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in hotel - café - zaal

·STATIONSZICHT
in Deurne - tel. 312955

Zaterdag:

ZUL TKOPPENA VOND
· Aanvang: 21.00 uur, muziek: Krek Goe en VTO-orkest.
Uitreiking van D'n BIELS 2000 met bezoek van
Prins Twan d' n Eerste en zijn gevolg.

Zondag:

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

Maandag:

//

,/111

CARNAVALS ONTBIJT, <l.anvang 11.00 um
- rri.m.v. Krek Goe, Rosenmontag, Prins Leon d'n Twidde
en zijn gevolg. ·
·

KINDERCARNAVAL, van 14.ÖO t~!:{.z~~o uur
.-

Dinsdag:

KRENTEMIK MI ZULT

ir'_

.,· ' ''

Vanaf 11.00 uur bij de "ZULTKOPPEN", m.m.v. Prins
Leon d'n Twidde met zijn gevolg en D'n Biels 2000.
Muzikale omlijsting: Krek Goe en het VTO-orkest.
Woensdag:

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

HARINGSCHILLEN, vanaf 14.00 uur

ELKE DAG CARNA V ALSMENU' S
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friture
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De Albatros
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Uw gastheer & -vrouw: Rudy & Antonine van den Broek
Onze openingstijden:
Dinsdag : 16.00 uur t/m 23.00 uur
Woensdag t/m Zaterdag : 12.00 uur t/m 23.00 uur
Zondag : 12.00 uur t/m 21.00 uur
Maandag : gesloten

1

Gon, Jozef en medewerkers wensen iedereen een prettige carnaval.

Molenstraat 67 - Deurne - tel. 31 71 91
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"Wij, Prins der Peelstrekels"
Proclamatie
Het zijn spannende tijden als jij alleen en natuurlijk ook je
prinses weten dat je gekozen bent. Vaak is de nieuwe prins
onderwerp van gesprek en omdat niemand weet of verwacht
dat je prins zult worden, is het schitterend om mee te doen
aan de gesprekken en speculaties. Geweldig om de ~e
zichten te zien van eenieder die denkt te weten wie de
nieuwe prins zal worden. Carnaval begon voor mij al
toen een der wijze mannen op een avond belde ...... .
Spannend, een hele grote eer, gezellig, plezierig, belangrijk, '"'
kortom wij zullen er iets van maken. Ook Leontme en onze
kinderen Margreet, Thijn, Anneloes en Maud staan klaar
om hun beste beentje voor te zetten. Daarom nodigen·wij
jullie allemaal, peelstrekels en peelstrekelinnekes van harte
uit om met ons mee te doen en er een geweldige carnaval
van te maken, vandaar ons motto, zegt het voort aan ieder .
die je ziet,

Wáj b(r)ööwe 'r 'n fistje van,
b(r)ööwde gállie mee.
(wij b(r)ouwen er een feestje van, b(r)ouwde jullie mee)

Alaaf,
Twan d'n Eerste

;\"
1.

en Prinses Leontine.

Nu is het mijn beurt !
In het land der Peelstrekels is een
prins koning. Dit koninkrijk is van
tijdelijke aard. Al mijn voorgangers hebben dat ook ondervonden Prins Leon samen met zijn
prinses ~arlies en hun zoontje
Sam als laatste regeerders. Zij
deden het geweldig en hebben
geschiedenis geschreven met hun
stikske. Bedankt voor jullie
enorme inzet
./

'
."

De prins wordt niet gekozen door
alle Peelstrekels en Peelstrekelinnekes, want dat zou te lang duren
en teveel onduide- lijke stemmen
opleveren zoals bleek in de USA
bij de presidentsverkiezingen, nee
de prins wordt voorgedragen door
een club van wijze mannen,
.
mannen die het klappen van de
zweep kennen. Vandaar dat zij
bestuurders van het Peélstrekelr-ijk
genoemd mogen worden. Hebben •· -..
zij eenmaal hun oog op de prins
laten allen dan is hij en"naJuurl.ijk
.. " ' .,

.

- .Helmond. Daarna weer terug in
ook zijn prinses, als hij die al ·
Tilburg om de Sportacademie af
heeft, het haasje. Beter gezegd dan
te ronden in 1982.
komt de onderste steen
Vanaf 1982 ging Twan als
boven om hem te overtuigen van
leerkracht
werken op dé
zijn uitverk.iezing. Kort gezegd,
Basisschool de Torelaar te
Helmond.
Ge moet het wórre, ge kàànt
In 1990 zegde Twan de ·
er nie mir onderojt en dórum
basisschool vaarwel en ging in
, bèèndegt 't náw.
het Bouwbedrijf Gebr. v
Doorne werken waar hij
Alaaf, Twan 1
Directeur van is.
Zijn hobby ' s zijn, Gymles
gev~n, waterpolo . Vanaf 1999
is hij voorzitter van zwemHierbij enige persoonlijke
vereniging
Triton-62.
gegevens van onze Prins Twan I

Onze nieuwe-Prins is een echte
Deurnenaar.
Hij is 41 jaar jong.
Hij is getrouwd met Leontine
Sanders. ,
Samen hebben ze een pracht
gezin met vier kinderen,
Margreet 12 jaar, Thijn 10 jaar,
Anneloes 8 jaar, Maud 6 jaar.
·zij wonen vanaf 1987 op de
Hennegras 45, in de Heiakker.

In het dagelijks leven is Twan
Directeur van een Bouwbedrijf,
Gebroeders van Doorne.
Na zijn HAVO ging Twan In
1976 naar de Sportacademie te
Tilburg. Van 1977 tot 1980
·
ging hij naar de, Pedagogische « '.'., .
academie de Kènipel té ·
,,_ ·

Over Leontine kunnen wij het
volgende vertellen:
Leontine is 38 jaar jong. Zij is
geboren te Helmond. Haar
huidig beroep is zoals zij zelf
zegt "Homemanager"
(huisvrouw) Voorheen is zij
van 1982 tot 1988 kleuterleidster geweest op ... jawel ..
de Basisschool De Torelaar te
Helmond. Haar hobby's zijn:
Hockyen bij M.H.C. te Deurne,
waar zij ook nog "minifunctionaris is ??
Verder houdt ze van zingen in
een zanggroep Kolok te
Helmond. Verder is .zij ook oog
als vrijwilligster actief bij
Speelotheek Leentjesbuurt te
Deurne, in de functie van
voorzitter.
. Same~ hehb~eri zij "het.goed
voor elkaar.
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Tel 0493 - 31 09 51
Fax 0493 - 3109 51

Voltstraat 24
5 753 RL Deurne
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aannemersbedrijf

aldenzee b.v.
de urne
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'n bouwbedrijf op maat voor:
nieuwbouw, renovatie, onderhoud, machinaal timmerw.erk
Vli~rdenseweg

160 5756 AC VLIERDEN
Tel. (0493) 314629 / 312390
Fax (0493) 320943

D'n Heiakker
De Meent 26
0493-320248

Voor al uw feestjes
Maximaal: 50 personen

Stationsstraat 111 - 5751 HD Deurne
Tel. 0493 32 07 22 • Fax 0493 32 07 27
E-mail: info@acsoi~bouwcentrum.nl
Homepage: acs-mbouwcentrum.nl
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Perfecte buurt

WimBerkers
voorzitter

Op het moment dat ik dit woordje zit te
schrijven geniet heel Deurne van Circus
het Hoefke, hebben wij onlangs informeel afscheid genomen van Prins Leon
II en Prinses Marlies en hebben wij
binnenkort in het geniep ergens een
afspraak met onze kersverse ·Prins Carnaval 2001. Op dit moment heeft u
reeds gezien of gehoord dat wij er in
geslaagd zijn om voor komend Carnaval
'~eer een prachtig Prinsenpaar n,eer te
.zetten.

Een waarlijk feest

"Rondom de Prins" haalde bijna het
niveau van een Klotgemulav9nd, waarbij
natuurlijk het optreden van de buurt
perfect was. Na dit optreden zijn Prins
Leon en Prinses Marlies helemaal opge..,
nomen in het buurtschap Helmondseweg
/ Kleine Bottel. En dan ook nog de
mooie versiering die de buurt had aangebracht aan de Prinselijk boerderij aan
de Kleine Bottel. Buurt het was goed
feesten met jullie. Máar natuurlijk ook ·
niet te vergeten de Klotgemulavonden en·
Gala-avonden in Residentie de Vierspan.
Als je zit te genieten van al deze avon- '
den, dan denk je: "wat een talent in
Deurne".
Ook mochten wij dit jaar vele ouderen
ontmoeten tijdens onze seniorenmiddag.
De nieuwe opzet is geslaagd en vele
senioren konden genieten van een
prachtige show. Ook onze kleine Peelstrekeltjes en Peelstrekelinnekes zijn wij
niet vergeten tijdens de diverse schoolbezoeken, het kinderbal in de Walsberg
en natuurlijk het U~epukkenbaLmet .
Suske en Wiske.
Na de Gerrie Springert Sjo dachten velen dat de PR/Cie er niet in zou slagen .
om dit te evenaren. En ja hoor, zij overtroffen weer alles met hun show: "Burgemeester maken?" De officiële profielschets van de nieuwe burgemeester
Daandels lag al klaar toch lieten zij het
vol/uk hunne neje burger kiezen." Een
klapstuk van bovenste orde. Dank aan
alle artiesten die op een voortreffelijke
manier het publiek vermaakt hebben,
waarbij onze 'sik' Jos v.d. Kruys als
"unsere Manfred" een prachtige rol vertolkte samen met de ex-pr eses van de
Peelstrekels. Geerd Jansen.

