan heb: Ik zal 
maar direct van wal steken: Over
.zeese gebiedsdelen/ edelen delen 
zelden/ rust roest/ vrij staal /Jawohl!' 
Verrukt applaudisseren Inter en Inbo 
voor dit staaltje van communicatief 
vakmanschap. Mobiel neemt zijn 
muts af en veegt het parelend zweet 
van zijn voorhoofd. 'Dank u, dank u' 
mompelt hij, het hoofd gebogen. 

'Ik kan dit ook met tientjes, maar dat 'Niet zo bescheiden Mobiel, zo ben je 
schiet niet op.' deelt hij twee stom anders ook niet' gekscheren de twee 
verbaasd kijkende journalisten blij- verr~ neven en porren de blozende 
moedig mede. , . kabouter plagend in beide zijden. 

Inter Bellum kijkt ons aan. 'Jongens, 
schrijf maar in jullie krant dat "de 
Wieger" 'in het jaar 2000 pas écht gaat 

19Nu 
Nog, maar nauwelijks bek.omen van 
deze sensatie worden we gecon
fronteerd met Inbo Bellum die zijn 
verre neef en ons met een vrolijk: 
'Hallo, hier is Inbo!'begroet. 'Kan ik 
hier vrijuit spreken?' vraagt de vrolij-, 
ke kabouter met een schalkse knipoog 
naar zijn verre neef. De bevestiging 
van Inter wordt niet afgewacht en hij 
begint: 'Inter, de eerste contacten zijn 
gelegd. Ik heb een niet te versmaden 
aanbod van de politieke Deurnese 
groepering 19 Nu die in 2000 historie 
zal zijn. Ze stellen voor om naast hun 
archief een aantal prominente cory
feeën permanent in de Wieger te huis
vesten. Ze willen er zelfä voor 
betalen! Ook heb ik gesproken met 
een aantal jeugdigen welke zeer 
bedreven zijn in "in-line skate" en 
."on-line surf' . 
Hoeveel dichters mij . al niet ge-
· schreven hebben!' Even haalt het 
enthousiaste familielid adem, dan 
gaat hij weer verder: · ' Rappers, ze 
belden me op en rapten dat het een 
lieve lust was. Gisteren belde iemand 
aan, ik deed open, keek omhoog en 
zag een veertiger in een strak maillot 
iets uitbeelden wat absoluut kunst 
moet zijn geweest, want het leek 
nerg~ns op. Iemand met een licht 
Zuid-Nederlands accent zong zelfs 
enige strofen van pet Limburgs volks
lied door zijn telefoonhoorn en hing 
hierna heftig geëmotioneerd op.' 
Triomfantelijk kijkt Inter Bellum ons 
aan alsof hij wil zeggen: Zie je wel? 
Maar op ons gezicht valt geen spoór 
van verbazing te ontdekken . 
Na het verschijnen van duizendjes 
onder de voeten van het vriendje van 
de Wieger zal er nog heel wat moeten 
gebeuren vooraleer wij een blijk van 
verwondering geven. 

beginnen.' ' . 

7Dwergen 
In de verte horen we een aanstekelijk 
lied: 'Joho, Joho, de Wieger is Zozo!' 

en we zien 7 dwergen met mijn
lampjes en vrolijk fluitende kana
riepieten door het struweel marche
ren. 
'Ha! De 7 dwergen' zegt Inbo, 'dat 
vergat ik nog te vertellen: Zij gaan de ' 
onder dit museum gelegen . mijn 
opruimen. Niet langer zal er een 
tijdbom liggen tikken onder het 
Deurens museum!' 

Al,sof we ruw uit een droom wakker 
worden geschud staan we knie hoog 
in het struweel voor de Wieger. We 
spitsen onze oren, maar hoe we ons 
best ook doen; Geen: "Knip, knip, 
snoei" of: "Hallo, hier is Inbo" zelfs 
geen: "Jawohl!" We hebben het ons 
toch niet ingebeeld? We kijken elkaar 
aan, halen onze schouders op en 
lopen hoofdschbddend richting 
Deurne centrum. 

· Aangekomen bij de verkeerslichten 
op het kruispunt zien we een vrouwtje 
in zeer grote haast ons in tegen-

' overgestelde richting passeren. 'Een 
vluggertje' weten WIJ en vervolgen 
kalm onze weg. 

5 
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ALS U MET DE GEBAKKEN PEREN ZIT, 

Stationsstraat 31', Deurne 0493 - 3 f 53· 53 

~ - HEESAKKER.-S "s.. 
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Zwembandparodist 

Centrumplan : Kom Kom
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~ HEESA~KERS 
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Is ochtendschemer nacht
schade? 

Eczeemrechts · 

Kip op dieet: Ei-lijner _ 

OPEL en AUTO HENDRIKS wensen u 

Een ple;ierige C4RNA V 1L. : . .. . ALAAFF 

Wij'zijn tijdens lle carnaval gewoon OPEN! 

Het .OPEL-TEAM 

. ·Tel. 0493-319310 

's zondags van 21.00 tot 22.00 u. 
en 's maandags van 20.0Ó tot 21.00 u. 
kunt u de Pee!strekels bij ons aantreffen. 

"!Je 'Peelp0orC' 
MARKT 5 - DEURNE -TEL. 310700 

' 

Zondag direkt na de optocht; 

'\ . 
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Van Best Schoenen 
Stationsstraat 3 Deurne 
Telefoon 0493-320712 

ecco 

Family Ties of Stamm 
Tisch? 

Ik ben Pa Nies en mijn 
vrouw is Ma Nies. 

·* voor massie-f parket 
* robuuste planken vloeren 
* kurk 
* laminaat 

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

Molenstraat .19 Deurne 
tel. 0493-32-0157, bgg 321138 

Van H ugten 

Belettering V.O.F. 

Zijpe 13 

'l'M 

5751 ZP Deurne 

Telefoon 0493 313699 

Fax 0493 3136 99 

GSM 06 53 63 63 84 

•Auto's• Etalages• Recla me bor?en • Logo's• Lichtbak-platen• 

Verkoop alle merken 
LP G.-1nstallaties 

Rev1s1esets - CarburateursttJkken 
Inbouw met garantie 

I~ 
-DANIËLS KANTERS INFRA BV 

GROND- EN SLOOPWERKEN - RIOLERINGEN - BESTRATINGEN 

Energiestraat 12, 5753 RN Deu rn e - te.I. 0493-312475 - Fax: 0493 - 311401 
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Jammer, 

maár helaas 
De smoking uit de kast gepakt, daar
na nagegaan o( dat alles nog paste 
(gelukkig wel). Smoking weer weg
gehangen, want op dat moment heb 
je je smoking nog niet nodig. Nodig 
heb je je smoking pas bij de prinsont
hulling, de eerst keer tezamen met de 
overige leden van Peel~trekels en de 
dan nog regerende Prins Christ I en 
Prinses Franca, op het podium van 
de Vierspan staat. En tijdens die 
Prinsonthulling maar hopen dat het . 
licht van de schijnwerpers niet te 
hard reflecteert in de zojuist opge
poetste onderscheidingen. Onder
scheidingen die je met waarde moet 
kunnen dragen. En dat het licht zeker 
niet reflecteert in de gepoetste 
schoenen van de nieuwe prins, want 
dan is de verrassing wie carnaval 
1998 in het Peelstrekelrijk zal gaan 
aanvoeren, voor het aanwezige pu
bliek weg. 
De eerste keer weer op het podium 
nadat je op carnavalsdinsdag afscheid 

. "hebt genomen van een geslaagd en 
gezellig carnaval 1997. En dan denk 
je toch weer terug· naar afgelopen 
jaar, naar carnaval 1997, die ge
voelsmatig veel te vlug voorbij ging. 
Maar, zoals het spreekwoord luidt, 
gezelligheid kent g€en tijd. En dat 
het gezellig was, afgelopen jaar, dat 
is zeker, mede dankzij Prins Christ I 
en Prinses Franca. Want zij waren 
verantwoordelijk, volgens mijn, ui
teraard, zeer bescheiden mening, 
voor ·de 10% meerwaarde, naast de 
90% amusementswaarde die carnaval 
in het Peeelstrekelrijk al heeft, tijdens 
de carnavals-periode. Op deze ma
nier wordt carnaval voor iedereen, 
een prachtig volksfeest. 

Ook de komende periode zullen de 
nieuwe Prins en Prinses hun inspan
ningen leveren om ervoor de zorgen 
dat de 1,00% wederom gehaald zal 
worden. 

Vooraf en tijdens de carnavalsperio
de zullen er altijd weer mensen zijn 
die, op welke manier dan ook, kritiek 
hebben op de wijze waarop de Peel
strekels carnaval organiseren in het 
Peelstrekelrijk. Jammer, maar helaas, 
geachte criticasters, carnaval in het 
Peelstrekelrijk staat al een huis. 
Spreekwoordelijk, goed. gefundeerd. · 
Ook komende carnaval 1998 zal een 
gezellig en geslaagd volksfeest zijn. 
Daar zijn wij als Peelstrekels van 
overtuigd. Volledig perfect zal een 
carnaval nooit zijn. Zeker niet voor 
iedereen, maar als Peelstrekels willen 
we er wel naar streven die perfectie, 
zo goed als het kan met de ons ter · 
beschikking staande mogelijkheden,· 
te benaderen. Mochten er toch nog 
mensen zijn die menen positieve kri
tiek te hebben, laat het ons dan we
ten. 
Tja, op zondag 28 december hadden · 
we de eerste activiteit en jammer, 
maar helaas, de laatste activiteit is op 
carnavalsdinsdag om 24.00 uur, het 
popverbranden op de Markt. Mag ik, 
iedereen binnen het Peelstrekelrijk, 
en dan bedoel ik ook iedereen, eeri 
gezellige carnaval 1998 toewensen. 
Strekellinnekes en Strekels, maak 
plezier, drink alcohol met mate(n); 
bezoek de carnavalsactiviteiten van 
Peelstrekels, doe zot en doe gek, zo
dat we achteraf met zijn allen weder
om kunnen zeggen: Carnaval in het 
Peelstrekelrijk bruist en is goed. 

Alaaf, Vorst Hans 

schoonheids- en pedicure salon 

Monique van Bakel 

~ ·. 
~ij;, J ~ 1111';.r-- Liszistraat 2 
/ \ _ 5751 EV Deurne 

( ~~'- 049].JJJJOJ 

/--. 

Het adres voor al uw:· 

ofticlHldHler 
Jllltelecum 
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DE PEELSTREKEL 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

Terugblik 
''STREKEL'' 1997·. 
Zeer voldaan ervoer ik de eer om 
uitgèkozen te worden tot Strekel van 
hetjaar 1997. 
Op een van de Gala-avonden wèrd 
er een "spot" op me gericht en werd 
ik door. vorst Hans op het podium 
geroepen. De motivatie om mij als 
Strekel van het jaar te benoemen 
werd door hem uitgelegd. En het is 
toch spannend om dat een keer mee 
te mogen maken. 
Carnaval is een tijd met veel ont
spanning, veel humor en plezier: 
denk maar aan de Gala-avonden, de 
grote optocht, de boerenbruiloft, de 
kindermicldagen, de ziekenbezoeken, 
om maar enkele hoogtepunten te 
noemen. 
Dat carnaval in Deurne zo _floreert is 
mede de verdienste van onder andere 
het zeer actieve bestuur, en . alle 
mensen die ook maar enigszins bij 
de Peelstrekels betrokken zijn. 

~ 

Dit schept toch ongemerkt een band, 
waar we het hele jaar plezier van 
kunnen hebben. En het is fijn om 
daar a'!-n mee te mogen werken. 
De optocht is een van de mooiste 
gebeurtenissen van het jaar. Ik heb 
deze gadegeslagen vanaf het bordes 
van het gemeentehuis, je ziet dan de 
vele toeschouwers genieten, als ze 
anderen iets zien doen, wat ·ze zelf 
niet durven. 
Vanaf deze plek wens ik alle Peel
strekels en Peelstrekelinnekes · een 
ftjne en vooral heel gezellige carna
val 1998 toe, en hoop dat het voor 
iedereen een feest wordt dat hij of zij 
nooit meer zal vergeten. 

Als je iets doet, doe het dan nooit 
met tegenzin! 

ALAAF! 1 "STREKEL" 1997 
Fons Vullings. 

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

HERBERG 
DE ROODE LEEUW 

Molenstraat 31 · 5751 LA Deurne Telefoon 0493-315192 

Zoop Oprah iedere dag? . Mijn broek bolt beautiful 
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Twee bedrijven onder één dak 

ekk 
i-l 

rs 
c 

Vooral uw 

Bloemwerk naar 

Bloemerie 

]olie Steeghs . 

Haageind 24-DEURNE' 
Tel. 0493-312419 
Fax 0493-321982 

. Met V.V.V.eêl groeten uit 
Deurne. 

Timmerwerken 
Walter Donkers 

Voor al uw: 
Trappen 
Ramen 
Deuren 

Kozijnen 

Walsbergseweg 17 - Deurne 
Tel. 0493-315059 
Fax 0493-322045 

Deurnè: V.V.V.erekk:es 
Goe! 

Voor informatie en verkoopadressen 

Microbe .Masters B.V. 
Tel 0493-351090 - fax 0493-351091 

8 

Internationale Tentoonstellingsbouw 
Beletteringen 

Grote bloei bloemenzaken 
Deurne 

D e u r n e - Nu de gemeente Deurne 
er een gewoonte van gemaakt heeft 
iedere Deurnenaar een bloemetje te 
geven voor naderend of geleden leed . 
rijden de diver~e bloemisten van het 
Peeldorp in steeds grotere en 
duurdere auto's rond. Wegwethouder 
Maas van verkeerscirculatie over
weegt in het jaar 1998 nog eens een 
veertigtal rotondes in Deurne aan te 

• laten leggen. Het streven van de 
wethouder is om voor het jaar 2000 
elk Deurnes kruispunt in ee~ rotonde 
te hebben . verandert. Inmiddels 
hebben de gezamenlijke bloemisten 

: besloten tot het oprichten van . een , 
standbeeld voor de rondvarende 
wethouder. Dat het standbeeld ·op een 
der rotondes wordt geplaatst moge 
duidelijk zijn. Een rotonde is volgens 
de fleuristen niet meer eri niet minder 
dan een luxe plantenbak. 

ERKERS. 
. Vll~ VAIAI~ JetJJJ 
6~tPT~ k:JI'.' 

Heuvelstraat 13 - Deurne 
Tel. 0493-312909 

l 
Wederomleiding 

D e u r n e - Na de vele omleidingen 
van afgelopen jaar en de daarmee 
samenhangende problematiek is be
sloten om eens en vooral een eind te 
maken aan alle onduidelijkheden. Het 
gemeentebestuur heeft de NBM op
dracht gegeven een zgn. commu-
nicatietraject aan te leggen om mis
verstanden in de toekomst te voor
komen. 

DE PEELSTREKEL 
·Genezend Medium· 

W a 1 s 'b e r g - Morgenavond is in 
het Gerardushuis te Wals berg het 
genezend medium Large te gast. 
Links eri rechts koffie. Entree Fl. 10,- . 
. Niet goed? Geld terug. 

Ginshin, is geen Chinese 
knolvrucht, maai Deurens 
voor : Daar moet u heen. 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

UoloP keuze 
,,,. 

CD' s en CO-rom 
Ook carnaval c.d.'s 

". Pee/lands grootste ! 

E~S-
CCOUNTANTSKANTOOR 

C.J.N. Manders, Accountant Administratieconsulent 
M.J. Manders, Accountant Administratieconsulent 

Federatie Belastingadviseur 

Derpsestraat 10 \ 
Postbus 109 Telefoon (0493) 31 32 63 

5750 AC Deurne Telefax (0493) 32 09 32 

·•t Bloemenhuis 

Bibliotheek 

D e u r n e - De Deurnese bibliotheek 
en de daarmee verbinding houdende 
bibliobussen starten medio 1998 een 
-unieke spaaractie. Iedereen- die een 
boek leent bij bibliothe~k ef ~ bus-kah r'~ 
voortaan wanneer zij/hij dit verkiest · 

' Jiterairmiles sparen. 
Zeilbergsestraat 25 
5751 LG Deurne 

telefoon 0493-322688 

Schoenreparat~e - Lederwaren 
Ad v.d. Mortel 

Stationsstraat 15 - Deurne 
Telefoon 0493-315768 

Het gaat goed met Ne
derland, er zijn weer ba
nen aan de lopende band. 

--·. 
TIJDENS DE CARNAV ALSDAGEN GESLOTEN 

Hedde ge mi al die 
leut auwen bril 
loate kroake, 

dan kende ge urn bai 
van Gooi 

wir loate moake 

OPTIEK (9) VAn Goot 

Martinetstraat 20, 5751 KR DEURNE 
Telefoon 0493- 313913 

Van Deursen 
Bloemencentrum 

Veldstraat 5 Deurne 
Telefoqn 049~-312102 
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Bejaarden 
Ook dit jaar zàl stichting De Peel
strekels activiteiten ondernemen om 
de senioren een goede carnaval te 
bieden. Uiteraard zullen we als van
ouds in verzorgingshuis De Nieu
wenhof op donderdagavond 12 fe
bruari een aardig programma aan
bieden voor eenieder aldaar aanwe
zig. 
Op zaterdagmiddag 24 januari zal 
tussen 13.30 en 16.30 uur een senio
renmiddag georganiseerd worden in 
zaal v.d. Putten in de Walsberg. 
Deze middag vindt in overleg met de 
bejaardenwerkgroepen binnen ons 
Prinsdom plaats en is bestemd voor 
alle bejaarden, al dan lid van een 
bejaardenbond. Ook dit jaar zal dit 
zeker weer een ·gezellig treffen wor
den waárbij het belang van onderlin
ge contacten, een borreltje en de 
nodige humor hoog in het vaandel 
staat. Het V. T. 0. orkest zal hierbij 
muzikale ondersteuning verlenen en 
hebben wij wederom enkele arties
ten bereid gevonden invulling te 
geven aan deze carnavalsmiddag. 
Tijdens deze middag zal er ook een 
go~~~ gy(Yaa.&d, ~utipen .'(Yqrdt;q poor 
middel van een loterij en we hopen 
opnieuw dat vele bejaarden deze 
gelegenheid aangrijpen om ~uder
wets plezier te hebben. 

Bejaardenwerkgroep en Commissie 
Bejaarden van stichting De Peelstre
kels. 

Sleutelafbalen 

Als vanouds zal op zaterdagmiddag 
op de markt in Deurne de sleuteluit
reiking plaatsvinden door de Bur
gemeester. Door het overhandigen 
van deze sleutels wordt op een s'ym
bolische wijze de macht van de ge
meente in de handen gelegd van de 
zeven Prinsen en kan er een start 
gemaakt wqrden· met drie ·dolle da
gen. Deze prachtige happening op de. 

"· markt Zfil een vérvofg krijgen in de 
. Vierspan, de residentie van de Peel
strekels, waarbij eenieder natuurlijk 
van harte welkom is. In de Vierspan 
zullen alle Prinsen de burgemeester 
onderscheiden en zullen de blaaska
pellen zich van hun beste kant laten 
zien. Een en ander natuurlijk met het 
nuttigen van een natje . ·en een 
droogje. Ook het . aansnijden-. van de 
inmiddels traditionele Prinsèncáke 
zal dit jaar niet ontbreken. Op de 
markt zal, voorafgaand ~an de sleu
teloverhandiging, de bezoekers een 

drankje aangeboden worden in de 
vorm van een Peelneutje, .voor de 
kinderen is er ·warme chocolade
melk. Dit ïnitiatief wordt gedragen 
door alle zeven carnavalsverenigin
gen. 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. 
Wij willen u daarom ook uitnodigen · 
om zaterdagmiddag 21 februari rond 
15.00 uur op de markt te verschij
nen. 

Commissie Sleutelatbalen 
, De Heikneuters, St. Jozefparochie 

De Peelstrèkels, Deurne 
De Kei, Liessel , 
De Ulewappers, Neerkant 
De Peelpluinien, Helenaveen 
De Dors(t)vlegels,' Vlierden 
De Pottenbakkers, Zeilberg 

Kerkstraát 6 5751 BH Deurne Tel. 0493 - 353101 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

Loterij 
Ook dit jaar zal Stichting De Peel
strekels een grote loterij organiseren 
waarbij eenieder binnen het Peel
strekelrijk loten kan kopen bij onze 
Raads- en Bestuursleden. Bij de 
overhandiging van deze krant wordt 
u de gelegenheid geboden om loten 
te kopen. De loten kosten tl 1, - per 
stuk. Het aantal loten bedraagt 7000. 
De trekking zal op carnavalszondag 
plaatsvinden direct na de prijsuitrei
king 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 

· wordeJ · 

Dit jaar zal opnieuw de eerste prijs 
een dames- of herenfiets ter waarde 
van fl 750,- zijn. Voor de tweede 
prijs · heeft Walker Bradcot een tent 
ter waarde van tl . 400,- beschikbaar 
gesteld en de derde prijs is een 
draagbare radio ter waarde van tl. 
200,-. 
Wij hopen dat u als· Peel strekel onze i 
Stichting wilt steunen en in grote 1 
getale loten zal gaan kopen. Wij 
wensen iedereen geluk toe bij de 
trekking en danken u bij voorbaat 
voor uw qndersteuning. 

Euroase Vlierden is een mooi 
bungalowpark, gelegen in de 
bossen bij Vlierden. 
Met' carnaval hebben wij voor u 

BOERENKOOLMENU 

In Restaurant 't Bikkelsement: 
- Fe~sten en partijen tot 50 personen met 
- Warme en koude buffetten 

· -Fonduen 
- Gourmetten 
-Diner 

Euroase Vlierden 
Biesdeel4 
5756 PK Vlierden. 
tel 0493-31222;1. 

Gedurende de carnavalsvakantie 
dagelijks geopend 

9 
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MODERN MECHANISME 
/ 

E 1 d e r s - 'Geheel van deze tijd', 
Glimmend -van trots in een kraakhel
dere .. blauwe overall staat voorzitter 
Co Sinas van de . Stichting "Multi 
Science Fiction", kortweg : MSF 
naast de nieuwsté vinding van zijn 
stichting. Een rank samenstel van 
buizen en pijpen bijeengehouden 

\ door bouten en moeren weerkaatst het 
· \ koele T.L. licht van de werkplaats . . 

. Steeds kleiner 
Daar waar grote computerbedrijven 
zich onledig houden met het steeds 

\ maar verkleinen van compoi;ienten 
\ daar heeft MSF besloten dé weg 
omgekeerd te bewandelen ~ ( Niet 
kleiner, maar grootser. Het resultaat 

~
vindt zich voor ons en het oogt 
drukwekkend. 

1ieuwste technologiè 
DiÎ moderne mechanisme kan ziclî 
mtiten met de nieuwste techno
loglische ontwikkelingen. 
Zelfs NASA heeft interesse getoond. 
Do~r gebruik te maken van hoog
wa3fdig klein chemisch afval en 
hier~ verscheidene diversen toe te 
voegfn, dit vervolgens te verhitten en 
dan' \razendsel af te koelen met 
vloefü{lar stikstof van -273°C ontstaat 
een product dat zijn weerga niet kent. 
Door het tot slot juist te assembleren 
binnen het desbetreffende marktseg
ment-wordt maximale spréiding ver
kregen. 

·' Consument 
Sinas geeft volmondig toe dat er nog 
wat kleinigheden te overwinnen zijn, _ 
zo is . bijvoorbeeld nog niet geheel 
duidelijk waartoe het modem mecha
nisme dient en .hoe het in gang gezet 
kan worden. 'Maar', zo zegt hij: 'Ik 
vertrouw erop dat deze hobbel bin
nenkort genomen is en het mecpa
nisme zijn weg naar de consume~t zal 
vinden.' 

... . 10 

.9Lmbacfite{ij kg. 
!f riture ;. 

<lCo 's QI:orner 

,'l>iVersen proáukµn uft eigen {euf:!n. . 
Oo{ verzorgèn wij graag uw kpuáe en 

warme 6uffetten! !-! ! 

' : 

'Mofenstraat r;7 5751 ló 'DTU'l{'J{'E 

'Te{/'J ~ 0493 317191 

St . .lozefstraat 47a 
Tel. 0493-319516 ·'6' 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

Zuster Chlamydia. 

Educatieve cursus 

Batterijen zijn beweegre
denen. 

Niks vergeten is een ont
houdingsverschijnsel. 

GEBR. 
ALDENZEE B.V. 

OP ALLE VELDEN EN WEGEN, 
KOM JE ALDENZEE TEGEN. 

Aldenzee, grond en loonwerken, 
K wadestaartweg 9 - 9a 

Hein Poltzer 

g~t~ 

1)~ Td: 0413-J14672 
Hein Poltzer, beter bekend onder zijn 
artiestenn~ : Drs. P., krijgt in de ,~ 
nieuw te bouwen woning van Deur
nenaar Freek Truts een wel zeer 
speciaal aandenken. Truts, een mate~ '' 
loos bewonderaar van de, van origine 
Zwitser, taalkunstenaar en "meester 
van het metrum" zal een speciaal aan 
Poltzer gewijde nis in zijn woning 
laten bouwen. Te zijner tijd zal deze 
nis op plechtige, edoch koldervolle 
wijze door Trots geopend worden. 

HOPPENBROUWERS ·BOTS ·BORGHSTIJN 
KAATJE JANS 

Het beste van de boerderij. 

NOTARIAAT DEURNE 

OPENINGSTIJDEN 

l'vlaana_ag t/m vr11uag 

van 8.30 tot 17.00 uur. 

Donderdagavond spreekuur 

op afspraak. 

Pöstbus 1 5750 AA Deurne Lage Kerk 15 5751 KG Deurne 
Telefoon 0493 - 313533 Fax 0493 ,- 3 IOÓ28 

"'. 

De grootste keus in kaas; 
zowel Nederlands als buitenlands. 

Vleeswarenspecialiteiten, 
salades, luxe broodjes, wijn, noten 

en dagverse scharreleieren. 

En alles heerlijk vers en vaak 
zo van het land. 

net als in grootmoeders tijd. 

Trudy en Gerard In 't Groen 
Schuifelç:nberg Sb 

Deurne tel. 0493-310021 

Kiske Swinkels ('n kratje 
Bavaria) 

Bid u fit met Bidness 

God communiceert al 
sinds mensenheugenis 
draadloos . 
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Ik kan alles weerstaan, 
behalve verleiding. Oscar Wilde · 

Mijn grote verleiding om carnaval te 
vieren, kan ik niet weerst_aan. Of ik 
wil of niet, ik moet erbij zijn. Tij
dens de vooractiviteiten en tijdens de 

· carnavalsdagen zelf merk ik, dat ik 
daarin niet de enige ben. En maar 
goed ook. Want anders kan er geen 
sprake zijn van een volksfeest. 
Onder aanvoering van de Peelstre
kels worden in ieder geval zoveel 
mogelijk de traditionele activiteiten 
in ere gehouden. Daarnaast worden 
nieuwe ideeën ontwikkeld en zono
dig in praktijk gebracht. Sommige 
activiteiten vinden hun weg en het 
carnavalsgebeuren. Andere daaren
tegen moeten worden bijgesteld of 
zijn jammer genoeg niet voor herha
ling vatbaar. 

rukt~. 
' In ieder geval zijn er personen mee 

bezig, die net als ik niet _kunnen 
weerstaan met carnaval bezig te zijn. 
Van tegenvallers wordt in ieder ge
val geleerd om de meevallers te 
koesteren. 
Niet alleen De Peelstrekels zijn met 
carnaval bezig. Neen zeker niet. 
Denk daarbij maar eens aan o.a. De 
Hosbengels, Krek Goe, het Vrije 
Tijds Orkest, The Pink Panther, 
Bloast urn op, de PR-Cie, de wagen
bouwers voor de optochten, de deel-

. ne(e)m(st)ers aan- de optochten en 
Rosenmontag, de KVO met de Boe
renbruiloft, De Zultkoppen met hun 
carnavalszaterdag en -dinsdag. En 
dan natuurlijk niet te vergeten al die 
verenigingen die in een groter of 
kleiner verband iets organiseren in 

Café-zaal- hotel THJJSSEN 

' 
.~ ,," 

~j ; 
. ·' '1/< 

--"'- -=:no=·--:.--i t('f3' .:-_· ,,;" ~ - . ~ : - · ' 

Vrijdag: 
receptie m.m.v. orkest TRACTOR 

Zaterdag: Live muziek 
Zondag: kleintje carnaval 

Maandag: optocht, optreden van 
Dikke Leo en Pig Meat 

Dinsdag: MINlboerenbruiloft 

Pastoriestraat 20 -
VLIERDEN 

een grotere of kleinere horecagele
genheid. Ongetwijfeld heb ik nog 
velen vergeten, maar ook zij kunnen 
de verleiding niet weerstaan, 
Genieten. . 
Laten we met z'n allen daarvan ge- · 
nieten, waardering hebb~n voor de 
tijd en moeite die daaraan wordt be
steed. Want ook diegenen die ge
nieten, kunnen de verleiding niet 
weerstaan · ., 

Het lijkt mij wel goed, dat cliegenen 
die het daarmede niet eens zijn, wel 
de verleiding tot afkeuring of een 
negatieve benadering kunnen weer
staan. Als dat mogelijk is, dan is het 
weer een goede Carnaval. -

Strekelinnekes en Strekels laat jullie 
in de verleiding brengen en vier met 
z'n allen een gezellig en vooral goed 
Carnaval 1998. 
Alaaf en Krek Goe! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! f 

Jocus 

Het is weer bijna Carnaval ! ! ! 
Dus ook wordt er weer gedanst door 
·de showgroep. 
Ik zal ze even voorstellen: 
Annie Berkers, onl:e enthousiaste 
captain oftewel trainster, Jeanne v.d. 
Mortel, onze portemonnaie, Corine 
v.d. Mortel, Karlijn Berkers, Anne
Mijke Berkers, Joska Gloudemans, 
Lieke van Bree, Sarah Smulders; -Inge 
Meulendijks, Linda Boers, Mandy 
Jarisen, Marion Geven en ik, Els ".·d. 
Einden. 
Zoals elk jaar gaan wij weer voor een 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEtJRNE J 

Opsteker 1997 
Nog nooit ben ik zo stomverbaasd glans te verschaffen. Dit wordt door 
geweest als op de avond van het - iedereen die carnaval een warm hard 
Klotgemul toen bekend werd ge
maakt dat aan mij "D'n Opsteker 
1997" was toegekend. Wat de PR
cie bezield heeft om mij deze ludie
ke onderscheiding te geven, begrijp 
ik nog steeds niet, wat niet weg
neemt dat" ik ze dankbaar heb aan
vaard. 

