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PrinsRaoul 1
van de c.s. Pee/strekels Deurne

Proclamatie ,
Peelstrekels & Peelstrekelinnekes
Hoe dèddege carnaval moet viejre sti nirges geschrééve da hoeft ok nie, want dé is
méén mi de paplippel ingegivve.
Ons vádder was méén in 1983 al veur
dórum zet ik déés tradiessie gér dur.
Ik vééng 't dan ok kei schón over 't
Peelstrekelrijk te mugge regéére en of dé
gi lukke dór hoefde gallie ni over te
prakezéére. Ik ben d'r àltijd gérre báj
en vruug nór hojs gón is zééker niks veur
maj. Di jaor ni às lid van de raot, en ok op
't Klotgemul van máj ginne gekke proat.
In d'n optocht sluit ik di jaor de ráj dus
ben ik dór in ieders geval toch wir báj . ·
Ik wil Prins Ad III en Prinses Anja
bedánken veur 't áfgelowpe jaor ie wárre
volgès máj 'n schón prinseluk paor.
Al heb ik nog gin schón durske an meéri
záj, toch klaor ik dizze carnaval ni allein 't
karwáj. Mi z'n alle goan wáj d'r tiggen án
en maoken d'r ·'ne schónne carnaval van.
Want veur all carnavalsgekke wil ik di jaor
de káár wel trekke.
Dus ...
-

"Don't · Worry.""
Hup in de burrie(s)!
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terecht. Dat zal me toch een optocht geven. Alaaaaaaaaaaaaaaaf!
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Wisseling van de wacht : Geerd Jansen (1) opgevolgd door Wim Berkers (met
microfoon).

WE GAAN ERVOOR !
Op het moment dat ik dit artikeltje zit
te schrijven is het maandagavond en
zit ik nog na te genieten van het mooie
afscheid feest van onze oud-voorzitter
Geerd Jan en
" Camavral moet nog beginnen en we
hebben al geweldige fee ten gehad.
Opening van het Carnavalsseizoen
1999 op het zogenaamde 11-i l .Bal
met orkest O.E.F (Oploos Eerste
Philharmonisch) in zaal v.d. Putten in
de W alsberg was weer geweldig Ook
het op deze avond bekend gemaakte
motto van de optocht zijnde 'Hoezo'
mag er weer zijn ~n hopelijk dat vele
deelnemers en deelneem ter met een
prachtige uitwerking van dit motto
deelnemen aan de grote optocht door
Deurne op Carnavalszondag
En natuurlijk niet te \·ergeten onze
onlangs gehouden eerste Dienstenveilig. Een goed initiatief, wat de
nogige centen in het laatje heeft gebricht voor onze ereniging Dank aan
de mensen die hun medewerking
·"' verleend hebben. De aanbiehieraan
ders van de ruim zestigtal de dienstenveilingcommissie en natuurlijk onze
perfecte veilingmeesters Cor van
Laarhoven en Wim Kivits.

Afscheid.
Ik gaf het in het begin al aan, het
afscheid van Geerd Jansen als preses
van Carnavalsstichting "De Peelstrekels" . Een geweldige voorzitter, zoals
dit door velen is gememoreerd tijdens
het onlangs gehouden afscheidsfeestje
in Hotel Stationszicht. Gezien de vele
verdiensten van "dit kleine manneke
met zijn grote kwaliteiten voor Carnaval in Deurne" is het dan ook terecht
dat het gemeentebestuur van Deurne
hem de legpenning van de gemeente
Deurne heeft toegekend .
3

College bedankt en Geerd nogmaals
proficiat. Maar natuurlijk ook de
toekenning van "Ere-strekel" aan
Geerd door het bestuur tijdens de
Prinsonthulling van Ad III van het
afgelopen jaar, was een terechte beslissing. Geerd nogmaals bedankt voor
jouw vele verdiensten voor onze
Stichting.

Terugblik.
Ik mocht dan nog geen voorzitter
geweest zijn tij dens het Prinsschap van
Prins Ad III, maar ik denk dat ik m?-g
constateren dat alle Peelstrekels èn
Peelstrekelinnekes terug kunnen kijken
op een geweldig Carnaval 1998 onder
aanvoering van een spontane Prips Ad
III, Prinses Anja en de Prinsenkllideren
Iwan en Sandra. Familie Welten
hartstikke bedankt. En ik ben dan ook
blij dat ik als kersverse vqorzitter van
de Peelstrekels Ad Welten ais bestuurslid in ons midden mag verwelkomen. Tijdens de voorbereidingen
voor Carnaval 1999 is alleszins <luidelijk geworden dat hij een zeer waardevolle bijdrage kan leveren in het geheel.
Ad veel succes.
Kersverse voorzitter.
Ja na zeven jaren voorzitterschap van
Geerd Jansen, heeft hij te kennen
gegeven zijn 'steek" aan de wilgen te
hangen. Een te respecteren besluit.
Het was dan ook medio 1997 dat een
afvaardiging van het bestuur mij benaderde of ik de voorzittershamer van
Geerd over wou nemen ..Geen gemakkelijke beslissing voor mij .
Maar mij gesteund voelende door een
geweldig team bestuursleden heb ik
'ja' tegen het Peelstrekelavontuur
gezegd.

Want als oud Prins Carnaval iQ ·1993
_stroomt er ve~l Peelstrekelbloed door
mijn aderen. En met een complete
Peelstrekel.:.familie ach~er inij moet dit
kunnen lukken. Want het was natuur- .
lijk ook moeilijk om als zogenaamde
"zieke gees~' van de PR/Cie de serieuze taak van voorzitter van de Peelstrekei op je té rleinen. Maar 'we gaan
ervoor' • Eq als ik het over de "zieke
geesten" van de PR/Cie. heb dan denk
ik natuurlijk tèrug aan de ~ooie momenten die ik met deze lieden mocht
hebben. Leop'y Cees, Joost, Hans,
Marcel, Johan en Cor, bedankt en
natuurlijk ook de Nötjes. Ik blijf gelukkig nog wel deel uit maken van
deze geweldige vriendenclub, maar
natuurlijk op een lager pitje. Mannen,
ik blijf op jullie rekenen en verwacht
weer veel , stuntwerk van jullie de
komende periode.

Ookwens ik ?-lle muziekkapellen, àlle )
uitbaters ;yan etablissémenteo, . alle
clowntjes, feeën, etc'. etc . . een knal~ . )
Carnaval 1999 to.e . Maar dit moet
·kunnen lukken samen·met onze Prins ·)
Carnaval 1999 want zoals u cmdertus- >
.sen-al heeft kunnen .constateren hebben wij een geweldige Prins uit een
echte Peelstrekelfamilie.
En dit allemaal 'onder aanvoering va:n
.Vorst ·Hans, Raad van Elf. en hun
da.mes, de Dansmarietjes en het Bestuur. ,

We gaan erv,oor !!!
Wim Berkers,
Voorzitter Carnavalsstichting
Peelstrekels" .

"De

De aa·nloop naar Carnaval 1999.
Al maanden zijn wij druk bezig met
de voorbereidingen voor Carnaval
Mode voor het hele gezin
1999 samen met alle bestuursleden en
met onze Vorst Hans en onze raadsle• DAMESMODE
den met hun dames.
• HERENMODE
In de aanloop naar Carnaval 1999
• JEANS
• BABYMODE
hebben wij helaas ook afscheid moeten
• KINDERMODE
nemen van een Prins uit de beginjaren.
Ad v. d. Linden, Prins Carnaval in
. 1963. Maar het leven gaat door en
Carnaval staat weer voor de deur.
DEURNE - - - BAKEL
Want het wordt weer een heus volksfeest, Carnaval 1999.
_verderop in deze 'Peelstrekel' kunt u
Dierenpension - Kennelbouw
diverse artikelen over programinaactiviteiten lezen. En hopelijk dat het
MOLENZICHJ:
niet alleen bij lezen blijft, maar dat wij
Voor de laagste prijzen van:
~ als echte Carnavalsvierders mogen
Hondenrennen - Slaaphokken
begroeten_ tijdens een of meerdere
Paardeiiboxen - losse elementen
Carnavalsevenementen. Want ook dit
'
.
jaar hebben wij weer 'voor elk wat
Vlierdenseweg 228 - Vlierden
· Telefoorr0493 - 313821
- wils'. Vanaf het moment van de Prinsonthulling tot de Peelstrekel verbranding op Carnavalsdinsdag.
'
We hebben weer knallende activiteiten
zoals: Rondom de Prin.s; de bejaardenavond in verzorgingstehuis de Nieu- ·
wenhof, de Klotgemul-avonden, de
Stati o ns s t raa t 76 ~ D e u rn~
Gala-avonden, de Prinsenmis op Car- ~
Te l e f ocin 04 93 - 312 423
navalzondag 's morgens, de grote
optocht op .CaJ;navalszondag, het
GEHELE CARNAVAL
Ukkepukkenbal op dinsdag, de Boerenbruiloft< en ga zo maar door .. .'..
'GEOPEND ~
Want laten wij er een gezellig en 'skön
fist' van maken.
' KOM LEKKER ETEN.
En een mooi feest kan het worden als
wij ons aan de spelregels kunnen ' EEN GOEDE BODEM VOOR
houden.
WEER EEN AVOND
STAPPEN. ·
Alcohol!
Ik ben dan ook blij dat wij met alle
Carnavalsverenigingen uit Deurne· het
initiatief hebben kunnen nemen om het
alcoholgebruik onder de deelnemers
van de optocht te 'matigen'.
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Die re nartse np rak tijk
Deurne
Vur heund, katte, verrekus en koeie
Is DAP Deurze unne goeie.

:LUTTERS

Nieuwe lokatie: Zeilbergsestraat 142 - Deurne - Tel. 0493-352424

· BOUWBEDRIJVEN BV

•

* riool reiniging

0

* riool t .v. inspectie

Dag en nacht service

van den akker b.v.
cleaning & inspection
services

Het

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

blij~

Tel. 0493-313458
Jacob Marisstraat 5

Fax 0493-317535
5753 DC Deurne

-

gezellig met de kantoormachines van JKS

• 't Is geen kunst om voor de Wieger te
staan, zie eerst maar eens binnen te
komen.

•Binnenkort te koop : Het Yl(ater
waarin de Titanic zonk! Vijftig gulden
per liter! Past ook in een vetarmdieet.

"

Autqtledrijf

JOHN HENDRIKS

'n

KOPTE GE UNNEN AUWE OF UNNE NEIE
GE ZALT ER MI VEUL PLEZIEJER IN RIJE

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

Pastor tijdens car[IClVal in de
: Hostie of hostie nie. -

Vier~pan

AUTO

• Visstickers

Stationsstraat 27 - Deurne
Tel. 0493-312091
Kluisstraat 1 - Helmond
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Strekels en Strekelinnekes, bedankt!
'-

Het is 5 december 1998. De daken zijn
wit van de sneeuw, het is koud én vanavond is het pakjesavond. Ik stel vast
dat ik in de afgelopen 8 jaar nog nooit
zo laat een artikel heb geschreven voor
de carnavalskrant. De krantencommissie.
heeft me natuurlijk al een paar keer
aangesproken en gevraagd waar ik toch
met mijn bijdrage voor de carnavalskrant 1999 blijf en ik heb telkens steekhoudende argumenten kunnen aandragen voor de vertraging. De tijd dringt
echter!
Wat ben ik blij dat ik zo lang gewacht
heb met het schrijven van dit artikel! Ik
had anders nooit mijn verrassende afscheidsfeest van 29 november jl. hierin
kunnen vermelden!
Geluk dwing je af.
Er is in de afgelopen jaren, en in het
bijzpnder op de zondagavond tijdens
mijn afscheidsfeest, veel over gepraat
en er is ook al veel over geschreven.
Het zou erop lijken dat ondergetekende
de
volledige
verantwoordelijkheid
draagt voor de ontwikkelingen van carnavalsstichting De Peelstrekels in de
afgelopen jaren en het grote enthousiasme dat we onder Peelstrekels en Strekelinnekes ervaren tijdens de geweldige
carnavalsdagen. Niets is echter minder
waar! Natuurlijk, het is vaak één persoon of een klein groepje van individuen die in een vereniging, stichting of
bedrijf de richting bepalen en de juiste
initiatieven tonen op het juiste moment.
De factor "geluk" is zelden van toepassing en krijg je niet aangereikt. Geluk
moet je afdwingen. Kansen hebben we
de afgelopen jaren gehad en benut. Het
succes dat we daarn1ee als carnavalsstichting hebben kunnen realiseren, mag
mogelijk "boven gemiddeld" genoemd
worden. Eén persoon alleen krijgt dit
niet voor elkaar! Het is de groep ·van
mensen die mij als voorzitter van es De
Peelstrekels in .de afgelopen heeft gesteund en die ervoor heeft gezorgd dat
de stichting op het niveau staat waarop
we ons nu bevinden. Namen kan ik in
dit artikel niet noemen, groepen laat ik
ook bewust achterwege. Het risico dat
ik iemand zou vergeten is te groot. In
ieder geval zijn het allemaal Strekels en
Strekelinnekes geweest die hun schouders onder het carnaval hebben gezet en
die dit gelukkig in de komende jaren

Vriendschap
Tin~ke.
.
Carnaval vieren is mooi! Carnaval or- In het -bijzonder wil ik in dit artikel mijn
gan~seren is mooier! De hechte band die . vrouw 'Tineke bedanken voor het vele
je kunt . realiseren met ·01ensen uit je · . geduld dat ze in de afgelopen jaren en in
omgeving i~ geweldig. Tijdens het in- het bijzonder in de eerste 5 jaar van
formele afscheid ergens in oktober heb · mijn voorzitterschap bij es De Peefstreik moeten. vaststellen dat ik als nieuwe kels heeft kunnen opbrengen. Een oninwoner van Deurne 9 jaar geleden 'geen telbaar aantal avonden ben ik onderweg
beter, besluit hact kunnen nemen dan geweest, samen met . bestuurs- of
voorzitter van es De Peelstrekels te raadsleden en wel in het bijzonder mijn
worden. Binnen 1 jaar kon ik niet meer bestè vriend Marcel van Nunen. Zonder
. ~p een normale manier even naar he.t. de steun van Tineke was het mij ui~
dorp om eem boodschap te doen. Veie . teraard niet gelukt. Naast mijn drukke
mensen spr~ken je aan, overal kun je werk en andere ~erenigings- en sticheen kop koffie drinken en iedereen was ting~activiteiten was het toch telkens
enthousiast. .Heel veel vriend~chap, carnaval dat een · groot deel van mijn
warmte
en genegenheid hebben we vrije tijd opslokte. Ze heeft me niet
zullen blijven doen. Al die Strekels' en
hierdoor
mogen ontvangen. Zoals ook alleen gesteund, ze heeft het meegeïnitiStrekelinnekes die mij in de afgelÖpen' ·
tijdens
mijn
afscheidsfeest op 29 no- eerd alles onder het motto "Peelstrekeljaren het vertrouwen hebben gegeven én
vembe~ bleek, wil ik hier in het bijzoncarnaval moet groeien en moet elk jaar
me hebben ondersteund in de opzet en
der
Mieke
~n Marcel van Nunen vervooruitgaan".
Tineke bedankt!
uitvoering van een goede carnaval wil
melden.
Uit
angst
dat
zijn
vertrek
bij
de
ik hierbij uit het diepst van · mijn hart
carnavalsstichting
ondergesneeuwd Toekomst. ·
bedanken. In bijna elk voorwoord. heb
.
wordt
door
·alle
activiteiten
die op mij Vele mensen hebben Tineke eri m1J
ik in de afgelopen jaren verme1d dat er
gefocust
zijn,
wil
ik
Marcel
in
dit artikel gevraagd hoe we nu in de toekomst
ontzettend veel werk verzet moet worabsoluut
in
het
zonnetje
zetten,
Als carnaval gaan vieren en ons erop geweden om zo'n groots festijn als carnaval
penningmeester,
secretaris
en
v~ce
zen ·dat het toch wel heel vreemd zal
in het Peelstrekelrijk te organiseren.
voorzitter
heeft
hij
10
jaar
lang
een
onzijn voor ons. Wij hebben daar eèhter
Bestuur en raadsleden, oud-prinsen,
voorstelbare
hoeveelheid
werk
vérzet.
ábsoluût
geen vrees voor. Ons proClub van 100, jury, deelnemers van de
In
de
afgelopen
8
jaar
zijn
we
samen
gramma
is
overvol. Natuurlijk' voor een
optocht, comm1ss1es, dansmarietjes,
brildragend
geworden,
hebben
we
saheel
groot
deel
gevuld met Peelstrekelshowdansgroep Next, trainsters en bemen
veel
sigaren
gerookt,
veel
plezier
activiteiten.
Uiteraard
zoals reeds eerder
geleidsters, PR-cie, en zo zou ik nog
gç:had
en
vreugde
en
verdriet
op
velerlei
~enneld,
de
Zultkoppenacfiviteiten
en '
een tijdje kunnen doorgaan. Het zijn
gebied gedeeld. Marcel en Mieke, be- mogelijk daar wat rust ingelast waar het
allemaal groeperingen van mensen .die
dankt en samen gaan we een fijne car- ons in de afgelopen jarên niet gegund
veel tijd en energie steken in dit mooie
.
naval
vieren in de komende jaren.
was. We zullen elkaar tijdens carnaval
feest.
nog op vele momenten begroeten en
Nieuwe
voorzitter.
reken erop, daar waar de Peelstrekels
Geweldig feest.
Op
het
hoogtepunt
afscheid
nemen
is
de
zijn,
zult u ongetwijfeld de reuk van
Ik heb ze allemaal mogen zien 29 nowens
van
elke
voorzitter.
Ik
zal
de
laatsigaren
van tijd tot tijd kunnen opsnuivember jl. Men heeft me toegesproken,
.ste
zijn
om
te
kunnen
zeggen
dat
stichven
en
bea
ik dus van de partij.
toegezongen en men heeft muziek geting
De
Peelstrekels
het
hoogtepunt
in
maakt. Het was een geweldig feest! Ik
de afgelopen jaren heeft bereikt. Mijns Strekels en Strekelinnekes, , nogmaals
heb prachtige cadeaus . gekregen, een
inziens zijn er nog ' vele hoogtepunten bedankt en Tineke en ik wensen u een
zilveren legpenning van de gemeente
die
in .de toekomst verscholen liggen. Ik geweldige carnaval 1999 toe.
Deurne en vele blijken va,n waardering
heb
er alle vertrouwen in dat bestuur.
in de weken hierop volgend. Zei.den heb
raadsleden en alle ondersteunende Geerd Jansen
ik een avond met zo'n kn9op in mijn
maag gelopen om al mijn emoties te. commissies de mogelijkheden zullen ex-voo~zitter es De Peelstrekels
benutten om carnaval in het Peelstrekelverbergen. Insiders weten, dat ik op
rij~ en in Groot-Deurne te optimalisedergelijke momenten tranen van geluk
ren.
Zoals al eerder gesteld, geluk virid
de vrije loop laat gaan. Zowel Tineke
je
niet
op je weg, je moet het afdwinals ·ik konden het droog houden, · tot
gen.
Vele
mensen hebben mij erop geverbazing van velen! We hebben er
wezen
dat
ik.in
al die jaren een gelukkisamen fantastisch van genoten en ik ·
ge
hand
had
voor
het vinden van Prindank eenieder nogmaals voor· deze hele
sen.
Ook
zij
.hebben
natuurlijk een fanbijzondere avond.
tastische bijdi:age géleverd aan het behalen van het mooie succes en ook daar
Zultkoppen.
zijn
bijzondere vriendschappen uit oot- ·
Een bijzonder plekje in dit artikel wil ik
toch wijden aan de Zultkoppen; een staan. In het bijzonder zou ik hier toch
wel Wim èn Annie Berkers willen verprachtige club van mensen die bij "Jo~
melden; een Peelstrekelechtpaar in hart.
zef' (hotel Stationzicht) hun eigen
en nit'.ren. Al tientallen jaren .voor de
feestje brouwen; een vriendenclub die
Peelstrekels op pad en Wim in de kojaarlijks "D'n Biels" uitreikt. In 1998
mende jaren als voorzitter koersbepawas aan mij de eer om "D'n Biels" te
.Jend samen met een fantastisch bestuui:.
mogen ontvangen. Ik wil hierbij de
Ik heb er alle vertrouwen in en zal daar
Zultkoppen bedanken voor deze eer en .
waar gewenst mijn ondersteuning verl~
Bezoekje aan sportcentrum
ik ben erg blij daarmee een vaste positie
nen. Ik ben· ervan overtuigd dat we de
De Wiemel. Ja doen!
te hebben kunnen verwerven in het carkomende jaren nog voor veel verrassinnavalsgebeuren bij Jozef. De zaterdaggen zullen komen te staan. Wim en
avond zal gevuld worden met het Zult- ·
Annie bedankt!
koppenbal en de dinsdagochtend uiFijn dat ik met zoveel vertrouwen de
teraard krentenmik met h.anenbillen
SPORTCENTRUM DE WIEMEL
voorzittershamer.
aan jou heb mogen
Zultkoppen bedankt!
··
Molenstraaf 50a - 57~1 LE Deurne
overhandigen Wim!
Telefoon 04~3-322623
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Vakmanschap in marmer en graniet

•

Arte di Granito bv
Dr. Hub van Doorneweg 18
5753 PM DEURNE
TeL : (0493) 35 22 80
Fax : (0493) 35 22 88

Alverna Deurne BV
Florijn 14
5751 PC DEURNE
Tel. : 0493 35 35 60
Fax : 0493 35 35 66
:

TANKSERVICE VULLINGS
·, OPENINGSTIJDEN:.
ma t/m vrij
zaterdag

J~ : zo~dag

07.30 - 21 .00 uur
08.00 - 20.00 uur
' 09.00-18.00 uur

/J~C.

~e.~;;;:;:::::=;;i
-~=o.c:
\'\1 llH.I Vl l>.H /\ U I L< l l lMC< I

~~
Ook voor:

TAXI -ZIEKEN- EN ROLSTOELVERVOER
~..,

-

DAG EN NACHT SERVICE

., Annemarie en Leo Pouwels· Taxi
Het adres \IOOr:

·Ziekenvervoer voor alle ziekenfondsen

• RolstoelvetVOer (12 rolstoelplaatsen}
·Particulier ziekenvervoer
• Groepsvervoer
• Discovètv0er
• Bruidsriffen
·Pakketvervoer

• rookwaren
- snoepgoed
.
• gekoelde dronken
- en outo--occessoires

Kortom: Wij kunnen aan al uw speciale vervoerswensen voldoenll

PIET EN TONY VULLINGS
Blasiusstraat 31 5754 AS Deurne
Tel. (0493) 31 62 40 Fax (0493) 31 62 40

• Ik word dit jaar van alle Deurnepromo naar.

•AJAX soap : Onderweg naar
Barcelona

Blosiusslroat 10 -5754 AV Deurne· Tel.: 0493-31.31.31

Louis Kuijpers
IJzer- en metaalhandel
Containertransport

de carriere van de Audi A3
begint bij Auto Daamen

Liesselseweg 214 - Deurne
Tel./ fax 0493-312764

Auto Daamen, P. Mondriaanstr. 13L 5753 DJ Deurne
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• 'Bill?'
'Yes Monica?'
. 'Read my lips'
'Have a cigar'

•Huidirritatie door 't lange liggen :
luieruitslag

AUTOBEDRIJF TABOR

a

Vloeieindsedreef 6 - 5753 SM Deurne
Tel. 0493-313091 Fax 0493-311618
'
Mobiel: 06-53537725

·.
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Uitputtingsslag .....

Strekel rv an het
jaar 1998

Reeds enkele maanden zijn de leden van de Raad van Elf en het B.estuur
van de Peelstrekels zich mentaal en fysiek aan het voorbereiden op het
feest dat komende is: carnaval 1999 in het Peelstrekelrijk.
·
Zoals gezegd, zijn de Peelstrekels zich in het zweet aan het werken om
dan toch maar de uitputtingsslag die carnaval heet, te doorstaan. Mentaal door, gedurende het hele jaar, alvast uit te zien naar die feestdagen,
en fysiek, door in de avonduren, en tijdens de weekenden zelfs in de
vroege ochtend, de verschillende spierpartijen te versterken e~ de longinhoud te vergroten.
Vooral · de spiergroep in de pols en
elleboog worden geoefend. Deze
oefening is tweeërlei. Allereerst om
de carnavalsgroet goed te oefenen,
anderzijds om de pols goed in balans
te houden tijdens het vasthouden van
een, wellicht alcoholische, versnapenng.

Het was een grote verrassing op de .
Gala-avond in de · Vierspan om tot
· Strekel van 1998 te worden uitge- ·
'
'
roepen .
.Niets vermoedènd, voor mij althans,
kregen mijn vrouw en ik een mooie
plek in de zaat Dat vond ik al
opvallend.
·
En dan ·de uitverkiezing. ..ik schrok er
wel van dat de volgspot bij mij blèef
stilstaan. En toen naar het podium met
de/klapmars.

vroeg op, etc.,etc.; alles zit in een
strak tijdschema dus -enig vrij spel
m.b.t. tijden hebben we niet.
Het gebeurt vrijwel nooit dat een
Peelstrekel verstek .laat ga~n vanwege lichamelijke ongemakken. Soms
komt iemand het mannetje met de
hamer 's morgens ·eens tegen, maar
in de loop van de dag verdwijnt dit
nare persoontje vanzelf ,

Longinhoud.
Om voor en tijdens de carnaval elkaar goed te kunnen toespreken en Genieten.
zich verstaanbaar te maken is een Toch zijn er een tweetal personen
vol-doende grote longinhoud zeer van wie je tijdens de aanloop naar
wenselijk. Vandaar dat, om die carnaval en de carnavalsdsigen zelf
longinhoud te vergroten, een aantal niet zou zeggen dat zij lijden onder
Peelstrekels het verkozen heeft elk <lit feest. Welnee, onze Prins en Prindenkbaar moment aan te pakken om ses genieten van dit feest ·met volle
te·fkunnen gaart· topen?' Niet ~nde · teugen. En toch draaien zij riiet in de
len, maar hardlopen. Een enkeling is fysieke voorbereiding mee met de
dermate fanatiek dat hij niet zou mis- overige Peelstrekels. Zij dienen zich
staan tijdens een marathon.
in het geheim voor te bereiden op de
De spierpijn is dan ook bij menigeen carnaval want buiten een aantal inbijna hoorbaar. Het gekreun en ge- gewijden om, is het dan nog niet
steun wanneer de minder goed in de bekend wie onze nieuwe Prins en
spiermassa zittende Peelstrekel 's Prinses zijn. Die worden pas bekend
ochtends de echtelijke sponde ver- gemaakt op, uiteraard, de Prinsontlaat, is het in de wijde omtrek te ho- hulling.
Persoonlijk denk ik dat we als Peel~
ren.
Want er wordt nogal het een en an- strekels een goede keuze hebben
gemaakt door een Prins te vragen die 1
der van een Peelstrekel verwacht.
deze fysiek zware tiid~n goed aankan. Want zware dagen zullen het
Prinsonthulling.
Na de prinsonthulling zit bijna elk ongetwijfeld worden.
weekend vol ·met de meest uiteenlo- Ik wens iedereen dan ook veel plepende activiteiten waar de Peelstre- zier en jolijt toe tijdens carnaval 1999
in het Peelstrekelrijk
kels geacht worden aanwezig te zijn.
En je kunt het als carnavalsvereniging niet maken dat er een stel uitgebluste heren op de diverse podia verschijnt op het moment dat de carnaval daadwerkelijk zijn aanvang
neemt. Nee, onze heren van de Raad
van Elf en ook die van het Bestuur
zijn in· optimale conditie als carnaval
begint. En houdt u ze maar eens in
de gaten, ze zien er stuk voor stuk
afgetraind uit.
Maar, en u zult het zelf ook wel ondervinden, toch doen deze dolle dágen een flinke aanslag op het gestel. ·
Podium op, podium af, lang wachten
bij recepties, door de knieën tijdens
het Schunkelen, het op tijd aanko- Alaaf,
men bij de diverse bezoeken, 's
avonds laat te bed, 's morgens weer Vorst Hans

Hedde ge mi al die
leutauwen bril
loate kroake,
dan kende ge urn bai
van Gooi
wir loate moake

OPTIEK CJI() VÁn GOOl
Martinetstraat 20, 5751 KR DEURNE
Telefoon 0493 - 313913 ,

MAGAZIJN 'DE MOLEN'DEURNE
L.M. VAN GRIENSVEN-HOLTEN
Stationsstraat 34
Telefoon 0493-312404

Ik vond het heel spannend om te horen
wat de reden was. Vorst Hans van
Bommel was goed ingelicht en hij
noemde activiteiten die ik zoal had
uitgevoerd.
En daar sta je dan"".alle ogen op je
gericht__ . " en of ik nog een reactie
wilde geven .... vooruit dan ..... kort en
krachtig ..'Ik ga gewoqn door'. En toen
prins Ad ~et de medaille, geweldig! .
Op die avond kreeg ik vele gelukwensen en een dag later een stuk in de
krant. Vele reacties van familie en
kennissen, allemaal prachtig, een .
onderscheiding die aansprak.
En voor mijn vrouw Riek een attentie!
Wat goed geregeld is bij de Peelstrekels.
Ook kreeg ik een uitnodiging om op
-het gemeentehuis de -optocht te bekijken, maar ik had er geen tijd voor
want ik li~p zelf mee ... in die stromende
regen met een trekpop die een Peelstrekel voorstelde, die steeds weer
. "Nog ÎIU1è 11 deed bewegen.
Ik dank het bestUU[ en Prins Ad voor
deze onderscheiding op zaterdag 14
februari 1998 (Valentijnsdag nog
wel!).
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2000 PLUS

Nu van 259,-
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~~®~i=-

l';

Verder wens ik iedereen een goeie
Carnaval 1999.
'En we gaan gewoon door!'
ALAAF Peelstrekel '98
Toon Manders
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· DOE HET .PRAxlS ..

fl I lt:13 t~~!UHilt1
1 1

Naé!st Boerenbon_d Deurne ·

Het grootste doe-het-zelf-center
van de regio.
Kom ook eens kijken
naar ons compleet badkam(;!r- en
keukenprogra1!7ma.

?tationsstraat 122, 5751 HJ Deurne, Tel. 0493-320470
• Opblaaspop tegen aanstaand
gebruiker: Neem mij uit de doos.

Timmer

Gevonden
Bureau. Uiterlijke kenmerken : Heeft
veel weg van een detective en lijkt op
een tafel.

vver.ken

lendert coppens
.Lorentzstraat 25
57 56 BM VI ierden
Tel. 06-53402851
Te/Fax 0493 - 697388

Voor gezond brood
en v~rs . gebak!!
ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ
Floreffestraat 7 Someren tel. 491590
Uesselseweg 16 Deurne tel. 312518
"De Meent" - Heiakker - Deurne

•

Wintersportnieuws
van
detailhandelaar
Iemand met verstand kiest
Lewinski's.

•

Waar is de boer?
Hij is bij de pinken.

De Zeilbergse raddraaiers, zij maakten Geerd Jansen ere-raddraaier tijdens diens
feestelijk afsch_eid op 27 november 1998.

Intern. Transportbedrijf Op- en Overslag
Heftruckverhuur

FA. G. UGEN EN ZONEN
Liesselseweg 120 5753 PP DEURNE
Tel. 0493-312465 b.g.g. 313546 Fax 0493-315884
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Loterij

Sleutelafhalen
Als vanouds zal op zaterdagmiddag
op de markt in Deurne de sleuteluitreiking plaatsvinden door de Burgemeester. Door het overhandigen
van deze sleutels wordt op een sym::
bolische wijze de macht van de gemeente in de handen gelegd van de
zeven Prinsen en kan er een start
gemaakt worden met drie dolle dagen. Deze prachtige happening op de
markt zal een vervolg krijgen in de
Vierspan, de residentie van de Peelstrekels, waarbij eenieder natuurlijk
van hárte welkom is. In de Vierspan
zullen alle Prinsen de burgemeester
onderscheiden en zullen de blaaskapellen 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 Prinsencake
zal dit jaar niet ontbreken. Op de
markt zal, voorafgaand aan de sleuteloverhandiging, de bezoekers een
drankje aangeboden worden in de
vorm van een Peelneutje, voor de
kinderen is er warme chocolademelk. Dit initiatief wordt gedragen
door alle zeven carnavalsverenigingen . Uiteraard hopen we met ons
allen op mooi weer en vanaf deze
plaats is het zeker de moeite waard u
nog eens te wijzen op dit prachtige
evenement.
Wij willen u daarom ook uitnodigen
om zaterdagmiddag 13 februari rond
15. 00 uur op de markt te verschijnen.
Commissie Sleutelafualen
De Heikneuters, St. Jozefparochie
De Peelstrekels, Deurne
De Kei, Liessel
De Ulewappers, Neerkant
De Peelpluimen, Helenaveen
De Dors(t)vlegels, Vlierden
De Pottenbakkers, Zeilberg

Autoschade?
Stuur 'm naar
Schonewille!
L--

•

§~

~~
"-

!CkMn

~flf#MU ·~

Bel 0493 319319

S~newille

Ook dit jaar zal stichting de Peelstre- ~
1
kels een grote loterij organiseren,
waarbij eenieder binnen het Peelstrekelrijk loten kan kopen bij onze raadsen bestuursleden. Bij de overhandiging ·,
van deze krant wordt u de gelegenheid
geboden om loten te kopen. De loten
kosten fl. 1, - per stuk. Het _aantal loten
bedraagt 7000. De trekking _vindt
plaats direct na de prijsuitreiking van
de optocht in Residentie De Vierspan
om 17.30 u.
De uitslag van de trekking zal in het
Eindhovens Dagblad en in het Weekblad voor Deurne worden gepubliceerd.
·Loco-burgemeester Maas schudt Ad JIJ de hand, prinses Anja kijkt toe.

De prijzen
Een door Rabo bank Deurne geschonken weekend-trip t.w.v. fl. 500,- (te
boeken bij Rabo Bank Deurne).
Een daf!leS- of herenrijwiel t.w.v. fl.
750,- Een ko:fferset t.w.v. fl. 500,Een draagbare radio, e.d. speler t.w.v.
fl. 200,-.
Wij hopen dat 4 als Peelstrekel onze
stichting wilt steunen en in groten geHet V. T. 0. vitaal toeterend
, tale loten zal gaan kopen. Wij wensen
iedereen ~geluk toe . bij de trekking en ·
danken-u bij vo01:-baat voor uw ondersteuning.
/
Carnaval is voor iedereen: voor zowel groot als klein, voor rijk en arm,
voor jong en oud en vult u zelf maar aan. Dat carnaval voor' iedereen is, ·
staat bij de Peelstrekels hoog in het vaandel.
~-~~ç
Om de ouderen in ons Peelstrekelrijk te laten genieten van ·c arnaval hebWitht! klfilf11ithert,i9h~9roh
niet weert. . :.. ./
.
ben de Peelstrekels een tweetal activiteiten georganiseerd die speciaal
voor hen bedoeld zijn.

Seniorenmiddag en bejaardenavond

lt!;;·~

Allereerst zal een · senio_renmiddag
· georganiseerd worden op zaterdag
16 januari in zaal v.d. Putten. Tijdens
deze middag zal ·een keur van arti.esten het podium betreden om ervoor
te zorgen dat u, onderwijl nippend
aan een borreltje, kunt genieten van
een gezellige carnavalsmiddag. Aanvang: 13.30 uur. Muzikale begeleiding is in handen van het VTO.
Een andere activiteit zal zich afspelen
in hèt verzorgings- en bejaardenhuis
'de Nieuwenhof. In samenwerking
met 'de Nieuwenhof zal op donderdag 4' februari een gezellige avond
georganiseerd worden voor de be:woners van 'de Nieuwenhof. Eveneens zullen hier een aantal artiesten
optreden die ervoor gaan zorgen dat
het een gezellige boel wordt. Aanvang: 19.30 uur. De muzikale klanken tijdens deze avond komen eveneens van het VTO .
Wij rekenen op uw komst,

AUTO SCHADE• LAK SPU ITE RIJ

Dr. Hub van Doo rnewe g ZO Deu rne

DEURN~

met carnavalsgroet,
De Commissie Senioren.