Het Carnavalsweekend:

.

'

Als bestuur zijn wij dan ook blij dat wij
Pedstrekel of Peelstrekelin n;iogen .be:- .
groeten tijdens een of meerdere Carna~ ·
dit mooie grote gezin aan u mogen
valsevenementen, want ook dit jaar is er presenteren als Prins Twan 1, Prinses
weer 'voor elk wat wils'. Vanaf het
Leontine, de prinsesjes Margreet,
Anneloes, Maud en het Prinsje Thijn.
mom~nt van de Prinsonthulling tot de
Peelstrekelverbranding op CarnaTwan, Leontine en kinderen proficiat
_met jullie uitverkiezing en veel plezier
valsdinsdag.
_de komende Carnavalsperiode.
, Ook nodig ik graag alle creatieve
mensen in Deurne uit om ervoor"te
zorgen dat wij met velen langs de kant .
kunnen genieten van de prachtigste
optocht in Zuid-Oost Brabant op
Camavalszongag.
En laten wij er déze middag iets moois
van maken, met ni~t al "teveel drank
En laat U inspireren door het motto van
de optocht:
nl.
Bouwérs veel succes met de
voorbereiding.
Het afgèlopen jaar hebben wij hel~s
ook afscheid moeten nemen van een
persoon binnen onze club en wel oud
Prins Raoul Kivits en heeft onze Vorst
Hans van Bommel zijn vertrek als Vorst
aangekondtgd.
Ik kom elders in onze Peelstrekel hierop
terug
Middels onze Peelstrekels wil ik
natuurlijk ook graag een ieder bedanken
die het ons financieel mogelijk hepben
gemaakt om Carnaval in Deurne te
mogen en kunnen organiseren. Onze
adverteerders, leden van de Club van
100, begunstigers en natuurlijk onze
sponsor van de optocht Carnaval 2001:
de firma Arte Di Granito ..
ondertussen hebt U al gezien dat wij in
2001 een geweldig Prinsenpaar hebben

En aan u als Peelstrekels en
Peelstrekelinnekes de oproep : "Kom
jullie nieuwe Prins steunen I " Want ais'
rasechte Deurnenaar heeft hij dit
verdiend.
Na het 100 Jaar Dr. Hub van Doorne
Jubileumjaar, beginnen wij weer aan
een andere festiviteit van een nadere
familie van Doorne en wel het feestje
van Twan van Doorne als Prins Twan I
van het Peelstrekelrijk
Nadat wij in 1991 de eerste Prins in de
Heiakker mochten hebben in de persoon
van Prins Leon 1 (oftewel Leon va11
Osch), zijn wij benieuwd of dat de
Heiakker er weer klaar voor is om het
Prinsschap van Prins Twan 1 te steunen.
Dus Heiakkers en Heiakkerinnekes kom
samen met jullie Prins Twan l en
Prinses Leontine Carnaval vieren in het
Peelstrekelrijk.
Verder hoop ik natuurlijk dat wij samen
met de overige bestuursleden, Vorst
Hans, Raad van Elf, Dansmarietjes en
hun partners er voor .u een plezierig,
plezant en Prinsheerlijk Carnaval 2001 .
van }çµnnen maken.
En "wáj b(r)ààvve dir 'n fistje van.,
samen met Ol}S Prinsenpaar
,

Met de grote optocht op CarnavalszonHet was medio oktober dat ik het eerste
dag door het centrurrîvél!l Deurne _,en ~it
kontact had met onze kersverse Prins
jaar ook door de Meulepeep. be straat
Wim Berkers
Twan den Eerste.
van Prins Leon en Prinses Marlies.
Voorzitter Peelstrekels.
En vanaf het eerste mobtent waren zij
Waarbij de vriendenclub van het Prinseenthousiast en dai zult u tijdens de
lijk Paar zich niet onbesproken lieten, en
komende Carnavál ervaren.
zij alsJ1ofdames en l,akeien Leon en
· Marlies prinselijk begefeid hebben. En
wat te denken van het personeel 'van
· Habek Snacks . Het bedrijf van de Prins.
Het ludieke bedrijfsbezoek was al gezellig, maar het trakteren' op het "stikske"
tijdens Carnaval was heerlijk En dan
nog een prachtige wagen tijdens de optocht. Tijdens dit weekend natuurlijk
ook het bezoek aan de Zultkoppen bij
Jozef en Gon aan het Spoor, het Rijtven,
de
prachtige boerenbruiloft, RosenmonIn de Pee/strekel van afgelopen jaar
tag
en de cafébezoeken. Dit allemaal
schreef ik '·Het zou mij v.:at waard zijn
onder muzikale klanken van diverse
als ... " En het is ons wat waard gekapellen
en zatte Hermeniekes, maar
weest ... Als bestuur. Vorst Hans van
zeer
zeker
met de geweldige muziek van
Bommel, Raad van Elf, dansmarietjes en
de
Hosbengels
.
alle overige commissieleden, medewerkers en· medewerksters heb je maanden
voorbereidingen getroffen om Carnaval
Al deze avonden en middagen staan u in
2000 goed te laten verlopen. Dat is ge2001 weer te wachten, want als bestuur,
lukt. Van de onthulling van Prins Leon .
·
.
Vorst
Hans, Raad van Elf en alle overige Fons voor Deurne was je een echte duizend- tijd. Als acquisiteur van de Peelstrekelkrant
en Marlies tot het afscheid op Carnapoot. 'n Heerlijk man waar jong en oud van
commissieleden,
m~dewerkers en medrukte je -honderden adv~rteerders de hand.
valsdinsdag bij de Strikkel verbranden.
Om .met je gouden uitspraken en leuke
genoot.
Met
je
vriendelijk
gezicht
en
warme
d~werksters
is
er
afgelopen
tijd
niet
stil
De .high-tech Prinsonthulling met een
moppen fmancieel h~l, wat bij de stichting
schaterlach. Zorgde je ervoor dat alles kon;.
gezeten.
Velen
zijn
al
weer
dagen,
westraalverbinding vanaf de Kleine Bottel
te droppen.
·
en vooral dat ook alles mag.
ken,
ja
zelfs
maanden
druk
bezig
om
was ~~rfrisserid. De Prinsenade, het CarIn
·
1
997
vvèrd
je
Peelstrekel
van het jaar
·Maatschappelijk
altijd
zeer
druk
in
de
weer
Carnaval 2001 vlekkeloos en zorgeloos
navalsmatinee met de Koninklijke Har__ voor jouw '_n welv~fdiend gebaar.
bij
iedere
gelegenheid
bracht'je
gezelligheid
te laten verlopen en u.te laten genieten
mop.ie Deurne, het bezoek aan de
en sfeer. Door al je werk, zomaar qit je hart
Fons nogmaals héél héél. veel dank
van al het fijns wat Cámaval u te bieden
ECHO, WIK en Verzorgingstehuis De
gehaald.
namens alle Peèlstrekels in deze krant.
heeft. Verderop in de Pee/strekel kunt u
Veel zorgkinderen, die nog aan je denken
Nieuwenhof, zij mochten er allemaal
diver$e artikelen over programmaen waarván het gezich! nu nog straalt.
"zijn. ,
Jos van de Kniys
WimBerkers
'activiteiten lezen. Hopelijk blijft hèt niet Door je optimisine en je creativiteit.
. Secretaris ·
. · Voorzitter ·
bij lezen alleen, maar dat wij,u als ,echte · Fons, niet jou beleefde je altijd 'n bijzondere Peelstrekels
Pedstrekéls

Çamaval in het magische jaar 2000,
ond~{ aanvoering van een gewe1dig,
sympathiek, gastvrij en '·hendig" Prin- ·· ·
senpaar. Leon en Marlies bedankt hiervoor; jullie hebben aan Carnaval in
~eurne weer een flinke slinger gegeven. ~:
Leon en Marlies waren natuurlijk geen :
onbekenden voor de Peelstrekels, want
Leon kenden. wij natuurlijk al via zijn act .
in de Gerrie Springert Sjo. Maar het
Prinselijk optreden overtrof alle verwachtingen. Ook dank aan Prinsje Sam,
die zeker de harten stal van de Peelstrekels en Peelstrekelinnekes. Leon. Marlies; Sam en Bono. familie Verdonschot
en Mennen; bedankt
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Nederland

Arte di Granito bv

e-mail arte@djg[g_nl!;Q,Dl

Maisdijk 4

www .artedigranito.nl

5704 RM Helmond
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· Slagerij C. van Goch
· Martinetstraàt 22
5751 KR DEURNE
Tel. 0493-312385
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Autobedrijf

Geopend:
"
Zaterdag, .zondag ~n feestdagen
Van 15.00 tot23.00 uur
Maandçg tlm vrijdag
Van 16.00 tot 22.30 uur. ·

'

0
0

• in bouwteamverband

'
• in plancombinaties

(.)

U kunt alle gerechten ook afhalen.