Extra glans. . 
Bij deze wil ik de PR-cie compli
menteren voor hun vaak koddige 
ideeën om carnaval in Deurne extra 

kei· gave dans zorgen, maar welke dat 
~et dit jaar wordt blijft nog een ver- 
rassmg. 
Ik wil Sien ook namens ons nog even 
bedanken voor de leuke tijd die we 
samen gehad hebben ... ......... Sien 
Bedankt!!!!!!! · 
-Wij .wensen jullie allemaal een te 
gekke carnaval toe en zoals ons motto 
klinkt , . voordat onze dans be
gint.. .... niet zeiken meiden, pit erin en 
zet hem op ! ! ! ! 

H,eel veel groetjes · 
E}i?. 

toedraagt ten zeerste gewaardeerd. 
Tevens wil ik hier het vele werk 
onder de aandacht brengen van het 
Bestuur, Vorst en Raad van Elf. Zij 
doen dit belangeloos. Dit' vrijwilli
gerswerk verdient ons aller waarde
ring. Daarom wil ik iedereen oproe-
pen om De Peelstrekels financieel te 
steunen want een goed georgani
seerd carnavaJsfeest kost handen vol 
geld. U kunt ook lid worden van de 
Club van Honderd en als dit massaal . 
geoeurd wordt dat misschien dan 
wel een Club van Duizend. 

Subsidie. 
Een volksfeest als carnaval ~ou ei
genlijk in aanmerking moeten ko
m~n voqr subsidie van de Gemeen~e. , 
Wie weet gebeurt dit nog eens in de 
toekomst. Hoop doet leven. 
Tenslotte wil ik de PR-cie nogmaals 
bedanken voor de aan mij toegeken-

. de onderscheiding en ik spreek de 
hoop uit dat carnaval 1998 weer 
grandioos mag slagen. 

Jan Hoeben, 
. Verguld met de Opsteker 1997. 

Rotan 
Ri~~vlechterij 

J 

G·. VAN CALIS. 
Stationsstraat 14 - Deurne 

Telefoon: 0493-35'1434 
Fax 0493-351437 
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Rondom de Prins , 
Sinds zes jaar kennen · we het pro
gramma-onderdeel "Rondom de 
Prins". Deze avond is bijzonder 

, waardevol gebleken voor alle carna
valsvierçlers en in het bijzonder voor 
de Prins en de Prinses. Het moge · 
duidelijk zijn dat eenieder op deze 
avond van harte welkom wordt ge
heten door het Prinselijk paar. Het is 
een avond, diè in het algemeen ge
vuld wordt met een aantal leuke 
voorstellingen, gebracht door fami
lie, vrienden, vereniging- of clubge-
noten, buurt en anderszins._ · _ 

, Als stichtingsbestuur· willen we deze 
avond nog wel eens:·oÎnschrijven als 
een soort bruiloftspartij .waar in een 
zeer o.ngedwongeH sfeer en een ge- · 
zellige wij .ie het en ander aaHgebo
den wordt aan het ~rinselijk paar. 'In 
de afgelopen jaren is duidelijk ge
bleken dat dit initiatief zeer goed is 

aangeslagen. Er bestaat nog wel eeHs 
het misverstand dat alleen familiele-. 
den en direct betrokkenen bij de 
Prins op deze avond welkom zijn. 
Dit is niet waar. Iedereen is van 
harte welkom in de Vierspan. De 
avond wordt ondersteund door de . 
Hosbengels en begint om 21.00 uur 
en zal dit jaar plaatsvinden op zater
dag 24 januari. De zaal is open ·vanaf 
20.00 uur.. Dus schroomt u niet en 

.. kom voor een gezellige avond naar · 
onze residentie en we hopen u dan 
allen te z,ien. ' · · 
Persornm · of verenigingen die zich 
geroepen vo~len om op dezé avond 
iets willen doen, kunnen contact 

. opnemen met vorst Hans van. Bom
mel of bestuurslid Kees Brood. 

< • 

De Commissie Rondom de Prins. 

Kerkstraat 2 
Tel. 0493-320000 

·' Wij wensen iedereen veel 
plezier tijdens de 

" carnavaisdagen 

. Mart \ inetstr;aat2~ -:;"!?751 !<R,J:>e_urne - Tel. G493-312385 "» , 

_. 
,12 

., 

• 

' S tap 's b ~e n bij Ringeling. V er rasse~ d 
V'oor pols, vingers, hals; oren; haar en taille. 

Betaalbare kadootjes voor man en vrouw 

·· om te verrassen of)ezelf te verwennen . 

Stationsstraat 4a Deame 
· Telefoon 0493-31 0180 

• 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

Fransen Dienstencentrum 
Derpsestraat 1 a-c 
5751 KA Deurne 

~ 
A .F. ADVIESGROEP 

J'AR T I C lJ L l[;lt l Zl> K ERHl! JD 
1 N ZAKl::L IJK l! Zl! K l!R Hl 10 

Tel.: (0493 ) 31 ïO 55 

r , - ~ -, 

1 ,'E4 
1 ' . ~ ~\ 

ef. ~:, R~ :'.N§ J Q.f:~ ?_I -~ ~!\ 
Tel. : (0493) 3{21 68 

J RANSEN ··· -
. DIENSTENCENTR UM 

Tel.: (0-i93) 3 1 18 55 

Dialect of Dialaaiki? 

Kip in braakzak 

inter;1ationaal transportbedrijf 

heftruckverhuur op- & overslag 

jan verhaegh b.v.. 

voltstraat 22 - postbus 77 
5750 ab deurne - holland 

tel. 0493-313331 
fax. 0493-310611 

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

terbeek-
HELMONDSEWEG 6 
Sprèèknummer: 313827 
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Boerenbruiloft 1997 

Wat was het een fijne tijd, 
met ontzettend veel gezelligheid. 

Met de onthulling begon het allemaal, 
dat waren al fijne uren in de Vierspan in de zaal. 

Toen was er een vrijgezellenavond door de buurt georganiseerd, 
en hadden we op die avond als varken veel geleerd. ' 

Er waren nog veel meer dingen, die tussen door gebeuren, 
iedereen met veel plezier, zonder te zeuren. 

H~t kronen b.v. wat heel correct w0rdt gedaan, 
die mensen zijn toen het donker was pas naar huis gegaan. 

Toen kwam de echte bruiloft op dinsdag, 
en iedereen was er, met een gulie lach. 

Er waren een hele hoop verrassingen, 
echt het waren allem,aal leuke dingen. 

Bedanken willen w~ iedereen, 
namen noemen doen we niet, dan vergeten we er zeker geen. 

Wat was het fouk, wat was het een feest, 
er hebben veel mensen genoten, maar wij nog wel het meest. 

Klaas en Anna Schrama. 

TRUWENDAAG of 
80tlliBROtLOF 
Mgt!IJj heJJ nikJ I ' SCHOONHEIDSSTUDIO 

umaantuio11111.. ANNIE 

•GEZICHTSBEHANDELINGEN 
•PERMANENT MAKE UP 
'ELEKTRISCH ONTHAREN 
•KUNSTNAGELS 
•PEDICURE 
•zoNNEBANKKUREN 

VOOR MEER INFORMATIE 

0493-320948 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

Boerenbruiloft 199,g 
Strekels en Strekelinnekes, carnaval 
1998 staat · weer voor de deur. Veel 
commissies zijn alweer een tijd be
zig merhet organiseren van carnaval 
1998. Maar foch willen we ook nog 
even stil staan bij het afgelopen jaar. 
Op de eerste plaats willen we een 
woord van dank uitspreken aan het 
Boerenbruidspaar Klaas en Anna en 
hun vijf kinderen, beter bekend als 

· de familie Sçhrama van de 
Langstraat. . 
Ook aan de wederzijdse familie van 
het bruidspaar, die er voor gezorgd 
hebben, dat dit evenement tot een 
groot feest heeft geleid, onze harte
lijke dank. Maar laten wij ook de 
onechte familie niet vergeten. Zij 
hebben kosten noch moeite gespaard 
om dit gebeuren te doen slagen. 

Verder bedanken wij alle leden van 
de K.V.O. Deurne omdat zij met 
zovelen zowel bij de ondertrouw als 
bij de Boerenbruiloft aanwezig wa
ren. Ook dank aan alle Peelstrekels 
onder aanvoering van Prins Christ I 
en Prinses Franca. 
Directie Vierspan, KHD Deurne en 
carnavalsstichting De Peelstrekels, 
ook onze hartelijke dank. 
Tot slot wil de commissie Boeren
bruiloft u allen een gezellige carna
val, maar zeker 'n onvergetelijke 
Boerenbruiloft toewensen. 

' We hopen u allen weer te zien bij de 
ondertrouw op 31 januari a.s. in de 
Vierspan en op carnavalsdinsdag 
tijdens de Boerenbruiloft 1998. 
Met veel carnavalsgroeten, 
Commissie Boerenbruiloft. 

WEIJER AANHANGWAGENFABRIEK Ine. Deurne - Holland 
Telefoon 0493-317938 , 
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UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL' 

Politie tot 
Fraude 
Afgelopen jaar, om 'precies te zijn, in 
de periode augustus-oktober blijkt er 
door twee medewerkers van de 
Deurnese-pÓlitie ernstig gefraudeerd 
te zijn. Dit bedrog is onlangs aan het 
licht gekomen. Op dit moment loopt 
er nog een onderzoek tegen de twee, 
maar er wordt niet verwacht dat er 
-maatregelen getroffen zullen worden. 
Sterker nog : Het ziet er naar uit dat 
ook dit jaar in de periode augustus
oktober gebruik gemaakt gaat worden 
van de twee nep uilen. 

DAS 
Het samenwerkingsverband tussen de 
politiekorpsen van Deurne, Asten en . 
Someren begint haar vruchten af te 
werpen. De Belgische bierbrouwer 
Hoegaarden heeft zelfs een bier 
getooid met de naam DAS. Of er 
binnenkort ook shawls en andere 
handelswaar te koop aangeboden gaat 
worden, da's afwachten. 
Aangifte 
Op maandagochtend is door een 
dolgelukkige vader zijn eersteling 
aangegeven. 

Kooigevechten 
In het gebied Deurne, Asten, 
Someren zal streng worden toegezien 
op malafide organisatoren die 
trachten kooigevechten te houden. 
Ook bonafide organisatoren zullen 
niet ontsnappen aan de aandacht van 
ons wakkere korps. 

. f 
Patrouille 
Na eerst een prijs in , de wacht 
gesleept te hebben met de "eenmens
patrouille" en daarna genomineerd te 
zijn voor de politiehond die er in zijn 
eentje op uit trok, zal er waar
schijnlijk een einde komen aan het 
"een!Jlens-", "eenhonds-" gebeuren. 

De-werrne 
Bcikker 

van de 
Walsberg 

Tel. 0493-312715 

Internetservice 

14 

' Hoewel het nut onomstotelijk 
bewezen is zullen door het "niet aan -
de maat zijn" van de communicatie
apparatuur beide projecten afgeblazen 
worden. Mocht u, oplettende burger, 
ergens in het buitengebied een 
solitaire veldwachter of herdershond 
aantreffen, wees dan zo vriendelijk 
deze wetsdienaar van bovenstaande 
op de hoogte te brengen. 
Grijs geweld 
Vandalisme onder bejaarden schrik
barend gestegen. Tja het blijven niet 
eeuwig kleine criminelen. 

Blauw van straat 
Regelmatig komt het voor dat indi
viduen "zo blauw als 'n lei" op straat 
rondhangen. In het kader van : Blauw · 
van straat, zal de politie erop toezien 
dat deze individuen worden wegge
slotén. 

J.O.P. II 
De tweede Jongeren Ontmoetings 
Plek in de gemeente Deurne is een 
succes. Het initiatief van een groot · 
aantal Deurnese jongeren Óm elkaar 
te ontmoeten bij de kiosk op het 
marktplein in Deurne zal te zijner tijd 
JVoorgedragen worden voor een pnjs. 

Wildplassers 
D e ur n e - De politie heeft een vijftal 
"wildplassers" ingerekend. Wildplas
sers zijn personen die zo maar en in 
het wilde weg plassen zonder zich te 
bekommeren om schade aan cultureel 

· erfgoed of jonge aanplant. De vijf 
wildplassers zijn bij elkaar in een cel 
Qp het politiebureau te Deurne 
ingesloten. Hier blijven ze zo'n 48 
uur~ met enkel elkaars gezelschap. 
Volgens het waarnemend hoofd is dit 
de beste methode om "ze het af te 
leren". Te eten krijgen de wildplas
sers niet, wel plenty water. 

Geopend: 
Zaterdag, zondag en feestdagen 

Van 15.00 tot 23.00 uur 
Maandag t/m vrijdag 

Van 16.00 tot 22.30 uur. 

U kunt alle gerechten ook afhalen. 

· Oude Liesselseweg 20 - 5751 WP Deurne 
·Telefoon: 0493-32 36 33 

Kettingzaagbrief 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

KNAPEN HYDRAULIEK e>l 

LIESSELSEWEG 106 
5753 PP DEURNE 

TEL 0493 - 312661 
FAX 0493 - 319615 

B 

Kerkstraat 9 Deurne 0493-316013 

--------- ----- -- -= - - - -- · - - -- - - - - -

blVI 1 i !:J 
DRUKWERK SERVICE 

Autobed1ijf 

··---·-' --

RENAULT 

Autobedrijf 
Manders Deurne B.V. 

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

Telefoon (0493) 31 2G 26 

Fax '(0493) 31 68 !H 

Paul Gabrielstraat Ba 
5753 DG Deurne 
Tel. 0493-311 041 
Fax 0493-310989 

Voor al uw drukwerk 

' . 

JOHN HENDAll'áS 
. E 

/ . OF uNNE NEi . 
uNNEN AVWE 

KOPTE GE E.JER IN RJJE 

GEZALT ER 

Langstraat 130 . 
5754 PB Deurne 
Tel.: 0493-319944 

Ml VEUL PLEZI 

m1 
llllVAG 

AUTO 
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'T KLOTGEMUL: 
deger wa anders! 
Afgelopen jaar was 't Klotgemul aan haar 5de editie toe, wat begon met 1 
avond in 1993 groeide uit tot 3 avonden van Deurnese kleinkunst. Van dyna
miek gesproken. De kwaliteit van het programma is goed en ontleent haar 
kracht aan de herkenbaarheid. Cultuur. 't Klotgemul heeft zich . voorgoed .ge- · 
nestelden de organisatie probeert ieder jaar weer een trede hoger tè klimmen. 
Natuurlijk. Afgelopen jaar was het voor de lste keer dat er 3 avonden waren. 
Vanwege de grote publieke belangstelling leek het artiesten en organisatie van 
belang om er "een avond aan te plakken." · 
U moet namelijk weten dat de vormgeving van de Klotgemulavonden voor het 
grootste deel wordt bepaald door de artiesten. De commissie Klotgemul zorgt 
voor de noodzakelijke randvoorwaarden. Ook in 1998 zal 't Klotgemul 3 avon
den beslaan. Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 februari is 't weer te .doen! 

Klotgemul 1998 
Klotgemul 1998 verschilt veel van 
Klotgemul 1997, maar liefst 4 nieuwe 
acts! Uiteraard hebben de acts die 
vorig jaar voor u optraden een geheel 
nieuw repertoire. Soms wordt wel 
eens vergeten dat het een helse toer is 
om een act in elkaar te zetten. 
Wanneer je al enige tijd bezig bent, 

· wil je steeds beter en is het de eerste 
keer, dan weet je nog niet wat je 
allemaal kunt verwachten en of het 
publiek het wel.mooi vin.tl. Dit laatste 
is vaak een argument voor de Deur
nenaar om het dan maar niet te doen. 
Gelukkig mogen we dit jaar 2 
splinternieuwe Klotgemul acts aan u 
bekend maken. Verder keren 2 oude 
bekenden terug. 

Het programma 
De Dansmarietjes, 6 stuks, Wim 
Kivits, Het Showballet, 21/2 Wat, 
Raoul Kivits, Drieka en juffrouw 
Louise, De Hofzangers en Peter 
Aarts. 9 acts, divers van aard, zodat 
een avondvullend programma ge
waarborgd is. Informatie met betrek
king tot de voorverkoop vindt u in 
deze carnavalskrant, het Weekblad 
voor Deurne en op de affiches. 
Namens de commissie Klotgemul 
wens ik u veel plezier toe op 1 van de 
3 Klotgemulavonden. 

Braadaap in Baardpan 

W. Martens 
Stationsstraat 9 - Deurne 
Telefoon: 0493-314558 

Fax 0493-314558 
Tel. M-0bil 06-54827455 

Pleebode 

Roerbakknie 

echte bakker 

DEURNE - Kerkstraat 3a - tel. 31261 B 
LIESSEL - Hoofdstraat 36 - tel. 341705 
BAKEL - Schoolstraat 21 - tel. 341229 
GEMERT - Commandeur 4 - tel. 368042 

Spaansvliegensvlug 

TUINONTWERPEN 

TUINAANLEG 
TUINONDERHOUD 

Helmondseweg 11 ·1 · 
5751 PH Deurne 
Tel. 0493 - 314593 

·DE PEELSTREKEL 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE . 

Optl'edende t11'tieste11: Dansmarietjes Srg. de Pcclstr~~ ~ ls, 
G 

showballet Stg. de Pcclstrckcls, 2'/,-Wat, de Hofaangcrs, 

· Drieka en juffrouw. Louise, \Xfim Kivits, 

Zes-Stuks, Raoul Kivits en Willem-jan Tilborghs, Peter Anrts. 

present11tie: Bert v.d. B ~ ock. 

voor~erkoop: 
ZATEIWAG .> 1 JANUARI IN 

"DE VIERSPAN" 

VUUR LLIJLN CLULI VAN 100: 

VAN 11.00-12.30 UUR 

MAXIMAAL 2 KAARTJES 

PER L!Di'vl/\1\TSCH1\P 

VRIJE VERKOOi': 13.00-14.30 UUR 

ENTREE: 

' r: 10,- (CLUB VAN l 00 r: 5,-·) 

. ' 

l'd11:.:;iht1!1' nmlijstiJ1g "Bloas.t Um Op/Krek Goc" 

Sierpleisterspecialist Deurne 
Helmondseweg 9 X 
0493-316534 

Al 20 jaar uw adres voor: 

SIERPLEISTERS..: ORNAMENTEN - GEREEDSCHAPPEN ETC. 
Jubileum·aar 97/98-Jubileum rïzen 97/98 

Mobiebelen Wasbeer: en dotaGhegel 

Ge •l!ONI een stuk knapper 

Bij DE KAPPER 

_) 

. ' · ·. 

Jàhn "Baerenkëtnp," 5tatiansstraat 4D 

5751 .HEi Deürne. TeL D493•321!;199_ -. 
' ' . v." 

15. 

1 

·i 

:; .· 
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REGLEMENTOR1?0CHT 
REGLEMENT 
C~RNAVALSOPTOCHT 

DEURNE 1998. 

1. Iedereen kan, ai dan niet met een 
voertuig, aan de optocht deelne
men, mits men zich aan de volgen
de voorschriften houdt. 

Attentie 
toéht. 

deelnemers op- , 

Met recht mogen we als Sticji.ting 
De Peelstrekels stellen dat de grote 
optocht in Deurne het · vorig jaar 

- werkelijk de grootste optocht w~s 
van Zuidoost Brabant. 
Uiteraard speelt hierbij het aäntal 
deelnemers een belangrijke rol, an
derzij'ds mag ook gesteld worden dat 
de kwaliteit van de wagens, groot en 
klein, maar ook van . de individuele 
deelnemers qua uitvoering en origi
naliteit op een bijzonder hoog niveau 
staat. 
Reclamè. 
·Uiteraard hopen we ook weer dit 
jaar een dergelijk resultaat te- beha
len. Hierbij speel een belangrijke ról 
dat de deelnemers in de gelegenheid 
zijn op de achterzijde van de wagen 
een plaat te monteren met de naam 
van een eventuele sponsor. De af-

, metingen van deze plaat staan in het 
reglement van de carnavalsoptocht. 
Ook speelt mee dat Stichting De 
Peelstrekels in de afgelopen jaren 
een behoorlijk prijiengeld ter be
schikking heeft voor de de~lnemers, 
mede dankzij de ABN AMRO bank, 
de hoofdsponsor van de optocht, is 
dat dit jaar weer het geval. 

Inschrijven. 
Een optocht kan niet ?:Onder een 
goed stuk organisatie. Dit ~etekent 

. dat er inschrijfformulieren ingevuld · 
moeten worden. Deze inschrijffor
mulieren zijn verkrijgbaar bij Elec
tro Kuypers in de Molenstraat en 
Slagerij van Goch in de Marti
netstraat. We willen eenieder ver
zoeken deze inschrijfformulierel"! op 
tijd in te leveren. De uiterste inle
verdatum is vrijdag 13 februari. 

Verf. 
Ook dit jaar heeft Hoeka wèer een 
aantal liters verf ter beschikking 
gesteld voor het schilderen van de 
diverse wagens die aan de optocht 
meedoen. De verf is in een beperkte 
hoeveelheid. eq kleuren verkrijgbaar 
bij Slagerij van Goch op de volgen
de zaterdagen: 31 januari) v en 14 
februari .- · · 

Commissie Optocht. 
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2. Andere motorvoertuigen dan vier
wielige (bromfietsen daaronder br
grepen) worden niet in de optocht 
toegelaten. Deze dienen te voldoen 
aan de daarvoor gestelde wettelijke 
eisen, alsmede verzekerd te zijn te
gen wettelijke aansprakelijkheid. 
Vóór het vertrek van de optocht 
zullen deze aan een keuring worden 
onderworpen. 

3. De hoogte van enige uitbeelding 
mag niet hoger zijn dan 4,00 ml, 
terwijl de breedte maximaal 3,50 
m 1 m~g ·· bedragen. Alle wagens 
dienen tot maximaal 3 0 cm. boven 
de grond dicht te zijn. Dit geldt 
voor zowel de voor-, achter- en 

: .zijkanten. 
4. De ·bij en krachtens· de wegenver-: 

keerswet gegeven voorschriften 
dienen in acht te worden gènom~n. 

5. Het is aan de deelnemers· van de 
optocht (muziekcorpsen en/of 
showgroepen inbegrepen) ~iet toe
gestaan tijdens het trekken van de 
optocht stil te staan. terug te lopen 
ofte rij~en. 

6. Voor bestuurders van voertuigen 
is het gebruik van alcoholhou
dende dranken verboden. 

7. Het gebruik van verf e.d. tijdens de 
optocht (om iets uit te beelden) 
mag alleen met uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van 
Stichting De Peelstrekels. Aan deze 
voorwaarden kunnen voorwaarden 
worden verbonden. 

8. Het sponsoren van grote wagens is 
toegestaan. De naam van de 
sponsor dient tevoren bij het be
stuur van Stichting De Peel,stre
kels te zijn aangemeld. De toe
stemming van de Stichting blijkt uit 
het beschikbaar stellen van een 
bord van 1,22 x 0,62 ml. Dit bord 
dient aan de voorzijde danwel ach
terzijde van de grote wagen te 
worden bevestigd. 

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

10 .In alle gevallen dienen de deelne-. 
mers de aanwijzigingen door de 
politie, optochtcommissie en orde
èommissarissen, gegeven in het 
belang van dé openbare orde en de 
verkeersveiligheid, onmiddellijk op 
te volgen. 

11.De plaaH;en in de optocht worden 
door de optochtcommissie bepaald. 

12.Deelnemers met duidelijke recla
medoeleinden dingen niet mee·riaar 
de prijzen. De beoordeling ge
schiedt door een neutrale jury en is 

. bindend. Beroep is niet mogelifk. 

13.De deelnemers dienen uiterlijk om 
' " 13.00 uur de voor hem/haar vast-

gestelde en ook aangewezen plaats 
in de optocht te hebben ingenomen. 
Het te laat komen kan uitsluiting 
tot gevolg hebben. ' 
AANWIJZING: de optocht worqt 
opgesteld in de Tramstraat en 
Derpsestraat. Dringend wordt ver
zocht de Derpsestraat tot aan de 
spoorlijn als aanrijroute te gebrui
ken (dus niet via de Romeinstraàt). 

14.Tijdens de optocht mag niet wor
den gecollecteerd tenzij daarvoor 
schriftelijk toestemming is verleend 
door het bestuur van Stichting De 
Peelstrekels, uitsluiting eventueel 
vooraf 

15. De deelnemers dienen de gehele 
, optocht te volgen. Indien dit niet is 

geschied volgt uitsluiting voor de 
eindklassering. 

l!I; 
Kijk: het voordeel van 

kwaliteitsopticiens 

Stationsstraat 3a - Deurne 
Telefoon 0493-312895 

Route carnavalsoptocht 1998: 

Opstelroute: 
Derpsestraat/Tramstraat 

Route: Stationsplein, Spoorlaan, Sta
tionsstraat, Markt, Visser, Kruisstraat, 
Kerkstraat, Molenlaan, Europastraat, 
ontbinding t.p.v. · rotonde Molen
straat/Hogeweg/Europastraat. 

Elektrotechniek 
'in indUstrie en utiliteit 

.Bel ons voor een vrijblijvende oriëntatie. 

Van der AA Elektro B.V. 

@ueo 

5423 SR HANDEL 
Past. Castelijnsstraat 8 
tel. (0492)323435 

Erkend 
Elektrotechnisch 

Waarborginstallateur 
Vestiging DEURNE 
tel. (0493)323179 

ISO 9001 
KEMA 
CERT NR. 66288 

9 .AAAO Y00fll ACCREDfU.li( 

· OEl 
\IARKENNs;~NOEN ' ~E 

\IAN OE VLJi 

16.Het is niet toegestaan aanstoot
gevende en/of persoonlijk kwet
sende onderwerpen in de optocht 
op welke wijze dan ook uit te 
beelden b.v. door tekst, muziek 
of gedrag. Het is tevens niet toe
gestaan om andere materialen 
dan confetti en serpetine te 
strooien c.q. te gebruiken om zo
doende een uitbeelding in zijn 
vorm en uitvoering te ondersteu
nen. Materialen zoals zaagsel, 
houtkrullen, stro en mest zijn 
verboden mede i.v.m~ de veilig
heid en gezondheid van de toe
-schouwers. Deelnemers kunnen 
op grond van dit artikel de deel
name · aan de optocht worden 
ontzegd. 
De beoordeling hiervan berust bij 

· zowel de jury als het bestuur van 
Stichting De.Peelstrekels. 

17.In alle gevallen waarin dit regle
ment niet voorziet, beslist het be
stuur van Stichting De Peelstrekels. 

~· - '• -

DEURNE - TEL. 0493-310350 

Alcohol en veiligheid. 
ogmaals wijzen wij .u op het re

glement van de optocht. Let vooral 
op de veiligheid en wij dringen erop 
aan om tijdens de optocht het ge
bruik van alcohol te minimaliseren. 
In ieder geval ligt er een verbod op 
alcoholgebruik voor de chauffeurs. 
Dit mode duidelijk zijn . 

DRINGEND VERZOEK: 
Vanaf prinsenwagens (en ook ande
re wagens) wordt dikwijls ge
strooid met versnaperingen. Door- , 
gaans lopen met deze wagens veel 
(meestal kleinere) kinderen mee om 
deze te verzamelen. Om ongeluk
ken te voorkomen wordt aange
drongen om h~t strooien tot 1 of 2 
personen te beperken (bv. prins en 
prinses). Verder wordt er op aan
gedrongen vooral goed buiten de 
wagens te strooien, dus ruet vlak 
erlangs. 



CARNAVALSKRANT 
UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL' 

in hotel - café - zaal 

STATIONSZICHT 
Zaterdag: 

Zondag: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

in Deurne - tel. 312955 

ZULTKOPPENAVOND 
Aanvang: 21.00 uur, muziek: Krek Goe en 
VTO-orkest. Uitreiking van D'n BIELS 98, 
met bezoek van de Peelstrekels. 

GEZELLIGHEID RONDOM 
DE OPTOCHT, v.a. 11.00 uur. 
Verrassing voor de kinderen. 

KINDERCARNAVAL 
Van 14.00 tot 16.00 uur 
Met de clowns Slimpy en Sloompy 

KRENTEMIK MI ZULT 
v.a. 11.00 uur bij de "ZULTKOPPEN'', 
m.m.v. de Peelstrekels. Muzikale omlijting: 
Krek Goe en het VTO-orkest. 

HARINGSCHILLEN, vanaf 14.00 uur. . 

ELKE DAG CARNAVALSMENU'S 
~ · ·~ei 

~ wt-~ . 

Twoliner van 't jaar: 

Greet, is de koffie klaar? 
Klaar, de koffie is Greet! 

DE PEELSTREKEU 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

PR06RAMM.A 
ZONDAG 18 JANUARI · 
13 .30 uur 
18.30 uur 
20.00uur 

Receptie in de Vierspan m.m.v. de Hosbengels 
Cafébezoek 
Cafébezoek 

ZATERDAG24JANUARI 
13.30 uur 
21.00 uur 

Bejaardenmiddag bij v.d . Putten m.m.v. het VTO 
Rondom de Prins in de Vierspan m.m.v. de Hosbengels 

ZATERDAG31JANUARI 
20.00 uur 
22.00 uur 

Carnavalsmatinee in de Vierspan 
Ondertrouw Boerenbruiloft in de Vierspan . 

VRIJDAG 6 FEBRUARI r 

20.00 uur Klotgemul in de Vierspan 

ZATERDAG 7 FEBRUARI 
20.00 uur Klotgemul in de Vierspan 

ZONDAG 8 FEBRUARI . 
19.30 uur Klotgemul in de Vierspan 

DONDERDAG12FEBRUARI 
19.30 uur Bejaardenavond in de Nieuwenhof 

ZATERDAG14FEBRUARI 
20.00 uur Gala-avond in de Vierspan m.m.v. de Hosbengels 

ZONDAG 15 FEBRUARI 
15.00 uur 
19.30 uur 

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

VRIJDAG 20 FEBRUARI 
20.00 uur Sport-carnaval in het centrum van Deurne 

ZATERDAG21FEBRUARI 
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 Zultkoppen in café Stationszicht 
Aanvang Harmoniebal, m.m.v. de Hosbengels 
Bezoek Peelstrekels aan het Harmoniebal 

, 

ZONDAG 22 FEBRUARI 
13 .30 uur 
17.30 uur 
21.00 uur 

Optocht door Deurne 
Prijsuitreiking in de Vierspan 
Cafébezoek 

MAANDAG23FEBRUARI 
10.00 uur .. Bezoek verpleegafdeling Nieuwenhof 
12.00 uur Bezoek Rosenmontag met diverse cafébezoeken 
20. 00 uur Café bezoeken 

DINSDAG 24 FEBRUARI 
Ukkepukkebal/Kindermiddag in de Vierspan 
Bezoek Zultkoppen 
Bezoek Rijtven . 
Boerenbruiloft in de Vierspan, m.m.v. ·de Hosbengels 
Residentie de Vierspan 
Sluitingsceremonie in Residentie de Vierspan 

10.30 uur 
12.00 uur 
13.45 uur 
15.00 uur 
20.30 uur 
23.45 uur 
00.00 uur Verbranden Peelstrekel op de Markt, m.m.v. de Brandweer 

17 

... 