J

,Elektrote,chniek in industrie en utiliteit
Bel ons voor een vrijbÎijvende oriintatie.

'

Van der AA Elektro B.V.
S423 SR HANDEL

J>ast. C*Stelijnssuaat 8
1c1.

(O~!J2)32343S

Vestiging DEURNE
tel. (0493)323119

\
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UW Echte Warme Bakker

lik El

P. H. Schellens

1ervict1

Heeft U onze "pee/turfjes" al
eens geproefd?
Pastoriestr. 1 - Vlierden - tel. 312476
Filiaal: De Martinet 24 - Deurne - tel. 316700

Kerkstroat 32b - 5751 BH - Deurne

• schommels
• glijbanen
• speelhuisjes ' • klimtorentjes
• blokhutjes
• zandbakken

RIJSCHOOL
COMBINATIE ZUID
VAN DEN BOOGAARD
Deurne
0493-310484

Een professionele rij-opleiding
VERHUUR van:

MAATWERK IS MOGELIJK

Tafels
Stoelen
Statafels
Serviesgoed
Koffiezetapparatuur
Parasols
Verlichting

HF FRÄNsËN°äv
Grole Ooltnt 7'1 - 5753 PE DcÜrne - Tèl.0493-3 1 6501

Chris Verstoppen
tel./fQX. 0493-323574
outotel. 06-53698232

echte bakker

PARTY-ARTIKELEN

PARTYTENTEN in diverse afmetingen en uitvoeringen,
eventueel met vloer en verwarming ·

Gerard Bilderstraat 7a - 5753 DE Deurne -telefoon 0493 - 316381

Café-zaal-hotel
Deurne, Kerkstraat 3a - tel. 312618
Liessel, Hoofdstraat 36 - tel. 341705
Bakel, Schoolstraal 21 - tel. 3'11229
Gemert, Commandour 4 - tel. 368042

IN- EN VERKOOP VAN SCHADEWAGENS
AUTOHERSTELINRICHTING
VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE WAGENS

Helmondseweg 105 Deurne
Tel. 0493-312999 fax 0493-310055
Autotelefoon 06-53183957

• Videodelaar Video de Laar

Masta

/

• know-how en ervaring

Sporttrofeeén
Camavalsme'dailles
Vanen
Erelinten
Vlaggen
Win pels
Tinnen borden
alle graveerwerken en relatiegeschenken

Leembaan 56
5753 CV Deurne

\

Paul Gabriëlstraat 8 - Deurne __.
..___________________________
Telefoon 0493 - 311608

• inspirerende partner

•

Tel. 0493-316051
Fax 0493-321531

[~

Frezerij van de Berg

THJJSSEN

Q. · ~ in bouwteamverband

o0 •

:p

~

Pastoriestraat 20 - Vlierden

in plancombinaties

r1 .

__.:~
, , ~

Vrijdag:
Receptie Dors(t)vlegels , live muziek
Zaterdag: Live muziek
Zondag : kleintje carnaval
Maandag: Matinee met medewerking van
Dikke Leo en De Deurzakkers
Dinsdag: carnavalsbal met de "SIONNIES"
Aanvang 16.00 uur

u

BUKKEMS

Schoenen

• bijv. "De Akkers" Helmond
bijv. showroom Deska Asten

postbus 76, 5750 ab
tel.: 04!p-312678

Tel. 312523

f~:

deurne

0493-310718

•Duitse uperman :Bauknecht

• Een houterenbakkes met 'n planktong

Piet Mondriaanstraat 13 - Deurne
Postbus 308, 5750 AH Deurne
Telefoon 0493-352100

•Jeugdboek : Peter de meëter

Volop keuze: CD's en CD-rom
• Super(markt)ervaáng : AH erlebnis

"de muziekfontein"
T.SMEELEN-HAGELAAR
KERKSTRAAT 30 ·HOEK MOLENLAAN

DEURNE 0493-313537

Ook carnaval cd's
PEELLANDS GROOTSTE!

• De headbangers beuken noten uit
hun gitaren

• Badhandboek

• Telefoonstoring : belletsel
HOTEL-RESTAURANT

"Goossens"

CD'S
" ' Keyboards
CD ROM
Gitaren
Video's
Geluid & Licht
T-shirts
installati.es

MUZIEK
~BERKERS
~

Winkelcentrum "de Martinet" Deurne
Telefoon 312543 - WWW.etrade.nl/muziekberkers

• Justice f Oral

10

Stationsplein 30,
5751 JN Deurne
Telefoon: 0493-312530
Telefax: 0493-312578

• Krokodildo

r

~ui

~.·

Voor de verzorging van uw: ·.
- diners
- partijen
- punches/brunches
- recepties
- koude en warme buffetten
- koffietafels
- hotelovernachtingen, etc
Reserveren gewenst

Edwin en Petra Hilhorst

• Beugel : wa.ffelijzer

Keukens,
tegels en bouwmaterialen?

"Ik vraag het
gewoon aan
BouwCenter"
. BouwCenter "van Hoppe
Va Hoçpe Bouwmateri aïen B.V., Koperslager 20,
111d terr. de Hugc!oom. postbus 185, 5520 AD Eersel
" ---~- telefooo0497-
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Blijmoedig en goedlachs met de Peelstrekels vooruit.
ERKERS
vv~

//NA/~

6PQl1Pff

JKtJP

kJ/'.'

Heuvelstraat _13 D_eurne - 0493-312909

OBERS

• Viskombek

,,HET tWEESPAN."

uw

DEALER

cafetaria
Het kenmerk van de gemeente Deurne
is, dat wij veel gemeenschappen
hebben. ,
Rivaliseren kan stimuleren maar in
carnavalstijd wordt alles solidariteit.
Carnaval slaat een brug en wij gaan
met z'n allen over die brug naar het
feest dat carnaval heet.

In de loop van 1998 heeft Geerd
Jansen -door drukke werkzaamheden
gedwongen- zijn voorzittershamer
overgedragen aan Wim Berkers. Onder
de inspirerende en coördinerende
leiding van Geerd is er alle'S aan gedaan
om de deelnemers van het feest van
carnaval onvergetelijke dagen te
bieden.
Hij is daarin volledig geslaagd. Geerd,
van harte bedankt.

,

rijnders assurantiën bv,

Blasiusstraat 5 - Zeilberg
- Telefoon 0493-315239 ,

Deurne - Liessel

/

'
r~

·l

Zijn plaats wordt ingenomen door
Wim Berkers. Geen debutant in het
Peelstrekelrijk. Het prinsenpa~ zat hem
als gegoten. Hij deed het voortreffelijk.
Wim heeft de moed en de durf om in
de voetsporen te treden van zijn
illustere voorganger.
Ik nodig u uit om u te scharen onder
het gezag van deze nieuwe hoogwaardigheidsbekleder. ·
Hij en zijn bestuur staan klaar om met
de raad van elf, de hofkapel en de
dansmarietjes
de
nieuwe
prins
behulpzaam te zijn bij zijn grote taak
om de onderdanen van het Peelstrekelrijk voor te gaan tijdens "de drie dolle
dagen, wanneer de bonte storm raast" .
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes, met
u hopen mijn vrouw en ik dat het
Peelstrekelrijk een bijzonder fijne
carnavalstijd gaat beleven.
Aan de stichting de Peelstrekels zal het
echt niet liggen, 't zijn geen snoevers en
grootsprekers maar grootse doeners,
en mijn ervaring in de afgelopen jaren
heeft mij geleerd dat ook de inwoners
weten hoe zij carnaval kunnen vieren.
Ik wens iedereen veel plezier met
carnaval.
De burgemeester van Deurne,
drs. J.W. Smeets.

0493 - 351125

Gelieve de Deurnese
zieken die buiten
'
Deurne gelegen zijn, op te geven bij:
Kees Brood, telefoon 320934

De tijd vliegt, maar ik vlieg mee.

Kn1.pen Trailers BV Theo v.:inOoesbu<gstraat 8 Deurne

Tel. 0493 320330 Fax 0493 310728

(HïisRobbé)

www.knapen·trailers.nl e·mail: knapenOknapcn-trailers.nl

Waar blijft de tijd vraag ik me af. Hij vliegt voorbij. De voorbereidingen
~?or Carnaval 1998? Carnaval zelf en de naweeën daarvan zijn nauwe-

lijks achter de rug en .begin je aan je (welverdiende) vakantie.
Dan ben je goed en wel terug en ja
hoor, de eerste enveloppen en contacten voor Carnaval 1999 bereiken
je al weer. Je denkt dan nu al; het is
net achter de rug.
Je denkt na. Geerd Jansen alweer · 7
jaar voorzitter, Wim Berkers Prins in
1993 en nu opvolger van Geerd.
Marcel van Nunen prins in 1989 en
nu vice-voorzitter, Ad van .de Mortel
prins in 1990 lid van het bestuur,
Léon van Osch prins in 1991 en
voorzitter PR-cie. Zo kan ik doorgaan. Zo zijn er meer zonder hen
tekort te willen doen. Het lijkt wel
allemaal pas geweest en net achter
de rug. Maar nee hoor, het is toch
weer een hele tijd geleden.
Je denkt weer na. Namen, gez.ichten,
optochten, Boerenbruiloften, Galaavonden, Klotgemul avonden. Hei
komt weer op je netvlies en i~ je
gedachten. Prettige herinneringen,
onprettige herinneringen, ervaringen, contacten en noem maar op.
Het vliegt weer aanje voorbij.

Je gaat na, welke activiteiten waren
er toen je carnaval in Deurne vo~r
het eerst meemaakte. Welke activi.:
. teiten 'zijn e~ nog, wat waren nieuwe
activiteiten, welke zijn geslaagd en
welke niet. Welk~ moeten zeker
blijven en welke moeten zich · nog
verder ontwikkelen.
_
·Je gaaLna, wie waren er · allemaal
toen, wie zijn er niet meer of en eigenlijk veel erger: Wie heeft Carnaval verruild voor andere activiteiten.
·
Voor mezelf kom ik maar tot één
conclusie: Ik ben er nog, ik ben
meegevlogen, maar ik vier en beleef
het wel anders dan toen en wil het
nog steeds niet missen.

VOOR BRILLEN EN
CONTACTLENZEN
.

\

UW V AKOPTICIEN

iltj ;I ;il.i_9_Pl]_~RJ
Stationsstraat 3a - Deurne - 0493-312895

STEPP-INN
DEURNE
0493-313790

Str~kelinnekes en Strekels ik . hoop

dat jullie allen meevliegen en net als
ik: Het Carnaval niet kunnen missen. Vier met z'n allen een gezellig
en vooral goed Carnaval i999. Alaaf
en Krek Goe! !!!!!!!! !!!!!!!!
Jocus

Sinds 1913

Rotan - Rietvlechterij

G. VAN CALIS
Stationsstraat 14- 5751 HE Deurne
Telefoon 0493-351434 Fax 0493-351437

11

CARNAVALSKRANT

DE PEELSTREKEL

UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEl'

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE

Rondom de Prins
/

'

.

Sinds zes jaar kennen we het pro- aangeslagen. Er bestaat nog wel eens
gramma-onderdeel "Rondom de het misverstand dat alleen familielePrins". Deze avond is bijzonder den en direct betrokkenen bij de
waardevol gebleken voor alle carna- · Prins op deze avond ·welkom zijn.
valsvierders en in het bijzonder voor Dit is niet waar. Iedereen is van
de Prins en de Prinses. Het moge harte welkom in de Vierspan. De
duidelijk zijn dat eenieder op deze avond wordt ondersteund door de
avond van harte welkom wordt ge- . Hosbengels en begint om 21 .00 uur
heten door het Prinselijk paar. Het is en zal dit jaar plaatsvinden op zatereen avond, die in' het algemeen ge- dag 16 januari. De zaal is open vanaf
vuld wordt met een aantal leuke 20.00 uur .. Dus schroomt u niet en
kom voor een gezellige avond naar
voorstellingen, gebracht door familie, vrienden, vereniging- of clubge- . .onze residentie en we hopen u dan
,noten, buurt en anderszins.
allen te zien. ,
Als stichtingsbestuur willen we deze Personen of verenigingen die zich
avond nog ~el eens omschrijven als geroepen voelen om op deze avond
een soort bruiloftspartij waar in een iets willen doen, kunnen contact
zeer ongedwongen sfeer en een geopnemen met vorst Hans van Bomzellige wijze het en ander aangebo- mel of bestuurslid Kees Brood.
den wordt' aan het Prinselijk paar. In
de afgelopen jaren is duidelijk ge- De Commissie-Rondom de Prins.
bleken dat dit initiatief zeer goed is

&n Jterk team in zekerheden

Stationsstraat 31, Deurne 0493 - 31 53 53

• Epo XY harsens

LIVERA
DEURNE
Stationsstraat 13

• Has Mond has been

St. Jozefstraat 6
Oude Liesselseweg 12

Zeilbergsestraat 25
5751 LG Deurne
telefoon 0493-322688

textiel bv

-n

TUINCENTRUM

HOVENIERSBEDRIJF

.

'E IJNDEN
TUINARCHITEKTUUR .
.
AANLEG
ONDERHOUD

.....

~

·Langstraat 142 • 5754 PB Deurne
e'C'l.etJCf
Hove NIER
~
Telefoon 0493-323133 /Fax 0493-322029

• Tijdens de _eerste uitvoering voor
publiek van het toneelstuk : "De
Moordenaar met de Mitrailleur", gi.ng
het moordwapen slechts éénmaal af
'Da's gek', vond de hoofdrolspeler en
vroeg naar de oorzaak hiervan bij zijn
regi.sseur. Deze antwoordde : Bij de
voorbereidingen hadje een repeteergeweer!

,1

WDeWaterman
VIJVER- ei, AQUARIUM
SPECIAALZAAK

Adecca
Personeelsdiensten'

Voor

Ï<?.U , ,

Wereldwijd de grootste
Regionaal de sterkste
Lokaal bij u om de hoek

doenw11meer h 1
dan je verwac ·t.
12

Helmondseweg 109
5751 PH Deurne
Telefoon (0493) 31 64 78

Industrieweg 25 - Deurne
Telefoon+ fax 0493 323826

• Hoofd.dredacteur

• Slager; mag

' v ew·ne.?
ik een ons
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Boerenbruiloft 1998

Glas en schilderwerken

Peelstrekels en Peelstrekelinnekes

Verheijen

Wij als boerenbruidspaar 1998 kunnen gerust terugkijken op een geweldig
schön fist en ne fijne tijd als bruidspaar. Het was voor ons een heel spannende tijd. Op 31 januari 1998 was de ondertrouw in de Vierspan mi veul
volk en de familie.

Deurne

INnRIG.JIUR
ACMSEURSIN~ ,

•

BEHANG

Verkoop van:
glas - verf- behang
gordijnen - vloerbedekking
schoonmpakartikeien

Milheezerwe 31 - Deurne - tel. 0493-312337
Boerenbruidspaar 1998: Frans en /1-fie.

Toen we thuis kwamen \\as het huis al
\·ersierd door de familie en 's nachts
ging het feest verder bij ons thuis om
nert en gesmeerde broodjes te eten,
het feest ging door tot in de kleine
uurtjes.
Daags daarna werd er gekroond door
de onechte familie en de buurt. Daar·:oor willen wij ze neg allemaal bedanken voor het vele '' erk \\at ze gedaan
hebben.
Carnavalszondag met de optocht was
de echte familie zeer actief geweest
met als thema : Wij zijn fam Van het
boerenbruidspaar: 'Kan de ge no goan,
goei volk mer rauw ' Ik geloof dat ze
z n best genoten hebben. en wij ook.
Bedankt.
\\ij willen ze hier oo haruikke bedanken voor het vele \ erk wat ze er
oor gedaan hebben.
Dinsdag me de trouwerij \\ a iedereen
present. Eerst was het fe t in het Gerardushuis me de fami lie. o echte familie, de buurt en alle genodigden.

Boerenbruiloft 1999

Daarna gingen we met de koets -en de
hele aanhang op weg naar de Vierspan.
Daar vond de trouwerij plaats met
Prin Ad. Prinses Anja, de raad van elf Carnaval 1998 is weer verleden tijd. Bierings en de,Wit.
en alle Peel trekels en Peelstrekelinne- We zijn dan ook alweer druk bezig Ook beda!_lken we alle blaaskapellen
met de ·voorbereiding van de Boe- waar we ieder jaar weer een beroep
ke- Onze kinderen Mireille en Willem
'
renbruiloft 1999. Maar we willen op kunnen doen.
hebben er \·eel van genoten en nog
dikmjl O\ er gepraat, ze vonden het " toch nog even tèrugblikken op het We hopen dat alle bovengenoemde
vorige jaar.
mensen zelf ook een plezierige Boeheel gezellig.
Een woord ' van _dank aan àlle men- renbruiloft gehad hebben.
·
sen die de Boerenbruilcft tot een We hopen dan ook wee_r iedereen
Alaaf!!! !
groot
fe~st hebben gemaakt. Op de
terug te zien op zondag 24 januari
\\ij \\en en onze opvolgers een net
eerste
plaats
een
woord
van
dank
· waar na het carnavalsconcert van de
zo'n chón fist als wij gehad hebben.
aan
het
Boerenbruidspaar
Frans
en
K.H.D. de ondertrouw zal plaatsvin\ erder bedanken wij het comité van
Mie
oftewel
Frans
.
en
Marij
Bieden en op dinsdag 16 februari om
het boerenbruidspaa , Prins Ad, Prinses
tings-de
Wit
en
hun
onechte
familie
15.00 uur voor het onechte huwelijk.
Anja. uikeroom, suikertante,. de onDit alles natuurlijk in de Vierspan.
echte en echte familie de buurt alle voor hun geweldige inzet.
'
'
Alle
koetsiers
die
belangeloos
hun
Wij wensen ieder een heel plezierig
nienden en kennissen en iedereen die
paard
en
ko-ets
beschikbaar
·stelden
Carnaval
en hopelijk tot ziens op
op deze dag aanwezig was. Nou, nogmaal- \\'e kllnnen gerust terug kijken alle vrienden van Frans en Marij e~ een van onze feesten .
zeker niet te vergeten de echte famiop een geweldig schon carnavalsfist lies van het Bruidspaar, de familie Commissie Boerenbruiloft.
199 AL AF.
Frans en fie
"Het boerenbruidspaar 1998"
Mireille en \Villem

eHP-ert @_ MENN
Stationsstraat 58, 5751 HG Deurne - tel. 0493-319389 I 16594

de Wit
Langstraat 140, 5754 PB Deurne
Telefoon 0493-312939 Fax 0493-311752

UW ADRES VOOR AL UW ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN:
* APK-KEUREN * SCHADEREGELINGEN · 0
* VERKOOP GEBRUIKTE EN NIEUWE AUTO'S
MAAR OOK UW VERVOER KAN GEREGELD WORDEN:
*ZIEKENVERVOER
*ROLSTOELVERVOER
* PARTICULIER- EN
* GROEPSVERVOER

~
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HOPPENBROUWERS·BOTS•BORGH
NOTARIAAT

DEURNE

de

.notarissen
~

M . P . I . H, OPPENBROUWER
MR

A.C.A.

Pee/strekels
op internet

BOTS

MR J .J. M . BORGHSTI

MW

MR R.M.J . E .

MW MR

E-mail adres:
Jennenga@worldonline. nl

M.M.F.

'·'

-·
DEUTZ-FAHR
Bijbaantje voorzitter Peelstrekels

OPENINGSTIJDEN '

Postbus 1 5750 AA

Lage Kerk 15 5751 KG Deurne

Telefoon v..,.",,.,.,", 13533 Fax 0493~310028

Keukencentrum M. BERKERS
En hij is ok nog
· annemer
As ge ut beste
wilt, moete ge
bei Berkers zijn!

· Tel. 312570

Wim Berkers, de nieuwe voorzitter
van de Peelstrekels, is een populair
mari. Hij is een graag geziene persoonlijkheid op het gemeentehuis van
Mierk>, alwaar hij burgemeester Aarts
van belangrijke adviezen voorziet en
ook is hij onmisbaar bij diverse openbare festiviteiten in de gehele gemeente
Deurne. Wat weinig aandacht krijgt îs
zijn affiniteit met de edele ruitersport.
Onlangs is Berkers gevraagd het
voorzitterschap van ponyclub 't Hoetke
ter hand te nemen. Dit heeft geleid tot
vragen binnen het bestuur van de
. Peelstrekels. Berkers heeft inmiddels
besloten af te zien van het voorzitterschap. Wel gaat hij zich inzetten voor
de bouw van een ruststal voor hobbelen stokpaarden.

TRAKTOREN EN
WERKTUIGEN

V.D ..MUNCKHOF
Landbouwwerktuigen
Trarnstraat 53 Deurne
Tel. 0493-31259 5 Fax 0493-320464

Stationsstraat 111
5751 HD Deurne

Tel.: 0493 - 32 07 22
Fax: 0493 - 32 07 27

Gemert 0492 366066
Deurne 0493 320101

ADRES VOOR KOUDE SCHOTELS EN WARME HAPJES
St. Joze straat 24B - 5754 AV Deurne - tel. 312989

• Amsterdamse wasvrouw : Madame
Tussaud

ZALEN
VAN BUSSEl

•Wanneer Cbnton op wintersport is
staat
hij. op Lewinski's
.

MARK BOEREKAMP
A:I;~~ =:~
~

~.:.

~

f' •REPARATIE •ON Di
•\PK-KEURING "'

L. Coster>tr.w1 10, 5753 AM D• urne
Tel. (0493132 15 16 Autotel. (06) :;~ 61:: 11

VOl.TASTRAAT 2-5928 PD VENLO (lnd. Gebied "Grootboller)

HANDEL IN NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN

24 UUR SERVICE

0 6 -'." 5 3 4 4 2 7 8 8
14

0

NEDERLAND - DUITSLAND

077-38707 ·3 7

Deurne

TEL. 313117 - 3151S2

Zet us un irluk
mombakkus op!
Te kauwup baai
dun Wirreldwinkel
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't Klotgemul op weg naar 2000
(We zullen ze 'n carnavaleske leren)
Vorig jaar beleefde 't Klotgemul haar
6de editie. De wiskundigen onder ons
weten dat . dit onherroepelijk leidt tot
de 7 de in 1999. 7 is een magisch getal,
maar dat geldt ook voor het getal 11.
Zeker wanneer we het over carnaval
hebben! ·

Terugblik
In de 7de editie van 't Klotgemul zullen
· 10 optredens plaats vinden! Echter,
voor we het gaan hebben over 't
Klotgemul 1999 blikken we even terug
op Klotgemul 1998. Met een gerust
hart en dito geweten kunnen we
zeggen, een prima Klotgemul beleefd te
hebben. 3 avonden een uitverkochte
Vierspan en de kwaliteit van de
optredens was hoog. Het is een
moeilijke opgave om te zeggen: 'Die
waren 't beste.' Dit kunnen wij niet,
sterker nog: dit willen wij niet! Met
zo'n grote vorm aan verscheidenheid is
dit een onmogelijke opgaaf Laat ieder
voor zich de krenten uit de pap pikken.
Talent volop, ,
De constatering dat in Deurne het
talent volop aanwezig is, is meer dan
op zijn plaats en biedt perspectieven
voor de toekomst. Voor de commissie
Klotgemul geen millenniumprobleem!
Ieder jaar weer melden zich nieuwe
acts aan. Het ene jaar is het wat minder
dan het andere jaar (in aantal), maar in
1999 kunnen we wwer 2 nieuwe acts
verwelkomen: twee kletsers.
Zes stuks
Van de "oudgedienden" willen we
speciaal Zes stuks even noemen; Al
vanaf het begin waren de zes dames
(en een heer) erbij en afgelopen jaar
vierden zij met twee bomvolle Apollo's
hun 10-jarig bestaan.

Een kijkje in de keuken
In de aanloop naar Klotgemul 1999
(welke begint bij
de evaluatievergadering met de artiesten, kort na
carnaval) is het idee geopperd de
mogelijkheden te bekijken van een
matinee voorstelling op zondagmiddag.
Vanuit de commissie is geïnventariseerd wat er allemaal zou moeten
gebeuren en uiteindelijk werd de vraag
op de eerste artiestencontactavond
(even na de bouwvak) aan de deelnemende artiesten voorgelegd.
Hier werd vooralsnog van afgezien, dit
betekent overigens niet dat voor de
toekomst een matineevoorstelling is
uitgesloten. De langzamerhand vastere
vormen aannémende plannen met
betrekking tot het culturele hart van
Deurne beloven in ieder geval veel
goeds!

·I •

K.lotgemul 2000
Klotgemul 1999, zoals gezegd: 10
acts _ In willekeurige volgorde.. De
Dansmarietjes, Zes stuks1 NEXT, No-~
show, Toon van de-Heijden, Theike, .
Twidde Hands, Orakel, de Hofzangers ·
en de AOW Prinsen' sieren het 7de affiche. Uiteraard is er op zaterdag de
.uitreiking van de Opsteker (O~der het
~
voorbehoud dat de P .R/Cte. een
·
geschikte kandiga(a)t(e) vindt!). De ~
entreeprijs bedraagt onvermindert
4,4883505 Euro (Nlg. 10,-).

Optredende artiesten: I;>ansmarietjes Stg.Peelstrekels,
Showballet Next, Orakel, AOW Prinsen, De Hofz.angers,
Thijke, No Show, Zesstuks, Hannes Dröge, Twidde Hands

Presentatie: Bert v.d. Broek.

~~ · .
Henk Bijnen
.,.,........
De commissie .Klotgemul neemt dit
jaar afscheid van Henk Bijnen, welke
00
vanaf 1994 mede-verantwoordelijk
ZATERDAG 23 JANUARI IN
was voor het draaiboek. Henk is
"DE VIERSPAN"
toegetreden tot de Daf senioren club VOOR LEDEN CLUB VAN 100:
en gaat daar de nodige activiteiten
VAN 1 1. 00 _12.30 UUR
ontplooien. Aangezien hij ook nog

Voo.fVi

e

rk p

MAXIMAAL 2 KAARTJES

zitting heeft in het bestuur van de
Zonnebloem en de Fietsvierdaagse,
heeft hij een keuze moeten maken.
De commissie hecht eraan ook ·via de
Pee/strekel Henk Bijnen 'hartelijk te
danken voor zijn werkzaamheden en
toewijding voor 't Klotgemul.

Voorverkoop
Met betrekking tot de voorverkoopda.ta
verwijzen wij u naar de betreffende
rubriek, ook te vinden in deze
Pee/strekel.

Tot ziens op 1 van de 3 .Klotgemulavonden, en denk eraan..". We zullen .
ze een carnavaleske leren!
Marcel Kooien,
secretaris commissie Klotgemul.

ALLES VOOR HUIS
EN TUIN

~Co~ns
Helmondseweg 118 - Deurne
Tel. 0493-321825 Fax 0493-310892

THOMASSEN AUTO'S B.V.

PER LIDMAATSCHAP
VRIJE VERKOOP: 13.00-14.30 UUR
ENTREE:

flO,- (CLUB VAN 100 /5,-)

Muzikale omlijsting '~Bloast Urn Op/Krek Goe"

Administratiekantoor Welten

•
•
•
•

Boekhouding
Loonadministratie
Belastingformulieren
Startersbegeleiding

• Tekstverwerking

• Jaarrekeningen
INKOMSTENBELASTING•. ;
Wij verzorgen UW AANGIFTE
tot in de puntjes ·

Verscheping en douane documenten

Haspelweg 37, 5751 JH Deurne
Tel. 0493-351552 Fax 0493-315246
Autotelefoon 06-53926499

dejinale
"d ns de gran
.1ru
allonnen
tij
e
teld
door
rr i y.
De b
hikbaar ges
wor den bescWillY bedan kt."·
Goossens.

Administratiekantoor Welten
Mo lenstraat 25 - 5751 LA Deurne
Postbus 274 - 5750 AG Deurne
Telefoon 0493 - 32 60 00
Telefax 0493 - 32 60 01
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Optocht reglement .·
J.
Iedereen kan, al dan niet met een
voertuig, aan de optocht deelnemen,
mits men zich aan de volgende voorschriften ·houdt.
2
Andere motorvoertuigen dan vier- ·
wielige (bromfietsen daaronder begrepen) worden niet in de optocht toegelaten. Deze dienen te voldoen aan de
daarvoor gestelde wettelijke eisen, alsmede verzekerd te zijn tegen wettélijke
aansprakelijkheid. Vóór het vertrek van
de optocht zullen deze aan een keuring
worden onderworpen.
3.
De h?ogtç van enige uitbeelding
mag niet hoger zijn dan 4,00 ml, terwijl
de breedte maximaal 3,50 ml mag bedragen. Alle ·wagens dienen tot maximaal 30 cm. boven de grond dicht te zijn. Dit geldt voor zowel . de voor-,
achter- en zijkanten.
4.
De bij en krachtens de wegenverkeerswet gegeven voorschriften dienen
in acht te worden genomen.
. 5.
Het is aan de deelnemers van de
optocht (muziekcorpsen en/of showgroepen inbegrepen) niet toegestaan
tijdens het trekken van de optocht stil te
staan. terug te lopen of te rijden.
6. Voor bestuurders van voertuigen is
het gebruik van alcoholhoudende dranken verboden. Ook deelnemers jonger
dan 16 jaar mogen geen alcohol tijdens
de optocht· gebruiken. Het dringende

verzoek wordt gedaan het gebruik van
alcoholhoudende dranken tot een minimum te beperken, en deze niet opzichtig
te tonen c.q. te nuttigen. De jury zal met
de beoordeling rekening houden met de
mate en manièr waarop met alcohol zal
worden omgegaan.

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

Vindingrijkste vondst
Carnavalsoptocht 1999.
Deze wisseltrofee, welke sinds het
33-jarig bestaan van onze sti~hting
beschikbaar is gesteld door de Strekels van het jaar, is ook dit jaar weer
door een deelnemer of groep in de
carnavalsoptocht te winnen. .
·
Ook dit jaar zal de jury attent zijn op
de criteria vindingrijkheid, . actualiteit en wijze van uitvoering van alle
betrokken deelnemers.
Langzamerhand krijgt deze wisseltrofee zijn vaste plaats in de optocht
en speelt bij vele optochtdeelnemers
het winnen van dit kleinood een belangrijke rol bij de deelname aan de
optocht.
Wij wensen eenieder ook dit jaar
weer veel succes toe en de jury veel
wijsheid bij de bepaling wie deze
prachtige prijs in de wacht mag slepen.
Commissie Optocht.

16

Het sponsoren van GROTE wagens
is toegestaan. De naam van de sponsor
dient tevoren bij het _bestuur van Stich~
ting De Peelstrekels te zijn aangemeld.
De toestemming van de Stichting blijkt
uit het beschikbaar stellen van een bord

Route carnavalsoptocht 1999:

8.

1,22 x 0,62 ml. Dit bord dient aan de
voorzijde danwel achterzijde van de
grote wagen te worden bevestigd.
9. Voor ongevallen tijdens de optocht
.is Stichting De Peelstrekels op geen
enkele wijze aansprakelijk te stellen.
10. In alle gevallen dienen de deelnemers de aanwijzingen ·door de politie,
optochtcommissie en ordecommissaris...
sen, gegeven in het belang van de openbare orde en de verkeersveiligheid, onmiddellijk op te volgen.
11.
De plaatsen in de optocht worden
door de optochtcommissie bepaald.
12. Deelnemers met duidelijke reclamedoeleinden dingen niet mee naar de
prijzen. De beoordeling geschiedt door
een neutrale jury en is bindend. Beroep
is niet mogelijk.
13. De deelnemers dienen uiterlijk om
13. 00 uur de voor hem/haar vastgestelde
en ook aqngewezen plaats in de optocht
te hebbeq ingenomen. Het te laat komen
kan uitsluiting tot gevolg hebben.
AANWIJZING: De optocht wordt
opgesteld in de Trarnstraat en Derpsestraat. Dringend wordt verzocht de
Derpsestraat tot aan de spoorlijn als
aanrijdroute te gebruiken (dus niet via
de Romeinstraat).
14. Tijdens de optocht mag niet worden gecollecteerd tenzij daarvoor
schriftelijke toestemming is verleend
door het bestuur van Stichting De Peelstrekels, uitsluiting eventueel vooraf
15. De deelnemers dienen de GEHELE
opt<;>cht te volgen. Indien dit niet is geschied, volgt uitsluiting yoor de eindklas.sering.
16. Het is niet toegestaan aanstootgevende en/of persoonlijke kwetsende
onderwerpen in de optocht op welke
wijze dan ook uit te beelden b.v. door
tekst, muziek of gedrag. Het is tevens
niet toegestaan om andere materialen
dan confetti en serpentine te strooien
c.q. te gebruiken om zodoende een uitbeelding in zijn vorm en uitvoering te
ondersteunen. Materialen zoals zaagsel,
houtkrullen, stro en mest zijn verboden
mede i.v.m. de veiligheid en gezondheid
van de toeschouwers. Deelnemers kunnen op grond van dit artikel de deelname aan de optocht worden ontzegd.
De beoordeling hiervan berust bij .zowel
de jury als het bestuur van Stichting De
Peelstrekels.

DRINGEND VERZOEK.
Yanaf Prinsenwagens (en ook andere
wagens wordt dikwijls gestrooid met
versnaperingen. Doorgaans lopen met
deze wagens veel (meestal · kleinere)
kinderen mee om deze lekkernijen te
verzamelen. Om ongelukken te voor.komen wordt aangedrongen om het
strooien tot 1 of 2 personen ~e beperken
(bv. Prins en Prinses). Verder wordt er
op aangedrongen vooral goed buiten ·de
wagens te strooien, dus niet vlak erlangs.

Opstelroute:
Derpsestraat/Tramstraat
Route: Stationsplein, Spoorlaan, Stationsstraat, Markt, Visser, Kruisstraat,
Kerkstraat, Molenlaan, Europastraat,
ontbinding t.p.v. rotonde Molenstraat/Hogeweg/Europastraat.

Attentie deelnemers
optocht.

spoor school en vereniging aan om
deel te nemen aan de optocht.

Met recht mogen we als Stichting
De Peelstrekels stellen dat de grote
optocht in Deurne het vorig .jaar
werkelijk de grootste .optocht was
van Zuidoost Brabant.
Uiteraard speelt hierbij het aantal
· deelnemers een belangrijke rol, anderzijds mag ook gesteld worden dat
de kwaliteit van de wagens, groot en
klein, maar ook van de individuele
deelnemers qua uitvoering en originaliteit op een bijzonder hoog niveau

Alcohol en veiligheid.
Nogmaals wijzen wij u op het reglement van de optocht. Let vooral
op de veiligheid en wij dringen erop
aan om tijdens de optocht het gebruik van alcohol te minimaliseren.
In ieder geval ligt er een verbod op
alcoholgebruik voor de chauffeurs.
Dit moge duidelijk zijn. Tevens
wordt verwezen naar het artikel in
het Weekblad voor Deurne, wáarin
de gezamenlijke carnavalsverenigingen hebben gesteld dat het wenselijk
is het gebruik van alcohol te minimaliseren. Ook de jury zal hier in
zijn waardering rekening mee houden.

~taat.

Reclame.
Uiteraard hopen we ook weer dit
jaar een dergelijk resultaat te behalen. Hierbij speel een belangrijke rol
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 afmetingen van deze plaat staan in het
reglement van de carnavalsoptocht.
Ook speelt mee dat Stichting De·
Peelstrekels in de afgelopen jaren
een behoorlijk prijzengeld ter beschikking heeft voor de deelnemers,
mede dankzij Brood & van Ewijk
accountants, de hoofdsponsor van de
optocht, is dat dit jaar weer hei geval.