:

J .O ff N.- ·l iEN.D RIKS

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

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

_,

KQPTE GE UNNEN AUWE OF UNNE NEIE
GE ZALT ·E~ MI VEUL PLEZIEJEI{ IN.RIJE
1
-

HEDDE. GE UNNE NEIE OF UNNEN AUWE
WAl KANNEN 'M GOE ONDERiIAUWE

BLOEMENMAGAZIJN

"':De
Langstr·aat 130
5754 PB Deurne
Tel.: 0493-319944.

o4kelei"

Wenst iedereen veel plezier
. AUTO

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

Postbus 76 ·
5750 AB Deurne
tel.: 0493 - 312678
fax: 0493- 310718

,;
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gen, de personen worden door het Bestuur bènaderd, er w ordeh gesprekken
gevoerd met als uiteindelijk resultaat
dat er nieuw bloed in de Peelstr~kelge
lederen komt. Mensen gaan en mep.sen
komen, die zekerheid heb je.

Hans van Bommel
ZEKERHEIDJE??

Strekels en Strekelinnekes,
Binnen een carnavalsvereniging heb je
te makyn met een aantal onzekere zaken. Dit kan variëren van het uitverkiezen van een Prins, tot alle aktiviteiten
die gepland zijn dat effect hebben dat je
als organisatie voor ogen hebt. Ik denk
dat de Peelstrekels er de laatste jaren
goed in geslaagd zijn een aantal onzekere zaken te veranderen in zekerheden .
Sommige zaken kun j e gewoonweg niet
van tevoren plannen, zoals het weer.
Het weer, trouwens altijd aanwezig, is
medebepalend voor het doen slagen van
de optocht carnavalszondag. Bij goed
weer zullen de trottoirs goed gevuld
zijn, bij minder goed of zelfs slecht
weer zal de pubbeke belangstelling uiteraard niet zo groot zijn. Die zekerheid
heb je.
Alle activiteiten worden ruim van tevoren terdege voorbereid en ingepland. Of
er op die aktiviteiten voldoende publiek
afkomt is wel in te schatten. Aan de
hand van de voorverkoop kun je nagaan
of de publieke belangstelling voldoende
zal zijn. Dat wi l trouwens niets zeggen
óver de kwaliteit of gezelligheid van
een activiteit. Maar of het nou gezellig
of druk is bij een activiteit is, valt vooraf moeilijk te bepalen. de activiteit gaat
toch wel door, die zekerheid heb je.

Hoe zien we er als Peelstrekels na een
aantal dagen carnaval vieren uit? Lopen
we op onze laatste tenen, zijn de laatste
loodjes wederom het zwaarst? Het is
toch een zware aanslag op je gestel,
maar zoals wellicht weet, trainen we als
Peelstrekels regelmatig om het lichaam
te beschermen tegen ·de fysieke aanslag
die carnaval heet. Resultaat: een goed
ogende en frisse Raad van Elf en Bestuur. De Peelstrekels zijn lichamelijk
goed getraind om carnaval goed door te
komen. Die zekerheid heb je.
Dinsdagavond 24 .00 uur: tijd om aan te
geven dat carnaval er weer op zit. Ik
geef aan de P.rins, Prinses en voorzitter
door dat de Peelstrekelpop in de brand
gestoken kan worden, ten teken dat carnaval afgelopen is. De aanwezige
brandweer zorgt ervoor dat alles in goede banen geleid wordt en blust de laatste smeulende resten. Nog een broodje
eten en dan af met die steek, de onderscheidingen worden in een busselke
gedraaid en in de jas gestopt. Carnaval
zit er op .
Woensdagmiddag 16.00 uur: de Peelstrekels komen bijeen om de laatste
consumptiebonnen te nuttigen tezamen
met de nieuwe haring. Iedereen is moe,
maar voldaan en toch weer, op het moment dat de uitbater, als zout in de
wonde, carnavalsmuziek opzet, komt de
kriebel in de buik om carnaval te gaan
organiseren; je wil weer carnaval gaan
vieren. Het feest is niet na dinsdag, niet
na Aswoensdag afgelopen. Carnaval
voor het komende jaar staat te wachten,
die zekerheid heb je.
Carnaval vieren doe je met plezier, je
zet daarvoor alle zorgen aan de kant, je
leeft je uit. Vier carnaval tezamen met
de Peelstrekels, dan vier je een geslaagde carnaval. Die zekerheid heb je.
ALAAF,

SLEUTEL AFHALEN.

,;/>-._,

,t
:;'

Zaterdagmiddag 24 februari zal op de Markt in Deurne de sleuteluitreiking plaatsvinden door Burgemeester Daandels aan de zeven Prinsen van Deurne. Door het
overhandigen van deze sleµtels wordt op symbolische wijze de macht van de gemeente
in de handen gelegd van de zeven Prinsen en kan er een start gemaakt worden met de
dolle dagen. .
'
Deze prachtige happening op de markt krijgt een vervolg in de Vierspan, residentie van de
Peelstrekels, waarbij eenieder natuurlijk van harte 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 traditionele Prinsencake zal met ontbreke.q. Voorafgaand aan
de sleuteloverhandiging op de markt zal de bezoekers een.drankje aangeboden worden in
de vorm van een Peelneutje. Voor de kinderen is er warme chocolademelk. Dit initiatief .
wordt gedragen door de zeven carnavalsverènigingen van Deurne. Met u hopen we op
gunstige weersomstandigheden en we nodigen u van harte uit om op 24 februari rond
15:00 u op de markt te verschijnen. .
1

Commissie Sleutelatbalen
Valt de Prins met zijn Prinses wel in de
smaak binnen het Peelstrekelrijk? Hoe
stellen zij zich op richting hun onderdanen, zijn ze spontaan? Zaken die je
vooraf moeilij k kunt mschatten, echter,
zo lang als ik nu onderdeel heb uit mogen maken van de Peelstrekels is mij ,
zowel vanuit het Peelstrekelrijk als vanuit de Peelstrekels zelf. nooit een onvertogen woord ter ore gekomen over
de keuze van onze Prinsen en Prinsessen. Met de U1tverk1ezing van de huidige Prins hebben we als Peelstrekels wederom een goede keuze gedaan en zullen we met z · n allen een geweldige carnaval tegemoet gaan . Die zekerheid heb
Je.

Elk jaar nemen we afscheid van onze
Prins en Prinses omdat hun regeerperiode er op zit. Maar ook van mensen binnen het Bestuur of Raad van Elf. Mensen met wie je jarenlang hebt samengewerkt en op een leuke manier (carnavalvieren) hebt leren kennen. En dan
dienen we als Peelstrekels voor vervanging te zorgen Eerst worden de namen
van mogelijke kandidaten voorgedra-

De Dors(t)vlègels Vlierden
De Heikneuters, St. Jozef Parocbie
De Kei"Liessel
De Peelpluimen, Helenaveen
De Peelstrekels, Deurnè
De Pottenbakkers, Zeilberg
De Ulewappers, Neerkant

Bij overhandiging van de krant wordt
u in de gelegenheid gesteld loten te
kopen. Deze kosten f 1,- per stuken
het aantal loten dat verkocht wordt
bedraagt 10. 000.De trekking vindt
plaats direct na de prijsuitreiking van
de optocht in de Residentie op zondag
25 febntari om 21.00 u.
De te winnen prijzen zijn:
1. Een fiets t.w.v.
f 1.000,2. Een Reischeque

/

3. Een kofferset

f
f
f
f
f
f

4.
5.
6.
7.
8.

Een
Een
Een
Een
Een

CD radio
dinercheque
dinercheque
cadeao bon
cadeaubon

500,300,200,1~0,-

150,100,100,-
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"(!f/ con strap
Postbus 315
5750 AH Deurne
Geyserstraat 4
5753 RP Deurne
Telefoon +31 (0) 493 320005
Telefax +31 (0) 493 32011 ~

www .cordstrap.net
reception .nl@cordstrap.net
sales.nl@cordstrap .net
KvK Eindhoven 1702631 5
BTW NL003666281 B01
ABN/AMRO Bank 47 45.15.249

Cordstrap B.V. - Deurne
De marktleider in Europa in polyes~er omsnoerings- en ladingvastzetsystemen.

CDs • CDrom • CDwrlte
DVD ~ VIDEO· T-shirts
GSM tefeloons • Beltegoed
Kadobo.n nen • Concertkaarten

Cordstrap B.V. is vanaf 1990 gevestigd op het industrieterrein Kranenmortel in Deurne .
Sinds de oprichting heeft Cordstrap een enorme groei doorgemaakt en intussen zijn er .
behalve het moederbedrijf in Deurne, vestigingen in Duitsland , Frankrijk. Engeland .
Verenigde Arabische .Emiraten en Polen . De produktie voor alle landen vindt plaats in
Deurne .
·
,

Cordstrap is al sinds 1965 toonaangevend op het gebied van eenmalig
ladingzekerende en beschermende produkten v.oor handmatige toepassin.gen . zoals :
•
•
•

Cordstrap omsnoeringssystemen
Cordstrap ladingvastzetsystemen
Cordstrap stuwkussens

cordstrap ·: dat staat vast!
VOOR 1,JRILLEN EN
CONTACTLENZEN
lid Cenftole Bran c he vere niging Wone n,

Se1eé:tce~tre"De

UWVAKOPTICIEN

fietsspèèialist"

Manders

.
Rijwielhandel liet adres voor : ,
C,e~ ,

. -0.IAIVTBIKES
·

••

.