CAR~AVAESKRANT 
UITGAVE CARNAVALSKRANT 'PE PEELSTREKEL' 

Café-Restaurant De Potdeksel Markt 4 Deurne 
telefoon 0493-313260 

Langeslraat 140, 5754 PB Deurne 
Telefoo~ 0493-312939 
TelefaK · 0493-311752 

UW ADRES VOOR AL UW ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN: 
* APK-KEUREN 
* SCHADEREGELINGEN 
* VERKOOP GEBRUIKTE EN NIEUWE AUTO'S 

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

Aangesloten bij het Interieur Waarborg fonds 

Het adres voor al uw 
· meubelen o.a. eethoeken, 

bankstellen kleinmeubelen 1 

slaapkamers matrassen 
enz. enz. 

St jozefstraat 6 

Oude Liesselseweg 1 2 

van ~erenk-omes ~ t!txtlel bv 

= I!:::==========================::::::::===================~ 1a 

- - -~· 
~ .·' 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

' ~ w Openingstijden 

~':J~ .~ ~:,~ü~:::"~f~~·~~:200 ""' 
BLOEM~~~'. { ~;" 

EN ~ 
KADO Sl-jOP. ' _. . . -:-. -· . 

PIET EN TONNY VULLINGS ~ - - -·~ ~: >'... 1 
~ ' • ( 1 

BLASIUSSTRAAT 31 . . --r-:!'. ~~........_ ..... · .-hooc~111 
5754 AS DEURNE • - ...:::i-."::::w..:_ =.:;: =i 
0493-316240 · WH[:REVER "r'OU GO, GO TEXACO 

Zombie Visie 

van den akker b.v. 
cleaning & inspection 
services 

Centrifugeerzagen 

, •• 
fl•l•Jt:l3 trn1rn11t1 

Stationsstraat 27 - Deurne 
Tel. 0493-312091 

Kluisstraat 1 - Helmond 

Pom orgel 

* riool reiniging -

* riool t.v. inspectie 

Dag en nacht service 

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

Gruwelijk Snel Medium 

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

Kom ook eens kijken 
naar ons compleet badkamer- en 

keukenprogramma. 

Stationsstraat 122, 5751 HJ Deurne, Tel. 0493-320470 



CARNAVALSKRANT DE · PEEtSTREKEL -~ 

UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL' . STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE,, 

Gala-avonden: kwaliteit en 
wariëteit troef 
De commissie gala-avonden van de 
Peelstrekels is er weer in geslaagd 
een grandioos programma te pre
senteren op zaterdag 14 februari om 
exact 20.00 u.ur en op zondag 15 
februari om 19.30 uur. 
De avond wordt door Vorst Hans 
(van Bommel) gepresenteerd en de 
muzikale omlijsting is in handen van 
de bekende blaaskapel "de Hösben
gels" onder de bezielende leiding 
van Jan van der Loo. 

Amusement. 
De avond wordt geopend door de 
Dansmarietjes van de Stichting De 
Peel-strekels. 
Voorts zullen ook de dames van de 
showdansgroep acte de présence 
geven. 

Tonproaters. 
In de ton st(!an deze keer drie 
·gerenommeerde kletsers. Nieuw in 
Deurne is Rien Bekkers uit Olland, 
welke al vele prijzen heeft behaald 
met zijn kampioensklets . . Overbe
kend zijn de tonproaters Jan Strik en 
M:aarten van Brug, de laatste als 
"Oma Mies" en Jan Strik met zijn 
klets van het vorig jaar, waarmee hij 
vele prijzen in de wacht sleepte. 
Op zaterdag wordt tevens de Strekel 
van hetjaar 1998 bekend gemaakt en 
op z<;mdag wordt de Nico Fransen 
bokaal uitgereikt aan de meest 
carnavaleske etalagewinnaar. 
Tot ziens op de gal(!-avonden! 
:Óe voorverkoop treft u elders m 
deze krant aan. 

Het amusementsgedeelte is ook deze De commissie gala-avonden. 
- keer weer van grote klasse. terug van 
weg-geweest is de bekende groep uit 
Helmond "Petazzi mi Skruwsaus" 
met een geheel nieuw programma. 
Ook weer van de partij is "De Noot" 
uit Vlierden na een jaar van 
berusting. 
De revelatie van vórig jaar de groep 
"Qwatz", welke de bezoekers OP de 

, stoelen· kreeg is ook weer gecon
tracteerd. Amusement van topklas
se!! . 

Optredende artiesten: Dansmarietjes 

Stg. de Peelstrekels, showballet Stg. de Peelstrekels, 

·de Noot; Qwatz, Petazzi mi skruwsaus:Jan Strik, 

Rien Bekkers, Maarten v. Brug 

Presemntie: vorst Hans· 

ZATERDAG 7 FEBRUARI IN "DE VIERSPAN" VOOR LEDEN 

CLUB VAN 100: VAN 11.00-12.30 UUR, MAXIMAAL 2 KAARTJES 

PER LIDMAATSCHAP. VRIJE VERKOOP: 13.00-14.30 UUR. 

Muzikale omlijsting "de Hosbengels" 

ENTREE: F 15.-

THERMO c CENTRE BV . l~I Uw adres voor : 
• Warme & koude drankenautomaten 
• lngr-ediënten ' · 
• Servièe-verlening'-' :· 
THERMO-CENTRE BV,Fabriekstraat 22, 5753 AH Deurne, tel.0493·316833 

fax.0493-311605 

• •• 

ZEKER WETEN 

DATJE 

Kettle·r Benelux B.V. 
lndumastraat 18 
5753 RJ Deurne 
Tel.: 0493-310345 . 

· Fax:- 049$-310739 

19 .. 



UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL' 

~o 

De marktleider in Europa in polyester omsnoerings- en 
ladingvastzetsystemen. 

Cordstrap BV, opgericht in 1965, is vanaf 1990 gevestigd op het industrieter
rein Kranenmortel in Deurne. Sinds de oprichting heeft Cordstrap een enor
me groei doorgemaakt en ondertussen zijn er behalve het moederbedrijf in 
Deurne, vestigingen in Duitsland , Frankrijk, Engeland, Dubai en Polen. 
De produktie voor alle landen vindt plaats in Deurne, waar ongeveer 60 
mensen werkzaam zijn . 

Cordstrap is al meer dan 30 jaar toonagevend op het gebied van eenmalig 
lading~ekerende en beschermendé produkten voor handmatige toepassing , 
zoals: 

• Cordstrap\ omsnoeringssystemen 
• Cordstrap ladingvastzetsystemen 
• Cordstrap stuwkussens 

Gordstrap: dat staat va.st! 

Cordstrap BV Geyserstraat 4 5753 RP DEURNE 
Tel. : 0493-320005 Fax: 0493-320115 

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

Ampcr<straal 4 · 5753 ST Deunie · 

telefoon 0493-316563 flll< 0493-321147 

• 
•• 

. ·'';'''' 
• 

• @ 

lU:I · 
~ 

• 

• Spieqel 
• r e c 1 a m e . s t u d i o 

- Reclamestudio BV M olenstraat 28 5751 LD Deurne Tel. 0493 317183 Fax 0493 

van 

AUTOPOETSCENTRALE 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

FLORIJN 25 - DEURNE 
TELEFOON: 312406 

AUTOWAS PLAATSEN 

9ielisse1:a. 
HEUVELSTRAAT 5-7 Tel. 0493-312394 

SPECIALIST IN HET REINIGEN VAN: 

PERSONENAUTO'S BEDRIJFSAUTO'S CARAVANS 

30. METER LANGE AUTOWASSTRAAT . 
5 HOGEDRUK WASBOXEN 

BOERENKAMP B.V. 

Culinair rascisme Chi-
nees wegrestaurant 

Ons vrouw hi ok un pen
tium. 

•
•• 

' 

' 
. 

' 

H. Mesdagstraat 1 
5753 DE Deurne 
Tel. 0493-317816 

K.I. nieuws : Kwek kwikt 
kwak 

Judas Escargot 

Wie oog heeft voor detail.. .... ziet graag een krasje over het hoofd!!! 
(tenslotte scheelt dat al snel een paar honderd gulden . .. ) 

WasmaGhines . .. . . . .... .. . v .a. f. 499,- Condensdrogers ......... .. . ... v.a. f. 699,--
Droogtrommels .............. v.a. f. 349;- · Elektrische fornuizen .· ....... . .. v.a. f. 499,-
Koel-/vriescombinaties .. . .. v .a. f. 499,- Vaatwassers ........... . .......... v .a. f. 599,-
Vrieskisten ...... ............ v.a. f . 299,- Hoge koelers ........... ........... v.a. f. 499,-
Koelkasten .......... .. . .. .. .. v.a. f. 349,- Hoge vrieskisten ... .. .......... . v.a. f. 599,-
Vrieskasten ..... • , .. . , .... ... v .a. f. 3.4@_,-

Grote keuze in: 

WASMACHINES· KOELKASTEN · COMBIKASTEN ·AFZUIGKAPPEN· INBOUWAPPARAlUUR · DROGERS · CONDENSOROGERS · VAATWASSERS · SIOE BY SIDE KASTE~ 

Adecca 

1 Jur gim1111tle op an ~ nieuwe 

senv~fÖ~ Ê~ S r E!~ e:RAT IS 
thuisbezorgd binnen een striu11 

van 15 kilometer. 

Wereldwijd de grootste 
Regionaal de sterkste 

Personeelsdiensten Voor iou , , Lokaal bij u om de hoek 

doen wij meer h 1 . dan je verwac t. 

. -

Restaurant- "Hof van Deurne" 

Keuken geopend: 
dinsdag t/m vrijdag 
12.00 -14.30 uur + 17.30 - 21.00 uur 

zaterdag en zondag: 
17.00 - 21.00 uur 
mao.ndag gesloten 

Wij wensen u prettige carnavalsdagen 

Haageind29 
5751 BB _Deurne 
Telefoon 0493-312141 

Kees van Boerdon(c 

SVH meesterkok 

Patricia van Boerdonk 
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Op weg naar de WIK. 
Zoals ieder jaar ook dit jaar weer 
met de Peelstrekels na de receptie in 
de Zeilberg en een korte tussenstop 
bij van Hoof op weg naar de · WIK 
Willen Is Kunnen. Zeker met carna
val. Carnaval willen vieren is carna
val kunnen vieren. 
De Hosbengels zetten hun eerste 
klanken in en in optocht richting 
Hellemanstraat. In het gebouw van 
de WIK wacht iedereen al geduldig 
af op de komst van de Peelstrekels. 
Als de eerste tonen van de muziek 
de ruimte binnendringen, dan is het 
carnaval .voor de Wikkers. Iedereen 
gaat o·p zijn of haar manier uit de bol 
en maakt plezier zoals het alleen 
maar op de WIK kan. Dansen, 
springen en hossen en een fijne ·slok 
van een flesje fris of bier. · 
Ieder jaar bekijk ik deze fantastische 
mensen op afstand in een hoekje van 
de zaal en ze dat ze . genieten. Ge
nieten zoals maar weinig mensen 
met carnaval kunnen. Jezelf geven 
op een echte carnavaleske manier. 

De grootste keus 
De scherpste prijs 
De beste service 

UÏ1ion 
Batavus 

Meezingen en hossen op de muziek 
van de disco-baas of. de 'Hosbengels. 
Niet kijken naar wie wie is, maar · 
gezamenlijk plezier maken . . 
Vooral de Prins en de Prinses van de 
Wikkers staan op die zondagmiddag 
echt in de belangstelling. Zij · ont
vangen zelfs een Prinselijke onder
scheiding van de Prins van de Peel
strekels. De dansmarietjes van de 
Wikkers· kijken vol . bewondering 
naar het optreden van de Dansma
rietjes van de Peelstrekels en voor
zichtig proberen zij ook de pasjes in 
te studeren:. ' 
Achter de bar en verspreid in de 
ruimte: de vrijwilligers, zij zijn de 
harde werkers voor deze groep men
sen die nog weten wat echt carnaval 
vieren is,, 

. Met veel vreugde lçijk ik nu al uit 
naar die zondagmiddag om wèer 
voor de achttiende keer van jullie te 
mogen genieten. · 

Peveo. 

Tweewieler bed rijf 
* Wijnen. _-\' · · 

St: Jozefstraat 27 - tet312494 

~ . ";,. 

ZAAL V. D. PUTTEN PRESENTEERD IN SAMENWERKING MET 

" THE LONE STAR COUNTRY DANCERS " UIT DEURNE 

ZATERDAGAVOND 8 FEBRUARI COUNTRY BAL 

MET TOP COUNTRY BAND UIT BELGJ 

'' SUNSET ~· 
. 

MAANDAGMIDDAG GEZINSMATINEE 

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

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 1 

rft .... " ... ~~~ ~=:r;:~;< 
'<,,,,JJ 

DE M\ATEUR"." D ~ kapper ~ •••. 

sporti8f ~/\11/pt b(i . 

DAMES/! lFHEN 
l<APSALO-N SWART 

Visser 13 
te lefoon : 0493-) 1283>3 

_... .J - o~SSEN AU:r" · ~ i ,_ . EXPO~T "~ 
VERSCHEPING EN DOUANE DOCUMENTEN 

Tel. 0493-315047 Fax. 0493-315246 Autoîel. 06-53122869 
Int.Tel. 0031 493-315047 lnt.J;ax. 0031 493-315246 

Haspelweg 37 5751 JH Deurne 

TEVENS AUTO'S TE KOOP GEVRAAGD 

,TAXI-ZIEKEN-EN ROLSTOELVERVOER DAG EN NACHT SERVICE 

Annemarie en Leo-Pouwels Taxi 

Het adres vqor: 

· . - Ziekenvervoer voor alle ziekenfondsen 
- Rolstoelvervoer (12 rolstoelplç10tsen) 
- Particulier ziekenvcwoer 
- Groepsvervoer 
- Discoveryoer 
: Bruidsriffen 

- Pakketvervoer 

liii• ·s 
. 1'i~~~w::i ~r~~ ." D '. " ' "'~7~!~~· ~'": ' ·:·-

Stationsstraat .37, 5751 1-16 Deurne Tcldonn 0493-312503 
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ALAAF!!! 
Terwijl wij nog moeten starten met uit. Maar vergist u niet. Dit zijn ge
de voorbereiding van de festiviteiten dreven mensen, allesdoeners. Peel
rond de intocht van St. Nicolaas, valt strekels die iets doen met de creatie
bij mij een brief binnen van de ve drang die in hen zit. 
Stichting "De Peelstrekels" -met het Er heerst een sfeer van saamhorig
verzoek een bijdrage te leveren aan heid. Hun gezamenlijke inzet is er 
de carnavalskrant. _ op gericht om zich dienstbaar te ma
Vriendelijk wordt daarbij verzocht ken aan de gemeenschap door tij
_om het door mij opgestelde voor- - dens de carnavalsdagen op te treden 
woord bij voorkeur op floppy in WP als betrouwbare roergangers. 
of MS zo spoedig mogelijk op te Humor als een omsingelende bewe
sturen. · ging van de dingen die er echt toe 
Terwijl anderen zich voorbereiden doen is daarbij hun recept. 
op het St. Nicolaasfeest moet ik mij 
proberen in te leven in de carnavals- Zeg ja tegen het leven. · 
sfeer. Op zich niet eenvoudig dat Carnaval, het feest van saamhorig
zult u met mij eens zijn. Toch reali- . heid, maar ook het feest van de be
seer ik mij dat dit niet alleen voor trekkelijkheid. Het · leven beweegt 
mij geldt, maar ook voor die mensen . zich tussen twee polen. Wie een van 
die jaárlijks het carnaval in Deurne die polen uitbant, zal vinden dat het 
in goede banen leiden. leven niet meer leefbaar is. Het gaat 

Voorbereiding. 
Immers, het carnavalsfeest is geen 
kwestie van drie dagen alleen plezier 
maken. Neen, daar gaan vele uren 
van voorbereiding aan vooraf om die 
zaken die tot een optimale carna
valssfee ~ , behoren te org~iserep. 

"De Peelstrekels'" zijn met de orga
nisatie van ~ het carnavalsfeest gestart. 
In de maanden mei en juni treft u ze 
bij goed weer aan op het terras van 
_Harrie van Hoof ·of bij Jozef Hen
driks aan het Stationsplein. Bekende 
gezichten in het.Peelstre]\elrijk. 
Ontdaan van de tekenen van· hun 
waardigheid zien zij er heel gewoon 

COLOFON 

Carnavalskrant "de Pee/strekel" 
verschijnt één-maal per jaar in een oplage 
van ruim 6000 stuks. 
Aantal pagina's: 52. (Gelieve bij 
ontvangst direct te controleren) 
De krant is het werk van de commissie 
krant van stichting de Peelstrekels_ Deze 
commissie is als volgt samengesteld: 

Hoofdredactie 
Marian Brood, Marcel van Nunen. 
Redactie 
Hans van Bommel, Marcel Koolen, Anne
mieke Gehem. 

Layout/vonngeving 
Peter van Oosterhout, Marcel Koolen. 

er om de twee op e~n goede manier 
te koppelen. Zo is carnaval vieren 
ook een Yolmondig en met het hart 
ja durven zegge!\ tegen het leven. 
Deze overpeinzing wil ik u graag 
meegeven tijdens de carnavalsdagen 
in de hoop dat u in gedachten e~ns 
het glas heft op het karwei.dat. voor
zitter Geerd Jansen en de Vele vrij
willigers -ook dit jaar weer geklaard 
hebben. 
Ik wens u allen prettige carnavalsda
gen, 

De b~gemeester van Deurne, 
Drs. J.W. Smeets. 

Advertentieaguisitie 
Fons Vullings 
Logistiek manager 
Coen van de Berkmortel 
Fotojournalisten 
Beitske Vogel, Peter van Oosterhout. 
Freelancers 
Alle inzenders van stukjes. , 
Jonge helden ' ' 
Leden raad van 11 
Reacties 

- ) ' 
Postbus 269 - 5750 AG DEURNE 
o.v.v. "de Pee/strekel" 

Druk 
Drukkerij "De Kempen". 
Abonnementen 
Het is niet mogelijk om een abonnement 
op de Pee/strekel te µe~en. .. Wo~nt _u 
buiten Deurne dan heeft,u hel~maaj peelt . 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURM: 

Carnaval 1998 
Met het jaar 2000 al in de verte 
zichtbaar aan de horizon is Carnaval 
1998 de een na laatste van deze eeuw. 
In de jachtige tijd waarin we leven 
gaat alles in een flits aan ons voorbij 
en guniien we ons nauwelijks .de tijd 
om even stil te staan bij en te genieten· 
van momenten van geluk en plezier. 
Carnaval geeft de gelegenheid om op 
z'n minst drie dagen lang de be
slommeringen' aan de kant te zettçm 
en de wijzers van de klok even vast te 
houden OJil te feesten en niet te 
denken aan -ae dag - van morgen. 
Ondergaan in het feestgewoel en 
onbe-kommerd het glas te heffen 
·samen met vrienden en bekenden. 

- Therapie. 
Ik zou geen betere theràpie kunnen 
adviseren dan , mee te doen aan dit 
grootse feest. In regens van c01;1fetti 
en bij het geluid van stemmige 
muziek de _bloemetjes buiten zetten 
lijkt mij een zeer gezonde bezigheid. 

Zonder deskundige te zijn durf ik u 
dit gerust aan te bevelen. 
"De Peelstrekels" zullen, zoals we dit 
al heel lang van ze kennen, ook dit 
jaar weer alles in het werk stellen om 
u ~c;:n aangenaam Carnaval te 
be~frgen. U kunt met een gerust hart 
de< richting volgen die door hen wordt 
aangegeven en u mee laten slepen in 
de activiteiten die worde!l georgani
seerd. Geniet met volle teugen van 
-hetgeen wordt geboden. 
De organisatoren wens ik veel sterkte 
en steun bij het voorbereidende werk 
en de activiteiten tijdens de carna
valsdagen.' U _wens ik veel lol en 
vreugde bij de ~ntspannende inspan
mngen. 

De afdelingschef, 

A.J.W. Strik. 

" . x:_ 
NIET DE GROOTSTE 

WELDEBE$TE 
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gehad! De krant ontvangen op uw (win
ter) vakantieadres behoort daarentegen 
wél tot de mogelijkheden_ Gelieve de 
kosten yan heen- en ~ terugreis, alsmede , 
een veertiendaags verblijf, _ van de kran
tenjongen vooraf te voldoen. De 

Pee/strekel wordt u dan kostenloos 
overhandigd_ 

Verantwoording 
Alle kolder en quatsch is van eigen hand, 
mocht u onverhoopt een gev_al van 
plagiaat in deze krant tegen het lijf lopen, 
gèlieve dan schriftelijk te reageren. U 
krijgt dan een nieuwe lérant waaruit de 
gewraakte passage(s) verwijdert is (zijn). 

Milieu . 
De · (stuk)_gelezen Peètstrekel liever filet-

Tel. 0493-313831 - Qeurne 1 

met het oud papier aan de weg zetten. 
·Gebruik in erpelschèllemèndje heeft de 
voorkeur boven het vouwen van papieren 
hoedjes/bootjes/vliegtuigjes/etc. ' 

Her en Derries · 
Voor het eerst treft u' her en derriis aan_ 
Het betreffen hier woordgrapjes of zeer 
korte mijmeringen. Veelal verschijnen ze 

. her en der tussen de advertenties. Z!! 
hebben enkel tot doel .u een glimlach te 
ontlokken; geen overbodige lu~e in _ dez~ 

loodzware krant. 

Tot slot _ 
· Naast een bijzonder -goed 1998 wenst de_ 

commissie krant u veel '1eespiezier en èen 
prima carnaval 1998 toe! _ 

, " .". • .· ~ . r .,:. r . • . • •. 
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VOOR DE 
MÀNVAN 

NU 

f1et - .· 
modebeeld 

Zandbossanova Croissantbos 

M 
( 

lt\ftt~l:Jfîelrijl 

B Bankefs B.V. 
' t 

Lèembaan 35 
5753 CW Deurne 

~---~;! 
P. v.d. Weijer 

- carrosserieën - aanhangwagens 

Wat zijn grediënten en 
waar moeten ze in? 

Tel. (0493) 316373 
Faxnr.: (0493) 320409 

- Deurne - Fabriekstraat 32· 

Tel. 0493-311888 

Belgische Tanga : Koord
slip 

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

Erkend Inbouwbedrijf van SCMITNO 
goedgekeurde beveiligingssystemen. 

Onze service is er voor ui SPECIAAL VOLVO 

. 1 

/ 

, DE-PEELSTREKEL 

ltaliàans Specialiteitenrestaurant 
Pizzeria 

ONZE.INZET 

Accoununu Bcla.stlnpdviscurs Hanagcmcf'!t ConsulUnU 

In ~port komt heÎ .l.ln op inzc1. 01> inzichl tn tnthOu· , 

~i.:ume. Op kracht en behecaing. \'an het individu en \'.ln het tNm. 

En illdiJ tellen de rc::luhJten. V~or onze flnlneit:el ·ukclij~c: dic:mt· 

\'e rlen.:-rs ii het niét J.nckrs. 1iwen1icf • .:i.h~rt en '?muuctid ~J.Jn ze 

tol he: ui1eme. VJ.nuit 55' v1:siisingen, \'en pre id O\'er he: hdt lam.1. 

Vw t ~.imgenoo t Zit dus .:i.ltij(j dichtbii. 

Deloitte & 
Touche 

- -- ~ --;, 

De andere manier van werlten 
Stationspl\?in 'J. ~7!>1 JN U!urne?, 1cl.04CJJ·lll'J09 

HOTEL:,,rn-AURANT I": "I 
. "Goossens" 

. . -

J 

~ . ' 

Stationsplein 30; 
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Molenstraat 27 
5751 LA Deurne 

A_~ Aannemersbedrijf 

~KUSTERS 

~ DEURNE B.V. 
Leembaan 27, 57,53 CW Deurne 
Tel. Q493 - 31 93 90 
Fax 0493-32 3510 

Vooral Uw: 
Nieuwbouw 
Verbouw 
Onderhoud 
Bouwservice 

~ 

NVOB 

Nederlands verbond 
van ondernemers 
in de bouwnijverheid 

Voor de verzorging van uw: 
- diners 
- partijen 
- lunches/brunches 
- recepties · . . . 
-· koude en warme buff étten 
.- koffietafels 
- hotelovernachtingen, etc. 

5751 JN Deurne Reserveren gewenst 
Telefoon: 0493-312530 · 
Telefax: 0493-312578 Edwin en Petra Hilhorst 

(K)let's thirigs better Is SM leeftijdsgebonden? 

~· 
B.V.-
BOI-

Wij leveren U: 

KW ALirTEITS 
TIMMER-en 

MEUBEL WERKEN 
Met als specialiteit: 

Renovatie- en restauratiewerken. 

Vast meubilair, exclusieve tTappen en 
betimmeringen. 

BOTIM: Kwaliteit voor een korrekte prijs. 
Garantie. 

B.V. HOTIM 
TIMMER-en 
MEUBELFABRIEK 

lndustrieweg 27 
5753 PB Deurne (N.B.) 

J . 

tel. 0493-31 2877 

. Inlegkruisbóogschieten 

Service. 

Zeer gere11om111ccrde n:fcrentics van grote en 
kleinere pr_ojcktcn hcscl1ikbaar. 

69 is een verwentelwoord 
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Peelstrekels en Peelstrekelinnekes .. 
Alleen die fl. 100,- was ik kwijt. Op 
het elfde van het elfde-bal met 
Stiena en de Stoeptegels op 9-11-96 
bij van der Putten in de ·Wals berg 
konden wij het niet laten om alvast 
te proosten op de komende carnaval. 

Zenuwen. 
En dan december in beeld en steeds 
dichterbij. Franca had al enkele 
zenuwinzinkingen moeten verwer
ken. 
Zelf heb ik iets vaker moeten 
toiletteren~ angstzweet en buikkram
pen. Maar toen het eenmaal zover 
was, kwam er een bepaald soort rust 
over ons en ons gezin. De Prinses 
was aanvankelijk niet van het biljart 
te krijgen, enkele tafels hebben 
helaas de strijd niet overleefd. Onze 
welgemeende excuses aan hen die · 
we soms met de achterkant bekeken 

Fantastisch zoals die in een zeer kort 
tijdsbestek van alles onder handen 
hebben genomen. Een aangepast 
woonhuis, versierde buurt, spandoe
ken en posters, een programma 
'Rondom de Prins' in elkaar zettç:n, 
zelfs . een carnavalswagen in de 
optocht. 
Dan komen: de receptie, de voorbals, 
't Klotgemul, Gala-avond, Rondom 
de Prins en dan eindelijk: 
CARNAVAL 1997. 

Een terugblik op carnaval 1997. hebben. Hoogtepunten. 
Voor ons een hele moeilijke opgave. Oudjaar was voor ons wezenlijk Het ene hoogtepunt na het andere. 
W11ar beginje terug te blikken? ~deis dan vo~rheen. Je eigen kop De Pruisenavond, helaas niet zo druk 
Ik. denk om terug te blikken vanaf zien hangen m de. straten, een maar allemaal · verkleed in het 
het moment dat ik gevraagd werd · vreemde gewaarwm:dmg. Een totaal Tirools en een zeer gezellige avond. 
om Prins te willen zijn in 1997. versierde winkel, een versierde Ik vind dat deze ·-avond veel meer 
Gfàag voldeed ik aan h~t verzoe~, woning, niks was de buurt en familie ' 'verdiend had, · maar helaas de 
want anders hadden ze er maar mooi te dol. Strekels en Strekelinnekes lieten het 
mee gezeten. wat afweten. De zaterdagmorgen 
Hoe ervaar je dan die tijd die ligt heeft toch niet iedereen vrij. Wij zijn 
tussen het 'ja' zeggen en het dan wel weer van de partij op de 
uiteindelijk ook zijn: PRINS · Pruisenavond 1998. · Ik hoop dat 
CARNAVAL 1997. meer Strekels hieraan gevolg zullen 
"Tja, daar sta je dan", zo begon mijn 
proclamatie. 

Ik heb een Prinses nodig ... 
Vooraleer je daar dan staat, krijg je 
van alles te verwerken. Het inlichten 
van je gemalin met de mededeling: 
"IK heb in februari een Prinses 
nodig!" . De nietsvermoedende Prin
ses moet dan eerst hypperen, daarna · 
oeien en aajen en daarna volgt er een 
stilte, een stilte die verbroken wordt 
met "wa hedde ge gezegd?" 
"Nou, ik dacht dat dat wel goed zou 
zijn", probeer ik. 
Na enkele dagen van gewenning 
kwam ook voor ons Franca het besef 
dat er geen ontkomen, meer aan was. 
Vanaf dat moment hebben we heel 
sneekie moeten doen. 
Pak passen, nog eens passen en dan 
moet je nog eens passen. Dat zal 
waarschijnlijk wel komen doordat de 
Peelstrekels voor dit jaar een vrij 
gezet persoon tot hun Prins wilden 
maken. Achteraf zullen ze daar wel 
spijt van hebben gehad. Ik heb 
begrepen dat ze enkele meters stof 
hebben moeten v~rknippen. 

Ook hebben we vele mensen moeten 
bejokken, smoesjes verzinnen en 
glashard ontkennen. 
Nee, spijt heb ik daar niet van. 

De overweldigende reacties die we 
hebben ·mogen ontvangen hebben 
ons gesterkt in de tijd tussen de 
onthulling en het echte carnaval. 
Als je dan iedere keer weer buurtge
noten, familie en vrienden in de weer 
ziet om het jou en je gezin naar de 
zin te maken val je wel eens stil. 
Trots zijn wij op die buurt, trots op 
de familie en gruts met de kennissen. 