Kinderoptocht.
Een belangrijk deel in de optocht is
de kinderoptocht., welke groepsgewijs vooraan meetrekt. Ook dit jaar
hebben we verenigingen en scholen
aangeschreven om hen enthousiast te
· maken vqor deelname aan onze op- .
'
17. lri alle gevallen waarin dit regle- tocht. De kinderen krijgen allemaal
ment niet -voorziet, ~eslist . het bestuur een consumptie aangeboden in de
Vierspan en er is voor elke deelnevan Stichtin_g De Peelstrekels.
mersgroep een prijs ter beschikking.
Dit initiatief is zeer goed ontvangen
en we hopen dat ook dit jaar een
duidelijke groei ·te zien is in het
. aantal deelnemers van dit zo belangrijke onderdeel. Tevens ontvangt
elke deelnemer (= inschrijver) een
beker als áandenken. Dus kinderen,

Inschrijven.
Een optocht kan niet zonder een
goed stuk organisatie. Dit betekent
dat er inschrijfformulieren ingevuld
moeten worden. Deze inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij Electro Kuypers in de Molenstraat en
Slagerij van Goch in de Martinetstraat. We willen eenieder verzoeken deze inschrijfformulieren op
tijd in te leveren. De uiterste inleverdatum is vrij dag 5 februari.
Verf.
Ook dit jaar heeft Hoeka weer 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 en kleuren verkrijgbaar
bij Slagerij van Goch op de volgende zaterdagen: 23 en 30 januari en 6
februari.
Commissie Ootocht.

t•

BP Station F.G. Thijssen
Tax; - M;n;po•tkanto0<

ON THE MOVE

Vl ierdenseweg 232
5756 AD Vlierden
Tel. 0493-311011 /Fax0493-321246

DE PEELSTREKEL ~-

CARNAVALSKRANT.
UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL'

STICHTING 'DE PEEt.STREKELS' DEURNE
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PROGRAMMA.·
ZONDAG 10 JANUARI
13 .30 uur
18.30 uur
20.00 uur

Receptie in de Vierspan m.m.v. de Hosbep.gels ·
Cafébezoek, van Hoof
Cafébezoek Roode Leeuw

ZATERDAG16JANUARI
13.30 uur
21.00 uur

ZONDAG 14 FEBRU_f\RI
11.00 uur"
'13.30 uur
-.
17.30 uur
_ 21.00 uur
22.00 uur'

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

ZATERDAG23JANUARI
20.00 uur

Carnavalsconcert in de Vierspan

MAANDAG"15 FEBRUARI
10.00 uur
l 1.00 uur
12.30
14.45.uur

uur

ZONDAG 24 JANUARI
13 .30 uur

Carnavalsmatinee in de Vierspan
aansluitend: ondertrouw Boerenbruiloft

VRIJDAG 29 JANUARI
20.00 uur

DINSDAG 16 FEBRUARI
Klotgemul in de Vierspan

ZONDAG 31 JANUARI
13 .30 uur
19.30 uur

15.45uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur

Bezoek verpleegafdeling Nieuwenhof
8runch in. Stationszicht
'Bezoek Rosenmontag met diverse cafébezoeken .
. Café de Wit, Langstraat, alle b~woners van de
Walsberg zijn hierbij uitgenodigd
diverse cafébezoeken ' ·
Cafébezoek: de J>eelpoort
Cafébezoèk: van Hoof
Residentie de Vierspan, Caraïbiën night

Klotgemul in de Vierspan

ZATERDAG30JANUARI
20.00 uur

Prin'senmis in de Willibrorduskerk 'in Deurne
Optocht door Deurne
Prijsuitreiking in de Vierspan
Cafébezoek: Dansen Mand ers·
Residentie de Vierspan

Gerrie Springert in de Hof van Deurne
Klotgemul in de Vierspan

l0.30 uur
12.00 uur
13.30 uur
15.00 uur
21.00 uur
23.30 uur
00.00 uur

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
Verbranden ·Peelstrekel op de Markt, m.m. v. de Brandweer

DONDERDAG 4 FEBRUARI
19.30 uur

Bejaardenavond in de Nieuwenhof

ZATERDAG 6 FEBRUARI
20.00 uur

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

in hotel - café - zaal

ZONDAG 7 FEBRUARI
15.00 uur
19.30 uur

Bezoek Zorgenkind W.I.K, m.m.v. de Hosbengels
Gala-avond in de Vierspan, m.m.v. de Hosbengels

STATIONSZICHT
in Deurne - teL 312955

DINSDAG 9 FEBRUARI
21.45 uur

Bezoek Echo in het Gerardushuis

Zaterdag:

Aanvang: 21.00 uur, muziek: Krek Goe en VTO-orkest.
Uitreiking van D'n BIELS 1999 met bezoek van de
Peel strekels.

VRIJDAG 12 FEBRUARI
19.30 uur
21.00 uur

Receptie Dors(t)vlegels Vlierden
Horecamix: van Hoof, De Mert en 't Pandje.

Zondag:

GEZELLIGHEID RONDOM DE OPTOCHT
Geopend vanaf 11. 00 uur.
Leuke verrassing voor de kinderen! ! 1!

ZATERDAG13FEBRUARI
13.45 uur
15. 00 uur
20.45 uur
22.00 uur

ZUL TKOPPENA VOND

Bezoek Kinderbal in het Gerardushuis, m.m.v. de Hosbengels
Sleutelafualen op de Markt
Bezoek Zultkoppen in café Stationszicht
Bezoek Peel strekels aan het Harmoniebal

Maandag:

CARNAVALS ONTBIJT, aanvang u.oo uur
m.m.v. Krek Goe, Rosenmontag en Peelstrekels
KINDERCARNA VAL, van 14.00 tot 16. 00 uur
Met de clowns 'Slimpy en 'Sloompy.

Dinsdag:

KRENTEMIK MI ZULT

/

.

Vanaf 11.00 uur bij de "ZULTKOPPEN",
m.m. v. de Peelstrekels en D'n Biels 1999.
Muzikale omlijsting: Krek Goe ·en het VTO-orkest . .
Woensdag:

HÁRINGSCHILLEN, vanaf 14.00 ·uur

ELKE 1>AG C!-A~NAt/Al5HENU' 5

11

On(e) line this year ,·
Opstandige boer: v ·iagra r iër

~

-

'
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Chinees-Indisch specialiteiten restaurant

"HO-WAH"
Sint Jozefstraat 11 - St. Joze:fparochie

Tevens ook atbalen - Ook met c~rnaval goede chinese menu's .

.•Al 25 jaar onafgebroken lid Wat wil
je ook met zo'n buigzaam karakter.

VEEL PLEZIER
ERMEE!

Autobedrij
Stationsslnrnt

6:~

· 5ï51 ll B Déurnc ·

Tt~ l cfoon :

0 119:Hl-I2:\S:l

A. Snijders .

• Holtensmelftlen, bijna af

Vlierdenseweg 203, Vlierden
Telefoon 0493-313064

rav~
------

-

.s p o o r 1a a n

DE PEEL

5

575 1

JM

'

ANTOINEVAN BAARS,
keurslager ,

De u r n e

Tel. (0493)314682 Fax. (0493)3 16911

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

• h!heejt de vrouw van Hans Kazan
een toverdoos?

Stationsstraat 20
5751 HE Deurne
Tel 0493-312638

• De Viàgra watervallen.
schoanheids- en pedicure salon

· Monique van Bakel

tP51

NOOYEN: EURO PA'S GROOT ST E FABR I KAN T
VAN ROOSTERV LOEREN VOOR VARKENSSTA LL EN.

tlt~~

_Lisztstr. 2
Deurne
' 0493-313301

•Afvalligen die eten gezond omdat het
moet.

• Dat jij zin hebt is meer regel dan
uitzondering, sneerde de Op- en Neerlandicus tegen zijfl vrouw.

rW! kuunders

~ garage - apk

Schildersbedrijf
·cool.EN
WEIJER AANHANGWAGEN FABRIEK Ine. Deurne - Holland
Telefoon 0493-317938

• Centrumplanschade .

' TEVENS VERZORGEN WIJ
UW ÎNLIJSTWERK

• 1 erectiepil, 2,erectiepils

,§x
~·
0493 - 314775

A Redd ingiusstraat 22 - DEURNE
Telefo on 0493-312426

Liesselseweg 199
5753 PN DEURNE

• Pornofilmstuntman

Tweewielerbedrijf Wijnen
De grootste keus - De scherpste prijs - De beste service
UNION
BATAVUS

~-*'l

St. Jozefstraat 27
telefoon 312494

( .

M\Altlr MllJJINJSlrEllS l.~V·~ ~

H. Martens
Paul Gabriëlstraat 9
Tel. 0493-316282
{

--

1VooR AL

• Prammen la Anderson

18

uw DIEPVRIES PRODUCTEN!

• Via viagra ag

LOON- & GRONDWERKEN ·
DEURNE

Griendtsveenseweg 35
5754 AA DEURNE

Tel. 0493 31 52 86
Fax. 0493 32 12 67
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GALA-AVONDEN:
HOOG KALIBER ! ! ! ! !
Ook dit jaar is de Commissie Gala- Tonproaters:
avond er weer in geslaagd om een De spits wordt afgebeten door Jan,
keur van artiesten naar Deurne te Strik uit Someren. Die met een schit1erende creatie in de ton zal kruihalen.
pen .. .... stil es ....... stil es ....... !!!
Het grandioos programma zal gepre- · Verder Ton Brekelmans als "Tontje de
senteerd worden op zaterdag 6 februa- Sauwelér". Deze kletser heeft al meerri om 20.00 uur en op zondag 7 fe- dere publieksprijzen gehaald en de~
bruari om 19.30 uur. Deze avond zal halve een kletser van hoog niveau,
op een vakkundige wijze gepresen- waarbij vooral zijn mimiek aan zal
teerd worden Vorst Hans en de muzi- spreken. Na Opa Ties, Oma Ties, Opa
kale omlijsting is in handen van de Ties dit jaar wederom "Oma Ties"
. Aarl e-~••
'•
bekende kapel "De Hosbengels" onder oft ewel Maarten van Brug mt
de bezielende leiding van Jan van der Rixtel. Deze kletser behoeft · natuurlijk bij U geen nadere uitleg.
Loo.
Verder zal op zaterdagavond de
"Strekel van het Jaar" hekend gemaakt
Amusement:
De avond wordt geopend door de · worden. Iemand die zich verdienstelijk
Dansmarietjes van Stichting De Peel- heeft gemaakt voor Deurne en Carnastrekels: Het amusementsgedeelte -is val in het bijzonder. Op zondag zal de
ook deze keer weer van grote klasse, winnaar van de "Nico Fransen" Bokaal
terug van weggeweest is de bekende bekend gemaakt worden oftewel de
groep uit Boekel "het Boekels Kwar- eigenaar van de mooist versierde
tierke". Want na zes jaar afwezigheid etalage of horeca-et~blissement
zijn ij veel gevraagde artiesten op dé Deurne.
Gala-avonden. Maar ook van "De
Sjawi's" zult U weer, na enige jaren Voon1erkoop:
van afwezigheid, kunnen genieten en Zaterdag 30 Januari in "de Vierspan".
U bent natuurlijJ.: ook weer benieuwd Voor leden van de Club van 100 ván
"met welke auto" zij naar Deurne zijn 11.00 - 12.30 uur, maximaal 2 kaartgekomen Verder de groep "Striepke jes per lidmaatschap.
Veur", die natuurlijk met leuke Hel- Vrije verkoop 13. 00 - 14. 30 uur.
- mondse woordspelingen U weer op de Entree 15, =
stoelen zullen krijgen.
Nieuw voor U mag zijn de groep
"Hers en Dwers" . Uit recensies over
,-WIM
hun optreden elders is al duidelijk
VAN DE
gebleken dat zij van hoog niveau zijn.
WAARSENBURG
Ook onze eigen dames van showdansProduktie- en Organisatieburo
groep "Next" zullen met een werveMobile visual communication
Florijn 17 - 5751 PC Deurne
lende show uw ogen verblinden.

Optredende artiesten: Boekels Kwartierke, Sjawi's,
Striepke Veur, Hers en Dwers, Showballet Next,
Jan Strik, Ton Brekelmans, Maarten v. Brug,
Dansmarietjes Peelstrekels
Presentatie: Vorst Hans

u

Voorverkoop·
. ZATERDAG 30 JANUARI IN "DE VIERSPAN" VOOR LEDEN
CLUB VAN 100: VAN 11.00-12.30 UUR, MAXIMAAL 2 KAARTJES
PER LIDMAATSCHAP. VRIJE VERKOÇ)P: 13.00-14.30 UUR
Muzikale omlijsting "de Hosbengels"

ENTREE: /15,-

.,_./·- '/
1

Tel. 0493-316409/316469 Fax 0493-310035

~
Henk en Anny Rijnen.

WOONDECORATIES
&
CADEAUS
Schuifelenberg 19 - Deurne
Telefoon 0493 - 32 35 20

v

~

~~~~~t~ J ~t Jlrn~ ~t~~~t
Oude Liesselseweg 25 5751 WN Deurne
telefoon 0493-31 2381 fax 0493-320966
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Restaurant "Ho/van Deurne"

Schoenreparatie - Lederwaren

Keuken geopend: dinsdag tlnJ/vrijdag: 12.00 - 14.30 en 17.30 - 21.00 uur
zaterdag en zondag: 17.00-21.00uur
~
- o ._. ---: -~
maandag gesloten
'
•

Ad v.d. Mortel

"·

Wij wensen u prettige carnavalsdagen. , . .

Stationsstraat 15 - Deurne
Telefoon 0493-315768

--

Haageind 29
5751 BB Deurne
telefoon 0493-312141

."&Wit~
.--~>

Kees van Boerdonk
SVH meesterkok
Patricia van Boerdonk

Voor iedere nieuwe mens
Vind je bij ons alles naar zijn wens.
TIJDENS DE CARNA VALSDAGEN GESLOTEN

Molenlaan 1a - 5751 AM Deurne

Van Hugten ·
Beletteringen V.O.F. ·
·Zijpe 13
5751 ZP Deurne
Telefoon 0493 31 36 99
Fax 0493 1 2 13 1 8
GSM 06 53 63, 63 84

van Bree l
"PERZEN&
'ATERBEDDÉN

• Auto's • Etalages • Reclamebordefl • Logo's • Lichtbak-platen •

•Limerick
Een kannibalenhoofdman uit Tsjaad
~ Was met zijn krijgsplan steevast te
laat.
Met de vijand reeds aan de bressen.
Wette de leider pas zijn messen
· En maakte menig r.ekruut soldaat:

('

• SMCD : The greatest Hits.
: More Hits
: Golden Hits
: Hits achter de Rits
: SmallHits
: Follow tlie leather

~-

NU OOK:, kwaiiteits boxsprings- en matfassen
NIEUW: orthomatische lucht: ~n waterveringsmatrassen
'

/

Schommerveld 21, Deurne - Telefoon 0493-320135

DE WINTERSCHILDERVOORDEEL
; _.

vooral uw:

Uentllat1e
Jan Tooropstraat 6
5753 OK Deurne-Holland
Tel' 0031 (0}493 321202
Fax: 0031(0)493 32 1676
K.v.K. Venlo nr. 29214
BTW nr. NL800747598SO 1 .

producten · ·

BEORIJF~WAGEN~ DEURNE

CIDNEES-INDISCH RESTAURANT

JAN TOOROPSTRAAT 5 • 5753 DK DEURNE· TELEFOON 0493·313372

Verkoop en reparatie van lichte en zware bedrijfswagens
APK personenwagens en bedrijfswagen - Tachograafservice
GROENTEN EN FRUIT

24 UUR SERVICE

Uw adres voor vers gesneden groente,
salades en rauwkost.
Zeilbergsestr. 90, Deurne, tel. 313712 -,
Markstr. 5, Asten, tel. 695846, fax 314493

Heuvelstraat 29-Deume-tel. 313781
Vanaf JO pers. bieden wif U na reservering een
lopend buffet aan.

~
Bank
CBV Bank. Uw idee van een bank.
Assurantiekantoor v.d. Heijden V.O.F.
Beethovenlaan 13a - Deurne
'
Telefoon 0493-312325

·~-

20

04!;)3 - 31 33 72

06-53442788

•De.detective dronk oploskoffie-voor ·
hij actn de zaak begon.

• Navul perssinaasappelen

_,
GRIEKS' SPECIALITEITENRESTAURANT

Raadbuisstraat 6 Deurne
Iedere dag geopénd
· Van 16.30- 23.30 uur

Tijdens de carnavalsdagen
Speciale
CARNA VALSMENU'S
Voor een speciale
Prijs vanfl. 25,-

CARNAVALSKRANT
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CARNAV ALSCONCERT KHD
Zaterdag 23 en zondag 24 januari

Voor de vijfde maal op rij presenteert het Groot Orkest en de Slagwerkgroep van Koninklijke "Harmonie Deurne" het inmiddels bekend geworden Carnavalsconcert. Op zaterdag 23 en zondag 24 januari worden
alle registers weer open getrokken om het publiek een wervelende show
aan te bieden.

STICHTING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE

Geerd Jansen ontvangt
legpenning Gemeente
Deurne

Na de dienstenveiling op zondag 29 ben 'middels een muzikale serenade,
november is op een ludieke wijze af- met ondersteuning van Sjaak Obers,
scheid genomen van Geerd Jansen. hun waard.ering voor Geerd uitgesproGeerd heeft, wegens drukke werk- kén.
zaamheden, zijn functie als voorzitter
overgedragen aan Wim Berkers, hier- Ook burgemeester Smeets en zijn
ovèr vindt u deze krant meer informa- echtgenote wilden niet op deze avond
tiè.
- ontbreken. Als grote verrassing had
Tijdens de ludieke afscheidsavond, burgemeester Smeets de legpenning
waar Geerd geen weet van had, zijn van de gemeente Deurne in zijn bindoor diverse mensen op persoonlijke nenzak welke hij na een mooi betoog
titel afscheid genomen van Geerd als - aan Geerd heeft overhandigd. Vanwevoorzitter van Stichting de Peelstre- ge o.a. zijn inspanningen om carnaval
kels.
in de gemeente Deurne .naar een hoger
Zo maakte de familie Koppens, 'al di- niveau te tillen is deze onderscheiding
verse malen winnaar van de "vinding- . aan Geerd verleend.
rijkste vondst" tijdens de optocht, hun "'
opwachting. Ook de groep Zes-stuks Dat Geerd de Peelstrekels toch niet
Feest met de Koninklijke Harmonie Deurne.
wilden op deze avond niet ontbreken helemaal kan missen blijkt wel uit het
en hadden een speciaal nummer voor feit dat hij spontaan heeft aangeboden
De muziek speelt de hoofdrol maar carnavalsconcert nog een extra di- 1Geerden Tineke gecomponeerd.
om samen met enkele andere personen
daarbij zal het zeker niet blijven. Het mensie, het wordt het eerste optre- Ook de Hosbengels en Krek Goe heb- het 44-jarig bestaan van Stichting de
Peelstrekels te willen organiseren.
theater, de kolder eromheen en de den van het Groot Orkest onder hun
ondersteuning vanuit een grootse leiding voor eigen publiek. Dat is dan
lichtshow zullen van dit concert on- ook de enige informatie die op dit
getwijfeld weer een ware happening moment is vrijgegeven. Hoe de vermaken.
dere invulling zal zijn blijft voorKoninklijke "Harmonie Deurne" viert alsnog een groot geheim, maar U
van juli 1999 tot juli 2000 haar 125- moet het zeker niet missen:
jarig jubileum. De voorbereidings- Het concert begint op zaterdag 23
·commissie heeft die gebeurtenis als januari om 20.00 uur, op zondag 24
leiddraad voor de show genomen. januari om 14.00 uur. De toegangsHet concert zal één groots feest prijs bedraagt f1. 10, - voor kinderen
worden, onder het motto: FEEST onder 12 jaar kost een kaartje fl. 5,-.
METKHD.
De kaartverkoop vindt plaats op zaterdag 16 januari van 10.-30 tot 11.30
Voor de nieuwe muzikale leiders Jan uur in de Vierspan.
Cober en Martien Maas heeft het
\
Geerden Tineke Jansen met de legpenning van de gemeente Deurne.

Welkom in de W.I.K.
Zoals ieder jaar bezoekt de
nieuwe Prins met zijn gevolg
ook dit jaar weer de W.I.K.,
het thuishonk van vele licht
gehandicapten, die hier hun
vertier vinden. Dit jaar zullen
de Peelstrekels op zondag 7
februari om 15.00 uur weer
hun opwachting · maken. De
Hosbengels zorgen voor de
muzikale klanken.
Al om half drie staan er meerdere gasten buiten te wachten
tot men de muziek van de
Hosbengels hoort en dan kan
het feest beginnen. Een feest
voor jong en oud.
Cowboys lopen rond met
knetterende pistolen, Z0rro
zwaait vervaarlijk zijn zwaard
en diverse dansmarietjes dan-

sen op de maat van de muziek,
boeren en boerinnekes drinken
, voorzichtig aan een pilsje of
· wat fris.
Achter de bar staan weer de
diverse vrijwilligers die ·het
iedereen zo goed mogelijk
naar de zin willen maken. De
disc-jockey staat paraat als de
Hosbengels uitgespeeld zijn.
Direct daarna begint het officiele gedeelte waarin gegarandeerd de diverse onderschei_dingen uitgedeeld worden. Al
met al een hele gezellige middag voor de Peelstrekels en
hun gevolg. De hoofdmoot
voor deze middag is gezamenlijk plezier maken en genieten
- van het carnavalsfeest.
·

Vijfde baan Hippisch Centrum
In navolging van Schiphol opteert' de
Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen (NHB) in Deurne voor een
yijfde baan. Omwonenden hebben geen
bezwaar, daar de stank- en geluidscirkels voldoende soelaas bieden. Grote
dwarsligger is de gemeente Deurne, die
een paar aansprekende plannen sinds
1963 in de kast heeft liggen. , Of de
voorgenomen
modernisering · van
gemeentewege achterwege zal blijven
is. maar zeer de vraag, daar alle
procedures reeds doorlopen zijn en de
besluitvorming de beslissende fase îs
genaderd.
•
•

De Vietnamese Loempiade

Aangifte pas na 20 jaar.
Ja, je hebt er laatbloeiers bij .
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OOK DIT JAAR WEER' HEEL
VEEL ·CARNAVALSKLEDING
BIJVOORBEELD:
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q

CLOWNSPAKKEN
SCHORTJASSEN
KINDERPAKJES
KIELEN
SPUITBUSSEN
PETTEN - HOEDJtS
DORUSTRUITJES, ETC.

DO~~ U U~.r:t A$ '45 U D~AO<;T
HH ... ALLUH Al( U AOHMSa f

?

Stationsstraat 7 - Deurne

VEEL KEUS &
VOORDELIG

. _z:.

Stationsstraat 30 - DEURNE
Telefoon 0493-312963

SPECIAALZAAK FOUNDATIONS - LINGERIE

Elastische therapeutische kousen
Maatwerk confectie - Borst protheses
Stationsstraat 60 - Deurne
Te./fa x: 0493 - 31 25 96

• 2 apen : Kom we klimmen over 't hek
en gaan door Artis sjokken

• Pamela Anderson

• Een le~ke sfeer cremeren

·• File is·: verkeer in formatie

=

/i~

Siliêon valley

VULLINGS & PARTNERS

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

'"

Gebr. Van den Heuvel
S~ukado~rsbedrijf b.v.
Al ~." dan 25 jau /cwalit•it In stukadaarswark•n, KOHOg•~•rtilic••rd•

buit•ngu'11l-i6alati•, c•m•ntd1kvla•r•n, 1isr-

grlnd-karn/oda•ren,
rsparati•.
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Postbus 9, 5750 AA DEURNE
Wattstfaat 1, 5753 RK DE URNE
Tel. :. 0493-315300 ·
Telefax: 0493-310945

Molenstraat 48 - Deurne
Tel. 0493-317566 - Fax 0493 -3 15910

tZ
..:~

c:--:-.

Straatnaalllgeving
De buurt Heiakker ligt in een wonderlijk gebied met een imposante geschiedenis. Vele eeuwen was het gebied
akkerland, een bijzonder groot akkerland kan men wel zeggen (Lees hiervoor ook eens het informatie boekje
van de buurt de Heiakker, onder redactie--van W. van de Kerkhof, .E.
. Verschuren en A. Zwanenbèrg. uitgifte
1996. red.). Het meest intrigerend
stukje Heiakker is het weggetje dat
leidt naar het eerste bruggetje over de
Vlier (tellend vanaf, de Vredeskapel).
Of eigenlijk, niet het weggetje is intrigerend, maar de naam : Heiakkerpad.

i Jn~~ltlàlA l~"YW I tIH Ml
t6iJo'O jt:Y,I .
t6iJo'O N00,1113.1.
3N8n3a YH l$' l$'
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Ralllptoeristendag
D E U R N E -31 oktober wordt
ramptoeristendag, tenminste als het aan
de VVV afdeling Deurne ligt. Hiertoe
heeft ze een voorstel ingediend bij het
college van B & W. Het idee werd
geopperd in de laatste vergadering van
de VVV door een der leden die vond
dat er veel te weinig werd gedaan voor
de ramptoerist. Daar men het een goed
idee vond, maar·meer nog om van het
gezeur af te zijn, heeft men een voorstel tot aanvraag geformuleerd, dit
vervolgens bij acclamatie aangenomen
en aangetekend verzonden aan het
college. Tegelijkertijd is een persbericht uitgegaan en hebben alle commerciële zenders belangstelling getoond. Of de organisatie van de succesvolle Rood-Wit-Blouw dag betrokken wordt in het opzetten is nog niet
bekend, daar de onderhandelingen
hieromtrent pas aanvangen bij een
positief geluid van de gemeente. De ·
datum 31 oktober is gekozen, omdat in
de nacht van 31 oktober op 1 november het riviertje de Vlier buiten haar
oevers trad en een waardevolle kunstcollectie ernstig beschadigde. 1 November viel af omdat het dan Allerheiligen is.

··Nv A tlYY JA .N YYNY8 lllG
Gerlllaans Kerkhof

~

DE HE 1 -Zoals bekend is in 1837 in
wat nu heet de St. Jozefparochie een
Germaans Kerkhof gevonden. Hoewel
officieel geboekstaafd, wordt dit feit
nog steeds een beetje geringschattend
en neerbuigend bekeken. De vondst, in
december 1998, van enige vet lederen
munt~n met daarop het jaartal 497
Onderzoek
voor Christus heeft aan alle twijfel een
Na(kik)vorsing leert ons dat het hier einde gemaakt. De munten, een drietal
een uitgestorven staartloze amfibie_. en ernstig verweerd, worden na consoort betreft. De Heiakkerpad maakte servatie tentoongesteld in de vitrines
deel uit van de groep der kleine .of van het gemeentehuis. Na de tentoongroene padden (Bufo Calamita) welke stelling verdwijnen ze in de portefeuille
herkenbaar is aan eeh lichte streep over van de wethouder van Financiën,
de rug. De.laatste Heiakkerpad liet het welke toegezegd heeft ze een goede
leven op een mi.stige ochtend in 1723 bestemming t~ geven.
·juist op de plek waar nu het Heiakkerpad zijn bestemming heeft. Twee jaar
hierna legde ook de laatste Heiakkerpaddestoel het loodje. Gerucl}ten als
zou de Heiakkerpad nog_ waargenomen
zijn door werkgroep Behoud de Peel ·
op 24 oktober 1998 moeten (helaas)
naar het rijk der fabelen · worden verwezen, omdat (vermeende?) waarneming plaats vond door één persoon.

Fillll
Naast wat amateurbeelden en veel
onbevestigde indianenverhalen is er
èigenlijk weinig bekénd over Deurne.
De Deurnese cineast Dik 't Urpin wil
aan deze omissie een einde maken en
heeft een heus filmisch epos aangekondigd. "De werken van Duminum",
moet het gaan heten en Turpin is
laaiend · enthousiast. Een bescheiden
subsidie van "Stichting De Nacht van
het Witte Doek" heeft hem in staat
gesteld de eerste tien minuten op te
nemen. Tièn meesterlijke minuten,
waarin we een indrukwekkend sfeerbeeld krijgen . voorgeschoteld van
dinosauriërs, winkelend publiek, de
avondvierdaagse en een . foto met
daarop de be~ltenis van de heilige
Willibrordus.
Nu het geld op is wacht 't Urpin op
nieuwe gCldschieters.

Elf Monulllententocht.
D EUR N E -De VVV organiseert in
samenwerking met de gemeente Deurne en wijkraad de Heiakker een wan. deling langs elf monumenten. Welke
deze elf monumenten zijn is tot op
heden niet bekend. Van gemeentewege
heeft men toegezegd binnenkort met
een lijst te komen. De wijkraad laat
desgevraagd weten "nergens van op de
hoogte te zijn"

Zet l)eurne op 'z'n kop!
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KNAPEN HYDRAULIEK e~J

HOFLEVERANCIER
VAN DE
PEEL STREKELS

Liesselseweg 106
5753 PP Deurne
Tel. 351519
Fax. 351509

HEMA
ECHT KWALITElT .
ECHT STIJL
ECHT HEMA DEUJRNE
Stationsstraat 39

• Clinton die een sigaar rookt :
verbranden vcin bewijsmater_iaàl.

DESIGNMEUBELEN
STIJLVOLLE INTERlEURS

•Het wurgen, blijkt verantwoordel?Jk
· voor vele moorden.

KAAN:O?f O:E:TE~

Il .
Mandèrs Rijwielhandel
Het adres voor
GAZELLE en
G/ANT fietsen
en TUNTURI
hometrainers

Il

M ARI 0

K 0 R T 0 0 M

.S°

Wattstraat 3-: Deurne
Telefoon 0493-311363 f fax 0493-315960

.'

Stationsstr. 108 - Deurne - tel. 0493-312354

Stationsstraat 9- 5751 HA DEURNE -tel. 0493-312382 ,_

..........
· dom meiskens

Instelling gemeentelijke
prijzen.
,

COMBI ,

,

Aangesloten bij het l_nterieur \f\!a~rborg Fonds

·-~

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

Ook voor uw:
- Reportages
- Portret- Kinder- Huwelijks- en
- Bedrï fsfoto's

·

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

~-~~

lndustriewe 21 - Deurne - telefoon 0493-320314

P ~ J.

v.d. MORTEL
TIMMERWERKEN

"""""--""""~~
0 '

~

0

.9,

.

,?

6

/
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~'1rBANK~'l'

Molehstraat l 7a - Deurne :- tel. 312632
Heistraat 135 - Helmond - tel. 522542

· •Nachtmerries
geefje een hengst. ·
.
;

,-~

l

• Wrijven helpt niet. Viagra wel.

Slage~ij ·J.P. Bouwma~s

KAATJE-J,ANS
Het beste van de boerderij.
De grootste keus in kaas;
•, ,
zowel Nederlands als buitenlands,
'

... '.

Vleeswarenspecialiteiten,
• •
salades, luxe broodje;;, wijn, npten
en dagverse·scharreleieren.

1f/et.iets beter
St. i<izefsfraat 24c

• Di Caprio eet alleen nog rnaar
ijsbergsla,
· . .,
· . ..

24

\

Helmondseweg 11.1 - Deurne
Telefoon 0493.:- 314593

• Mof!Umentenzorgen?

En' alles !)eerlijk vers en vaak ·
zo van het land,
, ,
net als in grootmoeders tijd. ·, ·. ·. ;,

Trudy en Gerard In 't Groen
Schuifelenberg 5b
Deurne tel. 0493-351688

r

Wethouder van Financiën Dhr. Wasser
heeft aangekondigd een gemeentelijke
prijzenpot in te willen stellen .van 1
miljoen gulden. Diïlijkt een fiks bedrag
en dat is het ook, aldus de wethouder.
Daar waar steden als Amsterdam en
Rotterdam voor bijna elk akkefietje
wel een !ors bedrag hebben staan heeft
Deurne helemaal niets. Voorlopig
zullen er drie categorieën zijn .: Literatuur, Beeldende kunst en film. Indien
men van mening is dat een (oud)inwoner van Deurne (hij of zij hoeft
niet van Deurnese bloede te zijn) in een
van deze categorieën genomineerd
moet worden kan men een formuliertje
bij de balie van de VVV afhalen. De
conunissie die de nominaties bekijkt en
een beslissing neemt is samengesteld
uit een doorsnee van de Deurnese
bevolking en wil op eigen verzoek
anoniem blijven.
De prijzen worden om de twee jaar
uitgereikt. Indien (een van) de prijzen
niet wordt toegekend, omdat naar de
mening van de jury het werk van
genomineerde niet voldoende kwaliteit
bezit, blijft het bedrag op de bank
tegen een gunstige rente geparkeerd.
Naast een gegarandeerd bedrag van
FL. 100.000,- is er een fraaie button en
een etentje in een der Deurnese Belgian
Diners verbonden aan de prestigieuze
pnJS.
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Boekenwin·kel

APOTHEEK DE PIL
Vooral uw
Toeti1U1che
T1ekplei1te11

..

APOTHEEK DE PIL

1986.•• 9 februari
1987- 1 inoart
1988... 14 februari
1989." 5 februart
1990.. .25 februari
1991_ 10 februari
1992.• 1 moort
1993.21 februari
1994".IJfebruort
1995.26 februott
1996".18 februari
199L 9februart
1998"22 februort
1999".14 februort
2000". 5moort
2001..25 februorl
' 2002".10 februari
2003".2maart·
2004".22 februart
2005". 6 februari
2006"27 februort
2007".18 februari
2008". 3 februori ·
2009"22 februari
2010".14 februari
2011...6maort

DE KAFT

Bij opgravingen Kasteelruïne wel
degelijk ~at gevonden!

De mooiste plattegronden .
Voor uw wandeling
in de hergen

D E U R N E - Bij de met veet tamtam aangekondigde opgravingen nàbij
de kasteelruïne aan het Haageind in Deurne in mei 1998 zou niets v~n
betekenis zijn gevonden. Ecl\ter, na grondige bestudering van de resultaten is onlangs in het toonaangevend wetenschappelij{{ tijdschrift Science
een doorwrocht artik~I verschenen dat het tegendeel lijkt tè bewijzen •.

Hoogstraat 11~ - Deurn~
Telefoon: nog nie

Afterparty in de 'Peel
Zaterdag 2 januari is er weer een
afterparty in de Peel. Verzamelen bij
het 'kerkje ' van Griendtsveen om "
08:30 u. Dat wordt weer lekker .
hakken. en zagen met de DJ's van
werkgroep behoud de Peel.

Verder onderzoek.
Opmerkelijk
Ronduit opmerkelijk noemt onder- Op de vraag: "komt er nog een
zoekster Potjes, arch~ologe en vervolgonderzoek?" wordt nief ontpubliciste van het artikel, de resul- kennend geantwqord;. de gemeente
taten van het ' onderzoek. Enige ton- Deurne blijkt ii"amelijk v~n zins. om
\
nen zand zijn verzet (omgerekend . op 39 juni 1999 ( De voormalige
(madvertorial)
zijn dat nogal wat kuub. red.) en er is "roem van Deurne" is dan exact 50
_LEEST ....... .
hoegenaamd niets aangetroffen. Ja, jaar gemeentebezit. red.) de ruïne om
een verdwaalde potscherf, een inge- te ~toten, daar ze het uitzicht belemscheurde teennagel van Otto de merd op het prachtige park erachter.
Visschere, wat dierlijke resten en een Wellicht dat dan nog eenmaal de
uitgespuwde tabakspruim van een spade de grond in gaat.
' toevallig passer nde voerman, maar
,
Door: D. Urino
·daar hebben w het dan ook mee Stadsrechten
Hardnekkige geruchten · als zouden
gehad.
de stadsrechten van Deurne in de
Beperkte oplage
Echt niets?
· onderaardse, ingestorte, gewelven
Echt hiets is er gevonden en hieruit · van het voormalige kasteel zijn·
valt af te leiden dat reeds in de verstopt kunnen vooralsnog niet de .Lichter
vroege oudheid de Deurnenaar kop ingedrukt worden. Van deze 'De,· overwegend, sombere schilderijbeschikte over draadloze . communi- toekenning van stadsrechten zou en van ·. dè ' hand van. Hendrik
'
catiemiddelen, want .e r is geen maar één exemplaar bewaard zijn Wiegersma zijn sinds, hel: wassende
telefoon-, of antennekabel blootge- gebleven, wat verklaard waarom 'water van' begin' november een stuk
legd !
Deurne al zolang een dorp is. lichter geworden!! Dit krijg je met al
· ~ie chemische middelen in het

HET MUIDERSNOT

w~swater!

(madvertorial)
!

il
I>

Weer nieuwe "Deurneclub"

Il

Voor

wandelstok

-

e~ stevig~ stapper

u grijpt nooit mis bij
Na de. oprichting van de stichting "Ons Deurne" heb~en ook anderen
gemeend een stichting op te moeten richten. Het betreft hier een-aantal
mensen, door de plaatselijke bevolking aangeduid met import, dat van
buiten Deurne afkomstig is. Enige jaren hebben zij getracht Deurnenaar

·

11

de Kapper''

uw speci<:i<:ilz<:iëil< voor w<:ind elsporl:

~~~M,ma~dü~~~nonm~clij~opp~

~=======~~========~========~

Men heefj: besloten het anderszijn te bedrag van honderd . gulden. Wat · er
accepteren en wil dit op positieve 1 met het geld gaat gebeuren blijft
wijze tot uitdrukking brengén in de voorlopig een verràssing, maar dat
stichting 11 Hun Deurne". Het in- het ten gunste van Deurne wordt
schrijfgeld pedraagt vijftig gulden en aangewend is een voorwaarde die de
daarna betaald men jaarlijks een nieuwe stichting plechtig in haar
statuten heeft op laten nemen .