..

,..,

~

1

1

· ·~

www. shelterzonweri ng. nl
ue·sselseweg 214
Deurne
,
Tel I Fax 0493-312.764
www.x4all.NU-reststof.

IJzer- en metaalh~ndel
Containertransport

MORTEL

Stationsstraat 3a - Deurne - 0493-312895

STATIONSSTRAAT 108
.. 5751'HJ DEURNE
0493-312354
·~ Maandags gesloten

Louis Kuijpèrs

KANTOOR VAN DE

...... " .....

1

Keyboards
Electronische Piano's
Gitaren
Geluid & Licht
installaties
muzieklessen

P»oacl••ly rlgh'

~

~

MARRES

MUZIEK
BERKERS

0

FISCALITEITEN

Heuvelstraat ld, Deurne Tel. 0493-354198
Showroom open van maandag t/m woensdag van 13.00 tot 18.00
Vrij. van 13.00 tot 20.00, Zat. van 10.00 t ot 17.00,
Donderdag gesloten

EN

ADMI.NISTRATIES

,-;

• FISCALE A.DVISERINC EN MNCIFTEN
• jMRREKENINCEN
• FINA.NClfLE·A.DMINISTRA.TIE
• SA.L<RIS·A.DMINISTRATIE

'•_,:'

Café - Restaur~nt De Potdeksel
.. '
Persoonlijke, gedegen adviserinç en' begeleiding voor uw totale onderneming!
DERPSESTRAAT lD 5751 KA DEURNE POSTBUS 360 5750 AJ DEURNE
!~~

TELEFOON 0493 351851 FAX0493 316 533

:: •

>1 Mà.r kt4 Deurne
- 1·

-

." Telefoon 0493 313260
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Deurne's nieuwe burgemeester heeft carnavalsverleden

'SNEVELBOK' BESTIERT DEURNE
De Deurnese bevolking, met name de
kern Deurne, bestaat niet alleen uit
Deurnenaren, maar ook uit mensen van
heinde en verre. Met het Nederlands
bereik je dan iedereen. Niettemin is het
toch goed om ook stukken in het dialect
te schrijven. Het bereiken van de goegemeente staat daarin voor mij centraal.

Heeft u in de korte tijd dat u nu hier
bent de Deurnenaar al kunnen betrappen op iets dat je een volksaard zou
kunnen noemen. Jets specifieks dat u
nog nergens bent tegengekomen, iets
wat nou echt des Deurnes is?

Burgemeester Daandels, trotse beV,tter van strekelmetaal
Hoe kijkt u als persoon tegen carnaval
aan?
Positief. Voorzover er nog geen carnavalsbloed in de aderen zat, is dat zeker
gebeurd in 1980 toen ik als Prins Gerard 1 in Snevelbokkenland (HeeswijkDinther) de scepter mocht voeren. Het
belangrijkste vind ik het sociaal aspect
binnen het carnavalsgebeuren. Een
buitenstaander is wellicht geneigd te
denken, dat het bier drinken de boventoon voert. Zijn er:varing is dat de carnavalsverenigingen het sociale aspect
goed oppakken. Vooral het samenzijn
daarin. Daarnaast het bieden van mogelijkheden aan zowel de jongeren als de
ouderen, individueel en in groepsverband. In dit verband mogen de activiteiten in de aanloop naar carnaval natuurlijk niet worden vergeten. Carnaval
vieren doe je met elkaar.
En als burgemeester?
Ik zie daarin niet veel verschillen. Toen
ik als burgemeester van Liempde de
pronkzitting bijwoonde, we.rd ik uitgedaagd om met twee tonpraters de laatste
pronibzitting van dat seizoen af te sluiten. Ik heb dat gedaan en ik mag wel
zeggen met succes . Na de eerste keer is
dat een traditie geworden. Zo heb ik
ook als burgmeester van Mill 8 jaar
lang de carnavalszittingen afgesloten.
Een hoogtepunt vind ik toch wel telkens
de sleuteloverdracht. Dit is een schitterend evenement en een sociaal gebeuren.
Ziet u voor uze!f een taak daarin?
Uit de antwoorden op de eerste twee
vragen hebt u kunnen opmaken, dat ik
me bij de carnavalsviering betrokken
voel. Mijn taak in de die carnavalsviering tijdens de camavalsdagen zie ik
met een rolletje in de zijlijn.

1
1
1
1
1
1
1
1

...

Verwacht u een verschil tussen het carnaval in uw vorige en huidige standplaats?
·
Het is uitermate moeilijk om daarop
vooruit te lopen. Bovendien zal het
moeilijk zijn een onderscheid te maken.·
Immers in elke stad of dorp, kleine of
grote gemeenschap, kleine of grote carnavalsvereniging wordt de carnavalsviering anders ingezet. Overal vindt de
invulling op een andere manier plaats.
Dat kan ook niet anders omdat de eigen
aanpak nu eenmaal verschilt met die
van anderen.

Naar mijn mening is het verschil tussen
de Meierij en de Peel niet zo groot, als
bijvoorbeeld het verschil tussen het
Land van Cuijck en de Meierij. In de
korte tijd dat ik hier ben, heb ik nog
nièts specifieks kunnen ontdekken.

Heeft de Deurnenaar hi1:mor en ~ndjen
dit het geval is,, hae kun je die het beste
karakteriserenr
De Deurnenaren hebben beslist humor.
Voor zover ik het op dit moment kan
beoordelen, wil ik opmerken dat ik een
open bevolking ontmoet. Om daar nu al
karakteristieken aan te geven, gaat mij
te ver. Zelf dien ik ook nog vele zaken
te kanaliseren.
Wat zijn in het algemeen uw eerste indn1kken van Deurne?
Ik heb een positief en goed gevoel over
de eerste maanden. Dit komt naar mijn
mening vooral door de openheid, de
dynamiek, het verenigingsleven en de
betrokkenheid, die ik heb bespeurd.

Nemen u en uw gezin aan het carnavalsgebeuren dee/? Zo ja, op welke
wijze? Zo neen waarom niet?
Natuurlijk nemen wij aan het carnavalsgebeure:q deel. Als burgemeester
doe ik dat niet in de eigen standplaats.
Ik heb inmiddels zoveel sociale con- .
tacten, dat ik het met zulke dagen prettig vind, carnaval in mijn vorige standplaatsen te vieren.

Binnen de gemeente Deurne zijn thans 7
officiële carnavalsverenigingen. Elke
vereniging heeft ook zijn eigen carnavalskrant. In Deurne-Centrum resideren
De Pee/strekels en dit interview is ten
behoeve van hun krant De Pee/strekel.
Wat zou u tegen De Pee/strekels en hun ·
Strekelinnekes en Strekels willen zeggen?
Ik wens niet alleen de Strekelinnekes en
Strekels, maar ook de Strekelkes een
zeer goede voorbereiding voor Carnaval
2001 toe. Ik hoop dat met name het
sociale carnaval de boventoon zal voeren en dat we elkaar in die sfeer tegen
zullen komen.

Getapte vent?

De laatste jaren zijn naast de plaatselijke carnavalsschldgers ook Nederlandstalige schlagers gemaakt. Dikwijls
hebben de laatste de plàatselijke schlagers verdrongen. Wat vindt u daarvan?
Dat vind ik bijzonder jammer. Ik vind
in het carnavalsgebeuren hoort het
plaatselijke centraal te staan. Of dat nu
is in de grappen en grollen of in de carnavalsschlager is mij om het even. Persoonlijk vind ik het prachtig de verschillende dialecten en eigen uitdrukkingen te horen.
In De Pee/strekel worden stukken geschreven. Deze stukken zijn meestal in
het Nederlands maar er zijn ook stukken
in dialect. Wat is uw mening daarin?

---------------~--------------~1
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Voor de verzorging van uw:
•
•
•
•
•
•
.

.

Diners
Partijen
Recepties
Koude en warme buffetten
Koffietafels
Hotelovernachtingen, etc .

Reserveren gewenst

Peter en Astrid Revenboer

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

Bouwmij.

Voor al uw verf, glas, behang en schilderwerken

..

~Koppens

MANDERS

Koppens Schildersbedrijf
Zeilbergsestraat 41,
5751 LH Deurne
Telefoon 0493- 31 21 82

~SCHILDERSBEDRIJF

11

GEBR. SWINKELS

,#i~

randstad

VULLI · ~ -& PARTNERS
accountants en consultants

,
" Visie is meedenken"
Ve~tiging Helmond
Kanorengebouw "De Vennen"
Kloosterstraat 6-8, 5708 GM Hehnond (Stiphout)
Tel: 0492 540770 Fax: 0492 539400

Kerkstraat 13 Deurne
0493-320360

Vestiging Deurne
Molenstraat 48, 5751 LE Deurne
Tel: 0493 317566 Fax: 0493 315910

Ristorante Marco Polo
Aangesloten bij:
Alleanza Culinaria Ristoranti Italiani
Molenstraat 27
5751 LA Deurne
tel. 0493.320207

VRECOM
COMPU"FERHtJIS

-elektrotechn~sche '!1aterialen
- elektrotechmsche msta/latles
te1etoonaans1uitingen
.
.
- telefooninstal''at1'es
Oud L1esselseweg 69- 5751 WN Deurne
.. .
'
- beve1//gmgen
Tel. (0493) 31 22 68 I Fax (0493) 31 08 61. netwerken
WAARBORG
E-mail:jvdmortel @bouw-it.nl
Elekt t chniek - Tel com - Beveiliging
ro e
e

J. v.d. Mortel B.V.

.-

it
KEMA

Het adres voor al uw:

officieel dealer

5~

Ptt telecom

Voor een gezellig avondje uit.
Diverse buitenlandse bieren.
Dartbord aanwezig.
Zon~agavond pelpinda-avond.
Molenstraat 15, Deurne

Dus tot ziens. bij 'n pintje in 't Pandje.