....... ...: 

geven. 
· Na de Pruisenavond een Walsbergse 
middag voor de jeugd op zaterdag. 
Het afhalen ·van de sleutel op het 
gemeentehuis, een happening van 
alle carnavalsclubs uit onze 
gemeente. De burgemeester die de 
macht tijdelijk overdraagt aan een 
stel fanatieke Prinsen. 
Het harmoniebal, druk, druk, druk, 
gezellig en veel plezier. 
Op zondag een Prinsenmis in de 
parochiekerk op de Markt. . Een 
gepaste wijze van opening van de 
drie dolle dagen in ons Peelstrekel
rijk. 
Daarna de optocht. Een geweldige 
opkomst van vele Peelstrekels en 
Strekelinnekes, een fantastisch 
mooie optocht, zeer verzorgd in het 
alg~meen . Gigantisch mooi weer. Na 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

jaren van zelf deelnemen als een van · 
de twee, mochten we nu vanaf de ~ 

Prinsenwagen toekijken. Een leuke 
·en aardige gewaarwording. Ook het 
strooien van snoep was een hele 
klus .. 

Afscheid. 
Diverse cafés hebben we bezocht, 
het bejaardenhuis de Nieuwenhof, de 
WIK, het Rijtven, de Rosenmontag 
met een buurtgenoot als alternatieve 
Prins, de Boerenbruiloft op dinsdag 
en dan onvermijdelijk het nakende 
afscheid van Raad, Dansmarietjes en 
bestuur. Jammer, maar helaas. Ik heb 
al eens geroepen dat de Peelstrekels 
voor de komende 10 jaar geen 
·nieuwe Prins nodig hebben. Graag 
deed ik het over, maar van de andere 
kant gunnen , wij onze opvol
ger( s )( sters) ook het plezier dat wij 
beleefd hebben aan dit schoon 
feestje. 
Blij en voldaan zijn wij dat we een 
steentje hebben mogen bijdragen aan 
het carnavalsgebeuren van 1997. · 
Ons heeft het in ieder geval goed 
gedaan. Onze kinderen hebben een 
carnaval meegemaakt die ze wellicht 
ook niet meer vergeten. 
Aan het eind van dit woordje wil ik 
iedereen een ftjne carnaval toewen
sen en ik hoop dat de nieuwe Prins 
en Prinses? er ook zo van gaan ge- · 
nieten zoals wij dat gedaan hebben. 
De KOMKOMMER-kreet zal nu 
worden KW AMKWAMMER. 

Alaaf-ex-Prins CHRIST I en 
. ex-Prinses FRANCA, 

Willem, Thijs en Bert. 
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ALS U MET D~ GEBAKKEN PEREN ZIT, 

~ HEESAKKERS 
~HYPOTHEKEN 

'. 

"Tlze •vinning teani" in zeker/zeden 

HEMA 
ECHT KWALITEIT 

ECHT STIJL , 
ECHT HEMA DEURNE 

Helmondseweg 109 
5751 PH Deurne 
Telefoon 0493-316478 

Kind in bad : Vergiet mij 
niet! 

l 
BOEQ~ 

•DAMESMODE 
•HERENMODE 
•JEANS 
• BABYMODE 
• i\INDERMODE 
Il EEN GROTE KOLLEKTJ.E 

CARNAVALSKLEDING 

Mode 
voor 

het hele 
gezin 

Deurne 
Bakel 

DE :PEELSTREKEL 

Harrie v.d. Putten 
(Bed111fs)-aufo· Motor- Aanhangwagenverhuur 

1 

1-

1 

Liesselseweg 122 5 7 53 PP Deurne 
Tel. 0493-310111 

GSM 06-53348520 

Slagerij J .P. Bouwmans · 
,~ 

COMBi -
lil'fill' 

dom meiskens 

Ook voor Uw: 

* Reportages 

* Portret-

* Kndeç-

* Huwelijks-

* Bedrijfs foto's 

Boxmeer, Steenstraat 150 
Venray, Schoolstraat 15 
Deurne, Schuifelenberg 3 
Gemert, Nieuwstraat 30a 

Ontheemdenkundekring .. 

STICHTNG 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

11TI~)) ~ ~ 
l.i7ft AST FOOD 

.L1 PRODUCTS 
DEURNE . 

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

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

VERHUUR 
Tafels - stoelen -

statafels en 

PARTY
TENTEN 

in diverseafmet.iogen. 

Het adres in uw omgeving: 

~~~ 

TOMASSA 
~~~ 

·Tel.. 04930 - 19991 

Miniramptouristen 

iiiiiiiiiiiii:;:::;;iiiii DICK REMMEN ASSURANTIEN 
r RÀ . *Verzekeringen *Hypothekèn 
D *Pensioenen *Financieringen 
Julianastraat 13 5751 JW DEURNE. Tel. 0493-317184 

\ 
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" UN SCHON FIST 

. 
Toen in december, zo net tegen het 
einde van het jaar, de Peelstrekels de 
Prins zouden kiezen voor carnaval 
1997, -dwaalden de blikken . van 
menig Strekel en Strekelin door de 
zaal. Uitsluitend gissen van wie zou 
·de Prins .worden. Slechts een enke
ling had het aan het goede eind. 
Verrast, maar niet verbaasd waren 
wij toen onze Christ al$ Prins Christ 
de eerste, samen met Prinses Franca 
en hun drie zonen, de scepter zou 
zwaaien over het komend carnaval 
1997. Alle wedden-schappen ten 
spijt, ze waren er klaar voor en het 
mocht wat kosten. 

Garen op de klos. 
Om zijn woorden uit de proclamatie 
te gebruiken: "tja, doar stö de ge 
dan", gold ook voor ons als familie. 
Echt veel tijd was er niet en er moest 
direct veel geregeld worden. Voor 
zover dat moge-lijk was is de familie 
gemobiliseerd en vanaf dat, moment 

· vertrok onze trein. Er is niet lang 
geaarzeld, er moest tenslotte garen 
op de klos komen. Dit werd duidelan 
de onthulling de groentew4ik:el aan 
de Stationsstraat in no titne werd 
omgetoverd tot een kornkqmmeroase 
van omvang. . 
Als familie hebben we van dichtbij 
mogen meemaken (voor zover we 
dat nog niet wisten) hoe een feest als 
carnaval in het Peelstrekelrijk wordt 
gevierd. We hebb~n mogen genieten 
van de belang-stelling en leuke 
reacties. We hebben ons best gedaan 
om zoveel mogelijk bij te dragen aan 
deze geweldige happening. Onver
getelijk voor ons was dan ook de 
avond Rondom de Prins. Behalve de 
inbreng van de familie (en dat zijn er 
nogal wat), hebben we de invulling 
van deze avond door de buurt, perso
neel, vrienden, kennissen, de dans
groep van de Peelstrekels en al die 
andere deelnemers, beleefd om nooit 
te vergeten. 

Optocht. 
Het meedoen élan "de grootste 
optocht van Nederland" was voor 
ons als familie een 'belevenis net 
zoals de andere feestelijke carna
valsactiviteiten. 
Uitsluitend hoogtepunten nebben we 
ervaren tot en met de laatste minuut 
na het verbranden van de kornkom-
mer. 

J 0 B V 

In 1993 h,ebben De Zultkoppen een 
onderscheiding genaamd D'n Biels 
in het leven 'geroepel). , welke sinds 
Ca:r-naval 1994 wordt uitgereikt. 
De naam geeft de binding aan tussen 
De Zultkoppen, Hotel Stationszicht 
en het spoor. Ook geeft de naam aan · 
dat het ,kan ·gaan om een ondersteu
ner, .lastendrager, onderdeel van een 
netwerk, belangrijk voor verdere 
ontplooiing, het gaan in verschillen
de richtingen en belangrijk voor 
maatschappelijk en economisch 
functioneren. Daarnaast kan er ook 
sprake zijn van een Dwarslig~er. 

B.V. 

Leembaan41 
5753 CW Deurne 
Tel. 0493-313210 
Fax 0493-310298 

Onze dank, . waardering en respect · Voor de vijfde maal .. De uitreiking van D'n Biels valt niet 
meer weg te denken uit het carna
valsgebemen in het Peelstrekelrijk. 
Net zo goed als De Zultkoppen 
daarin niet meer w·eg te denken zijn. 

gaat uit naar het be.stuur en raadsle- Aan de hand van de symbolischè 
den van "de Peelstrekels" en af die · betekenis en de daarvoor vastgestel
mensen achter de schermen die .op de voorwaarden wordt ·bepaald aan 
een voortreffelijke wijze een feest wie deze onderscheiding wordt uit
als carnaval ieder jaar opnieuw gereikt. D'n Biels wordt in )998 
weten neer te zetten. Carnaval 199:-/ voor de Se maal en natuurlijk op :Krentenmik. 
is voor ons een onvergetelijke Carnavalszaterdag tussen 21.30 en Ook niet weg te denken is de traditi
carnaval geweest waaraan we met 22.00 uur. · onele krentenmik, hanebillen en 
veel plezier op terug zien. · De uitreiking geschiedt door Jan roggebrood met zult op Cama
We hopen dat alle Peelstrekels en (J.M.) Liebreks, die na de onthulling valsdinsdag: Deze wordt met muzi
Strekelinnekes met de nieuwe Prins van het vaandel van De Zultkoppen_ kale begeleiding opgehaald in Bak
en zijn familie een net zo gezellige , in 1997 :P'n Biels 1997 kreeg over- kerij van de Mortel iu de Molen
en onvergetelijke carnaval vieren als ~ haridigd door Jo Verheijen (D'n straat en gebracht naar de Residen- · 
wij. - . ' Biels 1996). Deze uitreiking · ge- · tie. De krentenmik zal. ~orden aan: 

1 _ schiedde in .het bijzijp. van o.a. het gesneden door D'n Biels en.de Prins 
Familie Manders en Beyers. 'VTO, Krek. Goe, andere aanwezigen, 1998. 

't begon met 'n .zweer 
· in m'n nek 

genodigden en uiteraard Prins Christ Maak deze Jraditie eens·mee en zorg · 
I en Prinses Franca en hun Peelstre·· . dat u erbij bent. U bent van harte . 
kelgevolg in de Residentie van De , ·welkom. De uitreiking van D'n Biel~ 

, Zultkóppen: HoteÎ Stationszicht. · geschiedt op zaterdagavond tussen 
Wellicht is het velen ontgaan, maar 21.30 uur en 22.00 µur. Bezoek ook 
het Stationsplein is tijdens de carna- eens het vervolg op Carnavalsdins
valsdagén omgedoopt tot Zultkop- dag .. De Peelstrekel~, genodigden en 
p'enplein. Het is maar dat u·het weet. u bent er natuurlijk bij. 

l:"'TE1<1 !; L~ 

\)[}{7 
W-\ARBORG 

Vur un schön tepaijt of 
gurdaine moet-te-ge 
natuurluk nao: 
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Internetwinkel 

H e 1 e n a . v e e n - In hét Deurnese 
·kerkdorp Helenaveen zal binnenkort 
een Internetwinkel geopend worden. 
D~ Internetwinkel is een initiatief van 
A.P. Staartjes uit Neerkant. In de 
winkel zijn diverse artikelen te koop 
zoals daar zijn: Internetkousen, Beks
lesjes, Discussieplatforms, Upto 

Uniek Welkomstcadeau! 
Wanneer u besluit tot de twee 
abonnementen zoals hiervoor. ge
schetst krijgt u een uniek en eenmalig 
welkomstca~eau : De CD.ROM
MELSPOT <I'M>, waarin u uw 
spotgoedkope CD.RQMMEL <TM> 
kunt opbergen ~ 

t dates, Harde schijven, Panty Ums in 
~-- diverse maten, Lokale communicatie 

lijnen, Ed Cetera's en verscheidene 
diversen. 

De door de Deurnese kunstenaar 
Derk Lieder handgeschilderde en in 
gelimiteerde oplage uitgebrachte 
CD.ROMMELSPOT <TM> zal niet 
misstaan in uw woonstee en aller-: 
wege bewondering oogsten! · 

. \:"'· 

Niet 'in de gelegenheid om de 
Internetwinkel te bezoeken? 
Geen probleem! 
Via uw computer kunt u contact 

. leggen . met de Internetwinkel en 
Internetservice wordt ·verleend. Dit 
alles kost niet meer dan het normale 
P1T tarief! Hiermee steunt u het in 
stand houden van een goed georga
niseerd betaaldvoetbalsysteem in 
Nederland. Met andere woorden: 
Geen gulden wordt verspild! De 
.benodigde Software wordt gratis ter 
hand gesteld en het luttele bedrag van 
Fl. 323,40 (op jaarbasis) wordt in 
gemakkelijk te verhapstukken maan
delijkse termijnen Van Fl. 26;95 van 
uw bankrekening af geschreven. 
En of.dit niet genoeg is krijgt u ook 
nog een e-mail adres! 
Helemaal gratis! 

U weet niet wat e-mail is? 
Geen nood! 
Staartjes biedt u gratis een cursus 
Emailleren aan! Het abonnement 
voor deze 12-delige cursus bedraagt 
slechts 12,37 maand tm de cursus 
wordt ter uwer comfort gespreid over 
maar liefst vier jaar, zodat u uw tijd er 
over kunt doen! 

Binnen- en buitenschilderwerk 
Glaszetten en glasreparatie, 
Behangen en afwerken. 

. Heeft u al Internet? Geen 
enkel bezwaar! 
Ondariks berichten die het tegendeel 
bewijzen kunt u zich gewoon 
abonneren! Sterker nóg, u krijgt een 
speciale bonus! In plaats van vier jaar 
mag u de cursus ,Emailleren uit
smeren over maai: liefst ZES jaar!(Ja, 
u leest het goed: ZES JAAR!) 
U dient echter. wel vooraf te betalen, 
dat spreekt" voor zich. :Qeze aanbi.e
ding geldt alleen wanneer u het 
volledige pakket afneemt, maar ach, 
dit spreekt voor zich! 

Aanmelden? 
Dit kunt u doen door te bellen naar 
nummer : 06 111

1

222 777 (I eur ~ 
p/m) 

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

Opticien : _Brilrnonteur Mediaree 

Antiek &.Stijlmeubelen 

DIRKS -
Uw adres vo0r: 

Antiek, Stijlmeubelen, De_coratiematerialen, Spiegels 
Zeilber sestraat 32a, Deurne 0493-319892 

·_, "' 

/ 
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GRIEKS SPECIALITEITEN RESTAURANT 

Raadhuis.straat 6 
5751 LX Deurne. 

Tel. 0493~320482 . 
~ G--...oJ,end di. Urn za. 16.30 - 23.00 u. Zondag 15.30 - 23.00 u. 

~ · mogelijkhe«l tot filh'1•>>, "°""""tot 18.00 u. ~ 

. Ai> 

11l217 
! / ,-----'-.... 

Techn. Adviesbureau Eltink B.V. 

-. U Y ~. gD=ii 1 lngenieurbüro ELBO GmbH. 

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

Ook tijdens de carnaval blazen wij nog ons 
partijtje mee!!! 

Techn. Adviesbureau Eltink B.V. 
Van Gilsstraat 8 
5751 CK Deurne 
Tel. 0493-351036 
Fax 0493-351138 

lngenieurbüro ELBO GmbH 
Bruchweg 27 
41751 Viersen 
Tel. 02162-48381-0 
Fax 021.62-48381-25 
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In ons leven van alle dag worden we 
vaak geregeerd door onze agenda. 
Volgens een vast patroon rijgen de 
dagen zich aan een tot weken en de 
weken tot maanden en maanden tot 
jaren. We vullen onze dagen met 
werken en vrije tijd, met blijdschap 
en verdriet. Er zijn dagen en 
momenten in ons leven, die ons veel 
doen: voldoening in je werk, een 
kostbare ontmoeting, een waardevol 
gesprek, een schitterende vakantie. 
Maar ook weten we, dat lang niet 
iedereen zo'n ervaring heeft, voor wie 
het leven vol tegenslagen en teleur
stellingen zit. 

riek 
Herenmode 

Positieve kijk. 
En dan komt er toch weer dat nieuwe 
jaar met een aantal terugkerende 
momenten: o.a. ook het carnaval. 
Ook hier wordt heel verschillend op 
gereageerd en mee omgegaan. In 
ieder geval ~ probeert de-- Stichting de 
Peelstrekels in Deurne o.l.v. de Prins 
en de Raad van Elf ieder jaar weer 
opnieuw inhoud en vorm te geven 
aan dit gebeuren. De drie dagen, die 
vooraf gaan aan de voorbereidingstijd 
op het Paasfeest, dat ons uitnodigt tot 
een positieve kijk op het leven. We 
noemen dat ook wel het "en-toch
geloof'. 

Deurne, Stationsstraat 26 - tel. 312297 

Asten, Emmastraat 4 - tel. 695141 

Hallo allemaal .... 
Carnaval 1997 begon goed. We 
konden namelijk onze nieuwe pakjes 
showen. Deze waren gemaakt door 
een aantal dames, en gezweet dat ze 
hadden. Het maken van deze pakjes 
is nog niet zo makkelijk, hè Henri
ette. Want jij moest alles weer los 
tomen als het niet goed was. Maar 
alles komt goed, was ons motto. En 

. ziet, daar stonden onze Dansmarie
tjes met de prinsonthulling, en de 
Oh's en Ah's waren niet van de 
lucht. ch1tterend. Dames naaisters, 

· nogmaals bedankt! 
Zo. en daar stonden onze Dansma
rietjes prachtig in het pak. En wat 
dacht . jawel iedere week viel er 
wel iemand uit, geveld door de 
griep. Maar soms stonden ze ook 
half ziek op 't podium. Knap hè. Zo 
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ziet u maar uit welk hout onze da-. 
metjes gesneden zijn. Henriëtte en ik 
zijn erg trots op onze Dansmarietjes. 

Prinsenwagen. 
Ons programma zat m 1997 weer 
erg vol. . 
Vanaf de prinsonthulling tot aan het 
popverbranden hebben we zo'n 15 
keer opgetreden met ons dansje. En 
we hebben natuurlijk ook op de 
Prinsenwagen gestaan tijdens de 
optocht. In een reuze komkommer 
van Prins Christ I en Prinsês Franca. 
Het is ieder jaar weer ontzettend 
leuk om op de Prinsenwagen te mo
gen staan. En dan al die mensen die 
je langs de weg ziet stàan, weer of 
geen weer. 
Na vier dagen ho sen en feesten is 

In de schaduw hiervan staat het 
. carnavalsfeest. Deze dagen zijn er 

eigenlijk voor bedoeld om die voor-· 
bereidingstijd, de vasten-tijd in të 
luiden: een ernstige tijd van bezin
ning dus. 
De drie dolle dagen, zoals het. car
naval ook wel genoemd wordt, kan 
heel goed een bijdrage léveren tot 
bezinning, maar dan meer op een 
ludieke en plezierige wijze: feest 
vieren en ·lol hebben met elkaar, de 
betrekkelijkheid van alles eéns te 
bezien. Ook dat is leven en geeft ons 
de kans er met volle teugen van te 
genieten, en toch wordt het past echt 
genieten, als we elkaar de ruimte 
geven om in vrijheid met dit carna
valsfe~st om te gaan en elkaar op 
waardige wijze te benaderen en te 
betrekken bij dit feest 

.1 . 
WDeWaterman 
VIJVER- en AQUARUIM 

SPECIAALZAAK 

Industrieweg 25 - Deurne 

Telefoon + Fax: 0493 323826 

het dinsdagavond geworden en eten 
we gezamenlijk bij Jozef en Gon 
Hendriks aan 't spoor. Dat is altijd 
heel gezellig, maar, er vloeien toch 
ook wat traantjes hier en daar. Want 
de vermoeidheid en emoties worden 
ons dan een beetje teveel. Maar dat 
is ook zo weer over want Carnaval ' 
1998 is zo weer hier en ook dan 
lusten we weer "bier"(limonadé). 

Repetities. 
Terwijl we dit schrijven is het al
weer 10 oktober en zijn alle voorbe
reidingen weer in volle gang. De 
repetities zijn weer gestart ·zodat u 

r, 
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Gemeenschapsfeest. 
Want dan pas is het echt feestvieren, 
als we elkaar vrij laten en vrijheid 
geven om deel te nemen. Toch hoop 
ik dat de carnavalsverenigip.g in deze 
dagen een . bindende factor kan zijn 
om het te laten uitgroeien tot een echt 
gemeenschapsfeest, waarbinnen ver
bondenheid en vriendschap de boven

. toon mogen voeren, waarbinnen we 
als gelijken met elkaar kunnen en 
mogen optrekken en samen mogen 
. genieten van de humor, die ten 
grondslag ligt aan dit feest. · 
Ik wens iedereen datgene toe, wat hij 
of zij mag verwachten van deze 
dagen in al1e rust of te midden van de 

,..hossende menigte. 
En moge ·de Prins en zijn gevolg 
goede 'voorgangers zijn van dit 
carnavalsfeest: Alaafl ! 

Pastor A. Hasselman 

Alles voor de 

•auto •tuin 
. •kamperen 

•hobby 
•sport 

Leembaan J Deurne 
(Langs het spoor) 
Tel. 0493-317777 

met de komende carnaval weer kunt 
genieten van een nieuwe dans van 
onze "marietjes". We hopen u weer 
te ontmoeten tijdens het Klotgemul 
of een van de Gala-avonden en 
zwaait u ook weer naar ons vanaf de 
stoeprand? ' 

Namens de 'Dansmarietjès, 
Christine v.d. Anker, trainster 
Henriëtte Martens, begeleidster. 

Groetjes en Alaaf, 
Wies, Kim, Marloes, Britt, Sandra, 
Minke, Rom . en Renske. 

,/ 
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Verzekeringen - financieringen - hypotheken · 

Tel. : 0493-317759 

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

• EXTRA KOSTEN ! 

Helmondseweg 59 - 5751 GB DEURNE 

-Ji4 BEDRIJFSWAGENS-DEURNE ' 
". • . 0493-313372 

Jan Tooropstraat 5 
5753 DK Deurne 
Tel ~ : 0493-313372 
Fax: 0493-322402 

-HO·IZE 
i(OUWFE 

'E.N HU~ë 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

HaLenson 
Deurne 

Hans Koppens 

• w#-L 
Tel. 0493-319704 

Fax: 0493-316942 

E-mail : HaLenson@club.tip.nl 

Novell® support & systeembeheer -Dealer Stark Texel 

~4 ~44~ LE1' · 1'E~ fl,1 fl'W P4", 
. ~ - 44~ · POE HET 4~V4L 
8 ~E~~HE,PEN 'N PE Q41' 

RAZOB wenst u drie vrolijke dagen 

nv regionale 
afvalverwerkingsmaatschappij 
zuidoost·brabanl 

Gulberg 9 
Postbus 252 

5670 AG NJenen 
te1efoon 040-2907200 

telefax 040-2839025 
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'De Pee/strekels' Deurne Januari 1998 

van de c.s. Pee/strekels Deurne 

PROCLAMASIE 
\ 

No weeke van spanning um vural onse mond 
nie veurbai te praote sto ik hler dan as prins 
over ut Pilstrikkelrijk. As gehore en getoge 
Pilstrikkel is ut vur meen vur Anja en de kin
der unne growete eer um carnaval 1998 te 
mugge leie. · 
Al hoewel ik veul minder gewigt in de schael 
te /egge heb as meene vurganger Prins Christ 
dun Uurste die saome mi prinses Franca er 
ne schitterende carnaval 1997 van gemakt 
hebbe, wil ik saome mi Anja onze Twan en 
Sandra en de steun van alle Strikkelinnekus 
en Strikkels er unne mooie carnaval 1998 
van maoke. 
Da de optocht di jaar nog groter en schonner 
zal warren dan vurig jaar. 
Da ut teit wort da de buurt uit de kerkstraot 
na jaorre wir an de optocht mee du en da de 
buurt uit ut kwikstrutje di jaar zeker nie ach
ter kan blieve. 
Da ze bei Vedder en bei de Voetbalbond meen 
tot nao de .carnaval mear zalle moete misse 
as ze gewend zijn. 

Strikkelinnekus en Strikkels 

WAi HOUWE UT SPORTIEF ZONDER GEELE 

EN ROOIE DAN WORDT CARNAVAL 1998 

UNNE HILLE MOOIE! . 

ALAAF! 
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Bij De banl«kun je "ook tijdens het carnaval, 
dag en nacht, geld opnemen bij de automaat. 

. Wel zo makk.elijk dus. Veel plezier. 

De hoofdsponsor van De carnavalsoptocht 1998. 

ABN·AMRO De bank 

Deurne: Martinetstraat 21 
Stationsstraat 36 

(0493) 316811 
(0493) 314141 
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Voor de 11 e keer!! 
Carnaval 1998 wordt voor ons een 
bijzonder, misschien wel bewogen 
jaar! 
We doen 't voor de elfde keer! 
En we kijken hierbij terug op 11 
dwaze, dolle, ontroerende, liefde
volle, supermooie carnavalsjaren! 
Waar vele creaties ons hebben be
geleid. Samen kwamen we op idee
en, zoals: gestrikt, in pinky lady 
panther, in hommel, raddraaiers, in 
pintdol; zo maar enkele thema's 
waar we ons op hebben uitgeleefd . 
Ook qua groep hebben Ansy, An
nemarie, Rian en Truus ons bij ge
staan. Maar de harde kern zie je hier 
op de foto , van links naàr rechts: Ine, 
Hennie, Gerrie (onze wijze uit 't 
oosten), Thea, Hanneke. 
Gerrie krijgt de complimenten voor 
haar ludiek en elke keer mooie hoe
den, Thea en Hanneke nemen het 

naaiwerk voor hun rekening en Hen
nie en Ine leven zich elk jaar weer 
uit op de uitdeel-weggeef trofeeën!! 
Leuk is het voor ons om te zien dat 
sommige carnavalsvierders alle frut
sels van al die jaren bij zich dragen. 
Nu is het met de 11 e keer ook onze 
laatste keer, snik, snik. Néé, niet van 
carnaval vieren, dat zit ons in het 
bloed. Nee, maar wel om als groep 
hetzelfde voor de dag te komen. We 
gaan er nog één keer tegenaan en 
ons best er op doen en samen met 
onze 'jongens' de Pink Panthers 
maken we er weer een 1;per, dolle, 
muzikaal en geweldige carnaval van. 
Eens komt de tijd dat 'n verandering 
goed is en dat leek ons met 11 e' per
fecte timing! 

Ine, Hennie, Gerrie, Thea en Hanne
ke. 

De Peelstrekel huilt 
Onverklaarbaar fenomeen ontdekt in Deurne 

Van onze verslaggeefster 
I 

DEURNE - De Peelstrekel, het beroemde symbool van de carnaval, huilt 
tranen met tuiten. De maker van de pop, Piet Lutjes ontdekte het gisteren. 
Inmiddels komen vanuit alle delen van het land cameraploegen en andere 
geïnteresseerden naar Deurne om een glimp op te vangen van de huilende pop. 

'Ik ging zoals elke dag even kijken bij 
de pop of de verf al droog was en of 
ie niet ingezakt was', aldus Lutjes. ' 
Ik bedoel. de pop is zó belangrijk 
met de carnaval dat je daar erg 
voorzichtig mee omgaat. Nou, en 
toen ik gisteren ging kijken was de 
verf op de kop helemaal uitgelopen. 
Ik kijken of het dak misschien lek 
was, maar nee hoor ik kon niks 
vinden waardoor die kop zo nat zou 
zijn geworden. En toen zag ik het 
ineens D'r kwamen gewoon tranen 
uit z'n ogen. ou, en toen heb ik 

natuurlijk meteen naar de krant 
gebeld.' 

Bedevaarten. 
Er zijn inmiddels al cameraploegen 
uit het hele land 0p wég naar de 
huilende Peelstrekel. Ook waren ér 
gisteren al meteen een paar mensen 
die keken of er misschien bede
vaarten naar de pop georganiseerd 
kunnen worden. 'Ja, ze verwachten 
heel veel mensen. Maar ja, die 
moeten dan maar komen hè. Als ze 
maar weten dat ie met de carnaval 

DE PEELSTREKEL 
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Pink Panther Revival. 
Als voor Hannoniebal-gangers de · 
carnaval "s zaterdags 's avonds al 
begonnen is, begint voor de meeste 
bewoners van Peelstrekelland carna
val pas 's zondags, als de optocht 
gaat trekken. In drommen en dikke 
rij en staän ze te :wachten, tot ie er 
aan komt. 
Wij Panthers do,en niet anders. We 
st(!.an te trappelen om te kunnen be
ginnen en we helpen mekaar dan een 
beetje over d'n drempel ·heen. In de 
buurt van de kiosk blaz;en we onszelf 
de carnaval in en dat valt goed ·bij al 
degenen die daar in grote getalen 
staan te wachten. 

1 • 

Als de weergoden een beetje mee-
werken is de jipspanning gauw ge
noeg op peil en zit er de swing, onze 
style van muziek maken, snel in. Die 
houwen we erin: 3 dagen lang!! 
Met plezier probyren we op één van 
die dagen met onze muziekbijdrage 
de bewoners van het Rijtven of de 
Nieuwenhof mee . te laten genieten 

op die gekk:e--dolle dagen. In het 
Deurnese duiken we dan hier dan 
daar op, maar voor ons zelf is het · 
hoogtepunt op ons eigen . "Rooi 
Hoedjes Fist" in café "In den sleu
tel" (van Hoof Stationsstraat, naast 

\ ' 

Blokker). 
Ze wet~n het al: Al enkeie jaren 
volle bak, genieten van swing mu
ziek . op çarnavalsmaandag vanaf 
15.00 uur tot ± 19.00 uur. Bij bin
nen.komst gemutst worden met een 
rooi hoedje en weten dat er een .flin
ke taart van ons eigen clublid Victor 
Schiks in qe koelkast klaar ligt voor 
degene die met het mooiste rooi 
hoedje b~nneukomt. 
Dus onthouwen: CAR.NA VALS
MAANDAG binnen lopen bij: m 
den sleutel. 
Alle bewoners van Peelstrekelland: 
Een fijne carnaval. 

Pink Panther Revival. 

Keukencentrum M. BERKERS 

~~ klJ IS OK .NOG 

ANNE MER 

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

gebruikt moet worden.' Aldus de nog 
steeds verbijsterde Lutjes. 
Diverse wetenschappers hebben 
belang-stelling , getoond voor de 
huilende Peelstrekel. 'Het is heel 
bijzonder. Een pqp van papier maché 
die ineens gaat huilen. We willen het 
graag nader onderzoeken', zegt 
professor Popjes. 'Ik heb mij ver
diept in eerdere gevallen van huil
ende voorwerpen. Je kan dus wel 
zeggen dat ik een kenner ben.' 

De Wieger. 