Tweespraak
Zegt 't ene- zóJUlSt vanuit. de
BRUISTAARTEN in diverse for- zompige kelder naar veiliger oorden
·ma.t en verkrijgbaar bij het ver- overgebrachteonbeschadigde
trouwde adres:
schilderij van Wiegersma tegen het
Banket van Ted, (ook zo~tloos en andere : 'Kasteeltjes verzuipen en
zonder vet).
parken vergaan, · maar 'n echte
Wiegersma blijft altijd bestaan!
(madvertorial)
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.l?rettige carnaval
' 1999
wensen wij u

BOEKHANDEL HUB BERKERS
DEURNE

• De verleden tijd van bidprentjes is
badprentjes.

• De koeien deden de Boogiewoogie
terwtfl de haan Victory kraaide.

fJFt Schoonheidsstudio lMLJ ;4nnlt

HENK
áiA~RTENS AUTO'S

Dlllerse gezJchlsbehandellngen
Eleklrlsch ontharen -- Kunstnagels
ZOnnektxen - - Pedcixe

"De betere boekhandel"

Permanent Make • Up
Ge.al\'Ol'l 0oemeotn:Jot 29-5751 MK Deume-0493 - 320 948

Techn. Adviesbureau Eltink B.V.

Hoezo een stukske van ons in de
krant? En hoezo mi een foto d'r báj,
zal de gállie denken. Toen ze ons
vroegen een stukske vur het krentje
te schreven, was d' n tekst hoe gek
ok, zo bedacht. Mèr warschijnlijk
witte gullie nou nog ni krèk wa wáj
bedoelen.
Dórum een foto d'r báj ; hoe zo vurrig jaor de prijs vur het motto in d'n
optocht dur ons wir gewonnen.
Hoezo doe de gullie di jaor nie vur
die prijs mee? Want als wáj het kannen, dan kande gállie dè zeker. Doe
dórum di jaor ok mi 't motto van d' n
optocht mee, Hoe? ."""Zo hèdde
góllie al een idee hoezo !

Wij staán klaar voor al uw
werktuigbouwkundig tekenwerk van de eerste
bout tot en met komplete proje_
kten.

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

Leembaan 12 a, 5753 SL Deurne
Tel.: 0493 - 31 11 61, bgg 31 64 74
Fax: 0493 - 31 40 04
Autotel.: 06 - 54202456

Ik zie d'r (G)inne ....
Hoezo?

lngenieurbüró ELBO GmbH

<

VERKOOP ALLE MERKEN AUTO'S

Succes
De Lilleke Grasmökken
(Winnaar motto 1998)

lngenieurbüro ELBO GmbH
Bruchweg 27
41751 Viersen
Tel. 02162-48381-0
Fax 02162-48381-25

Vlierdenseweg 161
5756 AA Vlierden
Tel.: 0493-319285
Fax: 0493-323858

VERWARMING EN TECHNISCHE INSTALLATIES

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

Terbeek.

l

Helmondseweg 6
Sprèèknummer: 313827

• Mondharmonica spelen gaat het
beste wanneer je loslippig bent.

• Of ik Snik heet?

Nee. Jansen, zoals iedereen.

"Er komt een man bij de dokter.

• Heroriëntatietocht

r ------------------------,1
1
1
1
1
1
1

's zondags van 21.00 tot 22.00 u.
en 's maandags van 20.00 tot 21.00 u.
kunt u de Peelstrekels bij ons aantreffen.

1
1
1
1
1

"De Pee/poort"
Markt 5 - Deurne - tel. 310700

. •,Schaakma~jes

• i '111/igheidsvoorschrif!en

SLA GERIJ VAN GOCH
Café-Restaurant De Potdeksel Markt 4 Deurne
Telefoon 0493-313260
• De jager schoot de kàuw uit de_lucht.
26

• Barbecue uitnodiging: Tis waf

Wij wensen iedereen veel
Plezier tijdens de
Carnavalsdagen
Martinetstraat 22 - 5751 KR Deurne - Tel. 0493-312385
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Carnaval 1998
war vur ons unne hille mooie.
Het was voor ons een complete verrassing dat wij gevraagd werden om als
prins en prinses carnaval 1998 te leiden. We hoefden er niet lang over na te
denken. Toen brak er een tijd van spanning aan tot aan de prinsonthulling.
Minder eten, slechter slapen en je mond niet voorbij praten.

Zóóóóó ne mooie Carnaval!

Dan is het 28 december: De prinsonthulling. Wat er dan gebeurt is
onvoorstelbaar. De reacties die we
kregen in de weken çlaama in de vorm
van kaarten, bloemen, telefoontjes,
ersoonlijke reacties en cadeaus waren
overweldigend. Wij willen de buurt
bedanken voor de mooie versiering van
. ons pand en de versiering in de
Lindenlaan en de Kerkstraat.

Schitterend.
De weken naar het carnaval toe met de
Prinsenade, en Rondom de Prins, wat
voor ons een schitterende avond is
geweest met geweldige optredens. Een
compliment aan allen die op zo'n korte
termijn
zulke
leuke
optredens
ingestu.deerd hadden. Het Klotgemul
en de Gala-avonden waren van zeer
hoog niveau, wat aan de sfeer in de
· zaal ook te merken was. Het bezoek
aan de seniorenmiddag, het zorgcentrum de Nieuwenho_f, de Wik, het
Rijtven, de Echo en de scholen, laten
zien dat de Peelstrekels de functie die
ze hebben in onze gemeenschap ten
volle benutten.

Leonidas
·bonbons

De Snoephoek
Voor al uw snoep
Kado-artikelen
Tabaksartikelen
A.Welten
Lindenlaan 1 - 57 51 A W Deurne
Telefoon 0493-313217

één groot feest

Bescheiden vanuit de hoogte

Sleutel afhalen.
De opening van het carnaval met het
afhalen van de sleutels door alle
carnavalsverenigingen
uit
onze
gemeente is een traditie die niet meer
weg te denken is.
Aan de Prinsenmis op carnavalszondag
hebben wij een heef goed gevoel
overgehouden.
's Middags de optocht. Veel deèlnemers, goed verzorgd en veel publiek
dat voor de regen niet wegliep.
_
Op maandag bezochten we vele cafés
en hebben we een bezoek gebracht aan
de Rosenmontag, een niet meer weg te
denken activiteit op carnavalsmaandag.
Aan de Boerenbruiloft ()p de laatste.
dag zat voor ons persoonlijk een
bijzonder tintje, omdat einze kennissen
Frans en Marij Bierings uitgekozen ·
waren als Boerenbruidspaar. Het was
een geweldig feest.

1

Voor kwaliteit .
en service naar

Markt 10 - Deurne - Tel. 0493-312506

't is gedoa!

Afscheid.
Dan
volgt het onherroepelijk- afscheid.
Helaas, het had nog veel langer mogen
duren. Voldaan en tevreden kijken wij
terug op carnaval 1998. We hebben
een hele fijne tijd gehad en willen
iedereen bedanken die daar een
bijdrage aan geleverd heeft. Wij willen
iedereen een geweldig carnaval l 9Q9 .
toewensen en de nieuwe prins en
· prinses?? een net zo'n fijne tijd .als wij
hebben gehad.

Alaaf
ex-Prins Ad II! en
ex-Prinses Anja.
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KETTLER

IL!~

KETTLER' •••

STEIJN VOEDEBS

'~L?l

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

Kettlèr Benelux B.V.
lndumastraat 18 .
5753 RJ Deurne
Tel.: 0493-310345
Fax: 0493-310739

,

~!tra.,

~iiiigt@@j'2Qiiiit+

Ook voor schilderwerk,
Behangen en afwerken.

Kerkstraat 18 - 5751 BH Deurne
Tel. 0493-312614 /Fax 0493-316973

Kolgans 4-6, 5754 CS Deurne
Tel. (049;3) 311961 I 317487
06-54924779

VAKWERK MET EEN
GLASHELDERE SERVICE
BEL ONS VOOR EEN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

FLORIJN 25 - DEURNE
, TELEFOON: 312406 .

HaLenson
Deurne
Hans Koppens

Novell® sti
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tijdens ·
carnaval dag
en nacht
tappen
Rabobank

van

Tel. 0493-319704
Fax: 0493-316942
E-mail: HaLenson@club.tip.nl

ort & s steembèheer - Dealer Stark Texel

• Ene chinees tegen de andere : Even
Libellen

Bij ons kunt u

Hoonings & Verhees

HIELTJES

7, tel. 0493-313964

• Chinees met mobiele telefoon : Ling!

Gl.,ASZETTEN EN ,
GLAS REPARATIE

De Kachel Specialist

A. van de Kerkhof

,,
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Hallo Peelstrekels ·en Peelstrekelinnekes.
~

Ons pap Prins in 199~ !
Dat was een echte verrassing. Ik had
dat eigenlijk niet verwacht. Maar toen
Papa onthuld werd schrok ik wel.
. Vanaf die tijd hadden we het erg druk.
Elk weekend wel wat. Klotgemul,
Gala-avond, onthulling Boerenbruidspaar, Rondom de Prins en zo meer.
Met Rondom de Prins hadden wij (de
dansmarietjes) ook een optredep.
gedaan. J)at was een hele leuke avond.
Ook vond ik het eieren eten na
Rondom de Prins en het sportcarnaval
erg kuk. Het allerleukste vond ik dat ik
overal mee naar toe mocht. Andere
jaren mochten wij als dansmarietjes
alleen 's middags mee en niet 's avonds.
Het carnavalsweekend begon vrijdag 's
avonds met het sportcarnaval. Iedereen
had sportkleding aan en ik had mijn
sporttenue van de-KD.O. aan. Met de
sleutel afhalen op de markt waren er
erg veel mensen. Zondags was de
optocht. Ik mocht mee snoep gooien
at was echt leuk, alleen was het
jammer dat het regende. Ook had onze
buurt een hele mooie Flintstonesmobiel en ik vond het ook Jeu dat
onze familie mee deed met de optocht.
Ook het eten elke avond was erg
lekker. Kortom deze carnaval was
geweldig, vooral omdat papa dit jaar
Prins is geweest en omdat dit net het
laat te jaar was dat ik bij de dansmarietjes zat. Dit was echt een carnaval
om nooit te vergeten.

Zoals ieder jaar gingen we weer naar
de prinsorthulling om te zien wie dit
. jaar ~rin.s van het Peelstrekelrijk zou
worden . .
Toen het moment was aangebroken, en
over enkele seconden de Prins van
1998 bèkend gemaakt zou worden,
was er nog niets bijzonders aan de
hànd totdat' ik hoorde dat ons pap het
was. Ik werd meteen door vele mensengefeliciteerd en ik moest op het
podium komen:.
Ik wist nu meteen ·dat deze carnaval
heel anders zou worden dan de vorige
jaren, maar wat er precies zou komen
wist ik niet, maar daar kwam ik nog
~el .achter.

Ik heb de carnaval nu niet alleen als 4
dagen beleefd, maar óok alles wat
daarvoor gebeurde heb ik mee mogen
maken, wat natuurlijk hartstikke mooi
was.
Nu mocht ik bijvoorbeeld een
Klotgemul- en · een Gala-avond
meemaken en op de carnavalswagen
tijdens· de dptocht was erg leuk. Ook
was er- de onthulling van het Boerenbruidspaar en er was "Rondom .de
Prins", waarin ik met mijn voetbalteam
ook een optreden had. Verder werden
de 4 qtrn~val~agen; 5 carnavalsdagen,
wàpt vrijdags v9or de carnaval was er
. nog, een sportcamaval en de rest van
de dagen beleefde ik ,nu helemaal van
het begin tot het einde. Kortom het was een hel_e leuke en' gezellige
carnaval wáaraan ik nog lang zal
terugdenken. .

andra Welten.

.....
.....
.....
.....
._.,
·---......
......

Twan Welten.

"-'

Carnaval 1998

Met de familie van Leunen

Was het een verrassing? Eigenlijk niet. Het ging van het ene feest in het
Het heeft er al jaren over gegaan: andere. Wij wisten wel wat carnaval .
"Wordt hij het of niet?" Zelfs het raden vieren was, maar dat het Óol.{ nog
bij hem in de winkel ging zonder anders kon bleek nu dus. Wijzelf
blikken of blozen. En toen het dan ·stonden ook behoorlijk . in het
zover was op zondag 28 december middelpunt, daarom is · voor . ons
stonden wij toch eigenlijk nog met de carnaval 1998 een geweldig feest
mond vol tanden. Wat te doen, of geworden. Zelfs de optocht waar ze eigenlijk, op z'n Leissels : "Wa haha- niets van wisten kwam keigoed
· overkomt ons nauw? " Want er komt over.
toch nogal wat bij kijken, het is dus
Wij als familie van Leunen willen
niet alleen drinken.
daarom
aan iedereen die ons geholpen
Toen moest er gewerkt worden : In
korte tijd eerst zorgen voor de heeft door toch een moeilijke, maa~
knuppel. Jonge, jonge wat een gezellige tijd · graag onze dank
toestand! (En wa de kost!) Dan de uitbrengen. Maar zoals Prins· Ad steeds
uitvoeringen, wij wisten dus niet wat zei : "Het kumt allemoal' goe" zeggen
, dat inhield. Maar ja, niet getreurd met wij:" 't Was goe!"
\\'.at hJ.!lp van ? kwam het toch · nog
Ad, Anja, Twan en Sandra: Bedankt!
goed.

R N E
Dakdekk~rab~d~f A.

Hoeben

PANNENDAKEN
PLATTE DAKEN
LOOD & ZINKWERK
COMPLETE KAPRENOVATIE
SHINGLEDAKEN
Blasiusstraat 39 5754 AT DEURNE ·
Tel. 0493-323516 I fax 0493-319862

....

...... ..........................
.....
.....
.....
.....
.
...
...... .....
....,
............
·--------- ·~
~
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Pullshaw weet
.·

~

.

~ ~~ ilK ~~ ~"~~~~ ~m:" '"

Molenstraat 1
Kantoormachines, -meubeler1, boekhandel, -creatief.

·1ndustrieweg 23a
Onderhottd, repàratie en vervan.g ing van kantoormaè:hines.

·Stationsstraat 70a

..IJ · · --3

.\

<

~

Kopieerwinkel, formaat van' A6-AO zwart/wit. Kleurkopieën.

open dagen en allerlei andere bijzondere

(bedrijfs)evenementen. Er is echter één feest dat wij niet

organisere n:

·Kerkstraat 1 .

jubilea, bednjfso penrngen, bedrijfsdage n,

/

'},I"'·

e standaard-

feest: Wilt u meer

Grootste collectie wenskaarten.

eten over

een feest dat an ders is dan alle
andere? Belt u qan voor een vrijblijven-

NOUD VAN DEN HJNDE DEURNE

de afspraak.
1

kapsàlon

Wij leveren U:
KWALITEITS TIMMER- EN
MEUBELWERKEN

" 1-Bppy Ha ir"

Kleding Atelier

R. v.d. Straaten

Met als specialiteit:

Ingrid van Bakel
Trimpertstraat 12
5752 AN Deurne Walsberg
Telefoon 0493- 32 33 27

t

L Tel. 0493·323196 Fax 0493-318055

·-$

voor jong en oud

"

Florijn 7 Postbus 63 5750 AB Deurne

Renovatie en restauratie werken
Vast meubilair, trappen en betimmeringen.
·•

Stationsstraat 81 Deurne - tel. 31 65 73

Kwaliteit voor een correcte prijs
Garantie en service

Openingstijden:
Maandag: 09.00 -17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 -12.00 uur

lndustrieweg 27 - Oeurne - Tel. 0493-31 28 77 Fax: 0493 - 31 48 15

Slag,erij van Engeland

Varkenshandel
VAN DEN EIJNDEN

GROOTHANDEL IN VERS VLEES EN BARBEQUE SPECIALITEITEN
Mo!enstraat 11 . - 5751 LA DEURNE - Tel. : 0493 - 31 26 69
Fax: 0493 - 313239

Deurne - tel. 0493-310350

·W. ij IOpen graag.
op
de. zaken
Vooruit
.
.·
..
~v--

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

.,

\

ONZE".SLAGVAARDIGE ADVISEURS LOPEN GRAAG VOORUIT OP DE
ONTWIKKELINGEN :IN DE MARKT EN ZIJl\i'TOEG'ERUST .MET SPECIFIEKE
KENNIS EN ERVARING OM U EN UW ONDERNEMING MAXIMAAL TERZIJDE
TE STAAN
'·
.
.
.

.

·~

'~

.

...

.

.

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

ACCÓ,UNTANTS - BELASTINGAOVISEURS-CIURISTEN

Professioneel in álle eenvoyd
ABAB Deurne, De P.oort 6, 5751 CN Deurne.
tel. (0493) 314210 fax (0493) 31 15 36 internet: www._abab.ni
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CLUB VAN 100

'

.

BEGUNSTIGERS':

ABN-AMRO
Genealogie
Dhr. G.H.J.M. Achterberg
v.d. Acker Architecten
Dhr. J. T. Albers
AVT
Naar verluidt heeft Michiel bankers
Dhr. A.J.G. van Baars
afgelopen jaar een onderzoek ingesteld
Dhr. W.M.M. Berkers
naar de stamboom van de Club van
Dhr. M.J. v.d. Berkmortel
100 van de Peelstrekels. Na een
Dhr. H.F.M. v.d. Boomen
diepgaand onderzoek is vast komen te
Dhr. A.J. Braam
staan dat de' wortels helemaal
Dhr. J.M.M. v.d. Broek
teruggaan tot in de tijd
van de
C.W. Brood
ro~mruchte Jan IV Lig-te-veld-vanLendert Coppens Timmerwerken Stad-jons'-laan, prins van Deurne,
Cordstrap B.V.
Wasberg en het Peelstrekelrijk en
Het bestuur van de Club van 100 heeft in
Bloemencentrum v. Deursen
bewaker van het fort "Clubvan1998 een wijziging ondergaan.
Dhr. A.L.C.M. van Dinter
honderd ...
Ge~rd Jansen heeft namelijk ons bèstuur
Schildersbedrijf Dirks
Sinds vorig jaar bestaat bij de Club verlaten op het moment dat hij de voorDhr. H.J.M.M. van Doorne
Het preci~ze tijdperk waarin deze Jan
van 100 de mogelijkheid om naast zittershamer overdfOeg aan Wim Berkers.
Dhr. M.P.J.M. van Doorne
IV regeerde is niet meer vast te stellen,
het gewone lidmaatschap ook Be- Gelukkig heeft Wim persoonlijk zijn
Dhr. N .C.W. van Driel
maar het schijnt te liggen tussen de
gunstiger of Ere-begunstiger te wor- plaats ingenomen in ons bestuur.
Dhr. J.S.M. van Driel
"Eerste dag van het jaar des her:en
den. We mogen gerust zeggen, dat Geerd bedankt voor jouw jarenlange inDhr. J.G. vd. Einden
1969" en de eerstvolgendè "Zondag
dit een enorm succes geweest is. Lo- zet. Het was goed samen te werken met
Familie Eltink
van Halfvasten".
gisch dus, dat wij ·dit jaar op deze jou.
Miny en Gerard Geurts
Het verhaal gaat dan ook dat er op die
Wim welkom en veel succes in ons beingeslagen weg voortgaan.
Dhr. C. G. Th. van Goch
· laatstgenoemde dag een "praelstoet
Tevens zal het zoeken van de hoofd- stuur.
Dhr. J.H.S.H.M. vanGulick
door Deumes dreven trok, voomaeonsor van de Peelstrekels deel uit
Dhr. J.G.P. den Heuvel
melijck bestaende uit zotten en narren
gaan maken van de activiteiten van Zoals U ziet op deze pagina, hebben tal
.Dhr. W.M. Hoebergen
en anderszins . dronken volk, onder
van mensen positief gereageerd op onze
de Club van 100.
Dhr. N.A.T. Jacobs
.aanvoering van den prins, zijne
oproep een flinke donatie te doen, En wij
Dhr.
dorstlust.ige hooghe1·d Jan den v·1erde
h F.
F Iv.d.
W Kerkhof
K ..
De leden van de Club van 100 beta- presenteren dan ook met trots een resDA r. · · ·b dm~pfeKrs
D
(Vanwege de slechte weersomstandigen jaarlijks minimaal f 33,-- en pectabele lijst van Begunstigers en Ere- ·
annemers e nJ usters eurne
h
LeverdoProduktenlHabekSnacksBV heden .~erd de optoc t van camava1
krijgen daarvoor het bekende pasje begunstigers. Wij danken hen, en al onze
1969 uitgesteld tot halfvasten zondag.
leden, voor hun financiële bijdragen en
dat allerlei faciliteiten biedt.
Rien van Mierlo
red.
MB)
Begunstigers betalen f 111,--. Ze hopen in de toekomst weer een beroep op -. Dhr. P.J. Northausen
ontvangen hiervoor twee pasjes van hen te mogen doen.
Dhr. H.T.H.M. van Osch
Na zijn aftreden regeerde Jan IV nog
de Club van 100 en worden in de
Siem Pepping Makelaardij bv
vele
decennia lang over zijn clubvancarnavalskra~t genoemd als Begun- Mocht U na lezing van deze krant geïnteDhr. A. v.d. Pol
honderdonderdanen. Men zegt zelfs tot
stiger van de Peelstrekels.
resseerd· zijn in een lldmaatschap van de
Quispel Holding B.V.
het
einde van het jaar '98 1 (J. LichteEre-begunstigers betalen f 250,-- en Club van 100, of genegen zijn om BeRabobank Deurne
veld,
mede-oprichter van de Club van
ontvangen vier pasjes. Voor hen is . gunstiger of Ere-begunstiger te worden,
Dhr. H. van Rijssel
100, heeft per 31-12-1998 z1Jn
een prominentere plaats in de carna- dan vernemen wij dat graag.
v.d. Schoot Auto's
bestuursfunctie
van de Club van 100
valskrant ingeruimd.
U kunt dit melden op het secretariaat:
Mevr. A. Schrama-Arts
neerge~egd. red. MB)
Marian Brood, Reeksenakker 4, 5752 AH
Dhr. J. Smolders
Misschien heeft U al tijdens de Deurne, tel. 0493-320934 of bij een van
Dhr. R. Snijder
Een stamboom om trots op te ZIJn
prinsonthulling gemerkt dat de Club de overige bestuursleden.
· spako
Michiel!
van 100 dit jaar weer de enige echte
Te Sfrake B.V.
"Peelstrekel" -onderscheiding
ver- Graag wens ik U een prettig carnavalsErven J. A. Swinkels
feest.
koopt.
Technochemie B.V.
Dhr. J.F.Th. Terbeek
Michiel Dankers.
Dhr. F.J.W.M. Trienekens
Dhr. L.W.H. Verdonschot
Dhr. H.P .M. Verhaegh
Verheijen Schilderwerken
Dhr. F. v.d . Vranden
Bouwmaterialen v.d. Wal b.v.
Dima SMT Systems
Dhr. J.A.M. Welten
't Wijnhuis
Advocatenkantoor Goorts & Coppens
Dhr. P.C.J. Willekens
Dhr. J.J.A. Hohmann
Zanzibar

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
voorwaarde, dat het geld wordt aangewend voor het organiseren van
allerlei activiteiten die bedoeld zijn
voor ' alle inwoners van Deurne. De
Peelstrekels geven daarbij extra aandacht aan bejaarden, kinderen en gehandicapten. Daarnaast ontvangt ook
de prins ieder jaar een bijdrage van
de Club van 100.

Voor het luttele bedrag van f 11, -- komt
U in het bezit van de nieuwste versie van
de aloude Peelstrekel.
U kunt deze onderscheiding kopen bij de .
bestuursleden van de Club van 100.
Onder andere tijdens de receptie zullen
zij daartoe aanwezig zijn in de Vierspan. ~
Koop deze Peelstrekel en laat zien dat
Uw carnavalshart op de goede plaats zit.
U steunt' met deze aankoop vru:zelfsprekend eveneens de activiteiten van de
Peelstrekels, zoals hiervoor geschetst.

<

-

11

Ere-begunstigers:

Administratiekantoor Welten
Horeca~begunstigers

Peelstrekels:

't Tonneke • Café van Hoof• De Potdeksel
De Peelpoort • De Mèrt • 't Pandje
D'n Thijs • Dansen Manders • Hotel Stationszicht
De Rode Leeuw • De Vierspan •Dansen Manders
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orkest
de LightStars
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0iVli 1b
DRUKWERK SERVICE

Paul Gabriëlstraat 6a
5753 DG Deurne
Tel. 0493-311041
Fax 0493-310989

7AA.L V.D. PUTI'EN presenteert in sa•enwerking •et
''THE WNE STAR COUNTRY DANCERS" uit Deurne

ZATERDAGAVOND 13 FEBRUARI COUNTRY BAL
MET TOP COUNTRY BAND UIT BELGIË
' '

"SUNSET ''
MAANDAGMIDDAG GEZINSMAT!f EE

Voor al uw drukwerk

ZAAL V.D. PUTTEN - MILHEZERWE
TEL. 0493-312558

Auto Hendriks-Deurne bv

Her adres voor al uw:
- elektrotechnische materialen
- elektrotechnische installaties
- telefoonaansluitingen
- telefoon installaties
- bei·eil1gingen

Wij staan voor u klaar:

• How is your relation-ship ? It su~ksl

SNACKBAR
DE MARKT

~
Marki6a-tel. 0493-313474

• Half Deurne loopt uit voor marathon.
32

Verkoop:
Marc Arnouts, Isa Bouaih
Service:
Henk, Maarten, Rinie

• Bij uitglijders horen slipjes

J.~;:d.'M~rt~iB:V. ~
Oude Liesseheweg 69 • 5751 WN Deurne
Tol. 0493 ·312268 / Fax. 0493 • 310861

De Ope/ Dealer voor Deurne e.o.

Deurne
Tel./fax: 0493-322 894

L'.

• Mecaniciën : Autodompteur

Antiek & Stijlmeubelen

•Nu kan 1k hem naar de dode zee
rollen

DIRKS
Uw adres vbor:
Antiek, Stijlmeubelen, Decoratiematerialen,
Spiegels
Blasiusstraat 15 - 5754 AS Deurne
Telefoon 0493-319892

• Sint en Piet hebben niet verzaakt,
speciaal voor jou _hebben zij een wip
gemaakt.

•Hoe vaak ze de GFT bak bij mij ook
legen, elke keer blijft er een chip ·
achter.

• De schipper Bakkes Boord, kos zo
varen, dat ie niet zonk.

CARNAVALSKRANI
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DE GROTE MAN ACHTER (EN VOORAL VOOR) DE PR/CIE
EEN VRAAGGESPREK MET LEON VAN
Na jaren van schimmige artikelen in dit
periodiek, vage optredens op 't klotgemul en door niemand begrepen ludieke
activiteiten leek het de redactie van deze
krant zinvol wat nader kennis te maken
met de voorman van het onduidelijke
span dat zich Pr/Cie noemt en hem te
confronteren met enkele problemen van
deze tijd. Na een telefonische afspraak te
hebben gemaakt met Leon van Osch,
waarin Pr/Cie-lid Marcel Kooien aangeeft dat we van harte welkom zijn,
begeven wij ons enkele dagen later naar
de peelstrekel-enclave in het Zeilbergse
waar hij resideert. In een overigens keurig ogende buurt valt ons de woonstee
van de roestige voortrekker
meteen op; zijn voorliefde voor
aluminium is nadrukkelijk
zichtbaar: aan het schilderen
van houtwerk heeft hij overduidelijk een broertje dood.
Een aftandse automobiel van het
eertijds roemruchte Franse merk
Citroën staat pal voor de deur
haveloos te wezen. Onze fotograaf, oldtimerliefhebber pur
sang, wijst ons er op dat, hoewel
de nummerplaten anders doen vermoeden, het waarschijnlijk een curieus exemplaar betreft, mogelijk het vehikel waarin Napoleon zegevierend de
lage landen is binnengetrokken.

het ons zo gemakkelijk mogelijk en ter- . dan zit met de computers van het gezelwijl zijn charmante vrouw de vrolijk
schap en de ongetwijfeld overvolle datapruttelende was van het kolenforn1;1is -, banken daarvan; kijkt de Pr/Cie-praeses
baalt, een nest muizen uit de fluitketel
ons ernstig aan. 'Kompjoeter, verzucht
veegt en verwoed in een kast begint te
hij, maar wordt in de rede gevallen door
graven op zoek naar oploskoffie, poft de . Kooien die ons in smakelijke bewoorPr/Cie-voorman de walmende . ho.utkadingen begint te vertellen over zijn ervachel wat op. Wij drukken met verkleumringen met een kopieerapparaat. Verder
de vingers de opnametoets in van onze
aandringen blijkt geen 'zin te hebben, we
memorecorder en vragen hem nàar. eert · besluiten discreet een ander onderwerp
eventueel milenniumproble~m . bij' · de . aan te snijden en vragen de roodharige
Pr/Cie.
magistraat naar zijn mening over de
n:idercnde Euro.

de Euro -

een hartelijke
ontvangst
We banen ons een weg lang
het overvloedig aanwezige
struweel en worden tot
onze grote verrassing bijkans
besprongen
door
Pr/Cie-lid
Kooien
die,
gezien zijn baard van enkele
dagen, al enige tijd tu en de
rododendrons in een hinderlaag moet
hebben gelegen. Gedien tig biedt hij aan
'onze komst middels het luiden der bel
aan te kondigen, -hij blijkt inderdaad ietwat breedbespraakt- en voegt de daad
bij het woord. Wanneer de deur geopend
wordt glipt hij, ondank de choppende
bewegingen van de heer des huizes, naar
binnen. Van Osch haalt met een moedeloos gezicht de brede schouders op en
gaat ons voor door de ruime hal naar zijn
authentiek ingerichte woonkamer. 'Vlei
u neder, zegt de op een. door houtworm
aangevreten, bierkrat gezeten Kooien,
die blijkbaar de eerste keuze van zitmeubel te baat heeft genomen. Wij maken

Osc-H

milennium
problematiek
Van Osch trapt in 't voorbijgaan een
kakkerlak dood, schraapt zijn keel en
steekt van wal. 'Geen enkel probleem,
zegt Kooien. 'We bestaan nog ni~t eens
acht jaar, dus we hebben niks te vrezen.
Bovendien bestaat -0ns gezelschap louter
uit lieden die niet eens tot tien kunnen '
tellen, duizend is voor ons een-onbekende grootheid. Op onze vraag hoe het

Mistroostig kijkt van Osch
ons aan, haalt diep adem
en steekt vermanend zijn
, w11svmger
op.
. _' Áanvánkelijk stonden wij
daar nogal scepisti~cb tegenover, repliceert Kooien. 'De
complete opbrengst van onze
ceedee 'was natuurlijk in een
sterke valuta: harde Nederlan~se guldens; hij kijkt ons
doordringend aan 'en ook
kwartjes en dubbeltjes, ook keihard. Toen wij-dus }n de gaten kregen dat
ons k~pitaa! .weldra geen stuiver meer
waard zou 'zijn hebbep we direct besloten actie te ondernemen. Wij hebben
.' onze financieel deskundige, in het dagelijks leven drukker met verstand van
geld, hij druk_te zelf al met succes biljet. ten van acht en twaalf gulden,
opdracht gegeven onze guldens
om te zetten in nieuwe Euro,s.
Na langdurig onderhandelen
met de penningmeester van
de Peelstrekels zijn wij er in
geslaagd onze complete
recette van de ceedee om
te ruilen tegen een Euro. We
wachten nu op de invoering van
de nieuwe munt zodat we met z,n allen
stil kunnen gaan leven, Zegevierend
kijkt }Jij ons aan m~ar bemerkt onze verbijsterde blik. We besluiten stilzwijgend
zijn enthousiasme niet te torpederen en
geven het gesprek een andere
wending.

Osch op te leven, de doffe blik van
berusting verdwijnt uit zijn gelaat, hij
springt op en sleurt het houten kratje van
onder zijn collega Pr/Cie-lid. Met eem
uiterste krachtsinspanning :.de nadea
van zijn oversized overhemd krakem
onder het bruut geweld van zijn machtige spierbundels- vermorzelt hij het lattenframe en werpt de restanten in de
kachel. 'Zo, zegt hij zijn handen warmend aan het oplaaiend vuur. Hij kijkt
ons vorsend· aan, ademt hoorbaar in em
gelukkig ook weer uit, laat' een voor een
al zijn vingers knakken en begint zijm
betoog. 'Alles komt goed, zegt Kooien
zalvend, 'zijn opvolger, Wim Berkers,
hebben ik en onze voorzitter zelf opgeleid. We hebben hem weggesleurd bij de
Deumese politie waar zijn talenten niet
tot zijn recht kw.amen en hem gedetacheerd in Mierlo, wetend dat hij voorbestemcl was voor iets oneindig veel groters'. En ziet: daar staat hij!, Hij klopt
zich met beide handen op de iele borst,
'allemaal onderdeel van mijn groter
plan, bovendien, -hij kijkt ons aan alsof
hij ons van een groot geheim deelgenoot
gaat maken- 'ik heb een fax" Pr/Cie-kopstuk van Osch doet een wanhopige greep
naar onze microfoon máar Kooien is
hem netvoor: 'dat was het dan heren, zal
ik u even uitlaten,. Van Osch, wiens
hoofd op zijn machtige torso is gezakt,
knikt instemmend. 'n hartverwarmend
· afsch.eid. Wij bedanken de gastvrouw
voor de vriendelijke ontvangst en de
smakelijke koffie, die inmiddels in onze
magen een eigen leven is gaan leiden en
volgen het energieke Pr/Cie-lid Kooien
naar de deur, waar hij ons met veel misbaar en schoudergeklop in onze jassen
· helpt. 'Mijn auto stond u niet in de weg?,
vraagt hij nog vriendelijk. Ferst buiten
ontdekken wij dat zowel onze portefeuilles alsook onze handschoenen verdwenen zijn. Het wordt een bitterkoude
tocht terug, naar de redactie.

peelstrekel
toekomst
Op onze vraag hoe het nu verder moet
met de Peelstrekels na het vertrek van de
grote roerganger Geerd Jansen lijkt van

op de foto: Pr/Cie-voorman vaQ Osch
(nog net zichtbaar achter Kooien) vanwege een misverstand werd de foto niet
afgedrukt
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Elvis Presley echt dood·!
K 1 0 S K - Het onomstotelijke bewijs
dat The King mors- en morsdood is
werd op vrijdag voorafgaand . aan ..het
carnaval op pijnlijke wijze duidelijk toen
het medium, Toon N., een óptreden gaf
in de kiosk p de markt van· Deurne.
Geflankeerd door twee bodyguards
(voorzitter en vice-voorzitter van de
FAN/Cie. red.) kweelde de tijdelijk in
Deurne woonachtige -imitator éen lied
over een huilend Elvisbeeld b~j hem in
huis. Een ieder die het concert heeft
mogen aanschouwe_n kent iruniddels de
ware reden van de wene!lde Elvis buste.
J

.