050
Helmondseweg 59
5751 GB Deurne

Henk en Gerda Sleegers

TWEEWIELERCENTRUM

AD OBERS

Hogeweg 15 5751 KX DEURNE

04 93 - 312 3 77

Tel. 0493-351500
· Fax 0493-351391
Email adrès:Vrecom@WXS.nl ,
BLERICK - TEGELEN - HORST - DEURNE

_ IAADIÏUISSTllAAT. 12, DÊURNE, 0493·319464
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KLOT .G E ·M U ·L
,

Het succes van de Klotgemul formule:
'Van Voor en Do'or Deurne' houdt al 8
jaar ~tand en naar het zich laat aanzien
zal ook de negende editie van deze
echte Deurnese avond di~ weer bewij- '
zen. Vorig jaar kende liet programma 10
acts, dit jaar is er een act meer. Omdat
de commissie Klotgemul ·samen met de
artiesten (die een grote invloed hebben
op het geheel) van mening is dat het
programma voor middernacht afgerond
moet zijn is besloten alle aanvangstijden op 19:30 u te zetten. Hiermee hopen we tegemoet te komen aan .alle
feestvierders, die weliswaar op het
Klotgemul afkomen voor de artiesten,
maar ook zeer gecharmeerd zijn van het
bijbal.
Klotgemulzaterdag, een klotgemul zoals
we reeds jaren in Deurne kennen. Een
functie voor mij als bediener van de
volgspot. Alle ins en outs betrekking
hebbende op de artiesten: waar gaan ze
staan, wie zijn ze en wat moet ik doen,
alles werd mij verteld, nou ja, bijna alles
geheim
De opsteker van 2000 blijft een geheim,
daar hoef jij je niet druk om te maken, je
ziet het wel. Nou goed dan, ik zou het
wel zien. Waar de ·persoon in kwestie in
de zaal zou gaan zitten was een probleempje, maar daar zou de PR/Cie. wel
achter komen. lk zou de opsteker in spe
wel tijdig in de volgspot vast kunnen
leggen.
moment suprème
Het moment suprème brak aan, menig
artiest was reeds e>pgekomen, een geweldig leuk klotgenÏul, een gÓei zaal,
een enthousiast publiek: wat wil je nog
meer? De PR/Cie. betrad inmiddels het
podium. Ik wist nog steeds van niks.
Cees van den Broek, vieze voorzitter
van de PR/Cie, stak zijn verhaal af, ik
denk nog: dat gaat niet goed, waar zit die
veqt? Ik wil volgspotten 1! En_ daar gebeuräe het .dan: men vroeg m1J naar voren te komen, ik moest het podium betreden!
compleet overdonderd
Confuus ,was ik, compleet overdonderd,
maar tegelijkertijd ook opgelucht dat
mijn vrouw José ook op het podium
verzocht werd. Echter die was ook behoorlijk van haar stuk. Na alle loftuitingen kreeg ik de speld door Cees opgeprikt, en kreeg ik door Cor Bruggewirth
de door hem ontworpen en de bij de
zilveren speld horende oorkonde. Maar
PR/Cie. daar was het mij niet om te
doen, we zetten allemaal onze schouders
onder dit gebeuren. Ik had helemaal
nooit kunnen bedenken hiervoor in aanmerking te komen, er zijn zoveel mensen
betrokken bij het carnavalsgebeuren, op
de voor- en zeker ook op de achtergrond.

Han Wouters ontvangt uit
handen van Johan Keijzers
d'n Opsteker, zijn vrouw
José kijkt toe.

OPSTEKERS
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Sjef Geerts
Sien Verbaarschot
Klaas Vogel
Geerd Jansen
Marcel'van Nunen
Jan Hoeben
Mies Martens
Henk Bijnen
Han Wouters

De opsteker is een initiatief van de P.R.l<::ie en
voor het eerst uitgereikt in 1992. Vanaf 1993
wordt de onderscheiding uitgereikt ap de . "
za_terdagavàl'!d va_n 't Klotgemul. Belangftjk:ste.
criterium is het achter de schermen actiefzijn
voor carnaval in Peelstrekelrijk.

Nieuw
Nu we het toch hebben over vernieuwingen: elke avond begeleidt een andere kapel de artiesten en ook de volgorde
van het programma is iedere avond
anders. De commissie prijst zich gelukkig met de bereidwillige samenwerking
van De Hösbengels" Bloast urn Op en
Hendig lat: Ook mogen we· een drietal
nieuwe acts verwelkomen. Wat niet
verandert is de pres€?ntat9r, Bert van de ·
Broek, die zijn 7<le Kiotg~mul presenteert. Next 1 zal dit,jaar voor d_e l~tS,te
keer acte de presep.ce geven.
. ,·
..,· ..

Opstek~r

~

~

-

1

'

>

' •·
Op zaterdag reikt Ciê P .R/Cie. voor de'
1ode maal dé prestigieuze Opsteker ti1t,
een prijs die alom gewaardeerd worqt
door degenen dié nem hebben mogen
ontvangen. Waarom het de lûde is en
niet de 9<le ktirit u Iêzen in het kader
waar alle Opstekers tot op heden staan
vermeld, alsook de diepere gedachte
achter deze onderscheiding.

9, 10 & 11 FEBRl 'ARI

AANVANG 19:30
ALLE AVONDEN
VOORVERKOOP
Zaterdag 3 februari
"de Vierspan"
(open van 09.00 u)

t

Club van 100: (fl . 7,50)
Van 10.30 u tot 12.00 u ·
Per lidmaatschap 2 kaartjes
10. 00 u uitreiking volgnummers
(Voor de voorverkoop geldt een maximum van vier pasjes per aanwezige per-

soon)

Vrije verkoop (fl. 12,50)
12.00 u - 13.00 u
11.30 u uitreiking volgnummers

De zaal is een uur Yoor aan-\
yanu ueo1>end en er wordt
'"' ""op tijd begonnen.
exact
De zaal is roolnTij, er wordt
rekening gehouden met rolstoelers. GelieYe dit door te
geyen aan de kaartYerkoop.
De ballonnen tijdens
de grande .finale
word?YL.beschikbaar
gesteld door Willy
Goossens. Willy.
hedankt.1

Het programma
In willekeurige volgorde, treden voor u
op:
• Dansmarietje~ ."_
~~
• Nex:t'l
....,_
• ;Next 2
· ")
.: • ' ) 2Yz Wat ·
• Tiggebitterwete
• Nawdèwir
• Theike
• Toon v.d. Heijden
• Zesstuks
• Deurnes mannen koor
• AOW Prinsen·
•'

L

~

'::

'·

Tot slot wiI ikvanaf deze plek de ar",
tiesten veel succes en u al~ bezoekers
veel plezier·toewensen bij Klotgemul
nummer 9.
Marcel Kooien
Secretaris commissie Klotgemul..

gepaste trots
Maar uit de grond van mijn hart zeg ik:
dankjewel dat ik d' n opsteker mocht
ontvangen.
Ik zal hem met gepaste trots dragen en
mij onvoorwaardelijk blijven inzetten
om zo bij te dragen aan dit spontaan
volksfeest
PR/Cie., namens mijzelf en José nogmaals veel dank en succes met de uitverkiezing voor 2001
Han Wouters, opsteker 2000.