Als de pop door de wetenschappers 
helemaal onderzocht is zal deze te 
zien zijn in museum de Wieger. De 
schuur waar 'de pop zich nu bevind is 
niet geschikt om veel bezoekers te 
ontvangen. De directie . van de 
Wieger is blij met de bëslissing de 
pop bij hen onàer t~ brengen. 'We 
verwachten zoveel mensen, die kun
nen we dan het beste ontvangen in 
ons prachtige museum', · lief- de 
directie ons weten. 
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BAVARIA 
BIER 

Vakmanschap in marmer en graniet 

Arte Di Granito bv 
- Dr: Hub van Doorneweg '18 

5753 PM DEURNE 
Tel. (0493) 32 14 25 
Fax (0493) 32 26 79 

~ 
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GROENTEN EN FRUIT 

LIJSTEN 
MAKERIJ 
J.V.DZWAAN 

Zeilbergsestraat 90, Deurne TEL. 0493-313712 
Marktstraat 5, Asten TEL. 0493-695846 
Telefax: 0493-314493 

• duurzaam bouwen 
··:.::: · x 

ll"'"i1i i;~ nd " 
1:::1::.111·1111:·' • in planco ~~ i t ~i=~~~~ 

Voor gezond brood 
en vers gebak !! 

ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ lili 
Floreffestraat 7 Someren tel. 491590 
Liesselseweg 16 Deurne tel. 312518 

"De Meenr- Heiakker - Deurne 
Dronken kastelein : Uit 
het lood gieter. 

• • • • ~ 

ALGEMO n· • • u " ~ "' MONTAGE 
~ ~· ~ 

• "' 
~ 

Algemo Montage BV Dr. Hub van Doorneweg 18 5753 PM Deurne 
Telefoon 0493-319571 Fax 0493-321616 

• • • • 

ALVEMAI" • • 
• • • 

• • • 
• • 

• 
Alverna Deurne BV Dr. Hub van Doorneweg 18 5753 PM Deurne 

Telefoon 0493-321545 Fax 0493-321142 

' 
RAMEN - DEUREN - PUIEN IN HOUT - KUNSTSTOF -ALUMINIUM EN STAAL 

I 
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Ervaringen van ''de buurt'' 
Op zondag 29 december werd tot 
onze grote verrassing Christ Man
ders uitgerqepen tot Prins carnaval 
1997. Dit terwijl ik notabene even 
daarvoor nog met hem een optreden 
verzorgd had als Kerstman, dit ter 
decoratie van het showballet. 
Na van de schrik bekomen te zijn 
kwam al gauw het idee naarboven 
om een inmens grote komkommer 
op de luifel van zijn winkel te bou
wen. Dit weer naar aanleiding van 
zijn lijfspreuk: "kom kommerin, 
kom kommerbij". Dezelfde dag heb
ben we met vrienden de winkel ver
sierd. De maandag daarop zijn Ad 
van de Mortel en ik de straat afge
weest om geld in te zamelen voor 
winkel- en straatversiering en om de 
mensen uit te nodigen voor een ver
gadering. 

Komkommer. 
Deze vergadering werd heel druk 
bezocht en er kwamen veel ideeën 
uit "de zaal naar voren. We besloten 
om een reuze tomaat voor de ingang 
te plaatsen onder de komkommer en 
om de gehele straat te versieren met 
allerlei groente- en fruitsoorten (70 
stuks). Gezien. de korte tijd die we 
hadden tussei;i onthulling en receptie 
van de Prins, was het bijzonder fijn 
dat de buurtgenoten in grote getale 
kwamen zagen, timmeren, schilde
ren etc. etc in de fantastisch grote en 
verwarmde loods, spontaan aange
boden door Jo en Leny van de Mor
tel. Thuis waren de dames ook druk 
doende met het vervaardigen van de 
stropdassen en spandoeken. En ook 
de liedjescommissie zat niet stil. 

Vakwerk. 
Op de receptie van de Prins was de 
buurt zeer goed vertegenwoordigd 
en werden er cadeaus namens ons 
overhandigd. De eensgezindheid 
onder de buurt was duidelijk waar-
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neembaar. Op vrijdag 17 januari 
hebben we de komkommer op de 
luifel gezet en de gev~lverlichting 

aangesloten. 's Zaterdags werd in 
alle vroegte onder vakkundige lèi
ding van Jeroen de Bijl de tomaat 
voor de winkeldeur geplaatst. Ter
wijl de ene ploeg deze werkzaamhe
den uitvoerde, ging een andere ploeg 
rond om de vele gevelversieringen 
op te hangen. De verf, geséhonken 
door Hoeka, was 's avonds nog maar 
nauwelijks droog of het Prinselijk 
paar en huri spruiten werde.n-doar de 
Hosbengels, familie e"n vrienden 
af gehaald voor de feestavond 
"Rondom de Prins". Van tevoren 
was de buurt druk aan het repeteren 
om een lied ten gehore te brengen bij 
café van Hoof. Toen het Prinselijk 
gevolg voorbij kwam, sloten we 
achteraan en liepen naar de Vier
span, gekleed in boerenkiel en 
"Prins Christ-stropdas". Deze avond 
was een daverend succes mede door 
de_,. vele optredens die er verzorgd 
werden. 

Eindelijk carnaval. 
Ook tijdens carnaval bleef de buurt 
het Prinselijk paar volgen. Op de 
slotavond heb ik met de PR-cie de 
k.omkommer van de luifel verwij
derd en naar de Residentie van de 
Prins gedragen. 
Na afloop is de komkommer door de 
buurt naar de Markt gedragen en 
verbrand in plaats van de traditionele 
Peelstrekelpop. 
Dit gebeuren werd gadegeslagen 
door een in grote getale opgekomen 
menigte. Wij als buurt hebben een 
hele leuke en gezellige carnaval ge
had. ~amens de buurt wens ik Prins 
carnaval 1998 en zijn gevolg een 
even zo fijne carnaval toe. 

Alaaf, 
Han Wouters. 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

*Milheezerweg 31 
*5'752 BB Deurne 

*Tel. 0493-312337 

Winkelverkoop van: Verf - Glas - Behang 

K wisnie World Productions 

B a h a m a ' s - Van uit een 
strandstoel onder een wolkenloze 
hemel op een parelwit strand kan ik u 
mededelen dat het goed, heel goed 
gaat met Kwisnie World Prodqctions. 
Zoals bekend is het start- en doorstart 

· kapitaal tèn volle besteed (lees: 
verbrast. red.) en wordt overwogen · 
meerdere donatiés in ontvangst te 
nemen. De bedrijfsdoelstelling: 
Puissante rijkdom, mag als behaald 
worden beschouwd. · Als Genera! 
Manager, directeur en eigen mede
vennoot mag ik niet klagen. 

Teneinde de bedrijfsdoelstelling, hoe
wel reeds gehaald, verder te perfecti
oneren is besloten tot het op de markt 
brengen van een nieuw product. Wat 
zeg ik ? Een geheel nieuwe lijn. Een 
hele range aan producten. Producten 
waar de gemiddelde consument niet 
zonder kan. 

VD's , wat staat voor : Verscheidene 
Diversen, zullen binnen een mum van 
tijd de markt gaan veroveren en zo 
veel geld in het laatje brengen dat een 
verblijf van de genera! manager op de 
prachtige Bahama's tot in lengte der 
tijden voortgezet kan worden. 

Genera! manager K wisnie World 
Productions. 

Geen klus te zwaar. 
• Voor al uw hout en plaatm·ateriaal 
• Diverse soorten meubelpanelen 
•Wand- en plafondbekleding 
•Hang- en sluitwerk 
•Tuingereedschappen en 

tuinafscheidingen 
• Verven, beitsen en lijmen 

• • 
SNELLE LEVERING - LAGE PRIJZEN 

, HOUTHANDEL H-OLTEN B.V. 
Veldstraat 37 - Deurne 
Tel. 0493·312346 - Fax 0493·316917 

Café-Biljart 

"DEN THIJSS" 
Spoorlaan 17 - 5751 JM Deurne 

Tel.: 0493-31 38 62 

Wij wensen 
iedereen veel plezier 

Met carnaval!! 

Hennie en Bert 
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Het rijk van de Serpetines 

Als de kerst en het oud- en nieuw
feest voorbij zijn, begint het bij de 
bewoners van het Rijtven weer te 
kriebelen. Hoe zal de zaal en het café 
er dit jaar uit zien, wie worden er dit 
jaar Prins en Prinses, wie w_orden er 
gekozen voor de Raad van Elf en 
welke dweilorkesten komen et dit 
jaar een bezoekje brengen aan het 
rijk van de Serpetines. Zouden de 
Peelstrekels ook weer komen en wie 
is hun Prins en Prinses en zouden de 
Hosbengels dit jaar ook weer mee 
komen. U leest wel dat het carna
valsfeest een zeer belangrijk gebeu
ren is op het Rijtven, 5 dagen lang 
gaat de boel op z'n kop en de difec
teur Dhr. P. Bekkers geeft graag de 
sleutel van het Rijtven af aan de 
nieuw gekozen Prins. 

Sleutel. 
Na de fusie met de Othmarusstich
ting twee jaar geleden is deze sleutel 
alleen maar groter geworden en van 
goud. Op deze sleutel staat de naam 
Stichting Oro. Het Rijtven is nu een 
onderdeel van deze stichting. Oro 
betekent in het Spaans goud en deze 
kleur komt tijdens het carnavalsfeest 
veel voor in de versieringen en de 
kleding. 
Op · woensdag voor het carnaval 
wordt- op het Rijtven bekend ge
maakt wie de nieuwe Prins en 
Prinses en wie de leden van de Raad 
van ·Elf zijn. Samen met de dansma
rietjes geven zij, na het voorlezen 
van de proclamatie, het startsein 

· - voor het carnaval. 
Op zaterdagmiddag barst het feest 
echt los. Met de medewerking van 
het orkest De Klutsers, die al 15 jaar 

. lang de zaterdagmiddag vrij houden 
om met hun muzikale klanken een 

grandioze . start aan het carnavals
feest te geven. De vader en moeder 
van de Prins en Prinses worden in 
het zonnetje ge_zet en er worden drie 
grote onderscheidingen uitgereikt 
aan bewoners of medewerkers die 
zich extra verdienstelijk hebben 
gemaakt voor het carnavalsgebeuren. 

Zondag. 
Op zondag feesten we door in een 

se gelopen wordt en waar de fris
cbn1ken en bier rijkelijk uit de tap 
stroomt. Je ziet ook dat veel bewo'
ners de Prins en Prinses uit Deurne 
de hand willen schudden. Als dan de 
mannen van de Pink Panters nog 
eens de zaal binnen komen is het 
carnaval weer helemaal compleet. 
Een echt feest waar de bewoners van 
het Rijtven al weken naar uitkijken. 
Een feest waar vele muzikanten en 
de Peelstrekels uit Deurne aan 
meewerken. We hopen jullie dan 
ook weer in 1998 te ontmoeten in 
het rijk van de Serpetines. 

iets lagere versnelling, vele bewo- rr.=======================================================jf] 
ners gaan als het weer .het toelaat 

ons niet hun bez~ek. De Prins van de 
Serpetines en zijn gevolg wachten, 
com-pleet met een echte prinsenket
ting ge-schonken door de Peelstre
kels, het hoge bezoek uit Deurne op 
in de biekorfzaal, alwaar de Prins en 
Prinses van de Peelstrekels een 
onderscheiding krijgen in de orde 
van het Serpetinesrijk. Onder leiding 
van de Hosbengels is er dan een 
groots carnaval waar menig polonai-

Alaaf Pim Luijckx 
Ontspanningsleider 

naar de optocht kijken en sommige 
doen zelfs met de optocht mee. Voor 
de bewoners die achter blijven is er 
een carnavals disco. 
De maandag is binnenloop dag. Het 
Stief en de dweilorkesten zoals 
Bloast Urn Op en Hotch Potch 
zorgen er voor dat de bewoners die 
dag niet stil blijven zitten en dan 
blijkt maar weer eens te meer hoe 
onze bewoners genieten van live 
muziek. Als et. dan ook ·dweilorkes
ten zijn die ook een bezoekje aan het 
Rijtven willen brengen zijn die van 
harte welkom op ons carnavals feest. 
Op dinsdag vereren de Peelstrekels 