Wij wensen iedereen veel plezier
tijdens de carnavalsdagen
Kerkstraat 2 - Deurne

CHINEES - KANTONESE SPECIALITE;ITEN RESTAURANT

"PEKING"

.

• Twee Duitse muntstukken : Bis Mark.
r

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

• Uhnoirbaar

Stationsstraat 31, Deurne 0493 - 31 53 53

A

·Mag ik een sheet laten IIr?'.!t?JI?

(!ui)

~
Aannemersbedrijf

VAN GOCH REIZEN
Verstandig op weg ...

Gebr. Van Doorne B.V.
Reeds 50 jaar uw partner
in bouwzaken

Van Goch Reizen is een professionele organisatie,
waarbij veiligheid· en comfort hoog in het vaandel
staan. Zowel de touringcars als de taxi's voldoen
aan alle eisen, die gesteld mogen worden aan het
hedendaags vervoer. Onze chauffeur·s hebben veel
ervaring en kennen overal de weg. Wie comfortabel
en zeker wil reizen gaat op weg met Van Goch.
Neemt u eens contact met ons op voor meer informàtie ' of voor een vrijblijvende offerte. Önze
mensen staan altijd voor u_klaar.

Helmondseweg 75 - Deurne
Tel. 0493-312816 Fax 0493-310387
Mobiel: 06-53923578

• Glasbak : Er kwam een fles bij de .
dokter. 'Dokter', zei die fles, 'Ik voel
me zo leeg van binnen. 'Zegt die
dokter : 'Ik zie jou niet voor vol aan. '

(

"
VANDOOREN
ASSURANTIEN B.V.
. verzekeringen - sparen
hypotheken - pensioenen
\

.

Fabriekstraat 40 . Postbus 46 · 5750 AA Deurne ·Tel.: 0493-312375 · Fax: 0493-321353
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Suezlaan 28 - 5752 BG DEURNE
Tel.· 32 l252 - Fax 321253

W. Martens v .o 1
Stati onsstraat 9B - 5751 !! .
Tel. 0493-3 14558 / Fax 04 . 1
Mobiel: 06-536885 ~

Te lefoonnummertjes
06 011 Opgewonden toestanden
06 069 Gegarandeerd onderstebo . . n
06 123 Handsfree
06 124 Oorgasmes
06 125 I'm so hoorny
06 126 Inlichtingen
06 127 Wa!ll1eer doen we 't weerbcrr ht 1
Met E. Krols .
06 128 Stevig aangesnoerd
06 129 Verkeerd verbonden
06 130 Laatste nieuws
06 131 Afgelastingen
0 132 De wilde vaart
0 133 Panterruil (circusnunm1 ·rtJ ... : )
06 134 Pan ~ nul
0611 Pret p h..:l Internet
0612 Laa d1...
1- piepen !
@ 0613 Har -ch1J f Flopp;- ·
@ 0614 Selfuelp "
@ 0615 Iconarn ...
@ 0618 Lekker mlo __ n. alleen m...t
z'n twee

Prinses Carnaval Deurne
naakt!!!!

GLOSSY

voor

"Het is nog maar een kwestie van tijd en
we hebben ook een keef een prins
Carnaval die vrouw is. De vooruitgang
hou je niet tegen", aldus een gelaten
voorzitter WIM BERK.ERS van de
Peelstrekels. · Gevraagd of hij een
indicatie kan geven van het tijdsbestek
waarbinnen een en a.Qder plaats zal vinden antwoordt hij : Volgende eeuw.· ·

Voorzitter Peelstrekels
afgevallen!

.STREKELINN·EKES

,

Er komt ook eeh speciale GLOSSY voor
de PEELSTREKELINNEKES.
Eyenals in de Speelstrekel is er ·veel
ruimte voor foto's, maar nu van
Peelstrekels in gewaagde poses. Het
damesblad zal onder de titel STREELSTREKEL verschijnen. De redacties ,
van beide bladen zijri zeer enthousiast en
verwachten er veel van. Overwogen
wordt pm ook buiten het Peelstrekelrijk
beide bladen in de kiosken te leggen. Bij
wijze van proef zal in de kiosk van de
DORS(T)VLEGELS. een exemplaaq
van de nulnummers van de Speelstrekelb
en de Streelstrekel neergelegd worden.

Weinig om het lijf blad
- Voor de Peelstrekel die graag een goed
interview leest met aansprekende
mensen.
- Voor de Peelstrekel die zijn ogen niet
sluit voor het vrouwelijk schoon.
- Voor de Peelstrekel die humor met een
knipoog weet te waarderen.
- Voor de Peelstrekel die zich graag
extra laat prikkelen.
- Voor die Peelstrekel is er een nieuw
blad:
DE SPEELSTREKEL!
In de Speelstrekel treft u naast gedegen
interviews en humor veel niets
verhullende fotoreportages aan. Met de
Speelstrekel komt de ware Peelstrekel
aan zijn gerieft

.

)

)
q

1

Jan H, het heft in eigen hand

- Prominent Deurnese geestelijke opgepakt in Frankrijk. ~
Paus woest.

,
I

F r a n k r ij k - Pastor H" zielenherder te Deurne, is tijdens zijn vakantie in
ZUID-FRANKRIJK door de Franse GENDARMERIE.op brute wijze in het holst
van de nacht van zijn hotelbed gelicht. Zonder opgaaf van reden werd hij in een ar~
restantenbusje geduwd met zijn pyjama nog aan. Hierna reed men in vliegende
vaart na,ar NOORD-FRANKRIJK en s~opte daar de onthutste~dienaar Gods in een
klamme cel vol ongedierte en een schamel peertje aan het plafond. Daar H. geen
woord Frans spreekr duurde het een hele tijd eer hij begreep wat er aan de hanJ.
was.

'[

.

Het blik op oneindig

V e n d e 1 i e r -De (Ber)kersverse
voorzitter van DE PEELSTREKELS,
de lieer WIM BERK.ERS is vorige
week op gruwelijke wijze in het ootje
genomen door zijn vrouw ANNY.
WIM BERKERS die al enige jaren
aankondigt serieus af te gaan vallen is
door zijn vrouw opgegeven voor een
mister verkiezing van het damesblad
STREELSTREKEL.
Zo val je zeker af in de eerste ronde, zei
ze haar man. En krek zo was het.

Explosie in K.I. centrum

.

Vaticaan

Heb jij de nieuwe Speelstrekel.? - Niets
verhullende journalistiek!

GEZOCHT
Serieuze relatie gezocht: Man, 47, zgan,
nt gebrkt, wegens overcompleet. Br.
onder no. 01 van dit blad.

Bij de explosie van het KL centmm
Cees ,Case Hopsakees is half Deurne bevmcht geraakt.

S. Cort wil in contact komen met vrwn.
Knstgbt en prk geen bezw. Br. onder no.
02 van dit blad.

Coiffeur beboet

Vrw, 18jr, mgd. Ik zoek een int. man.
Steekwrdn : gez. th. op de bank, Deurne,
eo, bord"knstfltn.

Herencoiffeur Roos is door een
controleur van de gemeente op de bon
geslingerd. De heer Roos bleek niet
over de benodigde gemeentelijke kapvergunning te beschikken en was dientengevolge in overtreding.

.

Occasions:
2de h. opbl.p. wegens mill.probl.
Gevr. erv. vrw. Bril geen bezw.
\

Een TOLK beschikbaar gesteld door de ambassade van het VATICAAN, vertaal
de drie dagen later alles in het GREGORIAANS, een taal die H. wel kan dromen
Toen kwam de aap gelijk uit d( mouw H. had namelijk op verzoek van een land
genoot die eveneens verbleef in ZUID-FRANKRIJK zijn pasgeboren dochtertj
gedoopt.
Afloop onzeker
Een afgunstige Fransman had dit doorgegeven aan de plaatselijke politiepost al
DOPING. Of H. binnenkort terugkeert naar NEDERLAND is nog maar de vraag
omdat er allerlei PROCEDURES doorlopen moeten worden.

r
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ONZE INZET

VRECOM
COMPUTERHUIS
Accounbnts Ocla.stinpdviscurs Management Consutunts

In 1pot1 J.;omt hel .:a.:an cp inzet. Op inzictit en enihou ·
si.ame. Op !.;racht çn beheersing. \'.:m het inJMdu tn \'.ln het re.im.
En .:altii<l tellen de rcsult.llen. \'oor onze tin.inckcl-ukclij\.:c dicnu.

\"Crlcne.rs is hei nkt .indcts. liwcnticf. .l\crt en constructief g:i..ln ze

TJa, carnaval vraagt ooit om
drasusche maatregelen.

tot he: ui1cmc. Vanuit .SS vc:stlt;ingcn, \'Cnprcid O\'Ct het hdc 1.:ind.
Uw teamgenoot zit dus .lltijd diclnbil.

Wanneer u op latere leefüJd ook
nog eens af en toe mt de band wil springen.

Oeloitte &
Touche

-· -~,

Begm dan tijdig aan het opbouwen
\'an U\\ varkentje voor de dorst

De andere manier van werlten
St.>Uonsplui.n 't , !17!11 JN U::ucnC, 1cl . 04(Jl-ll l'J09

• 't Ei dat in de koekenpan te bakken
lei

MARTENS
autoparts
Helmondseweg 59
5751 GB Deurne

Tel. 0493-351500
Fax 0493-351391
Email adres:Vrecom@WXS.nl

Paul Gabriël straat 3 - Deurne
Telefoon 0493 - 32 12 2_2
Derpsestraat 1a-c
5751 KA Deurne
Telefoon 0493-322168

• Bizarbiepop
Vur un schón tepaijt of
gurdaine, moet-te-ge
natuurlijk nao:

• Bent u dronken of heeft u 'm
andersom?

•Gevelkachel

-

_,~ aldenzee b.v.
aannemersbedrijf 1
1
deurne

SCHIKS
WOONf&1~:.g1

FAX 0493-320943

HELMONDSEWEG 42

lf'i\

TEL. 0493-312390

VLIERDENSEWEG 160

U

TEL 0493-314629

Stï n Streuvelslaan 48, 5753 DG Deurne - tel. 0493-312586
I

'. • Ik zag een koppelteken twee woorden
,oversteken

VOOR VEEL LOL EN PLEZIER

~~

I•

Bloemerie
]olie Steeghs

J..,':J~

Markt 7 - Deurne
'
Telefoon (0493) 31 98 86 .

+Praxis

+ 0.K.

· • C~ke en zopie

• Lastig : een bij met ontsteking

neem ook eens een kijkje
· · in onze plantenkas

M
·>

Metselbedrij,
~

Jong en
s ag. aardig!

1

B·l Bankers:B.V.

Stationsst UJ :: 'f"' · ti Deurne
Tel. 0493 Jt" 4 h1 ?• 91 316913

BOERENBOND DEURNE

Haageind 24 5751 BC Deurne
Tel. 0493-312419 fax. 0493-321982
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tankstation

+ Weekblad voor Deurn e

Boerenbond Deurne
Meer dan 100 jaar

SPECIALIST VOOR AL UW:

Bruidsboeketten
Bloemstukken
Grafwerken

• Mengvoeders

+ Groene wink,el

Leembaan 35
Tel. ·0493 - .316373
5753 CW Deurne Faxnr.: 0493-320409

\, ~ ·
.•

. Cassanova steelt harten,

Oud ·voorzitter· Peelstrekels
ontvoerd

(proces verbaal opgemaakt)

D E U R N E - De charmante JAN H.,
lid van de RAAD VAN ELF van de
PEELSTREKELS, joeg afgelopen
Carnaval de nodige vrouwenhartjes op
hol. Sterker nog: Hij STAL menig hart.
Daar diefstal nog steeds STRAFBAAR
is, werd de vrolijke ver-sierder door een
speciale POLITIE-EENHEID ingerekend. Hoewel het team als zeer
professioneel te boek stond wisten zij
ook GEEN WEERSTAND te bieden aan
de avances van de 50 plusser. Jan H.
werd voor enige dagen ingesloten en
verliet na 6 zware nachten GEBROKEN
het Deumese POLITIE BUREAU. Om
zijn vrijlating te vieren organiseerde Jan
H. meteen een wild Braziliaans feest
waarbij hij alle gestolen harten
retourneerde.

• Gaan we chatten?

Gouden CD P.R./Cie.
P E E L S T R E K E L R 1 J K - De
eerste CD van het gezelschap de
P.R./Cie. . was binnen nauwelijks vier
weken al goed voor GOUD! Op het
Deumese platengala, dat inderhaast voor
dit doel was opgezet, overhandigde
Op~téker MIES MARTENS aan de
dolgelukkige
zangers
een
heuse
GOUDEN CD. De anders zo welbespraakte heren stonden met de MOND
VOL TANDE . Aangezien er nog
genoeg exemplaren van de CD zijn, is
het slechts afwachten wanneer de
P.R./Cie. een PLATINA CD zal ontvangen. MIES MARTE S, gepokt en
gemazeld in de KEIHARDE platen
business, overhandigde tevens nog een
mooi aandenken aan de leden van de ·
P.R./Cie. De GOUDE CD zal tijdens
Ca~aval 1999 te bewonderen zijn in het
stamcafé van het gezelschap.

Op de laatste carnavalsdag van net Jaa1
" 1998 werd GEERD JANSEN, de
legendarische oud-voorzitter van de
Peelstrekels, ontvoerd door enige onbekende daders. Na het uitvoeren van
diverse opdrachten, die alles vergden van
de invent1v1te1t van bestuurs- en
raadsleden, kon de oud-voorzitter (toen
overigens nog in functie.red.), enigszins
gehavend weer terugkeren in het hart van
de organisatie. De ONTVOERDERS
waren duidelijk niet zachtzinnig omgesprongen met de doorgaans vrolijke
verfmenger. Een van dichtbij afge\iuurd
eonfettiekanon bezorgde de preses veel
aangezichtspijn en ook werd de rechterarm van Jansen "in de mangel" genomen, waardoor hij enige weken zijn
schrijfwerk door een uitzendkracht
moest laten verrichten. Ondanks dit alles
was Jansen blij weer terug te zijn en ook
de rest .van de familie prees de
voorzienigheid. Jansen heeft inmiddels
wel een 24-uurs bodyguard contract
afgesloten. Naast twee breedgeschouderde Nonecks va11 een vage Eindhovense
. sportschool wordt hij dag en nacht in de
gaten gehouden door een roeqel
BLOEDDORSTIGE._ Jack Russels, allen
luisterend naar de naam WIMKE.

De P.R/Cie. verguld met d'n Opsteffer

Vorst ·Hans schiet onder
duiven PEi.IHS AD III
I

In · ·den S l e u te 1 -Is Vorst HANS
VAN BOMMEL van de PEELSTREKELS bezig geweest met schieten onder
de duiven van prins Ad 111, 'of zaagde
hij tijdens het sportcamaval op ludieke
wijze de poten onder de stoel van de
prins der Peelstrekels· door? Hét laatste
is het geval geweest, .zo vernamen wij uit
betrouwbare bron. Ene heer KleiJster~
had geheel op eigen houtje besloten dat
vorst HANS prins moest worden van d
voetbalèlub die op· die bewuste avon
resideerde in den sleutel. De VORS
werd als het ware VOOR HET BLO
GEZET, en het tekent de sportieve gees
van de hoogwaardigheidsbekleder dat hi
het spelletjè van Kleijsters meespeelde
Ook Ad lil liet zich niet onbetuigd, e
vierde het feest op UITERST SPOR
'):'IEVE wij~e mee .

Rechtsachter: Jack Kleijsters
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Voor al uw ach1de, reparatie, onderhoud
en APK·keurlngen.

Cafetaria

Erkend Inbouwbedrijf van SCMffN0
goedgekeurde bevelllglngssystemen.

Onze service 1s er voor ui

Milhezerweg 17a

SPECIAAL VOLVO

't VIADUCT
·

Deurne
Tel. 315265

~

~1 techmsche mstallaties

BLOEMENMAGAZIJN

·CENTHl.\L!f. VEHWARMING · AIHCONDITIONINC ·WARMTE TEl ~ lJGWINNINC
t: EILU l ' RGSESTRAA T
Tl'.I. .

5751 HH Deurne - Stationsstraat 92
tel. 0493-312113 - fax 0493-312113

0493'- 3 J 39 57

2J 5751 LG DE U R NE
FAX 0493 - 3 J 76 2 J

• Zinloos geweldig

Be!a6tirl9advie6bureau
Ker~~raat 6

Postbus 347
5750 AH Deurne
Tel. 0493-3 11 362
Fax: 0493-3 15857

Maatschap Trien·ekens
Advies Bureau Trienekens BV

5751 BH Deurne · tel. 0493 - 353101

• 2K ('t WK)

Omroep Deurne
, In de lucht of aan de grond?

AlRO

• Funck!

Hoveniersbedrijf W. Knl)nenburg
Hanenbergweg 4o.

brandbeveiliging

5753 RC Deurne

• Pincodeur

Tel. 0493·322088

Postbu s 2067
6020 AB Budel
0495 -494554
0495-492 195

Stationsstraat 114 - Deurne
Tel. 0493-315626 fax 0493-320434

• Dames-enkel.
Uit onderzoek is geblekfn datde ·
dames-enkel gevoeliger is' voor blessures dan de heren-enkel. Dames
wordt aangeraden sportschoenen met
extra versteviging tet hoogte van de
enkel te dragen ti}d~ns het sporten.
< •

• Philips : Lichttoorn
• Schiphol : (K)Luchthaven

Potg_rond en compostbedrijf
Containerverhuur èn transport

"

• Limaick
Een 5:oflwarefanaai ui( Hilversum
Was na een avondje uit,in 't computercentrum
Doelwit van het dieyen,gilde
Toen de politie een beschrijving wilde
Antwoordde h?i : 'Ze-hadden een
_ pentium!'

".

".

r

'

• GFTbak : Er staat wat groente-,
fruit- en tuinafval aan de bar. Zegt de
, groente : Sla mij maar over bij het
volgende rondje.
-

.

Schuts·boóm 42 Deurne - tel. 0493-312929

'.

FITlai•

-·- ~DICK REMMEN ASSURANTIEN ··

*Verzekeringen *Hypotheken ·
*Pensioenen
*F~ancieringen
Julianastraat 13 5751 JW DEURNE. Tel. 0493-317184

DRA

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

'

Voor massief
Houten vloerdelen
lndustrieweg 150-152 BEST
Tel. 0499-374111 I fax 0499-391675

J

AMPERESTRAAT 4 - DEURNE -TELEFOON _0493-316563 - fax 0493-321147 .

_

tuincentrum

~UJl~
• Dropsleutelbeenbreuk

• Daan boFen Dien, Dien onder Daan.

N.Schrama

Lan straat 142 - 5754 PB Deurne-:- Telefoon: 0493-319624
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_- De kabeltjeskrant

• Ultiem comfort : Gemaximum.

Ukkepukken Bal
Gratis toegang voor iedereen maar, ... de kindeJeri
zijn de baas!
Ook dit jaar is er voor jullie een eigen Ukkepukkenbal.
Je vader en moeder mogen natuurlijk wel meekomen, maar het Ukkepukkenbal is speciaal voor de kleine Strikkelkes. ·Natuurlijk zijn de
Prins en zijn gevolg ook van de partij. En ook dit keer wordt het weer
echt een dolle boel.

Het Ukkepukkenbal vindt plaats op dinsdag 16 februari in deVierspan van 10.30 tot 13.00 uur. De toegang is gratis. Het Uk'.:.
kepukkenbal wordt georganiseerd door de Commissie van Bijstand van de Koninklijke Harmonie Deurne & stichting de Peelstrekels.

-De Kinderopto.c ht
Doen jullie mee aan de Kinderoptocht?
Het is heel leuk !
Maak van je bolderkar of skelter een
echte èarnavalswagen.
Of verkleed jezelf als clown of iets
1
anders en
loop samen met je vriendje of vriendinnetje mee in de optocht.
Jè loopt vooraan in de optocht achter:
de harmonie,
zodat iedereen j~ goed kan zien._
En als je aan de optocht mee doet,
dan word je

LA.A.TSTE NIEU"WS ·! !

1

i

ook een klein beetje beroemd;
want iedereen die je kent mag komen f
kijken. Als je zo dapper bent om mee te
doén met qe Kinderoptocht,
dan win je altijd,
want iedereen krijgt een leuke prijs

1

Heb je al een leuki~ee'. .. ...... ??
Het reglement van de Kinderoptoéht
en hoe je je kunt' aanmelden
staat vermeld bij de Grote Optocht in
deze krant.

I,.

Suske en Wiske naar Ukkepukkenbal
B el g i ë - Net voordat deze krant naar
de drukker ging werd bekend dat
SUSKE & WISKE op carnavalsdinsdag
16 februari naar de zalen van de Vierspan komen. Dit is dus voor jou dè gelegenheid om ze eens in ·'het echt" te
zien. Lees deze pagina maar eens goed
als je wil weten hoe laat je er moet
zijn!!

~--'-'_\\_~'-~'Route carnavalsoptocht Î999:
Opstelroute:
Derpsestraat/Tramstraat
Route: Stationsplein, Spoorlaan~ Stcitionsstraat, MarKt, Visser, Kruisstraat,
Kerkstraat, Molenlaan, Europastraat,
ontbinding t.p.v. rotonde Molenstraat/Hogeweg/Europastraat. .

•
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Cordstrap BV - Oeurne
De marktleider in Europa in polyester omsnoerings- en
ladingvastzetsystemen. '
·

AUTORIJSCHOOL T JEU PHILIPS
STATIONSSTRAAT 19

Cordstrap BV, opgericht in 1965, is vanaf 1990 gevestigd op het industrieterrein Kranenmortel in Deurne. Sinds de oprichting heeft Cordstrap een enorme 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 m.e er dan 30 jaar toonagevend op het gebied van eenmalig
lad.ingzekerencie en beschermende produkten voor handmatige'toepassing,
zoals:

• Cordstrap omsnoeringssystemen
• Cordstrap ladingvastzetsysfemen
• Cordstrap stuwkussens

TEL. 0493-313831 - DEURNE

@
RENAULT

Autobedrijf
Manders Deurne B.V.
Voltstraat 1, 5753 RL Deurne
Postbus 23 , 5750 AA Deurne

U kunt alle gerechten ook afhalen.

Telefoon: 0493 - 31 26 26
Fax 04'93 - 31 69 93

Cordstrap: dat staat vast! .

Geopend:
Zaterdag, zondag en feestdagen
Van 15.00 tot 23.00 uur
Maandag t/m vrijdag
Van 16.00 tot 22.30 uur.

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

L___.., -~~ - _;JJ
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Cordstrap BV Geyserstraat 4 5753 RP DEURNE
Tel. : 0493-320005 Fax: 0493-320115

P. v.d. Weijer
carrosserieën • aanhangwagens

Al

~eproefd

:
. . keltaartJe
peefstre

• Thijs M egabyte en de Pentiumpers.

• Birdcontrol : vogelwachter

ltaliàans Specialiteitenrestaurant
Pizzeria
Molenstraat

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

•

.
Boe·1Y!5
~M

27
Kerkstraat 9 Deurne 0493-316013

• Oprichter : Viagra~iër

• Welschen, de herinde/inquent.

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

Wasmachines "" ." .. ... ... .v .a. f. 499,Droogtrommels ... ... .. " " .. v.a . f. 349,Koe l-/vriescombinaties .. ".v .a. f. 499,Vrieskisten .... .. ... : ..... ... .. v.a. f. 299,Koelkasten ". " . ... .. "." ... v.a . f. 349,Vrieskasten .... " " .. : .... .... v .a. f. 349,-

Stationsstraat 4a D eurne
Telefoon 0493-310180

•

...•..
."
c_"." J

5751 LA Deurne

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

40

Tel. 0493-311888

-r<~

•

•

Deurne - Fabriekstraat 32

DEURNE
$TATIONSSTRAAT56b

0493-320122

•

Condensdrogers ..... " . .'... ... v.a . f. 699,-Elektrische fornuizen .. ... .. " " v.a . f. 499,Vaatwassers .... .. .. . . " .... " .. " v.a. f. 599,Hoge koelers " . .... .. "." .... . " v .a . f. 499,Hoge vrieskisten ... .... ""." .. v .a. f. 599,-

1 J " r garantie op alle nieuwe

SERvilf~~~':SrE!~~NRATIS

lhuls bezorgd binnen een s lrHI
ven 15 kik>meter.

Onderhoud personen- en lichte bedrijfsauto·s
APK-keuring gratis bij grote beurt
Schaderegelingen en reparatie
Levering en montage van accessoires
Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Vli erdenseweg 94 5753 AG Deurne
Werkplaats: 0493-3161 26
Autotelefoon 06-53984291
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Het rijk der Serpentines

Dependance Willibrorduskerk
De Deurnese Willibrorduskerk heeft
een heuse dependance. Mocht u dez~
willen bezoeken informeer dan eerst b~
de VVV op ,de markt in Deurne naaf
Visser 8a.

Warm onthaal voor de Peelstrekels op het Rijtven.

Gemintenèèjs
In de komende êomrnissievergadering
van Orenbare Werken za.l Wethouder
Maas een voorstel inbrengen dat
uiteindelijk moet leiden tot naamsverandering van de Vloeieindsedreef De
voorgestelde naam is Beukenweg.
Lijfspreuk van de wethouder van
financiën • Bezuinig.met stijl.

WK knikkeren naar Deurne
Het is de wethouder van sportzaken
gelukt het prestigieuze WK knikkeren .
naar Deurne te halen. Dankzij deze zet
ontstijgt Deurne het grauwe Peellandschap en is het'nu zelfs gerechtigd zich
te nomineren voor de Olympische
Spelen. 'Laten we niet te veel vooruit
lopen op de zaken', is het behoudende
commentaar van de succesvolle wethouder terwijl zijn linkerhand de
knikkers knersend tegen elkaar aan
schuiert in de ruime zak van zijn korte
broek.

V.l.n.r.: Pim Luijckx, Prinses Annelies en Prins Gerrit den Eerste.

Carnavalsdinsdagmiddag, er staan al bewoners voor de ramen op de uitkijk. Daar
is de bus, de bus is er en een paar bewoners rennen naar buiten om de prins en de
prinses van de Peelstrekels te ontvangen. Een van de bewoners grijpt de prins vast
met de bedoeling deze niet meer los te laten totdat hij weer vertrekt. De andere
raadsleden en de Hosbengels krijgen amper tijd om naar de Biekorfzaal te gaan
alwaar de carnavalsdisco in volle gang bezig is. Als de Hosbengels hun instrumenten gevonden hebben en de eerste tonen van de entree mars inzetten, barst
binnen in de zaal het feest los. Het duurt dan ook even voordat de prins, omringd
door de bewoners, het podium kan bereiken om het welkomstwoord te doen. Telkens als hij het podium nadert wordt hij opnieuw de polonaise ingetrokken. Intussen zitten prins Gerrit den eerste en prinses Annelies vaó het rijk der Serpentines,
want zo heet het Rijtven tijdens het carnaval, geduldig op het podium te wachten
totdat de polonaise afgelopen is. De Hosbengels hebben hier echter geen oog voor
en blazen rustig door. De vorst van de Peelstrekels heeft intussen wel het podium
weten te bereiken en roept via de microfoon of de prins en de prinses naar het podium kunnen komen. Dit lukt en na de korte welkomsttoespraak worden de prins
en de prinses van de Peelstrekels geridderd in de orde van de Serpentines. Ook
prins Gerrit en prinses Annelies ontvangen van de Peelstrekels een onderscheiding.
Een van de leden van de Hosbengels kan het niet laten om zijn trompet aan de lippen te zetten en ja hoor: heel de zaal reageert en de volgende polonaise is alweer
begonnen. Ook prins Gerrit en alle Peelstrekels worden in de polonaise meegenomen. Als de rust weer in de zaal terug is gekeerd, staan de bewoners en de Peelstrekels gezamenlijk bij de bar te genieten van een cola en een pilsje. Een van de
bewoners vindt dat de prins wel heel veel onderscheidingen om heeft en probeert
er een paar te bemachtigen. De diskjockey van het Rijtven laat "het dondert en het
bliksemt" door de speakers schallen en alle aanwezigen komen weer in beweging
en onder leiding van de prins hossen de bewoners door de zaal terwijl de leden van
de raad van 11 de rolstoelen voortduwen. Een uur carnavalspret is dan zo om en
iedereen vindt het jammer als de vorst het sein tot vertrekken geeft. Wel wordt
beloofd aan de bewoners dat de Peelstrekels volgend jaar weer terugkomen. Onder de klanken van de Hosbengels wordt het bezoek tot aan de bus teruggebracht.
Wat is carnaval toch een te gek feest!
Pim Luijckx
Hoofd afdeling vrije tijd, Stichting ORO locatie het Rijtven.

·veilinghuis
~
''de PILSTRIKKEL''.
,.

Dienstenveiling der Peelstrekels
GROOT succes, kopte de Eindhovens Dagblad. En daar was niks verkeerds mee gezegd, intege~deel. Een
nieuw initiatief ontsproten uit de
breinen van het bestuur en raad van
elf van de Peel-strekels. Om voor het
44 jarig feest geld te kunnen reserveren is er jongstleden novèmber een
veiling georganiseerd. Voor de Peelstrekels de eerste keer en we kunnen
gelijk spreken van een. succes.
Viel de opkomst wat tegen, de opbrengst daarentegen was zeer goed
te noemen. Er werd op een ludieke
manier menig zaakje aan de
man/vrouw gebracht. De veilingmeesters presteerden zeer goed en
menig lachsalvo was te horen. Het
veilinghuis "de PILSTRIKKEL" had

zijn bestç m.edewerkers naar voren
geschoven. De heren Cor van Laarhoven en Wim Kivits kweten zich
duchtig van hun~er taak.
J
D~ organisatie wil graag bij deze 1
eenieder, die op welke manier dan
ook heeft bijgedragen toe het succes
van deze financiële opsteker uitdrukkelijk bedanken en ook meteen
oproepen tot de nieuwe veiling m
1999.
Op 7 november f 999 zal wederom
een dienstenveiling gehouden worden. Deze datum kunt u alvast medinnes opschrijven in uw planner,
zodat u ook van de parij kunt zijn.
Tot,ziens op 7 november, 199'9.
y

1

.

Christ Manders.
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Hygiëne
Met ingang van heden zal het Volendamse schoonmaakbedrijf "Doek en
Zeepie" in opdracht van de politie
Deurne, Asten, Someren sporen van
braak opruimen. Vanwege de roep om
meer blauw op straat zal de medewerker die hier oorspronkelijk voor
verantwoordelijk was toegevoegd
worden aan het surveillanceteam.
Nieuwe Hasj ho1'd
_
Januari 199& krijgt het korps de beschikking OV®r een nieuwe Hasj-hond.
Er moest een hieuwe
. komen' omdat de
oude "z'n poep leeg had". De oude
hond verblijft momenteel in een afkickcentrum en zal voortaan als metha. donhond zij n carrière voortzetten.
Minder blauw op straat
In 1998 zijn er minder bekeuringen
wegens openbare dronkenschap uitgedeeld. Of dit komt door natuurlijk
verlopp is niet bekend.

sport:ief gJ/\lvjt b(/.
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KAPSALON SWART

Fietstasjesdievegge
DEAIMTEUR:. ... De kapper...._.
Visser 13
Een orizer surveillanten heeft een
telefoon : 0493--312838
fietstasjesdievegge in de kraag weten te · ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
grijpen toen ze een greep deed in het
Detectivebureau
fietstasje van een bejaarde dame die op
19Nu
een gestolen mountainbike door het In het kader van het millennium- In Deurne heeft · zich onlangs een
centrum reed. Tegen de bejaarde probleem houdt de Deurnese politiek detective met zijn bureau gevestigd.
fietsendievegge is evenals tegen de partij 19Nu op 31 december 1999 een Waar wordt niet gezegd.
fietstasjesdievegge proces verbaal opcongres in de Vierspan. Centrale vraag
gemaakt. De twee vrouwen bleken op het congres zal zijn : Wat nu?
vriendinnen van elkaar te zijn, maar Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa's Peelstrekelweer
door de maskers die zij droegen had- · van het zalencentrum.
Wind : Tegen
den ze elkaar niet herkend. De gestolen
Regen : Hier en daar een bui,
fiets is inmiddels weer terug bij de Millennium buggy
vooral hier
.
rechtmatige eigenaarster.
Voor de bewuste peuter en kleuter van Vorst : Hans van Bommel
Advies · Op tocht gaan staan te
het jaar 2000
· Computerstoring ·
kijken
Door een computerstoring, waarbij
onze harde schijf is gewist, is het voorlopig onmogelijk om mensen te verbaliseren. Criminelen worden verzocht
zich elders buiten de kaders der wet te
begeven. Zo gauw de storing voorbij is
mag in het verzorgingsgebied weer
• voor massief parket
volop de criminaliteit worden bedre• ·Robuuste planken vloeren
. ven. Wij bieden onze verontschuldigingen -aan yoor het ongemak.
• Kurk

'l'M

TEUNI.SSEN PARKET

1

Daderhulp
Naast slachtofferhulp is er voortaan
ook daderhulp. De heren Moszkowicz
zullen er zorg voor .dragen dat daders
van zware misdrijven zo'n kort mogelijke · tijd in detentie hoeven door te
brengen. De kosten voor bijstand
. kunnen verhaald worden op de ge-

Poging tot diefstal Mierlo
Burgemeester Aarts van Mierlo heeft
aangifte gedaan van poging tot diefstal
met voorbedachte rade van Mierlo.

*

Laminaat

Kom eens kijken wat een vakman
Bij u op de vloer kan leggen!

Nieuwste ontwikkelingen
Voortaan blijkt men ook moordenaars
meenschap.
Molenstraat 19 - Deurne
te kunnen. leasen, de zgn. lease moor·Tel. 049_3-3201.5 7, b.g . g. 321138
denaar is een gedegen concurrent voor
Wildplassen
de
aloude
huurmoordenaar.
Er wordt nog steeds veel te wild ge- ·
plast binnen het-korps. De afdeling personeelszaken doet haar best om invlilLimerick
ling te geven aan de ministeriële nota
Een kanoibalenhoofdman uit Tsjaad.
"Plasterop !", maar ze slaa~ hierin
Was met zijn krijgsplan steevast te laat.
Timmerwerken
slechts ten dele. Of er hardere maatreMet de vijánd reeds aan de bressen.
gelen gaan komen weet PZ nog niet.
Wette de leider pas zijn messen
Walter Donkers
E.e.a. is afhankelijk va.'n h~t- rapport
"En maakte menig rekruut soldaat.
van een extreem deskundige.
oor al
Schuifelenberg Se - Deurne

Detective.
Het korps is ter ore gekomen dat een
detective zich met zijn bureau in Deurne heeft gevestigd. Er zijn drie mensen
op de zaak gezet, maar tot dusver is er
nog geen aanknopingspunt gevonden.
Grote inbraak
Bij een groots opgezette inbraak in een
supermarkt, tegenover een Muziekpaleis, een algemene voorziening
waar boeken eri cd's kunnen worden
geleen~ en vlakbij een grote parkeerplaats waaráan zich ook een zalencentrum bevindt, op nog geen 200
meter van het pqlitiebureau, .· zijn dui- '
zend potjes . oploskoffie gestolen.
Verder niets. Er zijn geen sporen
··. gevonden. Wellicht komt dit door het
te snel alarmeren van een Volendams
schoonmaakbedrijf,
waardoor
de
politie.achter het net viste.
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Trappen
Ramen
Deuren
Koz11nen

Tel. 0493-351765 Fax 0493-351766

Brandweer in 't nieuw
Zoals bekend beschikt de Deurnese
brandweer over een nagelni~uw wagenpark. Voorlopig zal hier alleen nog
op zondagen mee ·worden uitgerukt.
Over enige tijd, wanneer de nieuwigheid eraf is, zult u de wagens ook op
doordeweekse dagén door Deurne
kunnen zien zoeven,

van den BERG

.FE ES .TC AF E
.,

D'n· Heiakker.
DeMeent 26
-0493-320248
Walsbergseweg 17 - Deur e
Tel. 0493-315059
Fax 0493-322045

Voor al uw feestjes
Maximaal: 50 personen

Teamsport
Waarom worden bij een . team port
solo' zo gewaardeerd?