\} l
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Thijssen
• BP Tankstation - All creditcards accepted
1

1

• Snelpomp voor vrachtwagens
• 24-uur service
1

•

ÛNTIIE M OVE

• verkoop lu~e éadeau-artikele.n
Vlierdenseweg 232, -

Vlierden

VBREE
Installatietechniek
& Saniboutique

Bezoek onze showroom volledig i~richt
met het nieuwste sa~itair, badme~ls
en bijpassende wand- en vloertegels

DIERENHOTEL MOLEl'ilZIC_H T

Vlierdensweg 228
5756 AD Vlierden
Tel / fax 0493 313821

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

Gerard Bildersstraat 7 - Deurne
Tel. 0493-310203 Fax. 310633

~uHUlk
~
DE PEEL

van den•BERC

Spoorlaan 5
5751 JM Deurne

Tel. (0493) 314682
fax. (0493) 316911

Deurne. Tel. (0493) 316_70~ .
BESTRATINGEN
RIOLERINGEN

GRONDWERKEN
LASER EGALISATIE_

Jan Tooropstraat 12

5753DK DEURNE

,

\'OOr:

•
•
•
•
•

EIU-VERHARDl:-IGE:-1 •
t"AllRIEKSTÈRREl:-IE:-1
PARKEERPLAATSt::-1
HALFVERHARDl:-IGE:-1
. . . ..
t:GALISERE:-1 t.h.\·. llET0:-1 t::-1 F.StAU

Verkoop
&

ic,..:rantic \'an:
• llt: ro:-isTRAATSTE:-IE:-1
• GEllAKKE:-1 KLl:-IKERKEIE:-1
• PVC MATERIALE:-1
VII":'- DE!\

ll L R~ i

~

l>l:l'R~ I :

Id. t04931316 701
Fa:q0493) 320 507

Moh. 0<1 53

,
~8

50 50

\ioh. 06 53 41>(,() 00
E-mail : ~q;infr ·i1 · IAEh,·.nl

~~- '~~f

Verhuur

();. ,_
~h~ -~~

t.t Jl
tH·J
f REIZEIT MARKE KETTLER

Florïn 1 _.Deerne - 0493-322928

·. Twe~wielerbedrijf Wijnen
De

groo~ste

keus - _De scherpste prijs - De beste service

1._ 111 ~i:Q

~

1§6

Union
Batavus

l~BOVAGI

_

St. Jozefstraat 27
Telefoon 312494

®&J/l&l 0
··,\~. '. W@ailq@®:@mi @.o
,·

. REPARATIE/ONDERHOWD ~

.1

'. , .·
ALLE MERKEN~()
BESTEL- &BEDRIJFSWAGENS '-/
· Deurne Tel:· 0493-322858
r j
'·

KETTLER ...
ZEKER WETEN
..
.\ DAT JE
GOED ZIT!!·
.

\-

.

.

'

'

1

1

.
. .

Kettler Benelux B. V;.
lndumastraat 18
5753 RJ Deurne

Tel.: 0493-310345
Fax: 0493-310739
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G A .L A _,, A V 0 N D E N
Ook dit jaar is de Commissiè Galaavonden er in geslaagd een keur van
artiesten naar Deurne te halen. De
presentatie is wederom in handen van
vorst Hans van Bommel hij wordt hierbij
geassisteerd door aankomend vorst
Henn'e Manders. De muzikale
omlijsting is dit jaar weer in handen van
de Hösbengels onder leiding van Jan van
de Loo.

GALA-AVONDEN
17 & l8 FEBRUARI
AANVANG 19.30 .U
VOORVERKOOP
Zaterdag 10 februari
"de Viersp~n " ·
(open ooi 09.00 u)

Amusement
Evenals voorgaande jaren wordt de
avond geopend door onze dansmarietjes.
Het spits wordt afgebeten door Maarten .
van Brug voor u beter bekend als opa
Ties, maar nu in een andere creatie te
zien. Hij won hiermee vorig jaar de
zilveren narrenkap in Helmond.
Vervolgens de groep 'En naw wai', zij
waren vorig jaar ook te gast in Deurne.
Hierna Z<J.l Jan Strik zijn opwachting
maken met zijn gerijmde klets. Na een
jaar van af\vezigheîd weer terug in
Deurne, en ongetwijfeld, weer met
'minnenauto': De Sjawi's.

.'
Club van 100
van 10.30 u tot 12.00 u
1ó.00 u uitreiking volgnummers
(Voor de voorverkoop geldt een
maximum van vier pasjes per aanwezige
persoon)

12.00 u tot 13.00 u
11.30 u uitreiking volgnummers
/l

~

-'!r.~

~

'Entree FI. 20,-

.

Op zaterdág wordt de Strikkel van het
jaar qekend gemaakt .
.:/

.

,-

·"

"'

Ad van de Mortel,commlssie ·Galà:
avonden.

Een impressie van de G~la-avonden ; ..~
,•.

Ties en Sien Verbaarschot
Peelstrekel van het jaar 2000
Ja, wat moet je daar nou van zeggen; je
bent zelf jaren bij carnaval betrokken
en je weet zo ongeveer wat er allemaal
gaat gebeuren. Je weet ook dat elk jaar
met de Gala-avond een Strekel van het
jaar wordt gekozen en als je dan in een
bomvolle zaal zit en het onderdeel
Strekel van het jaar komt aan bod denk
je: wie zou het ditjaar worden?

~

.,"

Vrije verkoop

Nieuw voor Deurne Robert van Lamoen
in zijn creatie van-Ed Lyefnet waarmee
hij in 2000
·
Brabants kampioen ïs geworden. Als
klap op de vuurpijl de groep Hum Hum,
die opera aria's ten gehore brengt met
een komisch tintje.Showdansgroep Ne:\.1:
van de Peelstrekels verzorgt een
spetterenpe dans.

.

'· .

Ja Peelstrekels, dan beginje zo heel
langzaam te beseffen dat dit op jou
slaat. Nou moet ik zeggen dat dit héél
· verrassend overkomt, je krijgt een
. vreemd gevoel van binnen als je naar
boven moet komen. Maar ik moet
zeggen: ik was er wel apetrots op en
niet ik alleen, maar mijn hele gezin. En
als je dan zoveel reacties en felicitaties
in ontvangst mag nemen dan weet je
weer waar je het allemaal voor gedaan
hebt. Dan is dit zeker een hart onder de
riem waar je mee verder kunt.

Vorst Hans begint dan en kondigt aan
dat het een hif of een zij kan zijn en
Bedankt Peelstrekels !
begint aan het een en ander op te
. Ties Verbaarschot, Strikkel van h.et jaar· ·
noemen waar men aan moet voldoen om
2000.
in aanmerking te komen.

.1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Piet_ van Dijk (t 1993)
Frater Francino
· Cor van 'den Broek (t 1983)
· Piet van Hoek (t 1989)
Pater Rompa (t 1994)
Noud Huizing
' Jan Lichteveld
Mien Valkenburg
Pieter van de Loo
Henk Bijnen '
· Cor ~rüggenwirth
Sjaak Obers
Anny Berkers
Peter van Oosterhout
Dirk Koster ·
Theo Lokin
Leny Kuijpers
Martien van den Broek
Gerard Geurts
HansKeeren
Fons Vullings (t 2000)
Toon Manders
Fridus de Wit
Ties Verbaarschot
•i<;'.
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SPECIAL .,
QUALITY

PRODUCTS
GRANITECH
Marie Curiestraat 1
5756 BP VLIERDEN-Deurne
Telefoon 0493 - 31 99 78

Fax
BADKAMERS • KEUKENS •VLOEREN• WANDEN• SCHOUWEN

Mobiel

JOS VOG!lSd,V.

0493 - 319979
06 -53 33 39 20

.. ... ..

'

"'·:.

Schuifelenberg Se
5751 HZ Deurne
0493 - 351765

Spècialist in ~root- en kleinhuishoudelijk,- televisie en audio
.
.
.
.

Kanaaldijk z.o. 96
Helmond

~

CARAVANSHO-W .

. Molenstraat 17 a - Deurne
tel. 312631
heistraat 135 - Helmond
tel. 522542

Postbus 333
_.5750 AH Helmond

1

.,

Tel:, (.o:492f ~'P57.5.Q
. ' .

Fax (049·~) , ~-q.;·~-~1.

lethleffs
Eèn vriel!d vim 118 familie

•· 1. •

'•

Oue10

.

Geysèrsfraat
.12.
5753 :RP Deurne
tel.
321119 Fax. 322326
'
'
"
.

exBert@DEURNE

".

TUINCENTRUM
.

'

'

Stationsstraat 58 - 5751 HG Deurne - Telf. (0493) 319 .389 -Fax. (0493) 316 818 .

~-1 Voor al uw electrische apparaten en service

HOVENIERSBEDRIJF

1

DEIJNDEN

/
\

~

NIET DJE,.cGROóTSTE
WEL DE BESTE .

SPECIAALZAAK FOUNDATIONS- LINGERIE

.,~
~ - -~~ ~:;·
G: . •. 9.

.

TUINARCHITEKTUUR
AANLEG
ONDERHOUD

'

'Pieternel.'

·

~\

Elastische therapeutische kousen
Maatwerk confectie-·!=3orst protheses

"AUTORIJSCHOOL
TJEU PHILIPS

:r -,•\

,(!J
.
.,

•

~

Langstraat 142 • 5754 PB Deurne

.

e;c'~.en

et

(

.ttoveNIER
- ~

Telefoon 0493-~23133 /Fax 0493-322029

Stationsstraat 60 - Deurne
Tel./fax: 0493 - 31 25 96

STATIONSSTRAAT 19·
TEL 0493-313831 - DEURNE

• !

!~ -~·~

&~.mode
. ~e(enkam~s

p.
;\ .,, -- ,
1I

St. Jozefstraat 6
Oude Liesselseweg 12

texue1 bv

Auto Daamen, P. Mondriaanstr. 18 - 5753 DJ Deurne

de carriere van de Audi A3
begint bij Auto Daamen

r!

~

·~

,

.~ Fransen Advies
· .

F1nanc1ële Dienstverlening

in samenwerking met de

r. •
~ VedesGroep

Financiële Plannïng
Pensioenen
Hypotheken
Beleggingen

,•

Tel.: 0493 311855
~

~

.