~ · 

\1 b 
~~~~~t~ J ~t JH~~ ~t~~~t 

Oude Liesselseweg 25 5 7 51 WN Deurne 
telefoon 0493-312381 fax 0493-320966 
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STRIKKELKESIRINT 
; " '{ 

Ukkepukkebal 
Gratis toegang voor iedereen maar, .... de Kinderen zijn de 

baas!! · 

Ook dit jaar is er voor jullie een eigen Ukkepukkebal. . 
Je vader en moeder mogen natuurlijk wel meekomen, maar het Ukkepukke
bal is speciaal voor de kleine Strikkelkes. Natuurlijk ~ijn de Prins en zijn ge
volg ook van de partij . En dit keer wordt het echt een dolle. boeL Want dit 
jaar wordt het Ukkepukkebal bez9cht door ..... . 

Kloontje het Reuzenkind 
uit 

Het Land van Ooit. 

Zij komt samen met jullie hossen en springen op de vrolijke muz_iek van de 
kinderdisco. Kloontje zal jullie laten zien dat in He! Land van Ooit de Ooiters 
ook flink feest kunnen vieren. 

Ukkepukkê 
· ·~ v bal 

Jeugdorke~t van de Koninklijke Harmonie Deurne 

Kloontje het Reuzenkind uit het Land van Oo_it' 

Dansmarietjes van CV. de Peelstrekels 

~ r . Kinder di~co 

~ ~ Prins 

De grote Peelstrekel 
Kleurwedstrijd. 

De juf of meester deelt in de klas 
een kleurpiaat uit die je zo mooi 
mogelijk mag inkleuren. 

Alle kinderen vap de eerste groepen 
van de basisschool kunnen hieraan 
meedoen. 

Maak jij de mooiste kleuïplaat dan 
krijg je een heel speciale prijs. 

Vraag een kleurplaat aan je juf of de 
meester en kijk wie er op de 
kleurplaat staat. 

Weetjij ,het al...".? 
.. . ... " dan nu maar vlug 
kleuren ...... ! 

De Kinderoptocht. 

Doen jullie mee aan de 
Kinderoptocht? ' 
Het is heel leuk. 
Maak van je bolderkar of skelter een 
echte carnavalswagen. Of verkleed 

. jezelf als clown of iets anders en 
loop samen met je vriendje of 
vriendinnetje mee in de optocht. 

Je loopt vooraan in _de optocht achter 
de Harmonie, zodat 'iedereen je goed 
kan zien. En als je aan de optocht 
mee doet, dan wordt je ook een klein 
beetje beroemd, want iedereen dieje 
kent, mag komen kijken. 

Als je'io dapper bent om mee te 
doen met de Kinderoptocht, dan win 
je altijd, want iedereen krijgt èen _ 
leuke prijs!! 

Heb je al een leuk idee? 

hoe je je kunt aanmeldèn staat 
vermeld bij de Grote Optocht in 
deze krant. , 

Het Ukkepukkebal vindt plaats op dinsdag 24 februari in de Vierspan · van · 
10.30 tot .lJ.00 uur. l>e toegang is gratis . .Het Ukkepukkehal wärdt georga
niseerd door de Commissie van Bijstand van de Koninklüke Harmonie 
Deurne en stichting De Peelstrekels. 
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Gratis entree. 
De kinderen ontvangen 

een verrassing ! 

v 

~--\-\_\\_~\-\\_ · 

Kind.erop tocht. 
Ook dit jaar 

hebben we verenigingen en scholen 
aangeschreven orri hen enthousiast te 
maken voor deelname aan onze op
tocht. De kinderen krijgen allemaal 
een consumptie aangeboden in de 
Vierspan en er is . voor elke deelne
mersgroep een prijs ter beschikking. 

Tevens ontvangt 
elke deelnemer (= inschrijver) een 
beker als aandenken. Dus ·kinderen, 
spoór school en vereniging aan om 
-deel te nemen aan de optocht. 

-

' ' 
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PuHshaw weet .IJ ·; 

Il ~\. ~ . feesten! . 
J1 ,,,~~ 

org~niseren: het standaard

feest. Wilt u meer weten over 

een feest dat ande.rs is dan alle 

andere? Belt u dan voor een vrijblijven

de afspraak. 

Haageind 46 Postbus 302 5750 AH Deurne Tel. 0493-310505 Fax: 0493-320260 

H. Mesdagstraat 2 Postbus 6'3 5750AB Deurne NL Tel. 0493 323196 Fax 0493 323 196 Medio 1998 Rijt-West Deurne = Voor de 25ste keer op stap 
: Zilveruitje 

De goedkope kapper knipt 
voor een piek haar en hem 

·VAN GOCH REIZEN 
Luxe touringcars van 14 tof 58 personen 

Machograaf 
waaronder een touringcar met lift geschikt voor rolsteolpassagiers. 

Vraag vrijblijvend prijsopgave. 

Dat het dak van de Arena 
lekt ·is helemaal niet zo 
raar : dat komt door de 

Zonen van heren kunnen 
kastelen erven 

Wij verzorgen ook al uw reizen in binnen- en buitenland. 
~ Haal onze gratis brochure op. 

fabriekstraat 40 5753 ah deurne 
Telefoon 0493-312375 telefax 0493-321353 

opening! 

wij lopen graag op de zake~ Y~~ · 

DE ACCOUNTANTS, BELASTINGADVISEURS EN JURISTEN ~ VAN ABAB 
VORMEN GEDEGEN ADVIESTEAMS. 
GEBODEN OPLOSSINGEN ZIJN STERK TOEKOMSTGERICHT. 

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

1 

~ WILT U MEER INFORMATIE OVER DE DIENSTEN VAN ABAB'? BEL DAN ONS 
KANTOOR IN DEURNE AAN DE POORT 6, TELEFOON 0493-314210 

ACCOUNTANTS - BELASTINGADVISEURS -JURISTEN 

t , • • 

/< ~ aldenzee b.v. · 
aannemersbedrijf 1 - .1 deurne · Chinees-Indisch specialiteiten restaurant 

-- -- · " . .;,;-- · "HO-W AH" 
. t.t~LMONDSEWEG ~2 , '°' "'.' T~L- Oli93-31~3 . ~ • ··, ·., 

FAX 0493~320943 ·:· . • ·' VLIERDENSEWEG 160 ~ TE~ 0493-314629 . 
.._4 "'° . " ",, ".r~t·,-.:t 1,, ~~ ~ · !..i .... ~·,\ .: 

,, - ~ · -t· ·~·· - " 

.. ''-'t~ SinHozefstraat 11 - St. Jazefparoèhie 
~ ~ "'5 r ...; . ! ~: i·: -.;· J f' '-{ .• i ~ .... . ? 

Tevèns ook afhalen - Oq~ _ met carnaval goede chinese menu's. 

3& -
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• V errass1ng .. 

Na een dienst in de Walsbergse kerk, 
met medewerking van de jeugdprins 
en zijn gevolg, keerde ik op 
Carnavalszondag 1997 terug naar 
huis. De eerste aanzetten van een 
blaaskapel klonken door W alsbergse 
dreven. "Dat moeten de Hosbengels 
zijn die naar hun nieuwe ere
hosbengel trekken", was mijn eerste 
gedachte. Nietsvermoedend kw~ ik 
thuis, waar mijn echtgenote en 
kinderen druk in de weer waren om 
kennelijk veel bezoek te ontvangen. 
De naderende komende muzikale 
klanken deden me toen beseffen, dat 
een hulde nabij was. Opgesteld voor 
onze voordeur zetten de Hosbengels, 
met in hun kielzog een schare 
erehosbengels, hosbengelfamilie
leden en fervente fans, hun serenade 
m. 
Op de van hem bekende humor
istische wijze sprak leider Jan van de 
Loo de nieuwe erehosbengel en 
echtgenote lovend toe, daarbij me
morerend mijn activiteiten voor het 
jeugdorkest, voor het jeugdcarnaval 
in Walsberg en voor het Deurnese 
carnaval in het algemeen. Natuurlijk 

Aannemersbedrijf 
Gebr. Van Doorne B.V. 

Re~ds 50 jaar uw partner 
in bouwzaken 

Helmondseweg 75 - Deurne 
Tel. 0493-312816 Fax 0493-310387 

Mobiel· 06-53923578 
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Merkpen werpen : Parke
ren ... 

werd ook mijn enthousiasme bij op
tredens van de Hosbengels niet ver
geten. 
Nadat het prachtige ereteken van de 
Hosbengels mijn borst &ierde, zorgde 
het U ZIJ DE GLORIE voor een 
stijlvolle afsluiting buiten. 
Met het hele gezelschap naar binnen, 
onder het genot van koffie, vlaai en 
sommigen ·al een pilsje, werd het al 
een vroeg, gezellig carnavalsfeest, 
vooral ook, omdat de kêrsverse ere"' 
hosbengel zijn favoriete muziek
nummers ten gehore · mocht laten 
brengen. 
Een tocht in een koetsje door het 
centrum van Deurne, temidden van 
de musicerende kapel, [~ maakte een 
einde aan een verrassende, onver
getelijke carnavalsochtend. , 
Dat ook de 'nazorg' goed voor 
elkaar was bleek enkele weken later, 
toen een videoband en foto's van de 
gebeurtenis af geleverd werdep.. 
Jan en medehosbçngels, geweldig 
bedankt!! · 

Sjaak Obers. 

AUTOBED 

Onderhoud personen- en lichte bedrijfsauto's 
APK-keuring gratis bij grote beurt 

Schaderegelingen en reparatie 
Levering en montage van accessoires 
Ver.koop nieuwe en gebruikte auto's 

Vlierdenseweg 94 5753 AG Deurne . 
Werkplaats: 0493-316126 
Autotelefoon 06-53984291 

Ik vind de• :Yt:hatchatcha 
een wat t'Yijfelachtige 
dans. !Jh~ " ·' 

.:·. 

DE !EELSTREKEL 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

(' woningbouw, utiliteitsbouw, . renovatie, 
restauratie, aanpassen van woningen, 
projektontwikkeling, KOMO-timmerw_erk 

.. MAGAZIJN 'DE MOLEN'DEURNE 
L.M. VAN GRIENSVEN-HOL TEN 

" 

Stationsstraat 34 
Telefoon 0493-312404 

· ~ 1 Mi~U~COS~~~c, ~ 
- 2000 PLUS 

Nu van 259,

voor ~~®~ca 

~ 

lndumastraat 19 
DEURNE 

AJWijkènde vorm 

Wor$tebroodjes 

Openingstijden: 

dinsdag tlm vrijdag 

van ll. 3 0 tot 1 7. 00 uur 

Tel. 0493-316878 

~~&[i~r& .. '-, 
KETEL & APPARAl'.'ENFABRIEK BV 

Postbus 9, 5750 AA DEURNE 
Wattstraat 1, 57q3 RK DE;URNE . 
Nederland 
Tel.: 0493-315300 
T~lefax: 0493-310945: 

'' Bel mobiel, óÓk als _Je . de "_: - . - · ~ McBig," een sehots- zwijl'l i 
.. .. J ~ 

· <!ffil!d kwijt. bent. . , 
." · ~. . . 

•:,J.., ,," -. " 
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De frêle roodharige man kruipt zeiknat uit het ondiepe bassin. Het prach
tig bruin massief wolle,i kostuum hangt als een verzopen kat om de s~hon
kigê schouders. De roodharige_wordt'op de voet gevolgd door zeven min
stens net zo natte mannen. Eenmaal uit het Wflter, dat aangenaam van 

'--- temperatuur is, schudden ze zich eens flink en daarna_onstuimig elkaar de 
hand en zeggen: 'Proficîat met je vijfde yerjaardag!' 'Op 8 .revers blinkt 
een zilveren bolhoedje, vanaf heden hoort de P.R./Cie erbij t · 

Afgelopen jaar vierde de P.R./Cie, 

gehe.el in stijl, haar vijfde verjaardag. 

'Ze deed dit in zwembad de Wiemel, 
staand in het. ondiepe bassin. De 

,receptiegasten die, in een lange stoet 

veorbij trokken aan de jarigen moes

ten of het water in of bukken om de 
feestvarkens een hand, danwel kus te 

geven. Oéh ze waren d'r allemaal, : 
Kees de Klerk (fan van 't eerste uur), 

de Zultkoppen met een krentemik, The 
Pink Panther vertegenwoordigá door 
een meter Apfelkom, 't Stief De 

voorzitter van de Peelstrekels, 2 112 
Wat eri ·· uiteraard ' prins Chfist, 

prinses Franca én de · kinderen., 

Natuurlijk vergete71 we de Nötje~ niet, 
de gades ·van het feestvierend octet, 
zij brachten in kikvorspak al zingend 
een ode aan hun mannen. De. 
muzikale nooi werd verzorg~ ' dÓor 

een g~deelte van "Krek Goe - ~ , 

waarschijnlifk was het d~ eerste ·keer 

dat de Clarinet in de 'Wiemel 

vertegenwoordig(/. wás! Na ~floi:Jp 
van het serieuze gedeelte werd in de 

. gezellige .bar van de Wiemel nog een 
w,reed feest ontketend, zodat ièdereen 

na afloop met rode chloorogen 
huiswaarts 'keerde. 

D'n dag is toch )capot . - _ -.-' 

Een vreemde brief 
Uiterlijk rustig, maar van binnen 
bevend van spanning' opent de 
roodharige man een enveloppe die hij 
zojuist van de deurmat heeft opge
.raapt. Geachte heer · Os, begint de 
brief. 'Ik ben geen heer Os' mompelt 
hij, maar hij dringt de opkomende 
wrevel terug en zijn ogen vliegen als 
bezeten' over _her fraaie briefpapier 
met watermerk. Naarmate hij vordert 
begint zijn ·gezicht, , doorleefd maar 
met een jeugdige glans,' steeds meer 
te glimmen. De briefîs uit: Met ~en 
flinke klap .. van zijn vlakke -rech
terhand op de J.inkerdii, zegt ·hij . ·: Stamtafel 
'Kwistutw~!' Zijn vrouw ziet hem De stamtafel ·zit vol, acht bolhoeden. 
~dus bezig 'en ~çhudt - ~aar ho?fd, je ! Serieuze gezichten. Morgen wordt er 
ziet ~:W .. denken . .': 'Wat heeft ie nou . proefgestemd. _Zenuwachtig .w?rd~ri 
weer. HIJ ku~t ZIJ~ vrouw en. trekt d~ acht kelen geschraapt, verfnssmgen 
deur achter zich d1cht. De bnef heeft staan voor- ácht neuzen. rDe betref" 
hij. v~( .~n zijn hand .gekle~d. ' Hij ~ fende te.kstbn ·worden do~rgenomen. 
stapt m ZIJn auto en ·beg1ntte bellen:· '~ Uit ·en te ná: Detàils worden naar 

· ' voren gehaald, aifvergroot, belicht. 
Nostalgisch boerenlandlevén I Articuleren : je moet ·verstaanbaar 
Tràag trekt de mist op. Het boe- zijn .. Het moet duidelijk zijn wat je 
renlandschap ligt er verlaten .bij. :Het wil overbrengen. Een Strepsil, een 
is vroeg, erg vroeg.- Er hangt iets in de Fishermans' Friend, Potters' Linea 
lucht, maar Wat het is dat kun je niet (o.a. voor rokers en redenaars) en 
omschrijven. Y an de ene kruit is het zelfs een · appel. Geen enkel middel 
heel geruststçllenq, yaii de andere om de stem irl ee9 op~iÎnale cqnditie 
kant juist dreigend. Als op het dek te krijgen' el). te houden : wordt 
van een oceaanstomer staat rood- en vergeten. De · stropäa8, zé mag niet 
zwartbont . vee te deinen: ·De vogels knellen, het jasje· niet- te 'lang. 
zwijgen, ver weg knort· eei;i eenzaam Schoenen gepoetst? · · · · 
zwijn: Een vroege . fietser zoeft over ~, . . ' · 
het. prachtige fietspad, gebogen over Nostalgisch boèrenlandleven il . 
_het stuur alsof er rondom hem heen Aan de akker ontstijgt een trage wáas 
geen wereld ontw~t. . , in het ochtendlicht. D~ aarçle geeft 

Sedertdien is er veel gebeurd. Dingen 
die de P .R./Cie aan het denken · 
hebben gezet. Èr z1Jn knopen. 
doorgehakt, nieuwe vrienden ge
maakt, een mysterie werd opgelost, er 
werd gezeild, er werd "'.ergadert, er 
werd gelachen, er werd gehuild, maar : 
er gebeurde ook iets heel spannends. 
Zo spannend dat het bijna niet te . Verkiezingen 

haar warmte terug . aan de dag. De 
warmte die haar -déze' nacht in een 
sluimer deed Vèrkeren ' wordt nu 
teruggeven aan· het kille ·bovenland.' 
Zacht trillend als slecht geslepen glas 
stijgt de wasem. Klanken verstoren 
deze. rust niet, ook al komen ze vanuit 
de immense Ghettoblaster die een 
vroege agrariër in ·zijn tra.ctorcabine 
geplaatst heeft. De cadans van de 
landbouwdieselslurper . blijkt . prima 
aan te sluiten op de luchtige klanken 
voortgebracht door een klein koor in 
de buik van het monster. 

vertellen is. Eigenlijk is het heel · 1998, over twee jaar is he~ vuurwerk 
geheim en we weten niet of we het_ groter, de voornemens veeleisendei:, 
,wel zullen vertellen., ~ullen we het. maar eerst zullen er keuzes gemaakt. 
toch maar doen?. , moeten worden. Kiezen. Stemmen. 
Och, d'h dag is toch kapot, doe mèr. Wordt Deurne een paarse gemeente? 

Passeert Gro~n de PvdA Links? ' 
. 19NU, ook in ~èt j.aar·2000? 
. Appeleren Christen Democraten aan 

~ "het gevoel?" Het Wasser; maar 'komt 
er ook weer een VVD? Een Deurnese 
Eenh.eids Partij met jonge politieke 
honden? Dit jaar P.R./Cie :;temmen? 

• . . 

. . . 
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NUMMERRRRRRRRRRRRl! 
'Hij is uit!' schreeuwt de roodharige 
en hij danst met zichzelf. Hij zinkt 
neer op de stenen · vloer van zijn 
woning, zijn · ógén naar het ~ pîafofl.diV 
gericht alsof hij daar enige aanspraak 
van verwacht. 'Hij is uit!' , 
'Nee hij is in!' Zijn vrouw komt de · -
kamer binnen, zwaaiend met een 
exemplaaP van de plaatselijke hitpa
rade. 'Kijk maar, hier op 1 !' en ze 
houdt het kleurrijke blaadje voor de 
ogen van de roodharige. 
'Verrék! Je hebt gelijk! 
Hij is in!' 

P.R./Cie: Stemmen! 

Het staat er echt. Op 1. 
Niet alles, wel het beste! 

' iu 
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P BELS T REKEL<SPOR T 
Benefietwedstrijd voor 
EHBO Deµrne. 
Door PeJe,KJetsers 

D e u r n e - Op 13 september 1997 heeft op sportpark "de Kranenmort~l'; te 
Deurne de benefietwedstrijd : Veteranen SV Deurne - Peelstrekels plaatsge
vonden. De rècette en overige inkomsten kwamen ten g.oede aan de EHBO af
deling Deurne. Tijdens de rust van de wedstrijd vond een demonstratie met 
Lotus slachtoffers plaats en verder verzorgde de EHBO lichamelijk gekwetste 
spelers. 

Het initiatief om het vorig jaar in het 
leven geroepen duel om de "Jo 
Verheijen schaal" te koppelen aan een 
goed doel en het te omringen met 
wereldsterren en een gigantisch ban
ket ria afloop is afkomstig van prins 
Christ 1 van de Peelstrekels en Jack 
Keijzers, bestuurslid van de veteranen 
en bedenker van de Jo Verheijen 
schaal.. Hans van Bommel vorst der 
Peelstrekels droeg / samen met de 
reeds genoemden zorg voor de 
organisatie v.an het spektakel. 

Sponsoren 
Naast een bloedstollend span-nend, 
maar bovenal sportief treffen was er 
rond de wedstrijd een heel program
ma gebouwd. De Bakelse showband 
Doè Mèr Wà verzorgde gedurende de 

Dît alles (en nu hebben we het nog 
niet eens over het regelen van een 
spelersbus en het contracteren van 
sterspelers!) kost geld, maar dankzij 
de goedgeefsheid van een aantal 
sponsoren kon alles zoals 't heet : 
Budgetneutraal geschieden. 

Het goede doel ~ 
Het goede doel, de EHBO afdeling 
Deurne, kon na afloop van de 
wedstrijd in de persoon van voorzitter 

1 mevr. Sterken uit handen . van Bert 
Clement Cv.oor-zitter '6n keeper van' de 
vete-ranen. PK) een symbolische che-

. que in ontvangst nemen. 's Anderen
daags na het tellen van entree- en 
overige gelden bleek de E»BO een 
bedrag van Fl. 1.200,-. toe te vallen! 

gehele wedstrijd de muzikale om- Prin~en Penalty Bokaal 
, ïijsting, Stiena (van de Stoeptegels) Voorafgaand aan de wedstrijd streden 

verrichtte halverwege de eerste helft de prins, de vorst en de Yoorzitter van 
de aftrap en Jan Strik die samen met de Pottenbakkers, de Dors(t)vlegels 
de wedstrij!ibal door een helikopter en de Peel-strekels om de prinsen 
werd ingevlogen zwetste er 's avonds penalty bokaal. In de komende editie 
na afloop in de kantine volop op los. zal de competitie uitgebreid worden 
Gesigneerde wedstrijdballen kon .men . tot alle carnavalsverenigingen. Dit 
winnen en tegen een geringe ver- eerste jaar wonnen de Peelstrekels 
goeding welke eveneens naar het overduidelijk de gigantische bokaal, 
goede doel ging werd er gebarbecued. maar onder mysterieuze omstandig
De bezoeker die het meest ludieke heden verdween deze onder de cape 
voorwerp bij zich had kon rekenen op ener prinsen. Naast de verdwijning 
een spectaculaire helikoptervlucht. van de klompen van de kersverse 

ZANZl-BAR 
MOLENSTRAA T 13 

TIJDENS DE CARNAVAL 
ZIJN WIJ ALLEEN 
GEOPEND OP 
ZONDAGMIDDAG 
TIJDENS DE OPTOCHT EN 
ROSENMONTAG 

WIJ WENSEN U EEN 
. PRETTIGE CARNAVAL!!! 
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voorzitter van de Pott~nbakkers was 
dit het enige voorval dat opsc):mdding 
veroorzaakte. · · ~ 

Voortgang 
Gezien het succes (hoe~el de 
bezoekersaantallen altijd, beter kun
nen) zal er ook volgend jaar w~r een 
wedstrijd tussen de veteranen é1Lde 
Peelstrekels plaatsvinden. Hoe dit er 
dan zal uitzien is uiteraard afwachten, 
maar het beloofd wedérom een groot, 
zo niet grootser s ektakel te worden. 

:<;:> 

anny Kledingreparatie 
en All Clean Stomerij 

Heuvelstraat 1 d - Deurne 
Tel.: 0493-323713 

Voor al uw veranderingen en 
reparaties. 

Wasgoed en stoomgoed. 

Simultaan Shakèn 
D i s c o - In Disco Kedoeng 
Kedoeng Tsshh aan de doorgaande 
weg wordt woensdag a.s. weer de 
cursus : Simultaan Shaken gegeven. 
De cursus, bestaande uit 25 wekelijk
se lessen van een uur wordt gegeven 
door de Duitse Shakegrootmeester 
Böhpi Böhm. , 

Energiestraot l. 5753 RN Deurne 

Horeca Racket Sport Deurne. 
T elJfax 0493-316647 

Indoor Kennedymars 

S o m e r e n - Enige jaren geleden 
berichtten wij in deze krant dat er een 
tachtig kilometerlange lekkernij : "de 
Kennedymars" was geproduceerd. Nu 
deze lekkernij enige jaren in het · 
Guiness book of records heeft gestaan 
wordt het ·volgens de toenmalige 
bedenkers tijd voor iets. anders. De 
tachtig kilometer lange reep zal 
overdekt gaan worden! Hiertoe is een 
speciaal Kennedymarshalplan ont
wikkeld. Indien u dit wenst kunt u de 
werktekening, op ware grote, bestel-
len bij de redactie. . · 

H.G. van Vijfeijken & Znn. 
Aannemingsbedrijf 

Grond- en Waterwerken B.V. 

Maai werk 
• Grond- en sloopwerk 
• Benn- en slootonde1 houd 
• Bos- en groenvoorziening 
• Onderhoud grachten en vijvers 
• Snoeihout en slootafval verkleinen 
• Uit.zeven grond, puin, afval e.d. 
• Grocnrecycling (tel. 323766) 

Kanaaldijk-Zuid JO - 5712 BJ Someren 
Telefoon 0493-492396 / 495748 

Paul Gabriëlstraat 10-5753 DG Deume 
Telefoon 0493-314799 

SPOllT2000 
the point of sport 
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De veteranen . van Deurne van links 

naar rechts. 

Stiena ( r) en Wim B. 

Hells Angel Jan Strik (l) met Wim B . 

DE PEELSIREKEL 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

De Peelstrekéls van rechts naar links. 
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PEELSTREKELSPORT 
Ondanks wereldspeler 

Peelstrekels komen tekort 
tegen veteranen! 

K r a n e n m o r t e 1 - D_e dertiende september 1997 zal nog lang in het .geheu
gen van de Pèelstrekels g~grift blijven, wänt evenals in 1996 liep het treffen 
met de veteranen van SV. Deurne uit op een nederlaag. Dit keer geen forse, 
maar toch. Het aantrekken van een wereldspeler, vervoer per spelersbus vanaf 
spelershome "Jozef aan het spoor", zware fysieke examinatie en trainen, veel 
trainen, mocht weinig soelaas bieden. Na de reguliere speeltijd knipperde een 
3-3 gelijkspel op het scorebord. Bij het penaltyschieten moesten de Peelstrekels 
hun meerdere erkennen in de Veteranen. 

Wedstrijdkarakteristieken : 
Scoreverloop eerste helft : 
12' Kees Brood (P) 0-1; 17' Klaus Dierker (V) 1-1; '23' Roland van Herpen (V) 
2-1; 
Tweede helft : 40' Laurens Smets (V) 3-1; 47' Erik Hooglucht (P) 3-2; 56' Erik 
Hooglucht (P) 3-3. 
Penalties : 4-1 
Scheidsrechter : Ad Welten. 
Grensrechters : Harrie van Hoof (V) en Leon van Osch (P). 
Gele kaarten : geen.· 
Corners ' : V 4, P 2. 

~RBEIJERS 

GROENTEN &·FRUIT 
STATIONSSTRAAT 11 

S7S1 HA DEURNE 
TELEFOON 0493-317628 

FAX 0493-321438 Inworpen : V 33, P 28 
Vrijetr. :V7,PS 
Balbezit : V 53%, P 47% EN HU SMÁKT VÈRREKKUS ! 

Gedegen 
Veteranen coach Harrie Knijnenburg, 
een eminent en beminnelijk heer
schap, maar keihard voor z'n mannen, 
had lang moeten puzzelen voor hij het 
ideal~ team op papier had. Bij de 
Peelstrekels voetbalden namelijk een 
paar toonaangevende veteranen mee. 

• Dit zware verlies moest gecompen
seerd en hoewel het in het begin wat 

· wennen was liep na de gelijkmaker 
het team van de Deurnese veteranen 
als een geoliede machine. Met de 
opdracht : 'Pak ze mannen, laat geen 
spaan van ze heel!' stuurde de 
witgekuifde oud Deurne 1 speler 
"zijn" team het veld op. 

~· De Peelstrekels moesten het doen met 
c-een armzalig "Hup" van speler coach 
van Bommel die bij gebrek aan een 
echte trainer deze taak maar op zich 
nam. 

Vroege voorsprong 
Al vrij vroeg in de wedstrijd, om 
precies te zijn de 12de minuut, 
kwamen de Peelstrekels op voor
sprong door een prachtig genomen 
vrije trap van oud prins Kees Brood 
die vanaf 20 meter de bal via 
onderkant lat en achterkant keeper 
over de doellijn werkte. Enigszins 
aangeslagen trapten de veteranen af, 
maar niet veel later kon het massaal 
toegestroomde publiek genieten van 
de gelijkmaker. Ondanks het feit dat 
de Peelstrekels twee keepers hadden 
opgesteld, wy_lke ook nog eens 
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bijzonder fors van orb.vang: wist de · Apotheose 
behendige Klaus Dierker beide Dankzij eep tactische move en een 
goallies te passeren. weinig helder moment van scheids

Wedstrijd onderbroken 
10 Minuten voor rust, elke speelhelft 
bedroeg ·een half uur, werd de_ 
wedstrijd stilgelegd, omdat een rp.e
terslange limousine het' veld· 
opgereden kwam. In deze limousine 
was gezeten de diva Stiena van het 
gezel-schap de Stoeptegels. Stiena 
zou, zo was af gesproken, de · aftrap 
verrichten, maar om nog meer op te 
vallen als gewoon deed ze dit nu dè 
wedstrijd al voor 33 procent gespeeld 
was. Nadat stadion speaker Wim 
Berrrrrrrkers een aangepaam onder
houd met Stiena had werd de tengere 
roomblanke in een glimmende zilve
ren lakschoen gestoken ·voet van de 
diva, tegen het robuuste ronde leder 
gevleid en kon de wedstrijd hervat 
worden . . 

Tweede helft 
Nadat scheidsrechter Welten terecht 
opmerkte dat de Peelstrekels met z'n 
dertienen in plaats vaq met z'n 
twaalven op het veld stonden en Jan 
Hoeben er af moest kon de tweede 
helft zijn aanvang nemen. 
De veteranen kwamen op 3-1 dankzij 
een doelpunt van Laurens Smets. De 
veteranen vierden dit alsof ze de 
Champions league hadden gewonnen, 
maar er moest nog ruim 20 1?1inuten 
gespeeld worden. 

en grensrechters konden de Peelstre
kels uiteindelijk met 16 man binnen 
de lijnen staan. Dit haä resultaat, 
want Erik Hooglucht wist de 
"mannen meer" -sttuatie goed uit te 
buiten en scoorde twee keer op 
,onnavolgbare wijze. 

Penalties 
Hoewel onreglementair verkregen 
werd äe eindstand van 3-3 in de 
boeken bijgeschreven. Om toch een 
winnaar te krijgen werd in een helder 
moment besloten om penalty's te 
gaan schieten. Vijf voor elk team. Dit 
onderdeel, waarbij het moeilijk, zo 
niet Önmogelijk, is vals te spelen 
kwam de aap uit de mouw. De 
veteranen hadden geen enkele moeite 
met het verzilveren vanaf 11 meter, 
de Peelstrekels des te meer. Als eerste 
miste Paul van Beeck (het vertrek
kend raadslid en regulier uitkomend 
voor het 6de elftal van SV Deurne) en 
daarna was het Kees Brood die zijn 
loupezuiver schot uit de rechterkrui
sing geranseld zag door kee
perivoorzitter Bert Clement. Clement, 
een levende legende na zijn helden
daad tegen Gemert in het seizoen 
1996/1997, waarbij hij wel vijf 
minuten in de lucht bleef hangen en 
ook nog . een keer van richting 

· veranderde, wist ' ook de nog uiterst 
zwakke inzet van contractspeler 

Marcel Koolen (Parel der Peel) 
eenvqudig uit de doelmond op te 
rapen: Dat Maarten Munsters voor de 
Peelstrekels wel scoorde kan als 
wetenswaardigheidje voor John Fre
derikstadt vermeld worden. 

Revanche 
Bedroefd . en alles en iedereen de 
schuld gevend (behal'(e ~ichzelf) 

vèrlieten de Peelstrekels het veld in 
de schemer. Terwijl . de veteranen 
luidkeels zingend op een platte wagen 
klQmmen en zich door het Deurnese 
centrum lieten rijden mokten de 
Peelstrekels onder het douchen en 
tijdens het af drogen. Wederom· zal de 

~ Jo Verheijen schaál het komend jaar 
te bewonderen zijn in café "In den 
Sleutel" aan de Stationsstraat. Dat de 
Peelstrekels zich willen revancheren 
staat als · een paal boven water en 
reeds nu, tijdens de winterstop, is . 
bekend dat de contractspeler Koolen 
zich terug heeft getrokken in het 
zandbos om · zich daar voor te 
bereiden op een komend treffen. Of 
Kooien echter nog uitgenodigd wordt 
door de Peelstrekels is nog maar de 
vraag · gezien het bedroevend 
resultaat, 

Benzineprijs 

Deze week is de benzineprijs 
gevallen op lotnummer 427 geel. 
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Deurne: vliegensvlug 
A M S T E R D A M / D E U R N E - Nu de positie vàn Schiphol steeds on
houdbaarder aan het worden is en zelfs grote maatschappijen overwegen de na
tionale luchthaven links te laten liggen is het tijd voor actie. Reeds enige jaren 
laat Drs. J.W. ·Smeéts (Gemeente Deurne) een bizarre lobby voeren: Pettrne 
moet een vliegveld hebben. Deurne moet hét nationale vliegveld hebben. Werd 
eerst meewarig neergekeken op de "proviciale bestuurder met de fluwelen "G" 
", nu wordt hij met respect bejegent en is op iedere receptie een graag geziene 
gast. Met de voortvarende blik van een groot bestuurder zette Drs. J.W. Smeets 
vijf jaar geleden diverse traag en loom functionerende machinerieën in gang. 
Nu is het tijd om te gaan oogsten en kunnen de Deumese architecten achter hun 
tekentafels kruipen en zal het binnen afzienbare tijd gonzen van de bedrijvig
heid in Deurne. 
Werd vorig jaar nog gehei,mzinnig gedaan over de beschikbaarheid van kavels 
in de Walsberg (een kerkdorp van Deurne), nu niet meer: Ja, er wordt niet méér 
woningbouw gepleegd in. de Walsberg. In het landelijk groen zal een vliegveld 
verrijzen, eentje waaraan het (voormalige?) Schiphol een puntje kan zuigen. 
Lobbyist R. Strip, die d6 afgelopen jaren bergen werk verzette is bijzonder in 
zijn nopjes. In een interview, exdusief voor de Peelstrekel, doet hij een en an
der uit de doeken. 

Door Ing. Boe 

'Medio '93 belde hij me op', de 35-
jarige self-made manager wijst naar 
een ingelijste foto van Drs. J.W. 
Smeets op zijn bureau, 'Ties (voor 
vrienden ben ik Ties, u noemt me 
gewoon Rob), zegt ie: Ik heb iemand 
nodig die weet hoe het ' spelletje 
gespeeld wordt, omdat ikzelf op dit 
moment te veel tijd kwijt ben met dat 
onmogelijke stadsprovinciegebeuren. 

, Jij gaat voor mij de belangen voor 
Deurne daarboven de Moerdijk maar 
eens behartigen. "Da's nu dus zo'n vijf 
jaar geleden en ik kan zeggen dat we 
een heel eind op weg zijn.' 'Strip staat 
op uit zijn ergonomisch verantwoorde 
zetel en loopt naar het raam om naar 
buiten te turen. 

· Eindhoven 
Met z'n rug naar mij toe: 'J.W. heeft 
een knap staaltje werk geleverd hier 
onder de Moerdijk, zo heeft hij het 
Rein (Welschen-B), heel moeilijk 
gemaakt door · · begin 1997 bij 
Boonstra een balletje op te werpen 
aangaande de verhuizing van het 
Philips hoofdkantoor. De commotie 
die dit los heeft gemaakt zal Rein wel 
nooit meer te boven komen. Hii was 
al burgemeester van de saaiste stad 
van Nederland en nu ziet hij ook nog 
de spaarzame krenten uit de pap ver
trekken naar meer aansprekende 
locaties. Want niet alleen de Philips 
top verdwijnt uit Eindhoven, ook de 
organisatie van het Euro 2000 (EK) 
en wellicht het PSV stadion over
wegen te verkassen. Eindhoven air
port heeft haar top bereikt, het 
Dynamo Open Air festival pakt haar 
biezen en zal zich onder de naam 
Deurne Open Lucht gaan manifeste
ren, kortom: · Finihoven zoals wij 
zeggen in de wandelgangen.' 

Wat is uw inbreng in dit alles? 

'Ik heb de afgelopen vijf jaar ge
lobbyd. 365 dagen per jaar (Er was 
zelfs een jaar van 366 dagen bij!) heb 
ik me opgehouden in de wandelgan
gen van het Binnenhof. Reces of geen 
reces. Stapels documenten heb ik 
doorgenomen. Ik ben met bijna ieder 
kamerlid dat er toe doet een paar keer 
uit eten geweest. De Kabinetsle_den 
noemen mij Ties en hebben altijd tijd 
voor mij. Ik kom zelfs op de 
verjaardagen bij de familie Kok! · 
Geen ranzige lobby! Nee heel open, 
iedereen mag weten wat ik doe, geen 
geheimen. Ik heb Kabinet en Tweede 
kamer voorbereid op dé oplossing_ 
voor de problemen rond Schiphol. 

.-C-

1$ er -nog enige vorm van inspraak te 
verwachten? U begrijpt dat men niet 

zomaar plompverloren in een 
prachtig natuurlandschap, als de 
Wälsberg toch is, een groot vliegveld 
aan kan leggen? Bepaalde procedu

res zullen toch gt;volgd moeten 

worden. 

Strip kijkt me vreemd aan; alsof ik 
zojûist iets lelijks heb gezegd. 
'Mijnheer Boe, de vooruitgang heeft 
zijn prijs! De Walsberg zoals wij da~ 
kennen zal tot het verleden gaan 
behoren. Ter hoogte van sportpark 
Leeuwkensbroek . zal de luchthaven 
worden gesitueerd. 
Verkeerstorens, financiële centra, 
transportbedrijven, spoorwegen, vier
baanswegen, rotondes en klaverbla
den, alles gaat een plaats krijgen! En 
u vraagt mij naar inspra*procedures? 
Inspraak is leuk voor de Randstad, 
hier hebben wij bestuurders die wél 
weten wat goed is voor de ontwikke
ling van ons Brabantse land! Of ziet u 
liever Philips vertrekken naar boven 
de Moerdijk?' 
Strips gezicht heeft een rode opge-

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

wonden kleur gekregen. Driftige 
gebaartjes verraden obsessieve ge
dachten. 

We kunnen er dus gevoeglijk van 
uitgaan dat er een vliegveld in de 
Walsberg komt? 

'Daar kunt u gerust van uit gaan!' 
Vanachter het kamerscherm komt 
Drs. J.W. Smeets beminnelijk 
glimlachend te voorschijn. Bij het 

-zien van de persfotograaf posteert hij 
zich in een genieke houding. 
'Luchthaven Deurne, de bordjes zijn 
al klaar', zegt Smeets en hij toont ons 
de borden. Verbaasd over zov.eel 
voortvarendheid staar ik de bestuur
der met open mond aan. Elk woord 
wat nu nog wordt gezegd is er een te 
veel. De spade moet in de grond! 

Gerard Bildersstraat 7 - Deurne 
Telefoon 0493-310203 Fax 310633 

BEZOEK ONZE SHOWROOM, 
VOLLEDIG INGERICHT MET HET 

NIEUWSTE SANITAIR, BADMEUBELS 
EN BIJPASSENDE WAND- EN 

VLOERTEGELS 
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A·UT-OSCHADE 

UNSTERS 
1• 
AUTOWASSERETTE 
Uw specialist op schadegebied 
Paul Gabriêlstraat '14· - Deurne - Tel. 0493-311063 

•• ~ 
0 

1 Minima 
-\ 
· \ D e u r n e - Dat de gemeente Deurne 

\ een grdot hart heeft en dat daarin 
plaats is voor de minder · welgestelde 
D~urnenaar is heel nobel. Minder is . 

' het dat men zich moet melden via het 
1 al arm nummer. 

SHOARMA GRILLROOM 

* * * SHALOM 
Mqknstraat 17, DEURNE 

Telefoon 0493-320523 

Af11alen 
Wij bezorgen ook thuis 

Goede km1liteit Yoor een scherpe prijs 

Met carnaval geopend J 
Tot 03.00 uur 

Elke <lag geopend vanaf 15.00 u. 

11 

Garage 11 
' ,, 

Piet van Bakel 
" Fabriekstraat 16 11 

. Deurne 
11 Telefoon 0493-317866 

~ · Ook 
-~ 

~ · ~ \ APK uo 1 

BD.~~G I Keuring 
- - -~ - - -- ~~ 

Verkoop afgeschreven boeken 

D e u r n e - De 'twee Deurnese 
potloodventers annex boekverkopers 
hebben weer de nodige af geschreven 
boeken in de aanbieding. Half werk 
Wordt niet geleverd. ' 

Wi· doen . • 
J lekker gek. · met · · 

S" 0 0 

'n 
0 

0 
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Peelstrekel T.V. 
D e u r n e - Carnavalsstichting de Peelstrekel heeft de stoute schoenen 
aangetrokken en heeft een zendmachtiging aangevraagd. De carnavalsstichting 
probeert tijdens de bouwvak-vakantie of het iets zal worden. · De motivatie om 
juist in deze periode te beginnen met proefuitzendingen is de schuchterheid van 
mening medewerker. "Men wil niet meteen voor heel Deurne te kijk staan" 
aldus het eerste communiqué van de nieuwe zengemachtigde. ELLUF gaat de 
nieuwste regionale zender heten. Elders in deze krant treft u een overzicht van 
het programma aan. 

/'~*~~~,~s 

-Cl . ! ru ~~ 
?? FRANK DONKERS 

CONSTRUCTIE & APPARATENBOUW 

TRAPPEN - HEKKEN - LICHT CONSTRUCTIEWERK 

)) 

~~ 
~~ 
)'. 

i 
''· '' Haspelweg 21 Tel. 0493-317548 ~~ 

5751 JH Deurne Fax 0493-321839 ~ 
~ ~~/V' 

VAN DIJK BV 
VOL TSTRAA T 19 - DEURNE 

PO BOX 383 - DEURNE 
TEL. 0493-313107 
FAX 0493-316152 

E-MAIL: 
VANDIJKIMPEXP@COMPUSERVE.COM 

Tract'ora & Heavy machinery 

We are specialised in the export of 
agricultural tra.eters and heavy 
machinery. 

gricultural tractors: 
FORD - MASSEY FERGUSON -
JOHN DEERE - CASE 
INTERNATIONAL 
Heavy machinery: 
CATERPILLAR- KOMATSU 
HITACHI - DYNAPAC - BOMAG 
INGERSdLL RAND - VOLVO - CASE 
TEREX - JCB - MOXY - HAMM 
CLARCK MICHIGAN 

Timmer 

vverken 

lendert coppens 

Molénhuisweg 4 
5756 PB Vlierden 

·Tel.: 06-53402851 
Telfax 0493-323885 

makelaarskantoor 

- Rij~examen 
VAN SANTVOORT & 
VAN SANTVOORT BV 

. . . . . . - .... . . -... . . . 
. . . 

~BEK 
·: N ACKS 

/i Lévèrdo produkten 8. :.~abek kwafit~itssnacks Voftstraat 2 5153 RL Deurne 

D e u r n e - De Deumese aquarellist 
en dichter Jan Sloots gaat beginnende 
dichters een duwtje in de rug geven. 
Hiertoe heeft hij een dichtschooltje 
geopend. Na ingewijd te zijn in de 
geheimen van het stafrijm, de 
limerick, het Sonnet, het kwatrijn en 
alle andere disciplines yolgt een 
schriftelijk rijmexamen. De · student 
die zich de meeste dichterlijke vrijhe
den veroorloofd komt in aanmerking 
voor een speciale aaamoedîngsprijs. 

Erwt T .L. ( Kleine groene 
zendgemachtigde) 

architektenburo 

VAN SANTVOORT BV 
Deurne, Lage Kerk 13 
Tel.: (0493) 322111 

Helmond, Kasteellaan 12 
Tel.: (0492) 525552 

Nuenen, Berg 2-4 
Tel.: (040) 2833703 

Eersel, Eikenburg 5 
Tel. (0497) 513393 

Reusel, Lensheuvel 1 1-m 
Tel.: (0497) 642867 
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Club van 100 
Zoals ongetwijfeld aan u bekend zijn 
aan het organiseren van carnaval hoge 
kosten verbonden. De middelen die de 
club van 100 bij elkaar brengt worden 
aan de Peelstrekels overhandigd onder 
de uitdrukkelijke voorwaarden dat het 
geld wordt aangewend voor het 
organiseren van allerlei activiteiten die 