{JESTRA TINGEN
>Bestratingen
>Laser Egalisatie
>Rioleringen · · >Sierbestratingen
> Grondwerken
Jan T ooropstraat 12 - 5753 DK Deurne
Fax 0493-320507
• Telefoon: 06-53 28 50 50 / 06-52 95 95 15

Tel. 0493-316701
• Internetboeten
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0493-312503

D·E PEELSTREKEIJ

CARNAVALSKRANT
UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL'

STICHT,ING 'DE PEELSTREKELS' DEURNE

"'fl afdeling van koninklijke

deurne~

"harmonie

Lang verwacht en tóch gekomen
"
Zijn naam, of vaker nog zijn winkel,
werd inderdaad al enkele jaren genoemd.
"Die van die snoep", of "Die mens
langs Hieltj es waar di e mokken .. buiten
hangen" was vaak de verklaring als er
bij de Prinsonthulling werd geraden wie
de volgende Prins zou worden in het
Peelstrekelrijk.
"Die wordt het niet meer, want anders
was ie het al lang geweest ·', ... herinnert
U zich ook deze uitspraak nog.
Uiteindelijk ( of eindelijk ... ) was het
toch ook voor de Hosbengels weer een
grote verrassing dat wij mochten kennis
maken met de nieuwe Prins Ad III en
zijn Prinses Anja.
De Prins werd al langer verwacht,
kwam alsmaar niet, en stond toen tot
ieders verbazing toch ook weer vrij
plotseling op het grote podium. Misschien is het hieraan te wijten geweest
dat de redactie van de krant in hem per
vergissing de éérste Prins Ad zag. Het
ZIJ ze vergeven.

, f

De Hosbengels hebben grote waardering kunnen opbrengen voor de stimulerende rol welke Prins Ad en Pr inses
Anja hebben kunnen vervuHen tijdens
het afgelopen Camavalsjaar.
Enthousiast, spontaan en midden tussen
het volk speelden zij hun rol, en de
Hoshengels vonden het een eer om hen

te ~ssisteren.
De nieuwe Prins (en Prinses ?) kunnen
natuurlijk rekenen op on~e steun.
Wij gaan er ons weer dp de bekende
wijze voor inzetten.
De Hosbengels.
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Ikke nie, mer unne kever.. .. het blie schrikkelijk wa stonk dè ding Ik
in ut bistespul, dè wel, mer ut zat doew dè ok wel 's, mèr die vari maaj
meen toch nie lekker.
stinke nie nor beziene, dè weet ik
Meen han ze in de stal gelaote umdè zeker.
minnen baas unne klenne kreeg, Zonne lucht heb ik nog nooit gezeen vrouw dan wel te verstaan, en givve ...
toen kon haaj meen teugels nie mir Die monteur, Franse geleuf ik ,l).a
strak kriejge, want dor hieÎp zaaj iets mi die kever en wo doar gèr d'n
altijd mi mee.
neje Erenhosbengel op loate zitte of
Naw waar dè nie mir verantwoord in stoan.
hur pesisie, zeen ze ... .
· Die nèje vent waar Perry Bijsterveld
Dus bleef ik mer ligge die merge, van de Vierspan, de zoon van d'n
dor was toch niemes die maaj boite aauwe Bijsterveld.
liet en dan kende ge as perd, in méén Haaj wonde in een onduidelijke
pesisie, ok niks netuurlijk.
straot achter de verpleegster-flet en
Naw heb ik jaore gemopperd op die doar kreeg haaj d'n Erehosbengelkepèl oit Deurze, dè hedde ge al veul onderscheiding urn.
kenne lèze, mer as ge dan in die stal Och, haaj verdiende het ok, zeen ze.
stot, dan kriede ge op Carnevals- Veul werk mi de Carneval, pils drozondig toch inins spijt van die mis- age nor de Peelstrikkels en netuurlijk
·seliJke denksels en vinde ge ut seund ook vural nor die kepèl ...
dè ge d'r nie baaj mut zin. Ik waar ut Perry duu veul te veul, mer blie toch
zo gewend .. ..
alt lache, schort hè.'.. .·
~· / ,
Ze han wel beloofd urn iets te· foate Toen haaj mi zeen vrouw irene- in
wete, en dè hebbe ze ok gedoan.
die kever stapte, of liever op die
'/"~~<--·~ Ze han naw unne kever op de kop kever stapte, wier ut hun toch echt te
'.f:
getikt, dè deje ze vruger baaj maaj veul en schote ze voJ. ... .... nie van
• ~{t>
ok, mer dizze kever waar van blek de emosie, mer netuurlijk van die
ty'
en laaaaaang oitgetrokke.. . Ver- rotbezienestank ... .

·

~

b b

IX

Zinnen hooikoorts waar mee over ..·.
Het waar un schoon gedoew, ze JANET.
doen mer . Ut is unne goeie mens,
die Perry, mer seund de d'r zo ~ n
kepel baaj sti steeds ... die herrie ...
ut duu maaj niks mir..
En volgend jaar .. , ik hoop dè minnen
baas wir in verwachting is, dan kan
ik wir bliejve ligge, ik lig hiejr
goe ... .ik kom toch wel te wete wa
t'r gebeurt, zelfs al bliejf ik ligge,
nèje ik .lig hiejr goe ....strontkever Il 1
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Een carnavaleske en pastorale bijdrage
Zou het mogelijk zijn om zulk een bÎjdq1ge voor het carnavalsgebeuren van
1999 te schrijven? Ook al heeft carnavàl zijn wortels in ,het christelij~e
geloof, toch denk ik, dat weinigen daar nog een boodschap aan hebben.
Eigenlijk is dat heel jammer. Het hangt van de uitverkoren prins van
· ieder jaar af, of er een moment van bezinning zal zijn.
Binnen' onze samenleving, die steeçis
meer gekenmerkt wordt door · iridividualisme, krijgt daar het carnavalsgebeuren ook steeds meer mee te
maken, terwijl het valt of staat met de
betrokkenheid van mensen op elkaar.
Dus de band met de kerk is afhankelijk
van de individuele verbondenheid van
de prins van enig jaar met de parochie,
waarbinnen hij woont.

Eucharistieviering.
Met voldoening zie ik terug op de
wijze, waarop we afgelopen
jaar
samen met de prins, zijn gezin en een
werkgroep van- de Peelstrekels een
, waardige en stijlvolle eucharistieviering
hebben gehouden op carnavalszondag
. in de Willibrorduskerk. Zo hebben we
laten zien, dat de levensmedaille twee
kanten_ kent: het materiële en het
geestelijke. En we hebben er op een
zeer blije en mooie manier vorm aan
gegeven: een vorm, die eigen is aan
gelovige mensen binnen de RK Kerk.
Op velerlei wijzen kunnen wij, mensen,
naar het leven kijken, het leven
schouwen. Als mensen . kunnen we
denken en voelen, kunnen we huilen en
lachen, kunnen we liefhebben en haten.
En op onze beste momenten in het
leven worden we stil en staan we stil
bij 4e Oorsprong en Voltooiing van
leven.
Dienstbaar.
Vanuit een Blijde Boodschap willen
wij inhoud en vorm geven aan het
leven. Dat wil zeggen, dat wij ons
eigen bestaan weten te relativeren en
ons in grbte dienstbaarheid ·willen
plaatsen te midden van mensen.
De carnavalsstichting De Peelstrekels
Deurne is een van de aanbieders om
mensen met elkaar feest te laten vieren,

· Carnaval 19·99
Van 13 t/m 16 februari is het weer
carnaval.

Vier dagen lang· zullen de .Peelstrekels
weer heersen over Deurne.
Vier dagen lang ven:naak.
om op een cursieve wijze naar het Vi~r dagen lang gekkigheid. ·
leven te kijken, om de werkelijkheid op Vier dagen lang lol maken.
de korrel te nemen, om eens lekker uit Vier dagen lang feesten. .
Vier dagen lang uitgaan.
de·bol te gaan.
Maar zoiets.kan alleen maar slagen, als Viér dagen·lang ·drinken?
zij de goede snaar weten te raken bij . Vier dagen lang rijden??
zeer veel mensen. Maar ook dat al die Vier deze dagen nog lang en bedenk
mensen, die carnaval willen vieren, hun dat alcohol en verkeer niet samengaan.
plezier en gezelligheid op elkaar willen
afstemmen, zodat dit gebeuren een uit- Met ieders medewerking zal ook het
straling krijgt naar dat "Deurne van laatste carnaval van deze eeuw weer
ons" . Zo blijft carnaval toch verbonden · slagen en zal men na afloop weer
met een bepaalde manier van het leven kunnen terugzien op een geslaagd
schouwen ... .kijken naar het leven met evenement.
een pastorale bril: herder en hoeder zijn
met en voor elkaar ook in deze Iedereen plezierige en voor~! veilige
carnavalsdagen toegewenst.
carnavalsdagen.
We wensen elkaar dat van harte toe .
En ik spreek de wens uit, dat de prins De inspecteurs van politie te Deurne,
en zijn gevolg ook in dit jaar weer
herders en hoeders mogen zijn van dit Ton van Loon,
Jaques Brekelmans,
carnavaleske gebeuren.
Louis Doomernik.
Alaafl !!
Pastor A Hasselman

De werrne
Bakker

van de

Walsberg
Tel. 0493-312715

VAN DIJK BV
Voltstraat 19, 5753 RL
PO BOX 383, 5750 AJ
DEURNE-HOLLAND
. TEL. 0493-313107
FAX 0493-316162
E-mail :
vandijkimpexp@compuserve.com

Tractors & Heavy machinery

.

We are specialisèd in the export of agricultural tractors and heavy machinery.

,~

Agricu/tura/ tractors:
FORD - NEW HOLLAND -MASSEY
FERGUSON - JOHN DEERE - ISEKI KUBOTA-YANMAR
Heavy machinery:
CATARPILAR - KOMATSU - HITACHI
KOBELCO - DYNAPAC - BOMAG VOL VO - TE REX - CASE - MOXY
JCB - INGERSOLL RAND

• Feestlift (taxi naar feest)

• Een bosje weekendhulpen

Exportinquiries are welcome. We sell
wholesale, no reta il.
We have always over 500 units used
quality machines on stock, located in
several arts of the world.

Internationale telitoonstellingsbouw
Belettering
Dekorbouw
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Met Saturnus in het teken
van de Ram word je ·. vast
vaak geremd en gefrustreerd
.
in
jè
natuurlijke
spontaniteit ~et
Horoscoop van djnsdag l3/ 8/1968 om 19 u 23 Deurne Hollànd ·
·
lende plaatsen komt. DÈ vrouw kan : val'len en opstaan ga je voort op je
51°N28'5°E46'
een belangrijke rol spelen in Je per- hobbelige weg. Je bent op zoek naar
1v-+--soonlijke bewustzijn van de dingen. je persoonlijkheid, en na volt.ooiing
~5·
' v· /
Misschien kom je haar tijdens car- van de steiger, die je bm,iwt om je
~23'
naval wel te_gen.
bouwwerk te perfectioneren, zou je
.
·
.
moet~n kunnen rekenen ,op meer
'v1/
Je Mer~unus zegt dat 1e van . contiriuieit. De gevel zo,u ei prachtig· .
raadseltjes oploss~n houdt. Je ·ui.t moeten .zien als de. steiger een~ ·
houdt van dramatische verha- maai is afgebroken. Je moet over een
len
?f
sch?kkende beeld:n. Soms. . gevoel van onmacht heen.
·. . •
+
.....
6
'/heb Je moeite om dat wat Je te zeg- Met Saturnus in het tweede fatis
~Vll
g·en hebt over te brengen, ~aar de . kunnen ervaringen uit het verlede~
. Vorst en Jan Hoeben zullen Je daar..c een verlammençi effect hebben,"op de ·
' ~ee .helpen. Je streeft na~r commu- huidige situatie. Je raadslidrnaah
mcat1e met anderen en Je probeert
. h
de Peelstrekels kan hier
. . f en zond er h artstoc ht d'mgen ·se ap dvan h bbe
obJectie
"
k
.
mv 1oe op e
n.
+
. te de1en: U trekt
. bIJ voor eur mte1lectuele of geestige · mensen naar u
Met Uranus in het teken
toe, kijk maar naar het bestuur van
van de Maagd kun je, in je
. de Peelstrekels.
. . streven om helemaal jezelf
te zijn, een leegte om je heen creëJe Venus laat zien dat je in je ren. Deze leegte kun je tijdens de
manier van liefhebben erg carnavalsdagen natuurlijk niet gekritisch bent. Jn d~ liefde wil bruiken, zelfs geen leeg glas . Je oveje_graag loyaal, bekwaam en integer rigens vaak Voortreffelijke kritische
\
zijn. Je . bent sensueler dan je laat eigenschappen zijn verscherpt aan~ blijken'. Vooral de dames zullen . dit wezig. Het kan zijn dat je iets doet
meteen aan je merken. Vaàk is voor met je creatieve verm'ogens, het
Voor het eerst in de geschiedenis van 'de Pee/strekel' hebben we dit jaar u een leven zonder liefde zinloos. U Peelstrekelrijk wacht daar al lang op.
eindelijk de bekende astroloog Peveo uit A. kunnen strikken om een horo- zoµ vaak onbewust uw relaties kun- Uranus in het zevende huis houdt er
scoop te maken van onze nieuwe Prins. Nu komt er eindelijk duidelijkheid nen gebruiken om de aandacht op niet van om zich door ·anderen te
uzelf te vestigen. Het kan ook zijn, laten . vastleggen" Vandaar dat je je
Alle vragen over onze nieuwe Prins worden op deze pagina beantwoord.
maar dat gebeurt altijd onbewust, dat ni·et laat tegenhouden door zaken als
Je dominante element is vuur - intu- tussenweg, op zoek naar een binding u uw relaties gebruikt voor een heel een contraçt of een lidmaatschap.
ïtie.
Als het moet, ben je bereid om alles
tussen de Peelstrekels en Peelstreke- lucratief doel.
Meestal ben je naar jezelf gericht. linnekens.
te veranderen. Je houdt van verandeMet Mars in het teken van ring en daardoor zijn er vaak verAan de buitenkant, wek je een inde Leeuw wil je graag loy- broken relaties in je leven. Je hebt
Met de Zon in het zevende
druk van zelfvertrouwen en zelfmohuis ben je op zoek naar
aal zijn en verwacht je het- gewoon geluk dat de Peelstrekels
tivatie. Je hebt een meeslepende
wederkerigheid in je con- . zelfde van anderen. Je verafschuwt zo'n
kracht, je bent enthousiast creatief,
afwisselend
carnavalsprokijk maar naar je optredens tijdens tacten met anderen. Je kunt over- vernedering. Je seksuele drift is ta- gramma hebben.
carnaval. Je wilskracht, je omgeving wicht hebben op anderen, maar als je melijk regelmatig maar wel sterk.
en je doorzettingsvermogen kunnen een verkeerde richting inslaat in je Wanneer jij ontploft is dat ook vol- 1•~).1 Met Neptunus in het teken
~ van de Schorpioen wordt de
veranderen in roekeloosheid, een leven, zou je evengoed onderdanig ledig, en om bang van te worden.
druk van de collectieve
tekort aan controle en terughou- aan anderen kunnen zijn. Dit bete- Het podium van de Vierspan wordt
geestesgesteldheid
omgezet in· een
kent
dat
je
als
raadslid
maar
ook
als
dan
ook
binnenkort
verstevigd.
In
dendheid. Nu geef je die vrijheid op
door Prins te worden in het Peelstre- Prins goed kunt functioneren. Je het zevende huis zien we vaak dat op het gevoel gerich.t ideaal. Je zoekt
voelt je het meest jezelf bij een rela- huwelijken word.en gesloten op naar een vorm van samensmelting
kelrijk. Een gebonden functie.
tie op voet van gelijkheid. Alleen grond van seksuele aantrekkings- met iets of iemand via je verlangery.s
Je bent Leeuw, met als ascendant tijdens carnaval verdwijnt di~ ge- kracht, maar vaker duidt deze stand of in een "collectieve eenwording" .
lijkheid en ben jij DE Prins. Aange- op een strijd met een ander of met Zo'n collectieve .eenwording vond
Waterman
Je hebt behoefte aan het zien voor jouw alles een nut moet anderen, de mensen met wie je sa- plaats toen de hele menigte keek
concrete, reële, "van het hebben, houd je niet van inc9ncrete menwerkt bijvoorbeeld. Je energie naar de eerste stappen van Prins Rahier en nu". Je hebt be- . en instabiele mensen. Je laat liever je - steek je in relaties, vooral richting oul I op het podium van de Vierspán
hoefte aan lichamelijke perceptie en gevoelens zien dan ze te verdringen. Peelstrekels en Peelstrekelinnekens.
Met Pluto in het teken -van de
aan praktische intelligentie kom je Met carnaval zullen we dit zeker ·
Maagd wordt de druk van de
Met Jupiter in het teken
niet te kort. Je hebt doorzettings- merken. Als je het gevoel hebt om 'n
collectieve geestesgesteldheid
van de Maagd zou je begif-:
vermogen dat kan variëren van "ij'- rondje te geven, dan moet je dat on- ·
tigd zijn mef spitsvondig- ·omgezet in e·en verandering van de
ver" tot koppigheid, je bent voor- middellijk doen.
zichtig, geduldig, realistisch en zelfheid, het vermogen om de puntjes op benadering van, werken en het verMet de Maan in het twee- de i te zetten, en precisie in uw oor- richten van diensten voor anderen.
beheerst. Je hebt anderen nodig (o.a.
de Raad van Elf) om vooruit te ko( [ de huis kun je~ vooral door deel. . Dit ·zijn eigenschappen die je Mensen willen .niet "meer voor niets
men en om je te motiveren. Je bent
het aanwenden van al je als Prins van de Peelstrekels ook werken. U specialiseert zich in het
·
terughoudend en vaak moeilijk op · verschillende soorten vermogens, je hard nodig hebt. In het algemeen ben optreden van Prins carnaval.
gang te krijgen omdat je een hekel gevoelens en je gevoeligheid ont- je intelligent en kun je Je zeer goed Met Pluto in het zevende huis staan
hebt aan . verspilling, onder welke wikkelen. Do.o r open te blijven staan verdedigen tegen de bedreigingen je ·oritmaetingen met anderen in je
vorm dan ook, dus je laatste druppel voor verandering zul · je kunnen van de buitenwereld~Met Jupiter in leven in dienst van grote princip_es.
bier wordt niet gemorst. Je bent ar- voorzien in je voortdurende _behoefte het zevende fiuis voel jij je prettig Je kunt fanatiek, hard, ell' meedotistiek aangelegd, wat je weer terug- om je aan te passen aan je omge- met de mensen met wie je samen- genloos zijn voor anderen. De Raad
vindt in je klets activiteiten. Je bent ving, dit is zeker deze dagen nodig werkt, ook geldt dit voo~ je toekom- van Elf zal dit zelf ondervinden, zij
1
zijn gewaarschuwd.
een bemiddelaar op zoek naar een omdat je als Prins op_ veel verschil- stige Prinses ..
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Voor timmerwerk
groot of klein, ,
mQet.u bij
de Timmerclaasjes zijn.

Euroase Vlierden is een mooi bungalowpark;
gelegen in de bossen bij Vlierden.
Ons restaurant ' t Bikkelsement is met
carnaval dagel~jks geopend.

ETEN IN HET BOS
Ook mogelijk bij Euroase Vlierden:
-Feesten en partijen tot 50 pers. met
-Wanne en koude buffetten
-Fonduen
· -Gounnetten
-Diner
eventueel in combinatie met een bep.
Aktiviteit, bel:
Euroase Vlierden
Biesdeel 4
5756 PK Vlierden
tel 0493-312221

TIMMERBEDRIJF CLAASSEN
Ringoven 3 - 5753 AT Deurne
Tel. 0493-316220 - Fax 0493-320449

D'n Opsteker 1998

~

1•

Echt verbaasd was ik niet toen bekend gemaakt werd wie D'N ·OPSTEKER 1998
zou ontvangen.
.
1
Hier en daar was al een-klein steekje gevallen. ·
Maar met zo'n club als de P.R/Cie. weetje het maar nooit.
Ik zal hem dan ook met trots dragen.
· WAT er zich dan afspeelt in het cafégedeelte mag je raden. Verder wil ik iedereen
bedanken voor de geweldige ir12et voor carnaval 1998.
Verder wens ik bestuur, ·raad van elf, vorst Hans, álle dansmarietjes en alle stille
.medewerkers van de Peelstrekels een gezond en geslaagd carnaval 1999 toe.

ZANZI-BAR ·
MOLENSTRAA T 13

~

~

fotostudio
ton hartjens

stationsstraat 35 - 5751 jk deurne
tel/fax 0493-313643

TIJDENS DE CARNAVAL
ZIJN WIJ ALLEEN
GEOPEND·OP VRIJDAG:A.VOND
EN TIJDENS ROSENMONTAG
WIJ WENSEN U EEN
PRETTIGE CARNAVALI!!!

Snel & Betrouwbaar
., ~~

\ tJutckvnette. "'·
STOMERIJ
D

E

U

R

N

E

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

• KLEDINGREPARATIES

· Mies ·en Jlarriet Martens,
geflankeerd door vijfP.R./Cie. leden.

De Martinet 13 Deurne
Tel. 0493-314774 ·.

Cleco

HOME

.

• Onra..ad, den cigaar voor de echte
man.I
Echte mannen rooken Onraad!

Mies Martens,
Verguld met de opsteker 1998

----

VAN DE MORTEL
Oude Liesselseweg 18
5751 WP Deurne -tel. 0493-312844

Garage,Piet van Bakel

Berkvens

Fabriekstraat 16 - Deurne
Telefoon 0493-317866

WOONCENTRUM
Floraplein 2 - Asten - tel. 0493-693321
Stationsstr. 88 - Deurne..., tel. 0493-317614
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CONSTRUCTIE & APPARATENBOUW

TRAPPEN - HEKKEN - LICHT CONSTRUCTIEWERK
Haspelwèg 21
5751 JH Deurne
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Cannabistro geopend

Deurne in de wolken
D e u r n e . Enige dagen geleden is in Deurne Cannabistro Wolkenwietje
geopend door Burgemeester Smeets. De Burgemeester deed dit door een forse
hijs aan een door hem zelf vervaardigde joint. Hierna ging het fabrikaat rond,
waarbij eerst de wethouders en daarna de voltallige gemeenteraad (de een wat
gretiger dan de ander) kennismaakten met het op ambachtelijke wijze vervaardigde genotmiddel. Eigenaar van Cannabistro Wolkenwietje is de drieëndertigjarige van de Wap, welke onder streng toezicht van de politie zijn nering
mag drijven in het hart van Deurne.

Door twee onzer verslaggeefsters
Een voorzichtig winterzonnetje beschijnt het fenomenale Deurn~se
marktplein. Wat onwennig giechelend gaan we Cannabistro Wolkenwietje binnen ; De deur staat uitnodigend. "aan". Het eerste wat opvalt is
de rielekste sfeer die er hangt.
Nergens een bedrukt gezicht, 't is al
harmonie wat de klok slaat.
Vanachter uit de Cannabistro klinkt
een joviaal "Hallo" en even later staat
Jan van de Wap voor onze neuzen.
'\:Velkom' zegt de uitbater terwijl hij
zijn handen áan zijn zeemlederen
voorschoot afveegt. 'Kan ik jullie iets
aanbieden? Kopje koffie, thee, een
sapje, plakje calce, blo}cje kaas,
schijfje worst, iets te roken?' We
besluiten een kopje koffie te nemen
· en een plakje cake. 'Het recept is van
mijn grootmoeder, van moeders kant.'
licht '(an de Wap toe terwijl hij twee
dikke plakken van een bijzonder
compact ogend baksel afsnijdt. Zelf
neemt hij een sapje: droge keel.
Uniek
'Mijnheer van de Wap' vangen wij
aan, 'U mag als eerste en enige in
Deurne een Cannabistro drijven.
Sterker nog:. U bent eigenaar van de
eerste Cannabistro ter wereld! Is met
deze nieuwe benaming voor wat
vroeger koffieshop placht te heten
sprake van een kentering in het
gedogen van gelegenheden waar men
softdrugs zoals o.a. Wiet, Hasj en
Marihuana kan kopen c.q. gebruiken?' 'Crack! -ZO is 't!' beaamt de
dertiger terwijl hij zijn hand opsteekt
tegen _ burgemeester Smeets die
voorbij komt gefietst en uitbundig
zwaait. 'Overigens mag je wel Jan
tegen me zeggen hoor', zegt hij met
een geruststellende glimlach. 'Er is
sprake van een geheel nieuw beleid
en ik ben de eerste die hieraan handen
en voeten mag geven. Uiteraard in
samenspraak en in fijnafstemming
met gemeente, politie, Welzijnswerk,
de Zorgboog, G.G.D. én het voortgezet onderwijs. Integratie is het
toverwoord. Iedereen erbij betrekken!
Join(t) the club! Zal ik maar zeggen.'

Ruim assortiment
Naast een ruim assortiment roesmiddelen zijn er ook nog diverse
leuke dingetjes te koop zoals: hashpijpjes, tabaksetuis, lange vloeitjes,
filters, kunstig versierde closetrollen
en navulflacons voor vloeistofdia's.
Kraaltjes zijn er in duizenden kleuren:
en de Deurnese Batik
Sociteit geeft iedere donderdagmiddag een demonstratie. Op alle
tafels staan op herfststukjes gelijkende versieringen, maar een wat
nadere beschouwing leert ons dat het
geschikte paddo's zijn.
Handel
"Merchandise" staat er in perfect
Engels op een bord boven de kraam
waarachter de vriendin van de Wap
staat. Ook zij is' de vriendelijkheid
zelve: Ze staart wat droII_lerig voor
zich uit en is in diepblauwe nevelen
gehuld.
'Carnilla Tie' stelt ze zich met een
tluisterstemmetje voor en gooit met
een theatraal gebaar het hennarode
haar naar achteren. Deze handeling
zal de regelmatig blijven herhalen.
'Zoals u ziet verkoop ik van alles, niet
alleen allerlei handige tools, maar ook
glimmende dingen waarin je kunt
verzinken, kraaltjes en sjaaltjes,
Celestijnse Beloftes, dagtrips en de
nieuwste rage: Dope kaarsen!'
Een klant met om zijn schouders .een
uitgesleten Perzisch tapijt en zoveel
kralen om zijn nek dat hij er gebukt
onder gaat gebaart Carnilla dat hij
geholpen wil worden. Hij doet dit met
een gestrekte benige wijsvinger en
spreekt met hese stem: 'Een Dope
kaars, graag.'
Carnilla pakt een vuistdikke, onderarmlange kaars onder de kraam
vandaan, wikkelt hem in een knisperend veelkleurig folie en legt hem
in een fraai versierd, met houtwol
opgevuld kistje. 'Da's dan 45 gulden.'
De gebogen man krast met z'n benige
wijsvinger negen vijfgulden munten
uit een lederen Indiaans buideltje en
legt het voor zich op de kraamplank.
Carnilla inca seert het · geld en
adviseert de man nog om voor het
slapen gaan d kaars uit te blowen.

Omdat er alweer een klant is
aangeschoven laten we Carnilla verder met rust, we wuiven en zij' wuift
traag terug.
Stamgasten
We .zitten gezellig met Jan van 'de
Wap aan de stamtafel. Daarop liggen
diverse stripboeken en stripweekbladen. Geen moeilijk gedoe, veel Wap, die in alles het prototype is van
plaatjes, veel kleuren. We vernemen d~ geëngageerde ondernemende middat hoewel pas open de Cannabistro denstander, kondigt aan dat wanneer
reeds eèhte stamgasten heeft die alles zo goed voor de "blo~" blijft hij
iedere dag wel in de Wolkenwietje te ' op het braakliggend terrein achter zijn
vinden zijn. Volgens van de Wap zaak een "Open Air Blowingbaan'~
·duidt dit op een grote behoefte aan aan zal laten leggen.
-zijn en vergelijkbare etablissementen.
'Maar' zegt hij, 'Het is wel belangrijk Sponsoring
dat je het niet laat escaleren tot een Van de Wap wil naast het aanvullen
puinhoop. Je moet duidelijk je gren- van zijn eigen vermogen ,nog iets
zen kenbaar makt:(n. Ben je jonger anders doen met de verkregen winst
dan 18, dan kom je d'r bij mij niet in, uit zijn handel. Tal van mogewant er heerst hier legitimatieplicht. lijkheden heeft hij al overwogen.
Ieder uur komt een zogenaamde Belangrijk is wel, dat er op een of ·
Blowwout steekproefsgewijs een andere manier een "link" moet zijn
kijkje' nemen. De burgemeester is hier met "Wolkenwietje", ;En' zegt van de
regelmatig te vinden, gewoon pure Wap die bewijst heel goed te beseffen .
interesse, hij rookt wat, drinkt een dat er nogal wat koudwatervrees is,
sapje. Meestal voor een belangrijke 'niet iedereen is er van gediend om
vergadering of na een moeilijk door een Cannabistro gesponsord te
gesprek. De handel die ik verkoop worden. Zo heeft de mixed Hockey
staat onder voortdurende controle, club afwijzend gereageerd toen ik
grote hoeveelheden tegelijk worden voorstelde de sticks van het eerste
niet verkocht'. Aldus van de Wap, die elftal met mijn logo te bedrukken.
zegt bijzonder ingenomen te zijn met · Biljartclub "Ons Vermaak", een van
én de politie, én de gemeente.
de vele biljartverenigingen .die Deur. De buurt
·
ne rijk is, uit Vlierden zag niets in
Een rondgang langs de naaste buren truisponsoring en ook ving ik bot bij
van Cannabistro leert ons dat ook zij de Blowing in Liessel.'
zeer te spreken zijn over van de
Waps' handel. Omdat Wolkenwietje Love Drug
om.10 uur 's avonds dicht gaat en pas XTC, oftèwel: De "Love Drug", staat
om 10 uur 's Ochtends haar deur ' niet op de lijst bij van de Wap. Sedert
"àan" zet is er · van overlast geen het in 1987 op de lijst van harddrugs
sprake. De enorme rielekstheid van is ·geplaatst heeft het grootkapitaal
de clientèle speelt hierin ook een-niet zich ermee bemoeid en is de kwaliteit
te onderschatten rol. Eigenlijk valt er door versnijding en andere chemische
alleen maar lof waar te nemen en trucs . zo slecht dat het · oncontromen moet erg ver zoeken om een leerbaar is geworden.
tegenstànder tegP,n te .komen. Wij
vonden er één, maar deze man, een Eigen teelt
zestiger, klaagde en passant ook nog 'Alles wat ik in mijn zaak verkoop is
over alle raadsbesluiten van de eigen teelt. Op mijn zolder onder de
afgelopen veertig jaar en hij vond het juiste condities groeit mijn handel
maar niks dat Deurne in het bezit is gestaag zonder zich iets aan te
van een station.
trekken van het wisselen der
seizoenen. Achtermijn woning heb ik
Proefperiode
zelfs een Ja-kriikker laten installeren
Om zich nog wat meer te profileren die de etherische olie, welke in grote
zal van de Wap op gezette tijden een overvloed in de Deurnese grond aanproefperiode inlassen. Een soort Hap- wezig 'is, naar boven haalt. Eigenlijk
py Hour. Verder is er iedere eerste heb ik een reformwinkel, want ik
zaterdag van de maand dopefeest met handel in 100% natuurproducten. Ik
iedere keer een 'opmerkelijke ver- zeg Qiaar altijd zo: Ga met een gerust
rassing.
hart bij Jan van de Wap!'
Onder de titel "SHIT" verschijnt zelfs
we~elijks een A4tje mei gevatte
Van de· Wap werpt een blik op zijn
kreten; spreuken en/of gebeurtenissen horloge. 'Sorry', zegt hij 'Ik moet mij
in de Wolkenwietje of ergens .anders, verontschuldigen, het is tijd om de
maakt niet uit, je ziet maar. Van de ha~jhond uit le laten.'
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GEBR.
ALDENZEE B.V.
OP ALLE VELDEN EN WEGEN,
KOM JE ALDENZEE TEGEN.
Atdenzee, grond - en loonwerken,
Kwadestaartweo 9-9a

•In de winter heb je last van krassloten. .
·
• Yatzeester

··filsstrikkels. (Bierdrinkende ondeugden)
• Halvehaanweg

Verzekeringen

financieringen - hypotheken
ALS SPAREN WEER NODIG
IS EN ALLE VERZEKERINGEN
OP 1 POLIS OP EEN RIJTJE
MOETEN STAAN
NATUURLIJK ZONDER
EXTRA KOSTEN!

Oud prinsen
der Peelstrekels:
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
. 1986
1987
1988
· 1989
1990
. 1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Jan I (Bruggenwirth)
Hein I (Smeets)
idem
Jan II (Verhaegh)
Ad I (v.d. Linden)
Martien I (Verdonschot)
Frans I (v.d. Kerkhof)
Jan
(Hendriks)
.Hany I (Kuypers)
Piërre I (Pierre Keeren)
Jan IV (Lichteveld)
Leo I (Verhees)
Neel I (Cor Keeren) '·
Gijs I (v.d. Broek)
Theo I (van Baars)
Willy I (Hoebergen)
Frits I (Hurkmans)
Charles I (van Goch)
Ton I (Markhorst)
Bert I (v.d. Broek)
Toon I (Hölskens)
Wim I (van Midden) ·
PietI(vanBree)
Huub I (van Kessel)
Wim II (Kivits)
Jan V (van Driel)
Wimill(v.d, Mortel)
Ties I (Verbaarschot)
Jan VI (Hoeben)
Arjan HAhout)
MarcelJ (van Nunen)
Ad II (van de Mortel)
Leon I (van Osch)
Jo I (Verheijen) .
Wim IV (Berkers) . ·
Jan VII (Welten)
Cees I,(Brood)
Michiel I (Dankers)
Christ I (Manders.)
Ad ill (Welten)

m

Assurantie,kantoor
Tel.: 0493-351500

Helmondseweg 59. - 5751 GB DEURNE
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STREKELS
VAN HET JAAR
UITGEROEPEN
DOOR STICHTING
DE PEELSTREKELS:
1977: Piet van Dijk
1978: Frater Francine
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 Bruggeriwirth
, 1988: Sjaak Obers
1989: Anny B,erkers-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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Nico Fransen bokaal
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 Deurnesè ondernemer. Tevens is het een blijk ·van
waardering voor . hetgeen Nico· betekend heeft voor het verenigingsleven in
Deurne.
De bokaal is jaarlijks inzet van de etalageversierwedstrijd, die georganiseerd
wordt in samenwerking met de Ondernemersvereniging Deurne. Buiten de
eer en de Nico Fransen bokaal zal ook
dit jaar een paginagrote advertentie in
de carnavalsuitgave van het Weekblad
voor Deurne de te winnen prijs zijn.
Afgelopen jaren werd de Nico Fransen
bokaal gewonnen door:

De Raad van Elf, achterste rij vlnr: Marco Beije, Jeroen Ennenga, Klaas
Vogel, PatrickProenings, Han Wouters, Arno Maas, Sje/Geerts enHans
/van Bommel. Voorste rij vlnr: Raoul Kivits, Twan Kroezen, Willem-Jan
Tilborghs, Prinses Anja, Prins Ad lil, Petro Leijsten, Jan Hoeben en Mies
Martens.
·

De nieuwe voorzitter van
es de Pee/strekels: Wim Berkers.

1994 Harley Sport (thans Sport 2000)
1995 Brood- en banketbakkerij
Santegoeds
1996 De Snoephoek
1997 Assurantie kantoor Heesakkers
1998 Kapper Toon Berkers
\

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

-Onze nieuwe hoffotograaf·
Marius van Deursen.