~

Fransen Dienstencentrum '- Derpsestraat 1 a-c -- 57S1

nm
AARSTUDIO

~

KA'

Deurne

.1

arro
Auó1

Nancy van Lieshout
Kerkstraat 1a
5751 BG Deurne
Tel. 0493 313254

DAIV!ES EN HEREN
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OPTOCHT0PTOCHTOPTOCHTOPTOCHTOPTOCHTOPTOCHT

De vernieuwde opzet, de veiligheid en
het drankge(mis)bruik en, wat zou het
worden met de gebakken stikskes?
Spannende maanden gingen vooraf aan
het grootste evenement van Deurne.
Een nieuw reglement werd opgezet en
de wagenbouwers kregen vooraf en
bezoekje van de technische dienst van
de commissie. Technische keuringen
vooraf, ook voor de bakpan van de
HABEK. Met man en macht gewerkt
om door de Meulenpeep te gaan.
Gemeente, buurt en· Horeca samen met
de optochtcie van de Peelstrekels, met
Yereende krachten de schouders eronder
en waarachtig in 2000 is de optocht
door de Meulenpeep getrokken
Dc;i Meulenpeep, van oorsprong een
Carnavalsstraat, met wagenbouwers,
Prinsen en een dol enthousiast publiek,
stond garant voor een grand10os feest op
zondagmiddag. Het scheelde natuurlijk
''el dat prins Leon II nogal nauwe banden had met deze straat Confetti. tnbunes en wat dies meer ziJ
Een mogelijkheid om de optocht twee
keer de markt te laten aandoen. een
podiumwagen als bordes
Het was de uitdaging ze r zeker waard.

Vo.orbereidingen
Na Carnaval in maart apnl beginnen
de voorbereidingen \an d komende.
Eerst een evaluatie en leren Yan de misstappen en eventuele om olkomenheden
om te komen tot een nog beter opzet
van de diverse acti\ 1t 1ten. dus ook de
optocht. Het was du1dchJk een succes,
door de Meulenpeep \" el 'olk op de
been, echter er waren ook \\ 1kanttekeningen te plaatsen: De ontbmding was
niet geweldig, wel wat ge,aarl1Jk. de
kinderen moesten een k1lom t r verder
dan normaal, een hele opgaaf. de Kerkstraat liep meteen vol met men en die
de optocht reeds aan h~t poor en in de
Stationsstraat gezien hadd1,;n De Europastraat, Molenlaan \\aren nag noeg
niet bevolkt met toeschOU\\ r Teleurgestelde mensen 1n de Krui -rraat
De alcoholprobk at1ek \\crd door de
meeste deelnemc;.rs go ·J mg chat.

jammer van die enkeling die meent toch
nog meer en overvloediger de fles te
moeten pakken. Het blijkt een groot
probleem om 2 uren, de tijd dat de optocht trekt, geen alcohol te nuttigen.
Deze deelnemers beseffen niet dat er
grote gevaren kleven aan dit gedrag.
Denk eens aan de toeschouwers, als
deelnemer heb je verantwoordelijkheid,
denk eens aan je eigen veiligheid,

Verder is NIEUW:

•

Ben eens verstandig en laat de alcohol
niet de overhand krijgen.

Het gevolg van de alcohol was dat in de
kinderoptocht een wagen met (nagenoeg) dronken kinderen uit de uitslag
werd gehaald. Toch jammer van al dat
werk vooraf
Dat was het verleden, nu de toekomst:
In 2001 trekt de optocht weer als vanouds: Opstellen tussen de Derpsestraat
en Stationsplem De start zal zijn om
13.15 uur.

De route is als volgt:
Stationsplein, Spoorlaa~, St~~ions- ,'
straat, Markt, Visser, Kruis~tráat,
Kerkstraat, Molenlaan, Europastraat
en de ontbinding weer bij de Molenberg.
Langs de route zal een muziekinstallatie
de carnavalshits ten gehore brengen.
In de Stationsstraat zullen de overdwarse tuidraden weggehaald.worden zodat
de wagens in vol Ie glorie door deze
straat kunnen trekken.
We zullen dit Jaar niet schromen 'om
deelnemers die met aan de voorwaarden
voldoen uit de optocht te halen. We
hopen oprecht dat dit niet nodig zal zijn,
maar na de ervarmgen van voorgaande
jaren kunnen we niet ·anders dan ·deze
onpopulaire maatregelen te treffen~ om
de veiligheid van u, a~s toeséhouwei
zoveel mogelijk te kunnen Waárboi:gen.

De prijsuitreiking van de kinderoptocht, deze zal meteen na de optocht geschieden in de Vierspan. We
willen de kinderen beter tot hun
recht laten komen. Uiteraard zijn
begeleiders,' ouders en. toeschouwers van harte uitgenodigd tijdens
deze uitreiking Let wel alles zal in
het teken staanyan de kinderoptocht.
·

•

De uitreiking van de grote optocht
gaan we geheel anders opzetten en
wel: Op de zondagavond vanaf
20. 30 uur zal een avondvullend
programma met artiesten en levendige muziek garant staan voor een
spetterende uitreiking van de prij. zen grote opt9cht. Zie hiervoor de
affiches in ons dorp.

•

Een publièksjury zal dit jaar voor
het eerst een prijs toekennen na; mens de toeschouwers langs de
route. De vakjury zal onverminderd

hun·mo'eilij/ce opdracht gaan vervu/'len, ·en trachten te komen tot een
beoordeling van de· diverse groepen
en wagens, individuelen en.paren. ·
Alle deelnemers van voorgaande jaren hebben reeds hierover bericht
gehad.
Indien u nog wilt inschrijven als deelnemer, dan liggen de opgave formulieren klaar bij: Beijers Groente en Fruit in
de Stationsstraat en bij Kuypers, De
electrovakman in de Molenstraat

We spreken de hoop uit dat we in 2001
een nog mooiere en grootsere optocht
krijgen dàn in 2000.
Tot zondagmiddag 13.15 uur.
Namens de optochtcommissie van de
P~elstrekels,

Christ Manders, voorzittter
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Boeren·
1

.Meer dan

1
1

1

Deurne
•
100· Ja.a r
.

1ong en
slagvaardig!

1

.(

+ Mengvoeders

-:; .

.

:...o.,:·· .

.

.

~~:

+ Groe'ne winkcl
'

+ Praxis
, + O.K. tanksta'tion

'Stationsstraat 122 5751 HJ Deurne
Tel. (0493) 328100 Fax (0493) 328111

+Weekblad voor Deµrne

BOERENBONO DEURNE

'"T~-'-~-----:::~~=-~---:-----;;P~IZZA~'~S~,S~U~P~E~R~P~IZZA~~.s~,~M~E~G~A~P~IZZA;:;-;~.s~,~P~A~S~TA~'~S~
' -----,~~~--:-----i1 ~1~~~~~~~~~-,

SPARE RIB~, SPAGHETTI EN ANDERE SPECIALITEITEN

. IHE

R

1

Garage Boerenkamp BV

G03

Nissan Dealer voor Peelstrekelland e. o

E::ORV '·~~"-1-1.iii-JJli"'

AFHAA~~ EN BEZORGCENTRUM IN DEURNE EN OMGEVING

. •

F TIMMERMANSSTRAAT 52 - 5751 LS DEURNE TEL / FAX 0493 323436

Van de ·Kerkhof

*autoverhuur
'
*autoleasing
. , ·.. *onderhoud
*schadeherstel
r

. " '>,

."

.

Kerkstraat 6

' '.

.. A!T'*'t: . "

5751 BH Deurne

•

i"e1. 0493 - 353101

juwelier
Kerkstraat 7

\

*Momidashi
*Audio & Navigatie
*V,erkoop nieuw
* Ocçasions.
\

,

H.Mesdagstr. 1 b~urne

1

Tel. 0493 317816

Deurne
Helmondsingel 37, 5751 PA Deurne

Tel. 0493 - 313964 .

Tel. 0493 - 313847 Fax 0493 - 323038

~AUTOVVASSERETTE
Uw speciali$t op schadegebied
0
Paul G;tbrielstraat 1.4
Deurne - Tel.· 0493 - 311063

AUT.0-&NTSRUCTKSECRHASDE '

19 ,

1

n Q

Van Best Schoenen
Stationsstraat 3
5751 HA Deum~
Tel. 0493 320712

,·

GEBR.ALDENZEE

' '

,OP ALLE VELDEN EN WEGEN
·K(:)M JE ALDENZEE TEGEN

Aldenzee, grond- en loonwerken, puinrecycling
Kwadestaartweg 9-9a
Tel: 0493 313714

1'-1 <> 1 e n s t r a a t

1

KANT~ORBO. EKHAN

DEL .

kan t <.>ormachines, -rn·e ube l c r -1 ,
b o .c khand e l, -c r e ati ef.
.

.,

1

in

cl ~

s tri e

w

eg ~2 3 a

FRANS COOLEN

KANTOORSERVICE

o n d e r h o ud, r e para ti e e r"'.\
v e rvanging van. kantC><.>rma c hin e s .
Stati<>nsstraat

Pallet- en Emballagehandel B.V.

70a

In- en veri<oop, gebruikt en nieuw
kopiee rwinkel, formaat: van
A6-AO z wart/wit:. kleurkopicën .
K e rk.straat

reparatie alle soorten pallets.

1

grootcs tce collecti e
wenskaarten.