zijn bedoeld voor alle inwoners van 
Deurne. Zoals u bekend geven de 
Peelstrekels daarbij extra aandacht aan 
bejaarden, kinderen en gehandicapten. 
Daarnaast ontvangt de prins ieder jaar 
een bijdrage van de club van 100. Voor 
de duidelijkheid wil ik hierbij 
vermelden dat de leden van de raad 
noch direct noch indirect van de door 
de club van 100 geïnde gelden 
ontvangen. Zij bekostigen zelf hun 
deelname aan het carnavalsfeest. 

Zoals vorig jaar reeds medegedeeld 
opereert de club van 100 van 1996 
onder "Sponsorstichting de Peelstre
kels". Deze stichting tracht middels de 
club van 100, maar ook op andere 
wijze geld bijeen te brengen. Dit jaar is 
gestart om op gestructureerde wijze 
paast leden van de club van 100 ook 
begunstigers en ere-begunstigers aan 
de sponsorstichting te binden. 

Leden van de club van 100 betalen 
jaarlijks minimaal Fel 25,- en krijgen 
daarvoor het bekende pasje dat allerlei 
faciliteiten biedt. Begunstigers betalen 
vanaf dit jaar Fl. 100,- en ontvangen 
hiervoor twee pasjes van de club van 

. Donateurs Stichting-De Peelstrekels: 
""' Rijwielhandel Obers 

Bratiek . 
Aannemersbedrijf Hans Nooijen 
Martien van Hooff juwelier 

-""Café-Bar de Mert 
- Goossens Automaterialen 

Dierenartsenpraktijk Deurne 
Garage van Ham 
Hairdesign Shampoo 

- Antoine van Baars Keurslager 
Vleveka b.v . 

• .,. Alubouw Nederland 
_. Electro van Beurden 
-- Braks Bouwmaterialen . 

Cor Verhoeven Timmeiwerken 
De Groot Machinehandel 

..- De Electro Zaak 
Giesbers Veiwarmingsindustrie 
Hoeben Schoenmakerij 
Jong Wonen 
Atelier Mario Kortooms 
Kuijpers Electro 

- Mark Boerenkamps autohandel 
Martha Drieshen 
Sportcentrum Cor Madou 
Martens Auto-Parts 
Bill Martens 
Hondenkennel Molenzicht 
Mevrouw Prijs 
Herre-Obbema 
Autohandel Snijders 
BP-station Thijssen 
Slagerij van Engeland 

- Frezerij v.d. Berg 
- v.d. Berg bestratingen 

IJzergieterij v.d .. Burgt 
Vevi-tools 
Sportcentrum de Wiemel 
JKS kantoormachines 

- Muziekpalies Berkers 
Schildersbedrijf Dirks 
Happ-Inn 
Snackbar de Markt 
Vos relatiegeschenken 
Vescom 
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100 en worden in de carnavalskrant 
genoemd als begunstiger van de 
Peelstrekels. Ere-begunstigers öetalen 
Fl. 250,- en ontvangen vier pasjes. Aan 
ere-begunstigers wordt in de carna
valskrant bijzondere aandacht b~steedt. 

Zoals u op deze pagina kunt zien 
hebben tal van mensen hierop . positief 
gereageerd en kan met · trots een 
respectabele lijst van begunstigers 
getoond worden. Twee bedrijven, te 
weten DIMA SMT Systems B.V. en 
Welten Administratiekantoor, hebben 
zich gemeld als ere-begunstiger. Graag 
bedank ik de bedrijven en de mensen 
die de sponsorstichting van de 
.Peelstrekels zo fantastisch gesteund 
hebben. Ik hoop dat wij de komende 
jaren wederom op u mogen blijven 
rekenen en spreek de wens uit dat de 
lijst van begunstigers en ere
begunstigers zal groeien. 

Mocht u bij lezing van ·deze krant 
geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap 
van de club van 100 of genegen zijn 
begunstiger of ere-begunstiger te 
worden, dan vernemen wij dat graag. 
U kunt dit melden op. hèt secretariaat 
(Marian Brood) Reeksenakker 4, 5752 
AH Deurne, tel : 0493 320934 of bij 
een van de bestuursleden. 

Graag wens ik u, een prettig carna
valsfeest. 

Michiel Dankers . 

Ere begunstigers 
Stichting De Peelstrekels: 

ADMINISTRATIE· 
KANTOOR 
WELTEN . 

EN 

DIMA SMT 
SYSTEMS NL B.V. 

Naar Fats Dominostenen 
ruiken 

DE PEELSTREKEL 
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Lijst van Begunstigers Stichting De Peelstrekels: 

Michiel Dankers 

Gerard en Miny Geurts 

Dhr. J.H.S.H.M. van Gulick 
Dhr. M.J. v.d. Berkmortel · 

Quispel Holding b.v. 
Weledele heer H.J .M.M. van Doorne 

Dhr. H. van Rijssel 

Dhr. J.H ~ J.M. Burgering 

Erven dhr. J.A. Swinkels 
Dhr. J.F.Th. Terbeek 

De heer en mevrouw Bots 

Siem Pepping Makelaardij 

Kees en Marian Brood 

Dhr. P.C.J. Willekens 

Spako Ketel en apparatenfabriek 

Verheijen glas- en schilderwerken 
Dhr. F.A. v.d. Vranden 

v.d. Wal bouwmaterialen 

Weledele heer J.J.A. Hohman 
Het Wijnhuis 

Bakkerij Nico Jacobs 
A.V.T. 

Weledele heer M.P.J.M. van Doorne 
Dhr. F. v.d. Kerkhof 

Coopmans Bouw b.v. 

Dhr. L.A. van Dijk 

Mevr. P.M.H. Fransen van Bommel 
Dhr. W.M. Hoebergen 

Mevr. A. Schrama-Arts 

J.G.M. Coppens 
Leverdo Producten b.v. 
F.l.W. Kuijpers 

Te Strake b.v. 

Rabobank Deurne 

Dhr. N.C.W. van Driel 
Dhr. G.H.J.M. Achterberg 

Dhr. A.J. Braam 

Dhr. J.S.M. van Driel 
·Cordstrap b.v. 

Dhr. A.P.M. Welten 
Zanzi-Bar · 

Dhr. J.W.A.M. Verhaegh 

Familie Eltink 
· Dhr. A.L.C.M. van Dinter 

Dhr. P.J. Northausen 

Autobedrijf v.d. Schoot 
J.M.G.C. van Stratum 

Dhr. C.W. Brood 

Dhr. J.G.P. v.d. Heuvel 
Aannemersbedrijf Kusters b.v. 

Dhr. H.F.M. v.d. Boomen 

Dhr. R. Snijder 

Administratiekantoor Welten 

• Boekhouding 
• Loonadministratie 
• Belastingformulieren 
• Startersbegeleiding 
• Tekstverwerking 
• }aarrekenJngen 

INKOMSTENBELASTING 
Ht'ij verzorgen UW AANGIFTE 
tot in de ·puntjes 

Admönö•~ 
Stationsstraat 11 Oa - 5751 HJ DEURNE 
Postbus 274- 5750 AG DEURNE 
Telefoon 0493-311748 
Telefax 0493-311231 
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Deurnese Eenheids Partij in beraad bijeen 
D e u r n e • In het landelijke Deurne is op dit moment de Deurnese Een
heids Partij (DEP) voor nader overleg bijeen. Vier jaar geleden besloot d~ 
partij op het scheiden van de markt niet mee te doen aan de gemeente
raadsverkiezingen in Deurne. Naar later bleek had een groot deel van de 
Deurnese bevolking al hun hoop juist op de DEP gevestigd. Met de verkie- -
zingen van 1998 in het verschiet heeft de toenmalige partijvoorzitter beslo
ten het bestuur van de partij bijeen te roepen om zich te bezinnen op even
tuele deelname aan het democratische cir.cus. 

Gesloten deuren 
Hoewel het congres van de DEP 
achter gesloten deuren plaatsvindt 
lekt er zoals het een goede politieke 
partij betaamt regelmatig informatie 
uit betrouwbare maar niet achterhaal
bare bron. 
De voorzitter van de DEP blijkt 
gezegd te hebben dat: "Het tijd is dat 
het roer om gaát, dat de tering naar 

de nering gezet dient te worden, dat 

het formuleren danwel herijken van 

beleid de hoogste prioriteit heeft, dat 

het aantrekken van externe deskundi

gen een "must" is en dat op sleutelpo
sities managers dienen te zitten". De 
voorzitter kreeg enorme bijval van de 
overige vier leden en werd op de 
schouders gehesen en door het 
congrescentrum gedragen. 
Voorzover het de voorzitter betreft is 
er maar één partij die dit voor elkaar 
kan krijgen en dat is een nieuwe, 
frisse partij, een partij met elan en 
zonder dedain. Een partij die niet 
besmet is met een smoezelig verleden 
van niet ingeloste beloften en 

toezeggingen. Kortom een partij waar 
Deurne nog niet van heeft gehoord. 
Een partij van .de opgestroopte mouw 
en de bespuwde handpalm. Daad
kracht is het devies. 

Nieuwe ontwikkelingen 
De voorzitter en z~jn partijleden staan 
op het standpunt dat het mannetjes
maken en baantjesjagen maar eens 
afgelopen moet zijn. Zeker nu zich 

, een splinternieuw Milennium aan
dient en vele landelijke en plaatselijke 
politieke partijen zich beraden op de 
toekomst. De een doet dit door 
rigoureus te snoeien in de verkie
zingslijst, de ander beloofd tegen 
beter weten nog meer en een derde 
verandert zijn naam zodat ze de 
komende duizend jaar er weer 
tegenaan kan. Ook het hoog van de 
toren blazen en het publiekelijk over 
straat rollen om interne geschillen te 
beslechten blijkt een beproefd mid
del, waarbij het resultaat echter 
twijfelachtig is. Met een vluchtende 
Philipstop en een wegkwijnend Eind-

t u i n c e n rr u rn 

N.Schrama 

Langstraat 142 _·5754 PB Deurne_- Telefoon: 0493-319624 

Het ziekenhuis werd 
gebouwd op medische 
grond. 

\ 

\ 

Auto Daamen 

Dokter, ik heb zo'n last 
van tuinafscheiding. 

de carrière van de Audi A3 
begint bij Auto Daamen 

Nieuw, dynamisch en · veelbelovend. De 
compacte en comfonabele Audi A3 heeft 
met zijn rijke uitrus1ing alles in zich om 
het te gaan maken. Ongetwijfeld komt ook 
u tot die conclusie wanneer u nu bij ons 
langskomt voor een (ladcre kennismaking! 

P. Mondriaanstr. 18 5753 DJ Deurne 
mJD 
Auó1 

hoven dat als laatste redmiddel de 
verguisde stadsprovincie omarmd, 
een onzalige en ondemocratische 
gedachte, moet je inventief en inno
vatief te werk gaan. Opgerolde 
mouw, bespuwde handpalm. 

weergegeven in de naam : Deurnese 
Eenheids Partij. Reeds in 1994 werd 
de2:e naam gekozen, wat van een 
vooruitziende blik getuigt. 

JA/NEE? . 
Zal de DEP meedoen aan de 

Antwoord verkiezingen? Ja of Nee? De · eerste 
Het ·antwoord op de complexe dag van het congres heeft nog geen , 
ma~erie, ,zoals hierboven geschetst, is uitsluitsel kunnen geven. . Er zal 
een nieuwe partij. Een open partij, gewikt en gewogen moeten worden 
waarin iedere Deurnènaar zich kan tussen privé- en maatschappelijk le
herkennen. Of deze Deurnenaar nu ven. Keuzes moeten gemaakt, thuis
rijk is of arm is, het moet niet fronten geïnformeerd en hobby's aan 
uitmaken. Iedere Deurnenaar heeft er de kant. Te zijner tijd verneemt de 
belang bij dat zijn dorp evenwichtig · kiezer wat de partij besluit. Als het 
bestuurd wordt. Hiertoe zal de DEP ·aan de voorzitter ligt gebeurt dit nog 
wel de absolute meerderheid in de voor de gemeenteraadsverkiezingen 
gemeenteraad moeten hebben, anders van 1998. 
blijft het slobberen en modderen. r.============::::;i 
Totalitair mag je het volgens de 
voorzitter niet noemen, want alle 
geluiden van het dorp worden 
gelijkelijk verwoord en gehoord. 
Eigenlijk kun je spreken van een 
Megafusie van het Deurnese 
gedachtengoed. Dat is ook mooi 

Autosèhade? 
Stuur 'm naar 
Schonewille! 

L-

"'"~ 1..; 
,J 

Bel ·0493 319319 
~ .... 

~ •:{Schonewille 
~ ·:" 

AUTOSCHADE• LAKSPU !TER 1 J 

Dr. Hub van Doorneweg 20 Deurne 

Ik voel me zo opgelaten 
zuchtte de v fieger 

Een schilder met verve 

P.S. Paaltjes 

•Zeugehgbo<en • • , ; 

• <r.lJmhokken . t·~1 
' 1 ~ -

• 31ggengrondhokkcn . t :! . . , ~ 

• Meslvatkensstallcn ~ :: 

• VoerbJkken 

•Troggen 

• Vloersystemen 

•Nieuwbouw 

•Renovatie 

''"'"BVPo" ••• ," q ~ r g 
5750 AE Deum• . . . ~- \. 

Ttl•foon OOJ J ~ 11948 

Fu OOJ 311070 . ,,...,...., 

Jjl·llUl·ll4#1iUl!i l PORC$N 
00 11 H O OCWAAllDIC( V All llilNSSlAllNlll(HflN (. 

NllM CONTACT Mft ONS 0' -

De man die kachel was 
waande zich Napoleon. 

" . 

fotostudio 
ton hartjens 

stationsstraat 35 
5751 jk deurne 

tel/fax 0493-313643 
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al uw modieuze kl_eding 
uw adres voor kleding 

Markt 10-Deume-Tel. 0493-312506 

Beregenen, Beregoed 

+ Mengvoeders 

+ Groene winkel 

+Praxis 

+ O.K. tankstation 

+ Weekblad ~oor Deurii~ 
~ 

Boerenbond Deurne 
Meer dan IOO jaar_ 

jong en x slagvaardig! 

Stationsstraat 122 5751 HJ beurn (! 
Tel. 0493 312804 Fax 0493 316913 

BOERENBOND DEURNE 

A. Nus, K. Nus, P. Nus, V . . 
Nus, je _zal maar Nus 
heten. 

DEUTZ-FAHR 
Tractoren en 
Werktuigen 

Tevens ook: 
Alle maten ringen, v-snaren, 
Slangen, koppelingen, enz. 

V.D. MUNCKHOF'S 
Landbouwwerktuigen 
Tramstraat 53 Deurne 
Telefoon 0493-320464 

PROGRAMMA TV ELLUF 

07:00: Nieuws, als het er is. 
07:15: Alweer. 

Met Johanna Verstegen. -
08:00: Gisteren op TV. 

Bij mekaar gezapt door. : (een 
plaatselijke coryfee, zo lang 
de voorraad strekt.) 

09:00: Zappen met Pappa . 
Programma voor de 
allerkleinsten. 

10:00: 49 minuten. Documentaire. 
10:47: Carnavalsmuziek- ·· 

programma 
11: 11: Popverbranden 

discussieprogramma 
12:00: Goeiemiddag met : 

· (een plaatselijke coryfee, zo 
lang de voorraad strekt.) 

13:30: Voor de hond 
13:45: Voor de kat 
14:00: Natuurfilm 
15:00: Romantisch drama 
16:00: Religieus programma 
17 :00: Oude serie 
17:35: Gi 't? 't Gi ! 

Vraag en antwoordspel door 
Beka en Geja Ha. 

18:00: Telespuug. Programma voor 
de kids. 

" 18:15: Ministrekelsnieuws. Nieuws 
voor de kinderen. 

18:30: Puberpret. Jeugdprógramma. 
19:00: Laatste nieuws, 

hierna geen nieuws me~r tot 
07:00 u, als 'tet is. · ' 

19:30: Reclame 
21:00: Nachtfilm (Scherm op zwart) 
23:00: Doorstart programma 
23:11: Tonproater -
23:47: Klapmars 
23:49: Uitreiking medailles 
00:00: Taptoe 
01:00: Scan je rot. ' ·· 

Programma voor scanners 
02:00: Kunst, Cultuur en wat dies 

meer zij. 
03:00: Troste _ 
03:00: Eine kleine nachtmozaïk 

Nachtprogramma met oude 
opnames van het mozaïkbeeld 
toen Filmnet nog geen Canal 
+ was. (Een en ander ons ter 
hand gesteld door _ een 
verzamelaar, aangeraden 
wordt de allerkleinsten niet te 
laten kijken). 

Gebr. Van den Heuvel 
Stukadoorsbedrijf b.v. 
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' , 
Koperslager 20, 5521 DE Eersel. Industrieterrein 'De Haagdoorn'. 

Telefoon (0497) _51 69 05. Telefax (0497) 51 69 95. 

Vóor al uw dagver-se 
-Groente en fruit 
-Brood 
-Zuivel 
-Een ruim assortiment 
levensmiddelen •. 

-Ook voor uw FRUITSCHALEN 
en LEVENSMIDDELEN pakkatten 

VERS MARKT BEIJERS 
De Meent 24 - Deurne 

Kosmosplein 22 - Asten 
Floreffestraat 9 - Someren 

Snel & Betrouwbaar 

~~ · 

\ /Juickyneitë.. :\ : 
STOMERIJ 
D E U R N E 

REINIGING VAN: 
•KLEDING 
•(VLOER-) KLEDEN 
• DEKENS/DEKBEDDEN 
• (VITRAGE~) GORDIJNEN 
•TROUWJAPONNEN ETC. 

• KLEDINGREPARATIES 

De Martinet 13 Deurne 
Tel. 0493-314774 '. 

Is een plastisch chirurg 
een leedverma:ker? 

DeMeent 26 
0493-320248 

Voor al uw 'feestjes 

Maximaal: 50 personen 

Meneer en mevrouw op 
golfbaan : Een mannetjes
en een vrouwtjesputter. 

-

Van Sinterklaas heeft nog 
nooit iemand Aids gekre
gen 

~ - rGffe 
~ -

uw Echte Warme Bakke.r 

P.H. Schellens 
Pastoriestraat 1 - tel. 0493-312476 

VLIERDEN 

Filiaal: 
_De Martine! 24 - tel. 0493-316700 , 

DEURNE 
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Helm_ondseweg 59 
5751 GB Deurne 

Vroeger toen het extreem 
mistte 

COMPUTERHUIS 

Tel. 0493-351500 
Fax 0493-351391 

Email adres Vrecom@Worldacces.nl 

Molenstraat 1 
Kantoormachines, -meubelen, boekhandel, -creatief. 

lndustrieweg 23a 

Onderhoud, reparatie en verva nging va n kantoormachines. 

Stationsstraat 70a 
Kopieerwinkel, formaa t van A6-AO zwart/wit. Kleurkopie~n. 

Kerkstraat 1 

Grootste collectie wenskaarten. 

NOUD VAN DEN EIJNDE DEURNE 

Mens! Vererger :t niet! 

' / ,'/ 
Il 
t! 

Uw ZEKERHEID: ONZE KWALITEI 

Schommèrveld 21, Deurne - Telefoon 0493-320135 

DE REELS'fREKEL 
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' 
Sporttrofeeén 
carnavalsmedailles 
vanen 
erelinten 
vlaggen 
win pels 
tinnen borden 

. alle graveerwerken en relatiegesçhenken 

/ 

Leembaan 56 
5753 CV Deurne 

• • • • 

• 
Tel. 0493-316051 
Fax 0493-321531 

. litt" . . . . . . . on g 
. · 1 . . 

H. Martens 
Paul Gabriëlstraat 9 
Tel. 0493-316282 

VOOR AL UW DIEPVRIES PRODUCTEN 
~ r 

DEURNE 
Tel. 313117 - 315152 
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Bedankt en welkom 
Zoals ook bij de meeste verenigingen 
het ge~al is, hebl;>en we als Peelstre
kels afscheid moeten nemen van en
kele personen 'die actief waren binnen 
onze vereniging. 
Dit jaar heeft Paul van Beeck beslo
ten om zijn steek .aan de wilgen te 
hangen. Paul is jaren een enthousiast 
lid van de Raad van Elf geweest en 
heeft dit maar liefst meer dan 11 jaar 
volgehouden. 
Meer dan 11 jaren van plezier, bij tijd 
en wijle gelardeerd met alcohol, ka
meraadschap. Bij deze wil ik dan ook 
gebruik maken van de mogelijkheid 
om Paul te bedanken voor diens inzet 
en toewijding gedurende die jaren. 
Paul, bedankt en denk, tezamen met 
Gerrie, tijdens de komende carnaval 
terug aan de goede en gezellige tijd 
die we samen met jullie mochten be
leven. 

Dit jaar moeten, jammer maar helaas, 
ook afscheid nemen van onze Prins 
Christ I, zijn Prinses Franca en hun 
zonen, Willem, Thijs en Bert Voor 
Christ zal dit afscheid niet zo zwaar 
vallen omdat hij, ironisch, mededeel
de, er afgelopen jaar tijdens zijn re
geerperiode ·'er geen zak aangevon
den" te hebben. De oplettende iezer 
weet dat Christ dit uiteraard niet zo 
bedoelt, en dat hij àiep in zijn hart, 
met gemengde gevoelens afscheid 
neemt nemen van het Prins-zijn Ver
schillende keren heeft hij door laten 
schemeren dat, indien wij als Peel
strekels geen· nieuwe Prins konden 

vinden, hij· en Franca wederom bereid 
waren een 2e periode als Prins én 
Prinses het Peelstrekelrijk aan te voe
ren. 

ALAAF!!! 
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, Mag ik jullie beiden, Prins Christ en 
Prinses Franca, met jullie kinderen, 
namens ·de Pçelstrekels en . Strekels 
en Strekelinnekes, dan ook van harte 
danken voor een schitterend en ge
slaagd càrriaval 1997. 
Maar, lezers en lezeressen, niet . ge
treurd, Christ heeft op het verzoek 
van het Bestuur van de Peelstrekels, 
om komend jaar to.e te treden tot het 
Bestuur, positief gereageerd en zal 
dus de komende jaren een "gewich
tig" persoon zijn binnen het Be·stuur. 
Naast het feit dat enkele- personen 
ons hebben verlaten, hebben we Han 
Wouters bereid gevonden om toe te 
treden tot de Raad van Elf Samen 
met zijn vrouw José zal Han de ko
mende jaren zijn beste beentje voor
zetten om de verschillende carnaval
activiteiten mee te laten slagen. Voor 
een nadere kennismaking, gelieve de 
tekst van Han zelf, elders in deze 
carnavalskrant, te lezen. 
Han en José, mede namens de rest 
van de Peelstrekels, van harte wel
kÓm. 
Verder wil ik iedereen, die op welke 
manier dan ook heeft meegeholpen, 
om carnaval 1998 een geweldig feest 
te laten zijn, bedanken voor zijn of 
haar inzet. 

Vorst Hans 

Nieuwe aardappelen, au
tomaten 

Néénentwintigste eeuw 

DE PEELSTREKEL 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

Even voorstellen .... 
José en ik zijn al sinds mensènheu
genis met carnaval tussen het feest
gedruis. te vinden. 
Ik denk dat we ergens de gedachte 
hebben dat camával niet doorgaat als 
wij er niet bij zijn. Als wij geen car
naval aan het vieren zijn, dan ga ik 
door het leven als technicus van ko
pieermachines en onderhoud mijn 
rayon, wat bestaat uit Limburg en 
een gedeelte·van Noord-Brabant. 
Mijn vrouw is voor halve dagen 
werkzaam in een drogisterij. Naast 
carnaval heb ik nog een hele ~ grote 

hobby namelijk klussen in eigen (!) 
huis. Tijdens de regeerperiode van 
Prins Ad I en recent Prins Christ I 
heb ik meer inzicht gekregen in het 
wel en wee aéhter de schermen van 
de Peelstrekels. Eri geloof me, dat is 

· een heel geregel. 

de 

Pee/strekels 

op internet 

E-mail adres: 
Jennenga@worldonline.nl 

Ja ik wil .... 
Talrijke commissies houden zich 
bezig met hun voorbereidende taken. 
Op de vraag of ik tot de Raad van 
Elf wilde toetreden, heb ik na over
leg met José tpegestemd. 
Gezien mijn kluservaringen ben ik . 
ingedeeld bij de materiaalcommis
sie~ Deze "Cie"houdt zich bezig met 

· o.a. onderhoud en opbouw van bv. 
de strekelpan, decorstukken, aan
kondigingsborden en nu dit jaar 
weer met het vervaardigen van een 
nieuwe Prinsenwagen (ontwerp van 
Keès v.d. Broek). Wij hebben al veel 
zin in de komende carnaval. Hope
lijk jullie ook. Wij wensen jullie 
alvast een knotsgekke en keigoeie 
carnaval 1998 toe! 

Alaaf!! 
Han en José Wouters-de Bijl. 
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BRANDWEERBOUWTWEER . . . 

Uiteraard in dit periodiek weer een stukje van de Deurnese Brandweer. 

toevlucht nemen tot, van thuis 
meegebrachte, blikopeners en inder
haast geleende ijzérzagen, alles
openers en koevoeten. De reputatie 
die wij aldus opbouwden was van 
dien aard dat politi~ en ambulance
personeel ons eerst belden indien alle 
autoslopers, garagehouders en oud
ijzerhandelaren in de verre omtrek 
niet thuis gaven. Eenmaal werd zelfs 
een wrak met daarin het bekneld 
geraakte slachtoffer door de ambu
lance opgesleept tot buiten de 
gemeentegrenzen · alwaar de lokale 
brandweer werd gealarmeerd. Ook 
kwam het voor dat vastzittende 
slachtoffers ons reeds van verre 
toeriepen door te rijden en ons 
nergens me·e te bemoeien of ons, 
hiertoe zonder twijfel aangezet door 
de aanwezige politieagenten, 
bedreigden met fysiek geweld na 
ontslag uit het ziekenhuis. 

_ Indien u zich al jaren ergert aan ons oeverloos gezwets vanaf deze plaats 
kunt u beter 4e bladzijde omslaan want ik voorspel u: het wordt wederom 
huilen met de hoed op. Dit jaar wilde ik het met u hebben over de aan
staande aanschaf van onze nieuwe brandweerwagens. Arbeidsplaatsen 

Wij realiseerden ons dat we op . deze 

Snelheid 
Inderdaad, na meer dan vijftien jaar 
trouwe dienst gaan we afscheid 
nemen van het rollend materieel dat 
ons zo trouw gediend heeft. Leeftijd 
komt met gebreken en ook wij 
kregen çle laatste tijd in de gaten dat 
niet alles meer · aan onze eisen 
voldeed en ook onze bijna spreek
woordelijke snelheid was ver te 
zoeken. Bij enkele recente uitrukken 
vormde zich zoals gebruikelijk achter 
onze voertuigen een ware file van 
automèbielen die ons probeerden te 
volgen naar de plek des onheils . . 
Normalerwijs werden ·deze sensatie
zoekers afgeschud met een machtige 
trap op het _ gaspedaal en een sma
lende blik in de achteruitkijkspiegel 
maar dat leek ditmaal niet mogelijk. 
Sterker nog, de volgers bleken niet 
zozeer de ambitie te hebben ons te 
volgen danwel ons voorbij te gaan en 
dit deden ze dan ook zo gauw de 
mogelljkheid zich voordeed. Enkele 
zeer gehaasten ondèr hen wezen in 
het voorbijgaan op hun voorhoofd en 
een op een tractor passerende 
landbouwer voegde ons met geheven 
middelvinger enkele verwensingen 
toe nadat hij de · volle lengte van de 
Snoertsebaan stug achter ons aan 
was blijven rijden. Ook kwam het 
voor dat op leeftijd zijnde dames op 
rijwielen in 't voorbijgaan een 
moment . de benen stilhielden en 
belangstellend wilden vragen waar de 
brand was. Op zulké momenten 
reageerden wij niêt op getik op de 
raampjes, bleven met de helm ver 

. over de ogen getrokken strak en 
onvervaard voor ons uit kijken of 

wijze onszelf uit de markt prezen en 
pretendeerden m een 'geanimeerd de toekomst van het Deurnese 
gesprek te zijn verwikkeld, Hierdoor brandweerkorps en enkele w.aarde
kwam ook onze positie als hulpver- volle arbeidsplaatsen op de tocht 
lener ·in gevaar; niet zelden gebeurde werden gezet. Wij weten namelijk 
het dat bij onze aankomst de brand ook wel dat er, bel).alve door de 
reeds geblust bleek door bemoei- onderhoudsman mèt de gouden 
zuchtige en ongeduldige buurtbewo- handjes en de administrateur die wer
ners dfe een anders niks gunnen of, in kelijk in ieder gerenommeerd bedrijf 
het geval van een monumentale direct aan de slag kan, bij de 
boerderij met rieten kap en aan- Deurnese brandweer· .enkele fulltime 
palende overvolle hooischuur, de " arbeidsplaatsen bezet worden door 
vlammen gedoofd waren door gebrek · personen die, bij een eventueel 
aan brandbaar materiaal. Wel stortten ontslag, door een ernstig gebrek aan 
wij óns in dit · soort gevallen· mèt scholing, sociale vaardigheden en 

·overgave op het nablussen zodat we algemene ontwikkeling, nauwelijks 
ons toch nog mochten, verheugen in plaatsbaar zouden zijn in 't reguliere 
de dank van de voormalige bewoner bedrijfsleven en aldus ·veroordeeld. 
en de alcoholische versn~pering na ~ · zouden worden tot een bestaan aan 
afloop. de zelfkant van de samenleving. 

Kwaliteit 
Niet "" alleen op het gebied van 

· snelheid . werd ingeboet, ook de 
kwaliteit v:an het materiaal holde met 
sprongen achteruit Hoewel wij' er 
genoegen in scheppen te improvise
ren en de ·eindjes aan elkaar te 
knopen bleek dit . bij l~kkende 

brandweerslangen niet te werken en 
deze werden d(!.n ook weggeworpen. 
Niet zelden kwamen wij bij een 
blusp9ging dan ook enige meters· 
slang tekort · waardoor het bluswater 
de vuurhaard net niet kon bereiken. 
Wel lukte het ons in deze gevallen 
vaak om belendende percelen nat te 
houden maar de bewoners van de 
brandende panden bleken hierdoor 
niet tevredengesteld. Ook het 
reddingsgereedschap had · nogal te 
lijden onder de last der jaren en 
enkele malen moesten wij_ onze 

, Zover wilden wij het uiteraard niet 
laten komen en we besloten dan ook 
tot de .vervanging van ons materieel. 
ünze eerste stap was 'het overtuigen 
van de plaatselijke politiek van de 
noodzaak van deze aanschaf Na 
enkele zeer ontmoedigend verlopen 
gesprekken besloten wij tot een 
ietwat hardere lijn. We dreigden 
wekelijks 'en bloc' · de gemeente
raadsvergadering te bezoeken en 
voortdurend zodanig rumoer te 
veroorzaken dat niemand meer een 
oog dicht zou kunnen doen. De 
meerderheid reageerdè bijzonder 
geschrokken en werd terstond · een 
stuk toeschietelijker. De enkeling die 
plagerig zijn oordopjes uitnam en ze 
ons gniffelend too_nde, werd door een 
van onze potige vrijwilligers apart 
genomen voor een gemoedelijk 
onderonsje in de wandelgangen, 
waarna ook hij niet langer met de 
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mond vol tanden stond en toch 
volmondig de noodzaak tot 
investeren kon beamen. 

Aanbesteding 
Aanvankelijk wif den we bij de 
aanbesteding van de nieuwe voer
tuigen de voorkeur geven aan lokale 
leveranciers. Ook wij zien graag dat 
het goed gaat met de Deurnese 
economie, wat gebouwd wordt kan 
immers ook afbranden. Hoewel 
verschillende vindingrijke onderne
mers met het ene originele idee na 
het andere kwamen bleken er toch 
geen bij te zijn die levensvatbaar 
waren. De meesten van hen legden al 
snel het moede hoofd in de schoot 
als bijvoorbeeld bleek dat er niet 
getornd kon worden aan de eis dat 
de voertuigen ook daadwerkelijk 
moesten kunnen rijden of dat het niet 
mogelijk was alle Deurnese wegen 
een meter breder te maken. Anderen 
bleven hardnekkig volhouden, zoals 
de koppige dierenliefhebber die ons 
nog bijna dagelijks probeert te over
tuigen van de bijzondere kwaliteiten 
van zijn pony's als betrouwbare aan
drijving voor de nièuw te · bouwen 
brandweervoertuigen en voor zich
zelf reeds een loopbaan in het 
verschiet ziet als voerman. Over 
passende dekjes voor de beesten 
schijnt hij reeds overeenstemming te 
hebben bereikt met een fabrikant van 
brandweerkledij, enkel de kinbandjes 
van de helmen schijnen hem voor
alsnog kopzorgen te baren. Onze 
teleurstelling verbijtend klopten wij, . 
de wanhoop nabij, aan bij gespe
cialiseerde bedrijven buiten Deu,r:ne. 
Wie schetst onze verbazing toen 
bleek dat zelfs zij ons bescheiden 
wensenpakket niet konden realiseren. 
Deze lijdensweg deed ons in arren 
moede besluiten zelf aan het bouwen 
te slaan, u hoort en vooral, ziet nog 
van ons ... in de optocht. 

Het ga u goed en ons ook, Joost van 
den Broek, commandant 
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Raad van ll. Ac~terste rij vlnr : Willem-Jan -Tilborghs, Marco Beije" Sjef 

Geerts, Arno Maas, Jeroen Ennenga, Raoul Kivits, Patrick Proenings, Klaas 

Vogel, Twan Kroezen, Han Wouters. 
Voorste rij vlnr: Jan Hoeben, Mies Martens, Prinses Franca en Prins Christ /, 
Hans van Bommel, Maarten Munsters, Petra Leijsten. 

Het Bestuur. Achterste rij vlnr : Kees Brood, Ad v.d. Mortel, Jos v.d. Kruijs, 

Coen v.d. Berkmortel, Christ Manders, Arjan Ahout. Voorste rij vlnr: Hans 

van Bommel, Prinses Anja en Prins Ad IIL Geerd Jansen, Marcel van Nunen . 

Nico Fransen bokaal 
1 

Ook dit jaar zal er weer gestreden 
worden 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 
persoonlijkheid en jonge Deurnese 
ondernemer. · En tevens als blijk van 
waardering voor wat Nico betekend 
heeft voor het verenigingsleven in 
Deurne. 
Deze bokaal is jaarlijks inzet van de 
etalage-versierwedstrijd, die georga
niseerd wordt in samenwerking met 
de Ondernemingsvereniging Deurne. 
Buiten de eer en de Nico Fransen 
bokaal zal dit jaar ook een pagina
grootte advertentie in de Carnavals
uitgave van het Weekblad voor 
Deurne de te winnen prijzen zijn. 

. 

Afgelopen jaren werd de Nico 
Fran~en bokaal gewonnen door : 

1994 

1995 

1996 
1997 . 

Harley Sport (thans 
Sport 2000) 
Brood- en füµ1ketbak
kerij Santegoeds 
De Snoephoek . 
Assurantiekantoor 
HeesaJ9cers 

Wie o wie zal dit jaar met de bokaal 
aan de haal gaan. 

± v 

•
~(O~~· ./' ""' 

' 

Het grootste en best verzorgde assortiment 
in koffie-, thee-, tabaks- en luxe geschenkartikelen. 

. 

COMPAENEN 
Stationsstraat 38 A - Deurne 
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Staatsloten 
Voetbaltickets 

Lotto ~ Toto 
~ -
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. . 

Achterste "rij vlnr: Wiesje van Osch, Sandra Welten en Kim Janse_n. Voorste rij 

vin~: ":f arl~es Aldenzee, Brit Goërtz, Renske v.d. Steen, Minke Jansen en Romy 
Goertz. . · 

Nieuw: Christ Manders (bestuur) . 

../Schildersbedrijf 
(' "'- COOLEN 

GLAS VERF BEHANG 

TEVENS VERZORGEN WIJ. · 
UW INLIJSTWERK 

' '1-

A. Reddingiusstraat 22 - Deurne 
Tel. 312426 

Stationsstraat.30 - DEURNE 
Tel.: 049~-312963 

Nieuw : Brit Goërtz (dansmarietjes) 

Randstad Uitzendbureau bv 
Kerkstraat 1 :5 - 5751 BG Deur ~ e 
Telefoon 0493 - 32 03 60 · 

;··-

• schommels • glijbanen -
• speelhuisjes • klimtorentjes 
• blokhutjes • zandbakken 

MAÀTWERK IS MOGELIJK 

. HF FRANSËN°UBV 
Grote Oollnl 7a - 5753 PE Deurne - Tel.0493-3'6501 

--
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uitgaanscentrum 

~'l>h'lV'll 
Vrijdag 16 jan. Kletsavonden Pottenbakkers 
Vrijdag 23 jan. Aanvang 20.00 uur 

Vrijdag 30 jan. Presentatie CD-carnaval 
Rond de Clarinet 

Vrijdag 6 feb. Bonte-avond Pottenbakkers 
Aanvang 20.00 uur 

Zaterdag 7 feb. Ouderenmiddag Pottenbakkers 
Aanvang 13.00 uur 

Zondag 15 feb. Receptie Pottenbakkers 
Aanvang 13.00 uur 

1 

Café-biljart De Tapperij Residentie Pottenbakkers 
Vrijdag 20 feb. Halve Zoole Bal m.m.v. 

Zaterdag 21 feb. 

Zondag 22 feb. 

Zondagavond 

Maandag 23 feb. 
Maandagavond 

Dinsdag 24 feb. 
Dinsdagavond 

Henk Wijngaard + De Klutsers 

Little Earth Baqd 

Kinderbal m.m.v. Clown Jappie, 
kinderen tot 16 jaar mét ouders GRATIS 
toegang. 
LITTLE EARTH BAND 

15.11 MATINEE m.m.v. GAME 
GAME 

15.11 MATINEE m.m.v. GAME 
GAME. 

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

De persoonlijke begeleiding van iedere bouwopdracht 
garandeert een nauwgezette bewaking van iedere fase 
van de opdracht en een stipte oplevering op de afge
sproken tijd. Uiteraard wordt voor de begeieid1ng van 
het totale bouwproces, vanaf de offerte. gebruik 
gemaakt van een computersysteem. Als u pnfS ste op 
betrouwbare kwalrtert, dan 1s uw bouwopdracht bq van 
Nunen in meer dan vertrouwde handen. 

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

aannemersbedrijf b.v. 
tel. 0493-313120 fax 0493-312454 

PERFEKT BOUWEN VOOR 1TOT1000 PERSONEN 

0 Winkelinterieuren 

D Projekt meubelen 

O Exclusievi; timmerwerken 

INTERIEURPROJEKTEN 
Piet Mondriaanstraat 16 
5753 DJ Deurne 

Telefoon 0493-314253 
Telefax 0493-313524 
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NIEUW 

VERSE 
WARME MAAL TIJDEN 

OOK OM MEE TE NEMEN 

SNACKBAR 'T HEIKE 
HET ADRES VOOR KOUDE SCHOTELS· EN WARME HAPJES 

ST. JOZEFSTRAAT 24B 5753 AV DEURNE TEL. 312989 . 

brieneke11s 

> m 
" 

t3ef asli MgaaDiesbu rea tA 
c • 

" .l< 
c • • c 
~ . ! • ~ c Postbus 347 • :> Poslbu5 2067 ·c • S7SO AH Deurne .... f l\020 AB Budel 
~ :> Telefoon: 0493-311362 • m 95-494554 ~ 
() • Telefax : • 0493-315857 " • 95-492195 • > 
al "O 

::E c 

~ "ELECTRO HEAT" L C::::::::::< . ~ ' 

c:-7 
J 

! 
electrische vloerverwarming als 

hoofdverwarming of als bijverwarming 

..:> 
1-
Ul 
z 
w 
~ 

Oprit- en wegdekvetwarming 
0493-322221 

EEN GOED GEVENTILEERDE 
( 

uoor al uw: ---

Uent1lat1e 
S.753 DK Deurne-Holland 

c-<l 

Tooropstraat 6 d t 
........,,_ ..,., 0031(0)493 321676 Tet.: 0031(0}493321202 pro uc en 
·__..; ~ ~~~~;o;~;:~ •. " 

Versnellingsspookje 

VERHUUR van : 

Tafels 
Stoelen 

PARTY-ARTIKELEN 
Statafels 
Serviesgoed 
Koffiezetapparatuur 
Parasols 
Verlichting-

PARTYTENTEN in d erse almellnsien en uitvoerlnger. 

eventueel met vloer en erwarming 

'? 
z 
:t> 
< 
:t> 
r 
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deurne~ , 
Nog maar kort geleden werden we 
door Prins Christ en Prinses Franca 
verzocht om "turbaai en turin te 
komme", en we hebben dat met veel 
plezier en groot enthousiasme mo
gen doen. 
Wij willen Prins en Prinsès felicite
ren met hun niet geringe prestatie. 
Zij gingen vóór op voorbeeldige 
wijze en waren toppers in het Peel
strëkelrijk. Wat ons betreft niet meer 
"KomKomturbaai", maar "Blie
Blieturbaai". 
De nieuwe Prins zal het zoals ge
woonlijk weer heel erg moeilijk 
krijgen, maar wij als Hosbengels 
zullen hem van harte ondersteunen. 
We wensen de Peelstrekels veel suc
ces en we hopen dat we kunnen uit
zien naar een feestelijke en geslaag
de carnaval 1998. 

.--
~ 
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·Met carnaval 
mag het 

varken kapot ... 
veel plèzier 
ermee! · 
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NOOYEN ROOSTERS BV 

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

/ 

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

Vlierdenseweg 161 

5756 AA Vlierden 
Tel.: 0493-319285 
Fax: 0493-323858 . 

VERWARMING EN TECHNISCHE INSTALLATIES 

Piet Knapen BV 
Aluminium 
Cargowalk 

opleggers en 
kippers 

BIG BOss-,_ 

ELKE 
BOUWMARKT 
DE BAAS 

. . ' ~ ·~ 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag: 

09.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag: 

- 09.00 tot 17.00 uur 

Piet Mondriaanstraat 38 - DEURNE 
Tel. 0493-317611 
Fax 0493-311451 

A. van.de Kerkhof 

Kerkstraat 7, tel. 0493-313964 

Oud prinsen 
der Peelstrekels: 

1959 Jan 1 (Bruggénwirth) 
1960 Hein 1 (Smeets) 
1961 idem 
1962 Jan II (Verhaegh) 
1963 Ad 1 (v.d. Linden) 
1964 Martien 1 (V erdonschot) 
1965 Frans 1 (v.d. Kerkhof) 
1966 Jan m (Hendriks) 
1967 Hany 1 (Kuypers) 
1968 Piërre 1 (Pierre Keeren) 
1969 Jan IV (Lichteveld) 
1970 Leo 1 (Verhees) 
1971 Neel 1 (Cor Keeren) 
1972 Gijs 1 (v.d. Broek) 
1973 Theo 1 (van Baars) 
1974 Willy 1 (Hqebergen) · 
1975 Frits 1 (Hurkmans) 
1976 Charles 1 (van Goch) 
1977 · Ton 1 (Markhorst) 
1978 Bert 1 (v.d. Broek) 
1979 Toon 1 (Hölskens) 
1980 Wim 1 (van Midden) . 
1981 Piet 1 (van Bree) 
1982 Huub 1 (van Kessel) 
1983 Wim II (Kivits) 
1984 Jan V (van Driel) 
1985 Wim III (v.d. Mortel) 

· 1986 Ties·I (Verbaarschot) 
19871 Jan VI (Hoeben) 
1988 Arjan 1 (Ahout) 
1989 Marcel 1 (van Nunen) 
1990 Ad II (van de Mortel) 
1991 Leon 1 (van Osch) 
1992 Jo 1 (Verheijen) 
1993 Wim IV (Berkers) 
1994 Jan VII (Welten) 

_ 1995 Cees 1 (Brood). 
. 1996 Michiell (Dankers) 
1997 Christ _I (Manders) 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

STREKELS 
VAN HET JAAR 
UITGEROEPEN 

DOOR STICHTING 
DE PEELSTREKELS: 

1977: Piet van Dijk 

1978: Frater Francino 

1979: Cor van den Broek 

· 1980: Piet van Hoek 

1981 : Pater Rompa 

1982: Noud Huizing 

1983: Jan Lichteveld 

1984: Mien Valkenburg 

1985: Pieter v.d. Loo 

1986: Henk Bijnen 

1987: Cor B~ggenwirth 

1988: Sjaak Obers 

1989: Anny Berkers-Mennen 

1990: Peter v. Oosterhout 

1991 : Dirk Koster 

1992: Theo Lokin 

1993: Leny Kuijpers 

1994: Martien v.d. Broek 

1995: Gerard Geurts 

1996: Hans Keeren 

1997: Fons Vullings 
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Café bar 

De Potdeksel 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

Café bar 

DeMèrt 