De dansmarietjes achterste rij vlnr: Minke Jansen, Marloes Aldenzee, Kin
Jansen en Karlijn Goossens. Voorste rij vlnr: Margreet van Doorne, Britt
Goërtz, Romy Goërtz en Rens en Renske v. d Steen.

,\

Nieuw bij de dansmarieges :
Margreet van Doorne en
Karlijn Goossens.
Het bestuur van es de Pee/strekels, achterste ;ij vlnr: Christ Manders, · Coen van den
Kees Brood (penningm.), Ad van de Morte~ Atjan Ahout, Marcel van
Nunen(aftredend). Voorste rij vlnr: Wim Berkers (voorl), Prinses Anja en Prins Ad lil, Hans
van Bommel (vorst) en Jos van de Kruijs (secretaris).

Berkmorte~

Nieuw bestuurslid van
es de Pee/strekels: Ad Welten.
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Maandagav9nd

•

ID

DE VIBRSPA·N

Tevens treden op deze avond
natuurlijk ook ~~de Hosbengels,, en
~~The Light Stars,, op.
Dit mag je niet missen op
carnavalsmaandag avond!!
Entree: fl. 10,- per persoon.
Bezoekers worden verzocht om in
Caribbean-kledij te komen om de
sfeer te verhogen.

(

Ook brengen De Peelstrekels
natuurlijk een bezoek aan deze
avond.

.

-.-·

zou dit natuurlijk niet mogelijk zijn
geweest zonder de ondersteuning van
vele mensen. Ik noem _de Prinsen en
Prinsessen waarmee ik de afgelopen
10 jaar carnaval heb mogen beleven,
het huidige bestuur ·en natuurlijk mijn
oud bestuursleden, ieden van de Raad
van Elf, dansmarietjes, dames van
bestuurs- en raadsleden, PR-Cie, en de
vele vrijwillige medewerkers die het
carnaval kunnen maken en latert uitgroeien tot hetgeen het nu is geworden. Natuurlijk mag in dit rijtje Mieke
niet ontbreken. Zonder haar ondersteuning en toewijding was het niet
mogelijk geweest om met zoveel lol en
plezier voor de carnavalsvereniging te
werken. Ook Geerd en Tineke wil hier
met name noemen. Wij hebben als
gezin hier een vriendschap mee opgebouwd welke zijn basis vindt in de
carnavalsvereniging. Leuke, verdrietige, lollige, hilarische momenten hebben we samen mogen beleven waarvoor onze hartelijke dank.

Uiteraard is de verassing groot wan- zaal in geslingerd met als resultaat dat
neer je gevraagd wordt op het podium Prins AD lil samen met zijn bestuur
enkele stappen naar voren te doen ,en en raad heeft besloten mij tot Erewanneer je vrouw met 2 dansmarietjes . strekel van Stichting de Peelstrekels te
eveneens naar het podium wordt benoemen.
geleid. De "bui" zie je dan wel ongeveer hangen, ook als je ziet dat de Natuurlijk ben je zo trots als een pauw
nieuwe voorzitter, na enkele omwegen dat je ~n het 40-Jarig bestaan van onze
zo heb ik begrepen, een certificaat uit s·tichting - de 1Oe Ere-strekel bent.
. Ik zal mijn bestuurssteek inderdaad
de plastic tas pakt. Een bloemlezing Zoals ik reeds in mijn dankwoord
aan de figuurlijke willigen hangen, dit
van verdienstelijkheden worden de tijdens de prin.sonthulling heb gezegd
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wil echter niet zeggen dat ik de Stichting de rug zal toedraaien. Ik zal me
blijven inzetten voor de Stichting die
me de afgelopen jaren zoveel vrienden
heeft gebracht. Hiervoor nogmaals,
ook namens Mieke, hartelijk dank.

Marcel van Nunen,
Ere-strekel.

•

'

Waar ma vanaf moet blijven is Pa's
zaterdag.

H.G . van Vijfeijken & Znn.
Aannemingsbedrijf
Grond- en Waterwerken B.V.
Maaiwerk
• Grond- en sloopwerk
• Berm- en slootonderhoud

• Bos- en groenvoorziening
• Onderhoud grathten en vijvers
• Snoeihout en slootafval verkleinen

• Uitzeven grond. puin, afval e.d.
• Grocnrecycling (lel. 323766)

KanaaldijJc-Zuitl 10 - 5711 BJ Someren
Telefoon 0493-491396 / 495748

Paul Gabriëls1rnat 10 - 5753 DG Dcunie
Tele oon 0493-314799

/
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Weinig vuurwerk in Deurnese raad
Doeltreffend, maar o zo saai
(een verslag van die andere raadsvergadering op 8 februari 1998)

Door onze parlementaire verslaggever
D E U R N E - Het gebeurt zelden dat een raadsvergadering in Deurne ·
saai is: Altijd is er wel een raadslid dat geestig uit de hoek komt, barst
men uit in een welluidende samenzang of zit men gewoon gezellig te
gourmetten, zodat er nog dagen een heerlijke lucht in de monumentale
beslistempel hangt. Aan deze gezellige gang van zaken lijkt een eind ge- ·
komen. De laatste vergadering van de raad, nota bene op 'een zondag,
geeft alle aanleiding tot deze sombere constatering. De vergadering werd
geopend met een stemmig "Il Silènzio" dat vanaf de eerste verdieping tot
de raad en het volk kwam, hetgeen gelijk de toon zêtte·voor een plec'1.tige
bijeenkomst. De collecte door gemeentesecretaris NuijteJI die hierop
volgde werd stilzwijgend geaccepteerd.
',)

..

.

Deurne l 9Nu wethouder Krekels leveren. Alleen de VVD, met één · deel. Tielemans van l 9Nu, blijkbaar Geen polonaise
werd door voorzitter v~n Laarhoven, persoon vertegenwoordigd in de . . geïmponeerd kon niets anders clan Van den Broek namens het CDA ·
een potentaat ·uit een grijs verleden, raad, en dus weinig bedreiging zich neerleggen bij de' woorden van trachtte nog. de lachers op haar hand
direct gesommeerd zich ·van zijn vormend, kon rekenen op een hu- de bisschop.
te krijgen door voorzitter van Laar· minuscule hoofddeksel en felge- . mane behandeling. Wasser mocht ·
hoven bits toe te snauwen, maar deze
: kleurde boerenkiel te ontdoen. De zelfs een glaasje fris voor de voorzit- . Prins AD ID
trapte er niet in en zei zich hierdoor
· beste man had deze ter verhoging ter ,en zijn bloedraad gaan halen.
Om de ernst van de bijeenkomst nog juist thuis te voelen. Zo- haalde hij de ,
-Van de feestvreugde weer eens uit de
eens extra te bevestigen mocht ook angel uit het debat. De gebruikelijke
kast gehaald, maar werd nu . wreed Dreigende atmosfeer
prins Ad III, prins der Peelstrekels, polonaise aan het einde van de ver- ·
geconfronteerd met het nieuwe no- In deze dreigende atmosfeer werd er zijn zegje doen en hij kweet zich op gadering werd achterwege gelaten.
p,onsense beleid. Ook D'66-er Dan- dus vergaderd. De meeste agenda- indrukwekkende, maar o zo saaie,'' , "Het g,eeft geen pas deze · mooie
, kers, welke zich het gemakkelijk had . punten werden op een.voudige wijze wijze van zijn taa~ .
· P.oolse dans ten uitvöer te brengen
gemaakt met zijn vriend Kiske Swin- afgedaan door Wijnen die met daad- Eindelijk pauze
· • op een moment dat er nog zoveel
kels en met volle overgave trok aan kracht en gevoel voor dictie het ene Dat hierna de voorzitter besloot tot kwesties om eeh oplossing vragen",
~en sigaar van Cubaanse makelij besluit na het andere declameerde · een pauze waarin men tegen een ge- aldus van Laarhoven.
werd met harde hand teruggezet in vanuit zijn verheven positie. En wan- ~inge vergoeding bier en fris mocht
het gareel. De kostbare sigaar werd neer er eens een debat plaatsvond, r~rinken verraste de raadsleden en het Teleurstelling alom
aan de garderobejuffrouw cadeau ge- dan gebeurde dit heel bedeesd. Zo volop aanwezige publiek. 'Norinaal Bedrukt keerde . men huiswaarts. de
daan die hem met smaak tot zich sprak men over het parkeerbeleid en gesproken wordt er niet gepauzeerd · raadsleden, geen uitgezonderd, met
nam. Het CDA, onder aanvoering luisterde men naar elkaars argumen- en neemt men de ·drank doorlopend - · de' staart · tussen de henen en h~t
van femme fatale Annie van den ten, iets wat normaal · gesproken tot zich. Het 'rookverbod daar:ente~ · · rhassaal ~oegestroomde .,.ptibliek te- ·
Broek, kon ook weinig goeds uit- nooit gebeurt. Van Kampen, de lol- gen bleef wel van ·kracht. Dit tot lell;rgesteld .' 'Vr,aeger', hoorde je ze
richten in de ogen van de voorzitter broek van het CDA, floot niet eens gr~ot verdriet van Wiel Basten, de morren, 'Vroeger, ondei:""Srrieets, was .
. en zijn adjudant Willem Wijnen. Het · de internationale toen zijn tegenstan- huismeester, die er een gewoonte van a\les beter.' Wij moeten ons · hierbij
gebruikelijke gelonk en het omzichtig der van Deursen het woord had! heeft gemàakt om in het midden van helaas aansluitèn '. Vanujt politiek
stiften der lippen werd haar ver- Helemaal bont maakte het oppositie- de hal een gezellig kampvuur op te oogpunt bezien loopt Deurne op haar
, boden. Het Progressief Akkoord, een partij D'66 door een serieus voorstel richten, waarbij hij op aanstekelijke laatste benen en het zal ons
partij waar je altijd om kan lachen, in te dienen en hierbij de hulp in te Wijze gitaar speelt. We zagen Basten · benieuwen of de eens zo sprankezat er verslagen bij, woordvoerder roepen van Sinterklaas. Deze goed- met betraande ogen, zijn gitaar lende· raadsvergáderingen nog ooit
van Deursen werd regelmatig door heiligman, wiens ·sterfdag men om achter zich aan slepend, het gebouw · zullen terugkeren.
de ordebewaker, een wat verlopen niet opgehelderde rederi viert, pleitte verlaten om· vervolgens nooit meer
type, met een venijnige pijnprikkel, voor onderwaterzetting van de hele · van hem te vernemen.
· Wa_a rschuwing aan 't slot verhinderd een amusante bijdrage te gemeente en niet slechts voor een
Als het ·aan van Laarhoven ligt niet,
Nog saaier
getuige de onheilspellende woorden
·Na de pauze was het mogelijk nog
aan het einde van de vergad_iring.
sa;iiér dan ervoor. Zelfs de verslagMet een dreigende stem en zijn alles
gever' · van het Eindhovens Dagblad
doo_rklievende b.lik richtte hij zich' tot
hield het voor gezien. ·we kunnen
raad en publieken waarschuwde hen :
hem geen ongelijk geven :want wat
internationaal transportbedrijf
. 'Wanneer u deze vergadering ver"
voor vuurwerk mag je nu verwachten
velend voirid kom . dan de. volgende
van een raketbasis die Cape Carnaval
keer maar eens! Ik beloof u dat het
· moet gaan heten? Wasser van de
nóg erger kan!'
-z:
VVD maakte zich dit voorstel van
het CDA op eenvoudige wijze eigen '"
door een fusie met het nabij gelegen
Helmond voor te stellen. Iets dat er
bij .de Deurnenaar in gaat als koek.
Ll. mt~ODUCTS
voltstraat 22 - postbus 77
Hiertoe had hij tal van argum.enten,
DEURNE
5750 ab deurne - holland
waarvan er maar eentje hout sneed,
J.P.M. Fastfood Products
tel. 0493-35331 O
namelijk dat de P .R./Cie. van de
fax 0493~353311
Peelstrekels niet in de schaduw kan · Hendrik Mesdagstraat 7 - Deurne
Tel. 0493-320222 /Fax 0493-320229
staan van de. Keienbijters.
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zeker, tijdens

Dactylo Ultzendburo

ca-rnavall

Raadhuisstraat 18

5751 LX Deurne
tel 0493-310456

Erectiepils
Na het met succès op de markt bren- gen van de erectiepil Viagra doo~ de.
· Deumese apothekers heeft de geza. menlijke Boreca uit dezelfde plaats
besloten dat ze niet achter kan blijven.
Hiertoe heeft brouwerij de Zon een ·
. '. speciaal pils gebrouwen : het zogenaamde Erectie pils. Bierkenners
omschrijven het als een .oprechte gele
rakker met een kordate blonde kuif, die
erin gaat als koek.

• Toon van de Nieuwenhuizen heeft
een cd gemaakt. De titel :"Bedankt,
Elv~s jankt," Voordat de cd in de win~
kels komt te liggen zà1 er eerst een
singel verschijnen. Deze heet : Veenmos27.

• Compromis : Laten we één deel (hel
schuldige) van Clinton afzetten.

Gerard Bildersstraat 7 - Deurne

Telefoon 0493-310203 Fax 310633
BEZOEK ONZE SHOWROOM,
VOLLEDIG INGERICHT MET HET
NIEUWSTE SANITAIR, BADMEUBELS
EN BIJPASSENDE WAND- EN
VLOERTEGELS

· • 'Wat ligt er te kronkelen onder de
Gildevlag?' Zo vroeg de koning van de
Gruun Schut zich af 'Da's Jan van
ome'n Toon: zo wist een gildebroeder.
'Hij wilde sluipschutter worden. ' .

Verkoop alle merken
L P G.-1nstallaties
Rev1s1esets , Carburateurstukken
Inbouw met garantie

..

IA NATUURSTEENHANUEL
1Jfi1 DRIESHEN ·
Wij repareren tevens uw oude grafstenen. Onze kwaliteit, uw garantie.

Van Deursen

e,

Aan"rechtbladen
Grafstenen
Dorpels
Tegels (natuursteen) ' ·
Vensterba.nken

Haspelweg 23, Deurne. tel 313632 '

.9Lmbachte{ijkg,
:Friture

•

~o's ~orner

BlÓemencentrum

Geen ,klus te zwaar.

Veldstraat 5 Deurne
Telefoon 0493-317102
Café-Biljart

Limerick .
Een columnist uit het Drentse Coevorden
.snapte niet waarom zijn lezers morden
Vanaf dat hij aan 't dichten was geslagen
Waren er maar weinigen die 'm voor
vol aanzagen
Daar. hij per vers betaald wilde worden

.

"DEN THIJSS"
Spoorlaan 17 - 5751 JM

• Voor al uw hout en plaatmateriaal
• Diverse soorten meubelpanelen
• Wand- en plafondbekleding
• Hang- en sluitwerk
• Tulngere~dschappen en
tuinafscheidingen
• Verven, beitsen en lijmen·

Deurne

Tel.: 0493-31 38 62

Wij wensen .
iedereen veel plezier
Met carnaval!!
Hennie en Bert

_'Diversen protfuX:J;en uit eigen K._euf:..en.
Ook_ verzorgen wij graag uw kpiufe en
warme 6uffetten!!!!
'Mofenstraat 67 5751 fD 'lYE'U1?.,.'J{'E
'll{/:f~ 0493317191

SNELLE LEVERING - LAGE PRIJZEN

HOUTHANDEL HOLTEN B.V.
Veldstraat 37 - Deurne
Tel. 0493-312346 - Fax 0493-316917

S&S
lndumastraat 19

DEURNE

Afwijkende vorm
Worstebroodjes
Openingstijden:
dinsdag tlm vri;dag
van 11.30 tot 17.00 uur

Tel. 0493-316878
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Prins Raoul Je, geflankeerd door Anja en Ad Welten
~~
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Burgemeester Deurne blijkt
· wildkapper

--

~

~"

'

0 NS DEURNE ·- De burgemeester van Deurne, drs. J. Smeets, heéft op het punt stond een wildplassende
toegegeven d~ grote kerstboom, welke hond, die hij al enjge dagen achterstond op het Deumese marktplein, in , · volgde, op heterdaad te betrappen: ,
een koude en gure nacht verhuisd te Burgemeester Smeets zat op dat mohebben naar het p;irkje voor zijn wo- ment met zijn vrouw en een borreltje
ning. Ook de lampjes heeft hij . mee- op zijn tuinbankje zoetgevooisd ·~stille
genomen en 'vakkundig. via een lan- Nacht, Heilige Nacht" te zingen en
taampaal gekoppeld aan het Deurnese werd evenals de wildplassende vierlichtnet. Bij toeval ontdekte een agent voeter onzachtzinnig geconfronteerd
va~ het DAS-korps de boom toen hij
met de lange arm der wet.

. "
..

Ie

enningen uitreiken!

Groots nieuwjaarsbanket een
succes
D E U R N E C E N T R U M - Wet-

~diftar

~ --:~rlef

differentiatie afval

NV RAZOB
NV Regionale Afvalverwerkingsmaatschappij Zuidoost-Brabant
Gulberg 9 Postbus 252 5670 AG Nuenen
telefoon 040 - 2907200 telefax 040 - 2839025

,

houder Peter Maas van verkeerscirculatie .e n hoofdverantwoord~lijke voor de diverse Deurnese
aanvliegroutes blijkt de grote initiatiefnemer achter het grootse banket dat
gisteren ( 1januari. red.) plaatsvond op
de markt in Deurne. Laaiend enthousiast hebben zijn collegá-wethouders
en hun leider drs. J Smeets het idee
omard en het is mede hierdoor dat het
"etentje" zo'n groot succes is geworden. Naast g~bakken, gefrituurde en
gekookte aardappelen maakte een
· speciaal voor dit banket geschoten gevogelte deel uit van het menu. Het betrof de corvus frugilegus en is een typisch Deurnese delicatesse. Het gemeentebestuur denkt met het banket
_twee vliegen in een klap te slaan: op

de eerste plaats de Deurnenaren die
van rust en stilte houden en op de
twéede plaats de Deurnenaren die een
heerlijk stuk gevogelte niet afslaan. Na
afloop van het banket werd op het
marktplein de Roekie zoekie gedanst.
Een waar volksfeest dus dat zeker om
herhaling vraagt, zo was de algemene
stemming. Helaas voor deze mensen
deelde het gemeentebestuur ons desgevraagd mede dat bij de millenniumwende geen banket wordt aangericht,
daar het hoofdgerecht gevlogen is.

, 'Ik zag rook
uit uw raam
komen.'

/
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PEELSTREKELSPORT

Deurzedeur

Sterkste man van Deurne

(Van onze wielerredactie)
D E U R N E - De zomer van 1998 stelde dan wel niet veel voor, maar zondag 19 juli deed haar naam alle eer aan! Terwijl het kwik tot dertig graden
steeg ploeterden zo'n 70 Peelstrekels op hun stalen ros, al dan niet voorzien
van versnellingen, spatborden, torpedonaven of bidons, door _de prachtige
omgeving van Deurne. Daar mede organisator CvdB (naam bij de redactie
bekend) een worst naar de Clarissen was wezen brengen en hij sowieso van
onbesproken levenswandel is mochten de deelnemers de gehele middag en
avond genieten van voortreffelijk weer. Doch genoeg over het weer, laten we
gaan fietsen!

Ontberingen
Na talloze ontberingen, waarbij een
bezoek aan museum de Tolbrug en een
korte verpozing bij de Kanthoeve als
welkome rustpunten werden verwelkomd, belandde men in het zicht van
de haven te Klein Brugge. · Deze
negorij, omvattende twee boerenwoninkjes en een bruggetje bleken een
haast onneembare barrière, daar na het
bruggetje de wereld (zoals wij die
·kennen) ophield te bestaan. Ingedroogde modder, ook wel aangeduid
met de meer wetenschappelijke benaming Pof, stoof op door toedoen van
de ploeterende Peelstrekels en Peelstrekelinnekes. Ondanks hongerklop,
doorzitvlees en de gevreesde man met
de hamer bereikten allen min of meer
ongedeerd de finish. Aldaar stond
reeds een goed uitgerust gezelschap
klaar om de vermoeide fietsers te
verwelkomen en van drank en spijs te
voorz1en.
Gigantische prijswinnaars
Terv.ijl dit allemaal zo z'n beloop had
was de organisatie druk in de weer met
het nakijken van de 700 antwoorden
op de 650 vragen. Uiteindelijk rolden
er drie prijswinnaars uit de bus en
mede organisator MK maakte ze tijdens een bewogen toespraak bekend.
De prijswinnaars, zo kan men gerust
stellen, waren allen zeer onder de
ip.druk van de door hen gewonnen
prijzen en hadden zichtbaar moeite om
de ogen droog te houden. Naast de
plechtige uitreiking der prijzen werd
door het organiserend comité ook
bekend gemaakt wie in 1999 de
fietstocht van de Peelstrekels mag
organi eren Daar het evenaren van het
spek.'1akel van 1998 als schier onmogelijk beoordeeld wordt, heeft het organiserend comité maar liefst vier mensen
aan deze taak gezet Het betreft hier de
heren Kivits, Kroezen en Wouters en
om deze heren wat in het gareel te
houden i aan dit gezelschap toegevoegd José Wouters.

Winnaar categorie jong: Karin Ahout

Tijdens Koninginnedag 1998 werd
onder enorme publieke belangstelling
gestreden om de titel STERKSTE
MAN VAN DEURNE. Na een
spannende strijd, waarbij echt diep
moest worden gegaan en menig
zweetdruppeltje gelaten werd kwam
als winnaar uit de strijd : Hans van
Bommel, in het dagelijks leven vorst
der Peelstrekels. Gevraagd naar zijn
gehëim verklaarde de onverwacht
gespierde van Bommel : "Een ev:enwichtig huwelijksleven en op tijd de .
pantoffels aan." Inmiddels is van
Bommel' al voor diverse representatieve bijeenkomst~n uitgenodigd en er
wordt zelfs gefluisterd dat prins
Willem-Alexander overweegt zijn zetel
in het l 0. C. beschikbaar te stellen aan
van Bommel. Desgevraagd laat van
Bommel weten op vriendschappelijke
voet te staan met Anton-Geesink, met
wie hij menig robbertje geworsteld
heeft (geen enkele maal verloren! red.),
maar daar wil hij het verder bij laten.

Aanvoerders van het winnende team:
Ad en Anja Welten

Geruchten dopin gebruik
Was het pure afgunst, of handelde de
heer WB in alle oprechtheid toen hij
aan het organiserend comité een
medicijnpotje overhandigde met daarop, in het handschrift van vonrnoemde,
de letters : "EPON ". Hiermee trachtte
de heer WB de winnende groep, onder
aanvoering van prins Ad III, alsnog het
fraaie aandenken voor de neus weg te
kapen. Vooralsnog besloot het organiserend comité de prijs te laten waar hij
was en heeft het betreffende medicijnpotje opgestuurd naar .een · doping'
laboratorium in de Franse Elzas. Bij het
ter perse gaan van de Pee/strekel was
nog geen uitslag bekend. Professeur
Frans Stokbrood, van ·het Franse
dopinginstituut en het daaraan gelieerde laboratorium, heeft wel middels een ·
fax laten weten dat er reeds enige
maanden priemende blikken op de
bewijslast zijn gericht.

Winnaar categorie jonger: Karlijn
Goossens

Sterkste man v~n Deurne, op de
achtergrond: een fan

SPORTROOO
the point of sport
TON DE BRUIN "
Stationsstraat 56 - Deurne
Telefoon 0493-310709

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

·

COMPAENEN
Stationsstraat 38 A - Deurne

-·

Staatsloten
voetbaltickets
Lotto - Toto
Milhezerwe 7, Deurne, tel.: 0493-312332
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PEELSTREKELS P ORT
4 = ~ 2 , Veteranen ,Deurne
nipt voorbij ·Peelstrekels.

Harrie v.d. Putten
(Bedrijfs)-auto-Motor-Aanhangwagenverhuur

Door PeleKletsers
K r a n e n m !> r t e 1 - 26 september 1998 vond op het sportpark de Kranenmortel te Deurne het traditionele duel om cJe Jo Verheijenschaal plaats.
Voor de derde maal in successie gingen de veteranen van Deurne met de felbegeerde schaal aan de haal. Het sportie-ve treffen dat door lgnace van Swie. ten op voortreffelijke wijze werd geleid- trok een kleine honderd toeschóuwers en eindigde in 4-2.
'
Volkslied
Nadat Bendig Zàt op indrukwekkende
wijze een van de 16 coupletten van het
WilJlelmus bad .gespeeld denderde een
heftig knetterende Annie de Rooij met
haar brommertje het gladgeschoren
veld op. In een boodschappentas, die
vervaarlijk bengelde aan het stuur v~n
het transportmiddel, had ze de wedstrijdbal welke op plechtige wijze aan
van Swieten werd overhandigd. Annie
mocht zelf haar bevallige voetje tegen
het lederen monster plaatsen ·en de
wedstrijd aftrappen.

Liesselseweg 122 5753 PP Deurne
Tel. 0493 - 310111
GSM 06-53348520

Van Dam Sports
Molenstraat 21 Tel:0493-318540

Deurne

Formule 1
D EUR N E - Nu Jos Verstappen
definitief blljkt te hebben afgedaan is
het tijd voor een . riieuwe snelheidsduivel van Nederlandse origine.
De Deurnese dichter/schilder Jan
Sloots heeft ' zich opgeworpen de
leemte die Verstappen heeft achtergelaten te vullen Uiteraard doet de
Deurnese kunstenaar dit op geheel
eigen wijze én met verve. Het eerste
evenement waarbij we het creatieve
brein aan het werk zullen zien is de
door hem zelf georganiseerde wedstrijd op het circuit van het Buntven.
Aldaar zal de eerste Deumese Aquarally plaàtsvinden Kinderen half geld,
ouders de volle m~p.
Aquarelschoppers worden door de
ordedienst verwijderd.

Sport &Vrijetijdskleding
Groot assortiment in voetbalschoenen
Wij

lgnace van Swieten, op de achtergrond:
J.Kleijsters

....,.,o.gen ook Uw dubte..,. ind bedrul<king

_ en het mooiste van dit duel was dat de
supporters van beide teams in harmonie met elkaar verkeerden, de duizend
man ME bleek door een overvoerzichtige burgemeester Smeets van
Deurne onterecht gealarmeerd en kon
zonder kleerscheuren terug naar de
kazerne.

ook nog een penalty toe. Oud prins Ad
III, die de speciale bescherming van
van Swieten genoot, mocht vanaf 11
meter aanleggen en met de nodige
daadkracht - en kruitdamp liet hij
, veteranenkeeper Herman Verhaegh als
aan de grond genageld staan. Niemand · Derde he~~t
"
had in de gaten dat liet op dat moment E~eria~s b1J de meeste wedstnJden van
. gelijk stond! (Enkel scheidsrechtér en erug ruvea~ stroomden na ·het duel :de
Parel der - Peel waren juist geïnfor- skyboxen leeg en begaf het publiek
meerd. PK)
. zich en masse naar de kantine. DaaF
werd een speciaal programma aa~geToch winst voor thuisploeg
.boden dat geopend werd door dé
Bij de 2-2 stand lukte het de Peelstre- jongste zoon van K}aus Wunderlich die
kels niet het surplus aan talent uit te · op aanstekelijke wij:z;e Jantje Smit
buiten en de veteranen maakten lller playbackte. Hierna was het de beurt
dankbaar gebruik van : Klaus Wunder- aan scheidsrechter van Swieten, , die
lich en Haagse Leo tekenden respec- ·goed van de tongriem gesneden bleek
tievelijk voor de 3-2 en de 4-2. On- en beide aanvoerders (Haagse Leo en
Flqitje van van Swieten
" Met hoop in het hart togen de Peelstre- danks huJp van Annie de Rooij gelukte · Ad III! voorzag van een U:drukwekkels na het fluitje van van Swieten voor . het de Peelstrekels met meer langszij te kend tmnen bord. De sche1d~rechter,
de thee naar het kleedlokaal. De lippen komen, zelfs een listige onderschep- wellçe m~de-organisator .Jack K~~jsers
en het 'gehemelte schroeiend aan het ping door van Swieten mocht niet hardnekkig voor Jack Kle1Jsters
kokend vocht werden diverse strategi- baten. Al met al een terechte winnaar versleet, bleef op verzoek, van ' vorst
Hans van Bommel nog een tijdje in de
en doorgenomen en iedereen vond het
kantine om, zoals de hoogwaardig"'1
een prima zet van coach van Bommel
heidsbekleder dat~uitdrukte: 'Nog een
~,:
om zichzelf de tweede helft niet meer
lekkere gele rakker te pakken.'
O.lJ'.a...t
op te st~llen.
/
Jo Verheijen
Qp gelijke hoogte
VoGrzitter Verheijen van sv · Deurne,
Dit had direct succes, want 19 minuten
lid van de veteranen en voormalig piins
na rust scoorde de :earel der Peel de
Kerkstraat 3 - 5751 BG Deurne
van de Peelstrekels, mocht tot slot van
Telefoon 0493-317863
dikverdiende 2-1. Omdat van Swieten
het plechtige gebeur~n de Jo Verheijook
nog
een
overtreding
had
geconstaenschaal
,voor de derde maal overhan.
teerd, (Wirnke Broek probeerde. de
digen aan de veteranen. Na 'm drie
Parel het scoren onmogelijk te maken, Jonge wielrenners
keer gewonnen te hebben mogen ze
door ontoelaatbaar fysiek contact) Voor aankomende ronderenners is er , hem officieel 'houden, maar besloten
kende de vermaarde leidsman in zijn een nieuw stripblad: De Epo.
werd de schaal volgend jaar weer in de
almachtige wijsheid de Peelstrekels
strijd te gooien.
Aftasten
Na ·wat aftasten over en weer konden
.de veteranen in de Jl de minuut de
leiding nem~n door een inzet van Klaus
Dierker. Peelstrekel keeper Patrick
Proenings moest zijn meerdere erkennen in het Duitse wonderkind ( bijnaam: Klaus Wunderlich). Even later
· 1ag de 2-0 achter een gedesillusioneer-·
de Proenings, ditmaal was Krisna
Charib succesvol. Voor de Peelstrekels
was Marco Beije dicht bij de aansluitende treffer, maar daar deze talentvolle speler nog speelde met zijn voetbalschoenen in de doos lukte het hem
niet de eenvoudige binnentikker te
verzilveren.

Vet Feest
Daarna barstte het feest pas echt los:
Maarten van Brug in zijn creatie van
opa Ties bracht vanachter zijn loopwagentje een prima buut ten gehore, bij
tijd en wijle ondersteund door Hendig
Zat Buiten gloeide de barbecue als de
hel en knetterden de worsten en
hamburgers als het laatste oordeel. Van
Brug kwam terug als het uitprobeersel
oma Ties. Ondertussen tetterde Hendig
Zat vrolijk tussen iedereen en alles
door en stuwde de feestvreugde op tot
ongekende hoogten. Om 24:00 u was
het feest ten einde en werden de drie
bardames hartstochtelijk bedankt voor
de drankvoorziening.
Opbrengsten
Wat er met de opbrengsten van deze
wedstrijd gebeurt kan bij het ter perse
gaan van deze editie nog niet medegedeeld worden. Tijdens de receptie van de nieuwe prins( es) zal een en ander
onder de aandacht van de Deumese
bevolking worden gebracht. .

~SPORTSHOP
DEURNE .

,.....-;

Twee winnende aanvoerders: Haagse
Leo(!) en Ad lil (r)
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Ook dit jaar willen wij u wederom vermoeien met· een kattebelletje van de
Deurnese Brandweer. Dit periodiek
geeft ons daartoe de kans en u weet: de
gelegenheid maakt de dief. Mocht u iets
zinnigs te doen hebben, laat u daarvan
door dit onnozel gekwats absoluut niet
weerhouden. Zo niet; lees verder, pak er
een pilsje bij, zet een muziekje op en zet
de wekker. (voor 't geval dat) Graag willen wij het met u hebben over onze Open
Dag en de voorbereidingen daartoe.
Voorbereidingen die voornamelijk ge~eisterd werden door één enkel probleem: chronisch geldgebrek. Al in het
vroege voorjaar zagen wij de bui hangen:
een open dag in 't verschiet die de nodige kapitalen zou gaan kosten en nagenoeg niks in kas.
Hoewel onze carnavalswagen weer dik
in de prijzen viel en wij dachten daarmee
in een klap van ons financieel probleem
af te wezen bleek, na telling van de resterende pecunia op carnavalsmaandag, dat
het bouwen van een dergelijke wagen
weliswaar een bijzonder aangename

kleine kantoortjes) Vriendelijk als wij
zijn en consideratie hebbend met de
medemens en onder dreiging van bekeuringen, ontruimingen en niet mis te verstaan verbaal geweld hebben wij met
betraande ogen en met een brok in de
keel de knoop doorgehakt. Na een zeer
emotioneel afscheid werd de barbecue
aangestookt.
Op gepaste wijze hebben wij het vroegtijdig verscheiden van onze huisgenoten
herdacht, het glas verscheidene malen
op hun nagedachtenis geheven, het spekvet van onze kin gewreven en ons beraad
over wat ons te doen stond na dit financiële debacle.
We besloten het over een geheel andere
boeg te gooien. Na onderling overleg,
een verhit debat en een klein handgemeen besloten wij m t bebloede koppen
eendrachtig ons te beperken tot datgene .
wat we goed kunnen: 'brande blusse en
mense en diere redde,.
Ook hierin dachten wij geldelijk gewin té
bespeuren ...

STICHTING 'DE P5ELSTREKELs·· DEURNE

de handen uit de mouwen
Wij lieten het moede hoofd niet hangen
maar besloten het te zoeken in zelfwerkzaamheid. Met wat inventiviteit en inzet
konden wij vast wel een redelijk alternatief bieden voor de activiteiten die wij in
gedachten hadden. Enkele creatieve
vondsten willen wij u niet onthouden.
De hypermoderne hoogwerker die wij
voorgaande jaren tegen een forse vergoeding konden huren van de Het-·
mondse .brandweer \,'ervingen wij met
succes door een afgekeurde bouwkraan
met daaraan door polsdikke staalkabels
vastgehouden zeer solide kartonnen
do~en. Als het niet was gaan regenen
had de bodem er nu nog ingezeten en
waren de vervelende ongevallen waarover u in de landelijke pers heeft kunnen
lezen niet voorgevallen. Het door onze
eega,s gepunnikte vangzeil bleek tegen
alle verwachting in ook niet echt optimaal te functioneren.

bij verscheidenen van hen de levensgees~
ten weer wisten op te wekken. Al met al
toch wel een succesnummer, onze rookcontainer, dachten wij zelf.

kinderspel
Nog een attractie van formaat bleek het
behalen van het spuitdiploma voor de
allerkleinsten. Om het niet al te eenvoudig te maken het felbegeerde brevet van
vermogen te verkrijgen besloten wij
hiertoe niet de gebruikelijke tuinslang te
gebruiken maar een heuse hogedrukslang. Van - enig competitie-element
moest ons inziens natuurlijk sprake zijn.
De aan het einde van de slang rondzwaaiende en af en toe laag overkomende peuters bleken een fenomenaal kijkspel te bieden. · De enkele' kleine
doordouwer die het inderdaad klaar
kreeg zijn emmertje te vullen met bluswater werd door de enthousiaste brandweerlui voorzien van het spuitdiploma
en onthaald op enkele stevige borrels
waarvan de eersten ietwat bleek om het
neusje en .met bibberende handjes
genuttigd werden. Allengs werd dat
beter.

wat dies ineer zij

bezigheid is, maar dat we er, tegen ieders
yerwachting in, niet rijk van geworden
waren. Misschien dat de algehele euforie ·
na de prijsuitreiking er toe bijgedragen
heeft dat de inhoud van onze dikke envelop alras verdwenen was in de konttès
van de lokale uitbater. Wij realiseren ons
inmiddels ook dat uitlatingen als'één vur
de hil tént, beter gedaan kunnen worden
in de laatste trein naar Helmond dan in
een stampvolle Vierspan. Ook uitlatingen als 'gooi 't er mar gelijk in, bij de
lokale frietboer blijken uit den boze. Al
met al bleef na de carnaval de voering
van ons knip lelijk in zicht en dus werden diverse plannen beraamd om hierin
verbetering aan te brengen.

handelsgeest
We besloten ons te storten op de niet zo
heel erg intensieve veehouderij, maar de
aanschaf van enige scharrelvarkens
bleek geen onverdeeld succes.
Niet alleen bleken de beesten zich zo te
hechten .aan hun woonstee dat we ze bij
een onverhoedse uitruk niet uit de
wagens konden krijgen, ook de jongens
van hierlangs begonnen te klàgen over
géluidsoverlast en een alles doordringende stank.
Het vrolijk geknor en oorverdovend
gewiek konden we nog wel rechtvaardigen onder het mom van een uitwisseling
met enkele collega,s uit het Limburgse
~aar de penetrante geur bleek niet goed
te praten en inderdaad niet te harden.
(en onze buren zijn toch wel teen en
taander gewend; zij huizen met velen op

onwil en tegenslag
Een en ander liep ni t geheel zoals wij
het gedacht hadden. De landbouwer
wiens varkens wij na een urenlange strijd
uit de mestput konden bevrijden, bood
ons achtereenvolgens een worst, een
ham, zijn vrouw en tenslotte een half
varken aan maar weigerde categorisch
zijn portemonnee te trekken. Hoewel
sommigen van ons met een scheef oog
naar 's mans dochter keken weigerden
wij uiteraard iedere vergoeding in natura. Na een onverhoedse uitval en een
kleine worsteling moesten wij genoegen
nemen met de inhoud van de portefeuille van de aldaar inwonende grootvader:
zes knopen en een dubbeltje. De kat die
we, na een zeer paniekerig telefoontje .
van een huilende dame, met een inderhaast uit Helmond opgetrommelde ladderwagen uit een boom wisten te plukken bleek plotseling geen eigenaar meer
te hebben toen we de rekening presenteerden. Het beest jaagt nu tot onze volle
tevredenheid op de hordes kakkerlakken in onze kazern . Ook bij brand
waren de doorzichtig excuses niet van
de lucht.
Smoesjes als 'alles ligt nog binnen, wanneer het huis in licht rlaaie stond, werden door ons niet g pikt, wie gaat er
immers zonder geld van huis?
Op zo,n moment lieten wij, hoofdschud- .
dend over zoveel onwil, de boel de boel.
Al met al bleven wij weinig liquide en
kwam de Open Dag steeds dichterbij ...

waar rook is •••
De spectaculaire 'rookcontainer" steevást een trekpleister op dit soort evenementen, bleek ook een te hoge aansla_$ te
gaan plegen op ons beperkt budget,
maar ook daarvoor vonden wij alras een
alleszins redelijk equivalent. Een 's
nachts op een -letterlijk- onbewaakt
qgenblik van ee~ lokaal transportbedrijf
gekende gigantische zee-container ,
bracht uitkomst. Vakkm,idig werd er
door onze specialisten een doolhof in
gelast welke in geen enkel pretpark zijn
weerga kent. Zelfs onze bouwçrs hadden
de grootste moeite de uitgang te vinden
en kwamen soms pas na enkele dagen
tasten naar buiten. Uit voorzorg hebben
we onze creatie nog laten keuren door
een zeer ervaren medewerker van de
veiligheidsinspectie en zelfs die had geen
enkele op- of aanmerking; hij is naar binnen gegaan en we hebben niets meer van
hem vernomen. Achteraf bezien hadden
we de rook misschien via slangen
van buitenaf toe moeten voeren
en de stapel autobanden niet
binnen moeten verbranden. In
dat geval hadden de bezoekers
die wèl naar buiten kwamen niet zo,n
last gehad van derdegraads brandwonden veroorzaakt door de roodgloeiende
wanden. De in serieuze ademhalingsmoeilijkheden verkerende bezoekers
deden het overigens erg goed bij onze
gewaardeerde collega's van de GGD die

Natuurlijk hadden wij u nog graag uitvoerig verteld over alle andere nood. grepen waarmee wij onze open dag
tot een ware happening wisten te
maken. Over de lotus-slachtoffers
die we, hoewel niet onverdienstelijk geschminkt, met de onbaatzuchtige hulp van het àrrestatieteam van· de buren wisten te
transformeren tot zeer realistisch
schreeuwende verkeersslachtoffers.
Of over de plaatselijke notabele bijvoorbeeld, die de demonstratie van de
mobiele eenheid van de politie tot een
groot succes maakte. Nadat wij op vakkundige wijze onze knip- snij- en hefwerktuigen hadden gedemonstreerd op
. zijn gloednieuwe BMW ging hij op zo,n
dramatische wijze tekeer dat de potige
dienders er hun wapenstok aan vol hadden. Van nog vele andere sappige details
hadden wij u graag deelgenoot gemaakt.
Maar helaas, onze ruimte in deze krant is .
bepèrkt, wij moeten het hierbij laten.
Graag spreken wij u
volgend jaar weer.
Het ga u
goed en ons
ook.
Joost
van den Broek:;
commandant
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Gedacht
Gij l!rijsend zwart loeder
Con1us Frigilegus
UnJccaliën ziin een bron van ergernis,
zo ook uw schril gekrijs

,

van woonhuis

té>t utiliteitsbouw

Of het nu gaat om uw eigen knusse nestje of om een
groot gecompliceerd gebouw. van Nunen aannemersbedrijf bv is uw perfekte partner voor alle bouwwerkzaamheden. Een kwalitatief zeer hoogstaand
bedrijf dat al verschillende generaties lang in de regio
Deurne en daarbuiten aktief is. Een bouwbedrijf dat op
ideale wijze vertrouwd vakmanschap kombineert met
moderne bouwtechnieken. Een hechte ploeg uitstekende vakmensen staat klaar om elke bouwopdracht

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

101

ind•p;.tj~u~tt~::· Nunen ~n
G. Bildersstraat 4, 5753 DE Deurne

u~

aannemersbedrijf b.v.
tel.

0493-31~120

fax '0493-312454

PERFEKT BOUWEN VOOR 1TOT1000 PERSONEN

1-----------1[i{!j ,' {J FOTO

0 zwart-blauwe splijt~am der
dorpsgemeenschap
Ook wiekend op doordeweekse dagen
Huizend aan de boorden van de Vlier
in hoge bomen klinkt uw schor gezwatel
De een 'lijn lust, de ander een gruwel

En....
Langs het tuinpad van mijn vader
Waar de hoge bomen staan
Krijst de schruftkraai
doet horen en ven vergaan
De Hei
niet langer woest en ledig
eveneens geplaagd door het uit-werp-spel
der Roek
Goede raad is duur,
de oplossing is zoek.
Als....
Langs het tuinpad van mijn vader
toch eens kastanjebomen hadden
gestaan. ...
(Uit: Mijn pseudomein, najaar 1998)

VIDEO AUDIO

CARNAVAL-VASTLEG

.

FOKA, specialist in

. -....·

foto, video, en audio

makelaarskantoor

FOKA FOTO VIDEO AUDIO
. Kerkstraat 8, Deurne, tel. 0493-312687

VAN SANTVOORT &
VAN SANTVOORT BV

Voor kousen en sokken Uw speciaal:z:aak

VOETIEK

architektenburo

Voor kwaliteit en sortering

VAN SANTVOORT BV

Panty's - sokken - truien - vesten

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

M;_olenstraat l 5b - Deurne
Telefoon 0493-310775

Helmond,
Kasteellaan 12
Tel.: (0492) 525552
Nuenen,
Berg 2-4
Tel.: (040) 2833708
Eersel,

·

Begunstigers
van de
Peelstrekels
Happ-in, petit restaurant
Garage van Ham
Ad Obers, rijwielen

Eikenburg 5

Tel. (0497) 513393

Reusel,
Lensheuvel 1 1-m
Tel.: (0497) 642867

Driessen Bratiek
Hoogers Schildersbedrijf

BAKKER NICO JACOBS

Sjampoo, kapper
Fargo kapper
Goossens automaterialen
architektenburo
HELMONDSEWEG 66
TEL: 314608 FAX: 321457
WINKELCENTRUM KOOLHOF
TEL:315432

p. ceelen

avb-bna
p. v. wetten ing

/

stationsstraat 83 deurne'
tel. 0493-3111 77
fax 0493- 32 28 12

".:Y
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Vescom, wandbekleding
Swinkels, ass/makelaar
Van Hooft, juwelier
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Rosenmontag met de Prinsengarde.

INMEMÖRIAM

Onder organisatie van de Prinsengarde van de Peelstrekels g?at ook dit
jaar op Carnavalsmaandag 15 februari weer een groep Rosenmonta~
gangers op stap in Deurne. Deze groep wordt de gehele dag begeleid
door het fameuze blaasorkest "Krek Goe" en zal gedurende het eerste
deel van het programma worden vergezeld van de Prins der Peelstrekels
met zijn gevolg.

In oktober kreeg het bestuur van
Stichting de Pee/strekels het droevige
bericht dat oud prins AD v. d
LINDEN was overleden.
In 1963 was Ad de 5e prins van
Stichting de Pee/strekels en heeft aldus mede ·aan de opbouw. van onze
carnavalsvereniging b!jgedragen; In
deze beginperiode was hij een van de
uitdragers van het carnavalsfeest wat
op dat moment nog in de kinclerschoenen stond
Mede dankzij zijn inzet is carnaval
.uitgegroeid tot hetgeen het heden ten
dagen is geworden.

J'{ins Ad II/ en de prinses van Rosenmontag 1998, Marina van Tuyl
Het programma is dit jaar afwijkend
van de laatste jaren en zal om 11. 00
u'ur starten met een Carnavalsoritbijt
bij Hotel Stationszicht. Dit ontbijt
wordt tegen een carnavaleske prijs
aange.boden en u kunt hierop inschrijven van 7 t/m 13 februari a.s.
bij Hotel Stationszicht. Na het ontbijt, omstreeks 12.30 uur gaan de
alternatieve Raad van Elf en de
Peelstrekels onder begeleiding van
Krek Goe op een open wagen naar
het centrum van Deurne om daar als
eerste een bezoek te gaan brengen
aan de Zanzibar. Tussen 13. 00 en
14.30 uur wordt aldaar de Prins of
Prinses van de alternatieve Raad
onthuld en zullen de nodige officiële

zaken worden afgewerkt. Hierna
gaat het gezelschap van de Pedstrekels haar eigen- programma vervolgen.
Het Rosenmontag-gezelschap zal
achtereenvolgens de navolgende
horeca gelegenheden bezoeken:
14.30-15.30 u.: De Potdeksel
15.40-16.40 u.: De Rode Leeuw
16.50-17.50u.: DeMert
18.00 -19.30 u. : De Peelpoort
Tot slot zal in de Peelpoort de alternatieve Prins(es) weer "afgaan" en .
terugkeren onder het volk.
De commissie Rosenmontag hoopt
velen van u te mogen verwelkomen
voor een grandioze dag.

Na 10.000 foto's
is het genoeg.
Het i~ allema~l 22 jaar geleden begonnen bij de Pottenbakk~rs in Zeilberg.·. Daar 'maakte ik voor de eerste
keer in m'n leven foto ' s voor de carnavalsvereniging. Na vijf jaar Pottenbakkers had ik het wel gezien en · ·
ik had me voorgenomen om nooit
meer met carnaval te fotograferen .
Dat is dus niet gelukt. Het jaar daarop belde me Huub van Kessel, Huub
was Prins bij de Peelstrekels en was
op zoek naar iemand die met carnaval foto's wilde maken. Na eep aantal koppen koffie en goei 'buurt' bè- ·
sloot ik om maar weer JA te zeggen .
Maar met de duide1ijke af~praak dat
het maar voor één jaar zou zijn. Bij
dat ene jaar zijn er nog zestien bijgekomen. En ik heb het jaren gezegd: "Ik stop". Maar iedere keer
plakte ik er weer een jaar aan vast.
Het was gezellig, fijne sfeer, leuke
éontacten, lekker pilsje, enz. Carnaval had me te pakken. Ik kwam er
achter dat carnaval een groot feest
kan zijn, als je maar weet hoe je dat
moet vieren. De Peelstrekels wisten
(en weten dat nog steeds) dat. heel
goed te vieren.
·
In al die. jaren heb · ik ' n hele club ·
zien komen en gaan (behalve Sjef
Geerts). Een serie vorsten, Prinsen.
en Raadsleden en andere carnavalvierende lotgenoten. 22 Jaar achter
de catp.éra, gemiddeld z_o ' n 4 à 500
foto '. s per jaar, dan zijn er dat inderdaád bijna 10.000: 'Ondertussen .heb
. ik-intern van de Peelstrekels àfscheid
geqomen. Peelst(èkels, bedankt voor
de "moofo jaren).' wàarin .ik veel heb .
geho.ten en met v~el mensen kennis
lieb_ !lloge~ ·maken. ·

Dansmarietjes
Hoi, mogen wij ons even voorstellen?
Wij zijn de dansmarietjes van de
Peelstrekels: Renske, Britt, Romy,
Kim, Minke, Marloes en de twee
nieuwelingen Margreet en Karlijn. .
Vanaf half september is Christine van
. de Anker met ons bezig geweest om
weer een mooie dans voor jullie in
elkaar te zetten. En het is ons heel
goed gelukt.
Vanaf dit Jaar hebben wij twee nieuwe
begeleidsters,
weten Judith en
Myra. Henriëtte Martens is er~ na 6 Jaar
mee gestopt.
Henriëtte, namens alle dansmarietjes
bedankt voor alles wat je voor ons.hebt
gedaan en voor de loi die we met jou
hebben gehad.
De dansmarieyes van 1998, achterste rij vlnr: Wie~e van Osch, Renske v.d
Groetjes en tot zien met het carnaval!
Steen, Sandra Welten en Kim Jansen. Voorgrond vlnr: Romy Goërtz, Brit
Goërtz, begeleidster Judith Ennenga, Minke Jansen en Marloes Aldenzee.
De dansmarietjes.

te
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CARNAVAL 1999
DANS-

en FEESTCEN_TRUM
'

...."oceo

.

··MANDERs··
Spoorlaan 9 - Deurne

uitgaanscentrum

e'l>h'lV'll
. Vrijdag 12 februari:

· Jeugd carnaV'alsbal
11 t/m 15 jaar
Aanvang 19.00 u. - 23.00 u.

Café-biljart DE TAPPERIJ
Re6identie POTTENBAKKERS ZEILBERG

Zaterdag 13 februari:

Kindermatinee
voor kinderen t/m 8 jaar onder begeleiding
Diverse optredens clowns
Springkussen aanwezig.
Aanvang: 14.00 u. - 17.00 u.

Vrijdag 12 feb .: HALVE ZOOLE BAL
Met o.a. HENK WIJNGAARD
En DE KLUTSERS

Zondag 14 februari:

OPTOCHT.
Geopend van 13.00 u. - 17.00 u.
BAL MASQUE, aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 13 feb. : OLIVER

.

~

Maandag l5 februari:

Entree jeugdeamaval: il 3,50.
Kinderen blijven binnen en worden enkel onder begeieiding van
ouders buiten gelaten. Er worden geen alcoholische dranken
geschonken aan jeugd. Voldoende toezicht aanwezig.

Zondag 14 feb .: Kinderbal
m.m.v. Clown JOPPIE
Zondagavond: VIVELEVINK

..

Jeugd carnavalsbal
11 t/m 15 jaar
Aanvang: 19.00 u. - 23.00 u.

"

.eJ!'. ·.,
~
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• Viagra: Elke slappeling staat d'r op!

•

De nieuwste kermisattractie:
Spacecakewalk

··Een verstandig bouwvakker is
· iemand die gezond heit.

•

Een mannelijke opblaaspop heeft
een kunstfluit.

Met de Carnaval

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

COLOFON
Jaargang 40 No. 1
Carnavalskrant "de Pee/strekel" verschijnt éénmaal per jaar in een oplage van
ruim 6000 stuks. De krant is het werk van
de commissie krant van sticht.ing de Peelstrekels. Deze commissie is als volgt samengesteld :

.....2;

.

Hoofdredactie
Marian Brood, Marcel van Nunen.
Redactie
Hans van Bommel, Marcel Kooien
Layout/vormgeving
Peter van Oosterhout.
Advertentieaguisitie
Fons Vullings
Logistiek manaier
Coen van den Berkmortel

10 .

Fotojournalisten
Beitske Vogel, Peter van Oosterhout,
Judith Ennenga, Marius van Deursen.
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 nemen. Woont u
buiten Deurne dan J:ieeft u helemaal pech
gehad! De Pee/strekel ontvangen op uw
(winter)vakantieadres ·behoort daaren-

Maandag 15 feb.:
Maandagavond:

15.11 uur: MATINEE
LITTELE EARTH BAND

Dinsdag 16 feb.:
Dinsdagavond:

15 .11 uur: MATINEE
LITTLE EARTH BAND

•

Knutselgereedschap van de Peuterspeelzaal : Kinderschaar.

•

Verwarmingsgladiatoren

•

•

Niet al te intelligent persoon die
pomp bedient: Pompoen.

Verpietersma

_De sleutel voor gezelligheid en
sfeer
Carnaval maandag:
"Rooi hoedjes fist

tegen wél tot de mogelijkheden. Gelieve
de kosten van heen- en terugreis, alsmede
een veertiendaags verblijf, van de krantenjongen vooraf te voldoen. De Pee/strekel wordt u dan kosteloos overhandigd.
Verantwoording
Alle kolder en quatsch is voor 99,8 %
van eigen hand, mocht u onverhoopt een
geval van plagiaat in deze krant tegen het
lijf lopen, gelieve dan schriftelijk te reageren. U krijgt . dan een nieuwe krant
waaruit de gewraakte passage(s) verwijdert is (zijn).
Milieu
De (stuk)gelezen Peelstrekel liever niet
met het oud papier aan de wég zetten.
Gebruik in erpelschèllemèndj.e heeft de

voorkeur boven het vouwen van papieren
hoedjes/boo~jes/vliegtuigjes/etc.

Her en Derries
Het betreft hier woordgrapjes of zeer
korte mijmeringen. Veelal verschijnen ze
her en der tussen advertenties. Ze hebben
enkel tot doel u een glimlach te ontlokken, geen O\'erbodige luxe in deze loodzware krant.
Pasterop !!!
.
In het Jaar 2002 vieren de Peelstrekels het
44-jarig bestaan.

Tot slot
Naast een bijzonder goed 1999 .wenst de
commissie krant u veel leesplezier en een
prima carnaval 1999 toe!
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Bedankt
Zoals het in elke andere vereniging voorkomt, hebben ook dit jaar enk~le
personen binnen de Peelstrekeis aangegeven te willen stoppen met hun
activiteiten.
Allereerst wil ik mede namens de Peelstrekelrijk àp te krikken tot het
Peelstrekels onze ex-prins Ad III, ex- niveau waar we nu. zijn. Dankzij zijn
prinses Anja en hun kinderen' Twan inspanningen kunnen we als carnaen Sandra bedanken voor hun inzet valsvierders in het algemeen en ais
en inbreng tijdens carnaval 1998. Het Peelstrekels in het bijzonder, trots
was een goede, gezellige carnaval die concluderen dat carnaval weér leeft
mede gestalte kreeg door jullie op- in het Peelstrekelrijk en dat carnaval
treden als Prins en Prinses: 'ut war een mooje toekomst tegemoet kan
zien.
schon' .
Maar niet getreurd, Ad heeft toege- De Peelstrekels hebben reeds op een
geven aan het. verzoek van de Peel- informele manier afscheid genomen
strekels om toe te treden tot het Be- van Geerd, en tijdens de Prinsonthulstuur: Hij gaat dus niet verloren voor . ling heeft Geerd afscheid genomen
van zijn eigen Peelstrekelspubliek.
de Peelstrekels.
Maàr ook de mensen die in jullie Geerd, en uiteraard ook zijn vrouw
kielzog carnaval "vierde_n wil ik be- Tineke, nogmaals bedankt voor jullie
danken. Ik denk dan met name aan inzet. Tegelijkertijd wil ik van de
de familie, vrienden, bekenden, col- gelegeriheid gebruik maken om onze
lega' s en de buurt van onze Prins en huidige voorzitter Wim Berkers, en
Prinses.
zijn vrouw Anny, veel succes toe te
wensen.
Hoffotograaf.
En last but not least wil ik iedereen
Ook een woord van dank aan onze die op welke manier dan ook betrokhoffotograaf Peter van Oosterhout ken is bij de Peelstrekeis, actief dan
die te kennen heeft gegeven zijn fo- wel passief, bedanken voor hetgeen
to- rolletjes aan de wilgen te hangen, . zij allemaal voor carnaval in het Peelen dit na liefst 18 jaar. Ook Peters strekelrijk doen.
inbreng bij de Peèlstrekels gaat niet
verloren, want tezamen met de cie. Vorst Hans
Krant, is deze carnavalskrant die u
· nu aan het lezen bent, mede van zijn
HAARSTUDIO

f!}1 HEESAKKER.S
~ASSURANTIEN
Stationsstraat 31, Deurne 0493 - 31 53 53

&n cJterlc team in zekerheden
• Binnenlands Viagra nieuws : Ook de
Nederlandse staat!

••

$

e
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h~nd .

• Ontwikkelingshulp : De Nederlander
geeft te veel per missie.
@

•* • •
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•
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Nancy van Lieshout
Kerkstraa t l a. 5751 BG Deurne
Tel.: 0493 - 3 1 3254

Voor dames en heren

• Winkeldiefstal
_ Gisteren is er weer een winkel ge'stolen. Dit is nu al de vierde in drie
weken tijd Zo houden we geen
winkelcentrum meer over.

•

Spieqel

•

Voorzitter.
Een speciaal dankwoord gaat tenslotte uit naar onze ex-voorzitter
Geerd Jansen die door te drukke
werkzaamheden zijn voorzitterschap
niet meer voor de volle 100% kan
uitoefenen. En wie Geerd goed kent,
weet dat hij alleen voor de volle
100% wil gaan en riiet minder. Destijds
binnengehaald
als
nietcarnavalsvierder is hij er uitstekend
in geslaagd om carnaval binnen het

reclames t udio

b.v.

Reclamestudio BV Molenstraat 28 575 1 LD Deurne Tel. 0493 317183 Fax 0493

Wij wensen iedereen met carnaval heel
veel lol
Wij staan garant voor ·n lekkere "oliebol"

Oliebollenkraam

AD HEESAKKERS
Stationsstraat DEURNE-GEMERT

Heeft u in koken geen zin
Een hapje van ons gaat er altijd in.

Snackbar

RINY VAN VEGHEL -'
Stationsstraat 64 - Deurne - tel. 317581

f!e prif!Se~ijke fami.(ie, y/nr: Twan, Sandr.a, prinses Anja en prins Ad /Il .
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2069, EEN·· PEEB @DYSSEE
Sensationele toekomstroman van Deurnese schrijver

Helmond

Van drie onzer verslaggevers

Ik vroeg een willekeurige voorbijganger wat hij vond van de prins.
Hij antwoordde: 'Welke van de 57?'
Ik zei : 'Pie van BV de Peelstrekels
G.m.B.h. natuurlijk!'
Hij weer : 'Oh, da's unne heeeele skone, mér die van ons is veul betterl' Ik :
'Komde gij uit Hellemond?'
Hij : 'Kende ge dè heure?'
Ik : 'Ja nog steeds""""""'

D E U R N E -De Deurnese .sciencefictionschrijver Corneel Amok heeft onlangs de laatste hand gelegd aan zijn Magnus Opus: "2069 EEN PEE.L
ODYSSEE". Het was enige redactieleden van de Pee/strekel vergund een blik
te werpen in de drukproeven. De constatering dat het hier een waar meesterwerk betreft is meer dan op zijn plaats. Met toestemming van de auteur
publiceren wij enige stukken uit het, heel1oepasselijk, 2.069 pagina's tellende boek. Het betreft gedeelten uit het voorwoord en passages uit het llde
hoofdstuk.
'

(Uithet voorwoord)
(-)." maar anders dan menig Deurnenaar begiftigd met de gave van het
schrift of de fijne kunst van het welbespraakt onder woorden brengen van
allerlei onderwerpen, heb ik gemeend
niet te moeten verwijlen bij wat is
heengegaan, vervlogen in de tijd. Deze
lieden, (hun aantal vertoont overeen. komst met het inwoneraantal van de
gemeente) kunnen niets anders dan afgeven op de huidige tijd en koesteren
vaalbruingekleurde en gekartelrande
beelden uit het verleden. Ik heb besloten mij op te laten slurpen door een
toekomststofzuiger, hangende onderaan een buitenaards ruimteschip" welke
· me diep in de 21 ste eeuw heeft uitgespuwd. Daar belandde ik in het jaar
2069 en in Deurne c.a" Het ·is het-jaar
waarin de 1OOste sterfdag van Hendrik
Wiegersma wordt herdacht en het gereedkomen van het centrumplan Zuid
· fase illa, vierde herziene versie, wordt
gevierd. Ik heb waargenomen wat er
van het dorp Deurne is geworden, hoe
het de verenigingen is vergaan, hoe de
herindeling heeft uitgepakt, etcetera,
etcetera. Ik neem u aan de hand en u
volgt me bij mijn omzwervingen door
dat Deurne van straks. (-)

En hiermee besluiten wij onze blik in
de drukproeven.

(Uit: Hoofdstuk 11.)
Waarin ik een bezoekje breng aan BV
de Pee/strekels G.m.B.h., opgericht te
1958 en bestaàruie 111 jaar.

2069 EEN PEEL ODYSSEE
Auteur: Cornea! Amok
ISDN993107715754
DN/1999/0.K.O.Lé/11
2.069 pag.
77 Euro (ongebonden versie, enkelzijdig bedrukte pagina's)
99 Euro (gebonden versie)

Overdekt marktterrein
Die dag·besloot ik (Corneel Amok is
hier aan het woord. red.) mij te begeven naar het stadsmidden. Zoals u weet
i~ Deurne een stad (zie ook de hoofdstukken 1, 2 en 8), vanwege de vondst
der stadsrechten in juni 1999. Dit
stadsmidden bevond zich waar zich in
"onze" tijd de Walsberg bevindt, maar
waar na de Vliervloed van eind 2001
en de Haageindse hagelbuien van begin
2002, geen sprake meer van .is. Op het
immense overdekte dorpsplein (van· h
d
bli'ft
.
n
wege nosta1gisc e re enen ~ · me
Deurne in de ~eeste gevallen een dorp
b t
el h ·
). t t
noemend ~ aa .teekn on allgez .se ap,
gecape en ges o en en en 21en op
- een bordes zo 1ang al s een hocnaar
keyveId .

57 Prinsen

NatuurvoedingBwinkel

De gezond5te winkel van Deurne
Natuurvoec:Ung, Homeopathie, Fythothera pie

MAR'f1NE'f11

.
.
.
.
gezellige mu21ek mt 57 kapellen die
Ik
b" all
Il
W
e aar IJV en en aanvu en.
arme
· chocolademelk, Peelneuten, gevulde
koeken en hier en daar wordt door een
.
.
enkelmg
. deen dorpskom soep met ballen
genutt1g .

Hedege wa te onderhauwe
of te verbouwe
dan kandege gewoon
op ons blieve vertrouwe

~ Aannemersbedrijf

~Kusters Deurne B.V.
Tel.: 0493-319390 Fax: 04g.3-3235 l 0

Voor al uw

nieuwbouw~~·

verbouw
onderhoud
bouwservice

CAFETARIA
DESMULHOEK

Helmondseweg 65 - Deurne -tel. 31185
Dagelijks geopend van 12.00-24.00 u.
Zaterda s van 12.00 - 20.00 uur

,.- U.NSTERS
-·
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Leuteluitreiking

Op het bordes staan alle 57 prinsen van Het is, navraag leert me dit, de dag van
Deurne naast elkaar, hiermee gelijkheid de Leuteluitreiking. De Leute! is het
ten toon spreidend. Ik zie éle prinsen apparaat waarmee alles wat het gehele
van
Helenaveen,
Griendtsveen, jaar op lot heeft gezeten ontloten kan
Geldrop, Mierlo, Nuenen, de Achtse worden. Het kost me enige moeite om
Barrier, Neerkant, Prins Berry de een juiste verbinding te leggen met ·wat
LXX:ste van Laarbeek, Zeilberg, Bakel, wij in onze ,dagen· Carnaval plegen te
(Ongeveer aan het eiruie van het
Gemert, 't Kerkeind, de Busseltjes, enz. noemen, maar het festijn dat ,ik aan, voorwoord, dat. zo'n 25 pagina's beenz. Veelkleurig zijn de vaandels, luid schouw js onmiskenbaar Carnaval!
slaat. red)
de ~ederen en allen strooien kwistig
- (-) Mocht u, na het lezen van dit boek,
met confetti, dat via een ingenieus Carnaval 2069
zich de illusie maken de toekomst naar
systeem uit de overdekte hemel lijkt Carnaval zoals het .gevierd wordt in
uw hand te kunnen zetten""" dan
neer te dwarrelen op het grote plein. Er 2069. Daar de Peelstrekels dit jaar 111
moet ik u teleurstellen! Alles wat u nu
staan zorgvuldig overdekte kraampjes jaar bestaan en het nog maar ·10 jaar
onderneemt heeft u re.eds ondernomen
van Vietnamese makelij waarin allerlei duurt eer het 2079 is (Dan wordt geen verandert niets aan de Toekomst!
lekkerriijen verkrijgbaar zijn. Er klinkt vierd dat de Peelstrekels 11 x 11 jaar
bestaan) is er extra uitgepakt. Op de
C(arnavals) D(rive) die gratis wordt
uitgereikt staan tal van leuke verhalen
te lezen, zijn een hoop beelden van de
optochten van voorgaande jaren te bezichtigen en is er zelfs een reportage
over hoe carnaval 77 jaar geleden werd
gevierd onder leiding van prins Jo 1. De
AUTOWASSERETTE
mensen lachen als ze de oude beelden
Uw specialist op schadegebied
Paul Gabrlëlstraat 14- Deurne - Tel. 0493-311063
zien, ze kunnen maar· nauwelijks bevatten dat men vroeger van papier las
en dat de carnavalskrant door een gleuf
in de deur moest worden gepropt.

R. ,.. AUTOSCHADE

Winkelcentrum "De Martlnet"

W. DE GROOT
Machines en gereedschappen
i•

Fabriekstraat 6 - Deurne
Tel. 0493-312171
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.De Zultkoppen en D'n Biels

~-

De Zultkoppen reiken sinds Carnaval 1994 jaarlijks de onderscheiding D'n
C.J.N. Manders, Accountant Administratieconsulent
Biels uit. Deze onderscheiding geeft de binding aan tussen De Zultkoppen,
M.J. Manders, Accountant Administratieconsulent
Hotel Stationszicht en het spoor. Ook valt te denken aan ondersteuniög, lasFederatie Belastingadviseur . ,
.
tendrager, onderdeel van een netwerk, belangrijk voor verdere ontplooiing
Derp~~~~~~~t 9 \ Telefoon (0493 ) 31 32 63
en maatschappelijk-economisch functioneren, alsmede het gaan in verschil5750 AC Deurne
Telefax (0493) 32 09 32
lenderichtingen.Daarnaastkansprakezijnvaneen''dwanligger".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• JU- en mijmeringen.
• Heteluchthaven
Aan de hand van deze symbolische
betekenis en de daarvoor vastgestelVoor ~I u\v ve1f, nJas
de voorwaarden wordt bepaald aan
be~rn n g en schilde rwerken.
1"
1
wie deze onderscheiding wordt uitKop:'·'ll'~ S<.:hikkïbed rijf
I<
gereikt. D'n Biels wordt in 1999
I•
/,c ii tJhi;~cstrna t 41
1
voor de 6e maal uitgereikt. Traditie1~~.... ----Jl.--r- ---- ' 5'.'S J Ll-1 .Dcunle
11
getrouw vindt deze uitreiking plaats
li
1iJh ~~'-SCHILDERSBEDRIJF i telefoon 0493-312182
op Carnavalszaterdag tussen 21. 3 0
en 22.00 uur.

{g

lil!~~
1!.

Koonens

De uitreiking zal geschieden door
Geerd Jansen die in 1998 D'n Biels
kreeg overhandigd door Jan Liebreks
(D'n Biels 1997) In 1998 geschied:de deze overigens in het bijzijn van
vele aanwezigen en genodigden en
uiteraard Prins Ad III en Prinses
Anja en hun Peelstrekelgevolg in de
Residentie van De Zultkoppen: Hotel
Stationszicht aan het Zultkoppenplein.
Ook niet weg te denken is het gebeuren op Carnavalsdinsdag. En wel de
traditionele krentenmik, hanebillen en
roggebrood met zult. Deze krentemik wordt met muzikale begeleiding
van Krek Goe opgehaald in Bakkerij
van de Mortel in de Molenstraat en
daarna in de Residentie aangesneden
door D'n Biels 1999 en de Prins
1999.
Wilt u dit alles eens meemaken, zorg
dan dat u erbij bent. l5 bent van harte
welkom op carnavals zaterdag vanaf
21.00 uur. De Peelstrekel z1Jn er
zeker. En bezoek ook het vervolg op
Carnavalsdinsdag vanaf 11. 3 0 uur.

~
Roode Leeu11r
Lekker lunchen,
dineren, uitgaan.

/

Geerd Jansen d'n Biels van 1998
Next, staand vlnr: Linda Broers, Lieke van Bree, Karlijn Berkers, Inge Meulendijks,
Joska Gloudemans, Mandy Jansen, Anne-Mijke Berkers. zittend vlnr: éorine v.d.
Mortel, Els v.d. Einden, Anny Berkers, Sarah Smulders, Marion Geven (gestopt).

Wij, de meiden van showgroep Next
willen ons even bekendmaken, voor
zover juÜie ons nog niet kennen. Wij
treden namelijk al vele jaren op als de
showgroep van de Peelstrekels. Wij
zijn een kei enthousiaste groep van elf
meiden.' De groep wordt stevig bijeengehouden en begeleid door onze enige·
echte Anny Berkers, die met veel
enthousiasme de ' choreografie voor
haar rekening neemt,
Hopelijk tot ziens bij een van onze .
optredens ! !

Hoi ! Ik ben Anne-Marieke Meulendijks, ik ben 18 jaar en ik ben de nieuwe bij showdansgroep Next van de
Peelstrekels. Ik heb altijd al graag
gedanst, ik heb 6 j~ar bij dansgroep de
Dinky Dancers gezeten. Toen ik
d~armee ges.t opt was, wilde ik eigenlijk wat anders, maar het is tóèh weer
dansen geworden. Toch wel een zeer
goede keuze, · warit hét is ontzettend
gezellig ! (Zoals ik al van iedereen
·gehoord had). Toen ik de eerste les
kwam kijken, werd ik meteen ingepland door Anny voor de dans van dit
Karlijn, Anne-Mijke, Lieke, Jo ska, Jaar.
Corine, Inge, Linda, Mandy, Anne- · Ik ben nu flessen geweest en ik merk
Marieke, Els en Sarah.
wel dat er naast kletsen ook wel ge. werkt wqrdt, binnenkort gaan we ook ,
. op zondagochtend oefenen. Mäar dan
krijg ik tenminste de dans van vorig_
AUTOPOETSCENTRALE
AUTOWASPLAA TSEN
jaar onder de knie, die gaan we doen
bij de onthulling van de Prins. Nu denk
Heuvelstraat ~-7 Tel. 0493-312394
ik dat ik alles wel zo'n beetje verteld

Dielissen

SPl;CIALIST IN HET REl.NIGEN VAN:
Boeren bruidsspaarzegels.
Vanaf hede zijn er Boerenbruidsspaarze=el te koop. Spaar ze allemaall

. PERSONENAUTO'S BEDRIJFSAUTO'S CARAVANS
. 30 METER LANGE AUTOWASSTRAAT
5 HOGEDRUK WASBOXEN

/

heb, dus wil ik alleen nog maar zeggen: eeo te gekke Carnaval . en tot
ziens op de Carnavalsavonden
Anne-Marieke Meulendijks,
lid showgroep Next.
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