~~~~~~9 

't wordt druk in het 
centrum van Deurne. 

. r 

~ 

\ 
~ 

)j Café 

1 Als het aan stichting "De Peelstre
~ kefs" ligt is het met de "relatieve" 

rust in het centrum van Deurne op de 
carnavalsvrijdag gedaan. 

~~ De Roode Leeuw> 
~ 

Op vrijdag 20 februari, vanaf 21.00 
uur zal de Prins van "De Peelstre
kels" met zijn gevolg en twee dweil-
orkesten, te weten Krek Goe en Gèr 
van Huis veel cafés vereren met een 
bezoek. 
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Deze cafés zijn voor de gelegenheid 
sportief en natuurlijk ook carnava
lesk uitgedost. 

Waarom sportief? 
Stichting "D~ Peelstrekels" hebben 
een 60-tal voornamelijk sportvereni-
gingen uitgenodigd om met de Prins 
en zijn gevolg carnaval te vieren in 
het centrum van Deurne. 

Café 

't Pandje 

In de diverse cafés wordt hieraan, 
naar eigen inzicht, vorm aan gege
ven. Verrassingen zijn niet uitgeslo
ten. 
De deelnemende cafés staan vermeld 
in de rand van deze pagina. 
De gehele ilVond rijden er taxis langs 
de deelnemende cafés om u van de 
ene naar de andere horecagelegen
heid te breng~n. De taxiritten hebben 
een gereduceerde prijs, ongeacht het 
aantal inzittenden. 

Dus kom op vrijdag :io februari naar 
het centrum van Deurne! 
Dweil samen met de Prins en zijn 
gevolg van café naar café. 

Hotel 

Café - Z(l,al 

Stationzicht 

~~~~ ~'5'<*~ 

@"<'<>- ,., .. , ,~~ ~5 
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Restaurant ~~ 

De Peelpoort - i 
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De vijfling van 1997! 
?' 

Tijdens de regeerperiode van ex
Prins Michiel is HET bij vijf dames 
van de Peelstrekels in de schoot ge
worpen. Hoe doe je dit als vrijgezel? 
Misschien zouden . deze vijf aan
staande nieuwelingen in aanmerking 
komen voor de nieuwe lijst van D-
66-er Michiel!? 1? 
"De vijfling" is geboren onder de . 
regerende buik (sorry, hand) van ex
Prins Christ. Had die buik enige in
vloed op de geboortes? Wél konden 
we constateren dat . die zwangere 
buiken in het niet vielen bij die van 
Christ. .; 
En voor de toekomst? Mogen wij, de 
baby's, niet beslis.sen wie er Prins 
wordt? Bijvoorbeeld ·een die zelf 
voor het nageslacht van de Peelstre
kels wil zorgen en dan ook nog het 
liefst ·een Prinsès zonder zwangere 
buik? 

' 
In elk geval zal onze _strekel carrriere 
er zo uitzien: 
Danique Tilborghs (9-10-97) : Op
perkletster bij 't Klotgemul. 
Lennaert Koblen (27-5-97): Hoofd
redacteur van "De Peelstrekel" 
Kirsten Aarts- (23-4-97): 1 e vrouwe
lijke bestuurslid van de Peelstrekels 
Julia Munsters (17-4-97): Persoon
lijke bierbezorgster van de Raad van 
Elf 
Sjoerd Leijsten (18-2-97): Adjudant 
van de Prins. 

We wensen önze" nieuwe Prinsen 
een fijne _carnaval toe. 
En voor iedereen: VEEL LEUT!! 

Alaaf-knuffeltjes van: Kirsten -
Sjoerd - Julia - Lennaert - Danique 
(en ook van alle pappa's en mam
ma's). 

Oppf rkletser Klotgemul 2020, Danique Tilborghs, broedend op een te.kst. 

Julia Munsters: "11 pils? Weten jul/ie. dat zeker?" 

Sjoerd Leijsten ligt voor op schema. 

Voorzitster Kirsten Aarts bereid tot compromis. 

Deze hoofdredacteur wil 

Zijn stukken op tijd! 

Lennaert Kooien. 
Lachende derde. 
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Tops tobt voort 
(vervolg van pagina 31) 

De handen van de leidsman rusten ge
vouwen op een voldane buik, de blik 
is vriendelijk en open. "Gekregen" 
zegt Jan-Hein met nauw verholen 
minachting. 
"Me broer wordt door iedereen ge-
vraagd om geheime nota's en aanbe
velingen te schrijven. Moet er weer 
een stadscentrum ingrijpend · gewij
zigd worden? Me broer krijgt het eer
ste telefoontje. Eindhoven, Tilburg, 
Helmond, Venray, Rotterdam, Am
sterdam, Den Haag en zelfs het Belgi
sche Brussel. Allen vroegen advies, 
kregen het en verwierpen het ver
volgens. Maar geen woord in de 
krant! Met al deze plaatsen gaat het 
niet bijster goed: ze stimuleren de be
volking niet tot meedenken." 

C.D.A. positief 
Alleen het C.D.A. in Deurne kan zich 

niet voorstellen dat er niets gedaan 

wordt met de adviezen van uw broer. 

Is het C.D.A. naïef, of is ze juist heel 

vooruitziend? 

"Me broer heeft zich verbaasd, maar 
vooral verheugd, over het vertrouwen 
dat de fractieleidster van het C.D.A. 
in zijn adviezen stelt. Het heeft hem 
gesterkt in zijn onwrikbare overtui
ging dat er consensus over beleid 
dient te bestaan. Huilend kwam liij 
naar me toe en zei : "Jan-Hein! Niet 
heel Deurne is gek!" Hij was zo blij 
als een kind!" 

Pieter Tops 
Op dat moment stapt Pieter Tops zelf 
binnen en neemt met stille dwang zijn -
broer aan de arm mee naar de gang. 
Op gedempte en vriendelijk, gerust
stellende toon praat lÎij hem naar bed. 
Even later staat hij weer bij mij . . 
"Onze Jan-Hein heeft het er maar 
moeilijk mee." zegt de professor. "Hij 
denkt dat ik er mee zit dat mijn ad
viezen in de wind worden geslagen. 
Hij neemt het op voor zijn jongere 
broer, maar gaat er zelf aan onder
door. Normaal drinkt hij nooit een 
druppel gedistilleerd, gebrouwen of 
gefermenteerd. Een Usthee is zijn 
grootste zonde, normaal is het eerlijke 
melk, recht van de koe. Ik laat hem 
het woord voeren namens mij, want 
ik ben het beu om in te gaan op een 
vertrouwelijk ingewonnen advies. Ik 
vind dit geen pas geven. Ze hebben 
mij gevraagd om discreet een aantal 
zwakke punten bloot te leggen. Door 
nu in de krant breed uit te meten waar 
het in Deurne aan schort denk ik dat 
mijn zwijgen nog zo gek niet is." 

JW 

Met een ferme handruk dk daad
kracht en noeste koppigheid uitstraalt 
doet hij me uitgeleide. Met een doffe 
slag valt de eikenhouten deur in het 
slot. "Pieter, kom maar weer naar 
beneden", hoor ik nog en verbaas me. 

Gelieve de Deumese Zieken die buiten 
Deumë gelegen zijn, op te geven bij: 
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Sjef Geerts, telefoon 312656 

Potgrond en compostbedrijf 
Containerverhuur en transport 

THIELEN 
Schutsboom 42 Deurne - Tel.. 0493-312929 

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

DE PEELSTREKEL 
STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

Deurnes burgemeester Smeets: 

Stadsprovincie 
Eindhoven van de baan! 
D e u r n e - De stadsprovincie, welke het oersaaie Eindhoven wat meer glans 
zou moeten gaan geven is van de baan! Grote verliezer is Rein Welschen 
(burgemeester van Eindhoven) die vorig jaar ook al het hoofdkantoor van 
multinational Philips richting randstad zag verdwijnen en nu bittere tranen 
plengt. 
Burgemeester drs. J.W. Smeets van Deurne is de grote winnaar. We plukten 
hem uit de polonaise welke het gemeentehuis van Deurne doorslierde en met 
rode konen van nagloeiende pret stond hij ons opgewekt te woord. 

Onhaalbare kaart 
Die stadsprovincie was vanaf het 
begin al geen haalbare kaart, aldus 
Smeets, maar omdat er een bepaald 
prestige hooggehouden moest worden 
is er nog enige tijd doorgezeverd over 
de stadsprovincie Rotterdam en de 
stadsprovincie Eindhoven. Even leek 
het erop dat ondanks de gefundeerde 
bezwaren tegen de stadsprovincie het 
er toch doorheen gedrukt zou worden 
door een zware lobby. Gelukkig 
vertrok op dat moment het hoofd
kantoor van Philips naar Amsterdam 
en werd de beoogde "hoofdstad" van . 

de stadsprovincie steeds onaan
trekkelijker. Samen met mijn buur
man yan Elck (Helmond is van Elck!) 
heb ik het ijzer gesmeed toen het heet 
was en zodoende. 

Nieuw gemeentewapen 
Om dit heugelijke feit te vieren zal 
Deurne binnenkort een nieuw ge
meentewapen krijgen. Smeets is zelf 
op pad geweest voor een geschikt 
wapen, maar wil nog weinig loslaten 
over hoe het eruit zal gaan zien. De 
burgervader zegt de Deurnenaar te 
willen verrassen. 

Burgemeester Smeets van Deurne test nieuw gemeentewapen(foto: Peveo). 

' ~ -..... _.. __ . .. " ............ ". ................ -"..a ..,,.--... v...,_,,, ._ 

~MANDERS 
BEL JOSÉ EN WALTER 0493-320101 

'n fel Lazio (Roma) Integraal Helmonder 

De sleutel voor gezelligheid en 
sfeer 
Carnaval maandag: 
"Rooi hoedjes fist 
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~~ 
VULLINGS- & PARTNERS Cafetaria 

accountants en consultants 
Kantoorgebouw "de Vennen" 
Kloosterstraat 6-8 Helmond (Stiphout) 
Tel. 0492-540770 - fax 0492-539400 

MAAS ADVIESGROEP 
Molenstraat 48 - Deurne 't WIADUCT 

Milhezerweg 17a 

Deurne 

Tel. 315265 
Tel. 0493-317566 - Fax 0493-315910 

MART MUNSTERS B.V. 
Loon- & Grondverzetbedrijf 

Griendtsveenseweg 35 
5754 AA Deurne 

kapsalon 
' 

11 Happy Hair 
voor JOng en oud 

Ingrid van Bakel . 

Trimpertstraot l 2 
5752 AN Deurne Wolsberg 

Telefoon 0493 · 32 33 27 

Il 

-

~ 0493-315286 

' ~~ 11· tee msc e msta at1es 
1 

Heistraat 135 
tel. 522542 

Helmond 

C l ~ NTl~ALE VEHWARM I NG · AIHC:ONDITIONING · W/\HMTE TEHLJGWINN I NG 

ZlolL Ul:R GSESTRA,\I" 21 5751 LG DloURNlo 

Tl·.L 0493 · 313957 l·AX 0493 . 3 1 76 21 

Voo r <;i uw verf, s;ias 
be irnng en schilderwerken . 

lil!~ Kormens 1 
Kop;vn:' Sd11ld•:rbed1 1j f 

1 
Zei!brrgsest:'aat 41 l· :-. --- - --- 1 
5'15 J LH Dcu111e 

!iUI ~'-SCHILDERSBEDRIJF l telefoon 0493-312182 

.-

LIVERA 
DEURNE 
Stations· 
straat 13 

,,. 

~ rijnders~ran t iënbv 
0.urne . ~lettel 

i.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;================================~ ~=====~:-================~ 

onze 

Jaarrekeningen 
Registeraccountants 

Be 1 as ti ng aangiften 

Accountants-

Financiële- en loonadministraties 

Administratieconsulenten 

Automatiseringsvraagstukken 

Belastingadviseurs 

Fiscaal-juridisch advieswerk 
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Inspraak voor "man in de straat" Utopie in Peeldorp. 

"Deurne nog lang niet klaar voorde 21e eeuw! 
D e u r n e - "Evenals de software van miljoenen computers is Deurne' nog niet 
gereed voor de 21 ste eeuw." Deze stelling valt op te telçenen uit de mond van 
Professor dr. Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde aan de Katholieke Univer
siteit te Tilburg. Dr."Tops is bijzonder ontevreden over de gemeente Deurne die 
zijn advies (een meer open communicatie met de burgers, G.L.) naar de prul
lenbak heeft verwezen. Tops die sedertdien weigert te spreken laat zich verte
genwoordigen door zijn broer Jan-Hein. Het is met deze man waarmee ik een 
verhelderend gesprek had over het gewraakte advies. 

Door Gé Legen 

"Me broer is gevraágd een vertrouwe
lijk advies uit te brengen. Hij doet dit. 
Wat blijkt? De gemeente Deurne laat 
in de krant zetten dat het advies niet 
deugt: Het heeft een te open karakter. 
Men heeft liever dat er . achter 
gesloten deuren en in stoffige, be
dompte achterafkamertjes gedelibe
reerd en gefantaseerd wordt over de 
toekomst van Deurne. Nou vráág ik 
je!" Jan-Hein Tops trekt een veron
gelijkt gezicht en mengt stuurs de 
suiker en melk door zijn koffie. "Gr
oeten uit Deurne" staat er op het door 
het vele gebruik gebarsten kopje waa
raan het oor ontbreekt. 

Inderdaad is het zeer vreemd dat een 

vertrouwelijk advies van een belang

rijke persoonlijkheid, die de heer 

Tops toch is, openbaar invalide wordt 

verklaard. Te meer daar het college 

van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Deurne hem in het diep

ste geheim en middels schimmige 

contactpersonen, heeft benadert. 

Ondergrondse garage 
"Het eerste gesprek waarin de op
dracht werd verstrekt vond plaats in 
de parkeergarage onder de Raadhuis
straat." vervolgt Jan-Hein Tops." Een 
gebogen mannetje, geheel in het 
zwart gestoken en ondanks het mie
zerige weer voorzien van een zwarte 
zonnebril met spiegelende glazen (het 
prijskaartje zat er nog aan), overhan
digde hem een enveloppe met daarop 
het logo van de gemeente Deurne en 
in grote rode letters het woor~ : GE~ 
HEIM. 
Het gebogen mannetje verdween na 
deze daad en onze Pieter heeft noch 
hem, noch de zonnebril weergezien." 
Aldus Jan-Hein Tops, broer van het 
genie. 

"Eveneens in het diepste geheim is 
onze Pieter aan de slag gegaan: Hij 
heeft voorzichtig poolshoogte geno
men en dagenlang met een verreki j
ker in aan de omgeving aangepaste 
kleding op de loer gelegen. Hij heeft 
onder het mom van "een randste
deling op vakantie in de Bikkels" 

meegedaan aan z wel de avond- als 
de fietsvierdaagse en daar: zijn ogen 
en oren goed de kost gegeven. Hij 
heeft zich aangemeld bij de vrijwilli
gerscentrale, heeft scharrelgroente ge
kocht en heeft menig uurtje doorge
bracht op het streekarchivariaat. Of 
dit nog niet genoeg was heeft hij alle 
conceptbeleidsplannen, adviesnota's 
en externe onqerzoeksgegevens van 
de afgelopen vijf jaar letter voor letter 
nageplozen en gekeken of er daad
werkelijk iets mee gedaan is en zo ja 
wat er van terecht is gekomen." 

Barre omstandigheden 
"Op een zorgvuldig geheimgehouden 
locatie, bij schaar licht en onder barre 

omstandigheden heeft hij een lijvige 
nota van 1500 pagina's opgesteld en 
deze onder rembours aan laten bieden 
aan het college vnn burgemeester en 
wethouders. En wat ·doen die? Juist. 
Ze maken het openbaar!" 

Schuilt hierachter geen duivels plan? 

Is met opzet het vertrouwelijk advies 

"uitgelekt"? Is het de bedoeling dat 

de Deurnenaar n.u zo hels wordt dat 

hij uit zijn luie stoel komt om de hand 
aan de ploeg te slaan? 

Hunne Pieter had dit ook áI geopperd, 
doch deze geda hte terstond van de 
hand gewezen m t als argument dat 
hij zijn opdrachtg vers hiertoe niét in 
staat achtte. Lett rlijk zei hij : "Der
gelijke ironie is ntijn opdrachtgever 
vreemd." 

IR NATUURSTEENHANDEL 
\Jfil DRIESHEN 

Aanrechtbladen 
Grafstenen 
Dorpels _ 
Tögels (natuursteen) 

. Vensterbanken 

31 

Wij rep'areren tevens uw oude grafstenen. Onze kwaliteit, uw garantie. 

Haspelweg 23. Deurne. tel 313632 

Wat is er eigenlijk zo ·vreemd aan de 
adviezen van Pieter Tops? We pikken 
wat krenten uit ·de pap : Inwoners, 

jong en oud, van Deurne moeten 

ruimschoots in staat worden gesteld 

om mee te denken en te praten over 

de toekomst van Deurne ; Het 

ontwerp van een 'Deurne 2005'-logo; 

Een teken- en opstelwedstrijd onder 

de jeugd ; Een groot Deurnes debat 

en : Hoe is de toekomst van de agra

rische sector en blijft de gemeente 
groen? 

"Niks mis mee", volgens Pieter Tops' 
-woordvoerder en hij neemt een slok 
· van de koude koffie. 

Burgemeester Smeets 
Het schijnt dat burgemeester Smeèts 

zelf een stokje voor de ambitieuze 

plannen van Tops heeft gestoken. In 

hoeverre . berust deze suggestie op 

waarheid? 

"Het is inderdaad waar dat drs. 
Smeets de adviezen van dr. Tops 
verbannen heeft naar de restafval
container", beaamt Jan-Hein. "Niet 
naar de vrieskist zoals in de media, 
werd gesuggereerd." 'In de restafval
cantainer ermee!' blijkt de Deurnese 
leidsman letterlijk bevolen te hebben. 
Jan-Hein v:ist uit zijn broekzak een 
enorme rode boerenzakdoek en dept 
zijn vochtige ogen. Hij staat op en 
loopt riaar het drankkabinet dat hij 
met een rputineus gebaar 
opent. Hij vraagt me wat ik drinken 
wil, maar ik zeg hem dat ik 's och
tends om negen uur geen alcohol nut
tig. "Heel verstandig" zegt hij en 
zucht diep terwijl de acht jaar oude 

, Whisky zich in het diepe brede glas 
nestelt. .Hij neemt tegenover me 
plaats en nu pas zie ik het uitgeleefde 
en afgetobde gelaat van Jan-Hein 
Tops. Het is duidelijk dat de . man 

dicht tegen een zenuwtezamenbreuk 
aan zit. Hij klokt de achtjarige naar 
binnen en loopt weer naar het kabi
net. "Me broer lijdt in stilte." mom- · 
pelt hij nauwelijks verstaanbaar en hij 
onderdrukt een snik. Opnieuw neemt 
hij plaats tegenover me en met de 
onzekere schonkige motoriek van een 

·dronkenlap en trekt hij een pakje 
mentholsigaretten tevoorschijn. Met 
veel moeite ontfutselt hij een plat 
staafje aan het verfomfraaide pakje en 
brengt het met een naar ongekleurde 
landbouwdiesel stinkende Zippoaan
steker tot ontbranding. Hij inhaleert 
diep, zijn blik afwezig. 

Geniep 
, "Kijk. Dat ze het advies van me broer 
afwijzen nog totdaaraantoe. Maar 
waarom meten ze dat zo breed uit? 
Waarom willen de regenten van 
Deurne toch alles bekokfonkelsoes
. stoven in het geniep?" Het glas is 
wederom leeg en met' onvaste tred 
zwerft Jan-Hein voor de derde maal 
naar het notenho.uten kabinet : de 
deurtjes staan nog open. Hij fikst ·zich 
nog een drink en keert terug naar mij. 
Jov.iaal klopt hij me op de schouder : 
"Weet je", zegt hij op vertrouwelijke 
_toon, "Gij bent ne goeien mens" en er 
bli~t een traan- in zijn rechteroog. 
"Gij neemt ons tenminste serieus. En 
da kan ik nie zeggen van d'n diene 
daar." Met een vervaarlijk zwaaiende 
wijsvinger en sprekend met over
slaande stem duidt hij op een immens 
portret van drs. J.W. Smeets dat in 
een eenvoudige lijst aan de fraai ge
pleisterde muur {Jrijkt. 



... -CARNAVAUSKRANTi DE· PEELSTREKEL 
UITGAVE C.ARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL' 

Voor al uw snoep, cadeau-arUkelen en 
tabaksartikelen. 

Grote sortering snoep zonder kleurstoffen. 

· Grote sortering snoep zonder suiker~ 

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE 

orkest 
de LightStars 

A. Welten 
Lindenlaan 1 - Deurne 
0493-313217 
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