'™'.~

Achterdijk 10· ·

5705 CB Helmond - Holland

Tel.: 06-53270077 ·

b.g.g .: (0492) 543 250

Fox: (0492) 544 970

N O U D V.AN DEN El,NDE DEURNE
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Programma
Rozenmoandag
26 februari

POLITIE
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Naast de kermis vergen ook de carnavalsdagen elk jaar weer de nodige inzet
van de politie. Door velen wordt tijdens
deze dagen het motto gehuldigd: 'Water
is alleen voor de zotten. Het laat zelfs
de hardste palen rotten.' Het nuttigen
van een overvloedige hoeveelheid gerstenat betekent voor nogal wat gebruikers dat de balans behoorlijk in onbalans wordt gebracht. Of in ander Deurnes gesproken: 'De geest is uit de fles.'
Vechtpartijen, vernielingen, overlast en
ongevallen vormen helaas dikwijls
voorbeelden die de vreugde van carna.val voor een aantal mensen grondig
bederft. Helaas moet dikwijls worden
~ vástgesteld dat van het gros van de incidenten die bij de politie bip.n~nkomen
de alcohof:variaf druipt. Het laa~ste .wat
wij als polltier.wiJ.len is moraliserend
overkomerr.:'G~lukkig biedt 'cai:riaval
voor velen nog een stuk vertier 'waar
men naar uitkijkt. Vandaar ook geen
scala aan adviezen. Uiteraard is de politie aanwezig, maar wij hopen op een
voor u uitbundige en voor ons een rustige carnaval.
~Nél!Jlens de plaatselijke politie wensen
wij u allen een heel prettige carnaval
2001 toe.
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· Erik Smu lders, M arit;-[!!sé Smulders
· Onder organisatie. van de Prinsengarde
van de Peelstrekels gaat ook cilt jàar op
carnavalsmaandag 26 februari weer een
groep Rozehmoandaggangers op stap in
Deurne. Het fameuze blaasorkest "Krèk
Goe" zorgt de gehele dag voor de muzikale omlijsting. Gedurende het eerste
gedeelte van het programma zal ook de
Prins van de Peelstrekels met zijn gevolg van de partij ~ijn . .

De inspecteurs van Deurne
Louis Doomernik
Ben Lesterhuis
Ton van Loon.

Jong geleerd oud gedaan

f

rr

Na het afwerken van het programma
(zie kader) wordt de Rozenmoandagprins in d~ Peelpoort weer van zijn .
Hoogwaardigheden ontdaan en zal hij
terugkeren onder het Peelstrekelvolk.
De commissie Rozenmoandag hoopt
velen van u te mogen verwelkomen om
er tezamen een zeer gezellige dag van te
maken.

. ,,Y~LON~JSe~
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Evenals vorig jáar wordt ook nu gestart
met een carnavalesk "ontbijt" bij Hotel
Stationzicht, aanvang 12.00 u. Het ontbijt wordt tegen een zeer schappelijke
prijs van Fl. 12,50 p.p. aangeboden en u
kunt hierop inschrijven van 17 t/m 24
februari bij Hotel Stationzicht. Na het

ontbijt, omstreeks 12.30 u gaan ·de-Àlternatieve Raad van Elf, de Peelstrekels
en aanwezige Rozenmoandaggangers
onder begeleiding van blaaskapel K;-èk
Goe op een open wagen naar (,ie markt.
om daar om 12.45 u. de nieuwe Rozen~
moandagprins te onthullen.

J

. •.

Zondag 21 januari
.
13.30 u.
Receptie.iinèsidentie de Vierspan ·
20.00 u.
Café bezoek Potdeksel
·

14.00 u.
15.00 u.
19.JO u~
20.45 U ;
22.00 u.

Zaterdag 27 januari
19.00 u.
Serenade Ptins · ..
21.00 u.
Rondom de'Prins

Zondag 4 febr.ua'ri
13.00 u.
Carnavalsmatinee·.resideritie · ·
. :aansl~ o~dertró~w boerenbruilór('

Vrijdag 9 februari
19.30 .u.
Klotgemul reside~d~~-·:
'
.,.·
~

...

~,'

20.oo·:u.
21.00 u.'

~-

;·i:·i;

:..

"
·09.45 u.

""

Zaterdag 10 februari _ .
· , •..
13.00 u.
Serri~fepmidd~g r'ésidèhtle
19.30 u. .
Klotgemul residentie
:::·:·.

Zondag 11 februari ·
19.30 u.
Klotgemul residentie

. _: Maàndag 26 februari
; Be~oekNieuweiihof ·
12~30:~~ ·' .·. .Ro$~nm'o.n~ag Markt, z~nzi etc~ ·
13.45 u. -· ·Bezoek Rijtven -· ,
16.00 u. · Café bezoek De Potdeksèl
20.00 ·u.
Café bezoek Peelpoort
21.QO u.
-Café bezoek van Hoof
22~oo · u. ·
Café bezoek Beekman & Beekman
Dinsdag 27 februari
1o.~O u.
J]kkepukkenbal ·resid~ntie
12.15 u...
ZuÎtkoppen
·
15.00 u. · Uoerenbruiloft
21.00 u / : ... Residentie
23.30 u.
Sluitingsceremonie residentie
00.00 u. , · Verbranden Peelstrekel markt

Woensdag 14 februari
21.30 u.
Bezoek Echo Gerardushuis

,•:·:·.

·-·:::

Donderdag 15 februari
19.15 u.
Bejaarden avond Nieuwenhof
,
,

Zaterdag.17 februari
20.00 u. . Gala-avond residentie

Zondag 18 februari
13.00 u.
Receptie Pottenbakkers
15.00 u.
Zorgenkind WIK
19.30 u.
Gala-avond residentie

Vrijdag 23 februari
10.00 u.
Scholenbezoek
19.00 u.
Receptie de Dors(t)vlegels

,-,

.... 1 ·""·

•••

~

'

••

-~..

•

.-: . \)i; \
/::'

.-l

· Zondag 25 februari
Carnavalsmis Willibrorduskerk
Optoèht ·
Prijsuitreiking kinderoptocht "
·residentje
Café bezoèk
· - Prijsuitreiking.optocht residentie

-

"

J

10.45, u.
13.30 u.'
17.00 u.

Zaterdag 24 februari
Kindèrbal Walsberg, van de Putten
Sleutelafha.len Markt / gemeentehuis
Recepp.e Hei~eóters
.· 'Den .Biels, Sfationzlcht
Harmoniebal residentie

''. .•'"'

{
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. VAN ._"SSleL 1111111
ELEKTROTECHNIEK

-ev

1

1 111 • •

van Bussel .Electrotechnlek· BV houdt zich
.

.~'

,,.

normaal bezig mèt:

maar met carnaval met fantaseren.

"~1\1 ÉIUSSEL 1111111
Ontwerpt

.

Adviseert

1

.

.·

.·O OK MET (ARNAVAL
BEREIKBAAR, MET EEN
ABONNEMENT• OF PRE•PAY
GIM TELEFOON VAN
--~-----

ontwerpen, adviseren en realiseren

ELEKTROTECHNiEK BV

.

www.peelstrekels.nl

1 1 11 • •

FDHR§jf!E
TEL EF_< :>N IE'

Realiseert

__--..::,

• Paneelbouw
• Besturingstechniek .
• Elektrotechnische installaties

SNACKBAR
DE MARKT

Dr. H. van Doorneweg 44
Postbus 192 5750 AD DEURNE
Telefoon
(0493) 31 39 62
Fax
·( 0493) 31 16 44

äeco

HOME

martien
~"

VAN DE MORTEL
Oude Liessel~eweg 18
5751 WP Deurne ·
Tel. 0493-312844

ho off

Markt6a-tel. 0493-3B474

Stationsstraat 4
' ,:,··..
5751 HE Deurne
Telefoon 0493 - 313296
~t1<>

•

•.

.--;t

tr-rr·~ :r\'.fa{)pf·

~!

Juwelier - Horloger - Luxe. Ka,=d'-"o'-"-s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___.

~_,

,,:~ t"( __ ,J

"ç.J;J,)
<J 7

_.,.:;

.

BUKKEMS
Schoenen

rJ /\

.~ Tel. 312523

rijnders assurantiën bv
Deurne - Liessel

Leembaan 55
· 5753 CW Deurne
tel. 0493-319009

"~

Pullshaw weet ..IJ ·-'
il ~t Jjp feesten!
n J11!~~ '""''" "''"""" '""'° .,

De werkzaamheden bestaan uit :
•
het samenstellen van jaarrekeningen
•
het opstellen en indienen van alle soorten fiscale aangiften
•
Het verstrekken van fiscaal juridische adviezen
•
het verrichten van bijzondere opdrachten

~

.

'""'"u" ••.

c::::::::::::==:::::===:~1

jubilea, bedrijfsopeninge n, bedrijfsdagen,

'},#"

open dagen en allerlei andere bijzondere

~.

Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau, ·
gevestigd te Deurne, Stationsplein 2, is een kantoor dat zich
richt op het verlenen van fiscaal juridische en accountale
diensten ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf, vrije
beroepsbeoefenaren, sportlieden en artiesten.

Het kantoor kenmerkt zich door ervaring, betrokkenheid en
persoonlijke benadering en een op uw maat toegesneden advies .
Indien u nadere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen
met:

(bedrijfs)eveneme nte n. Er is echter één fees t dat wij riiet

organiseren: het standaard-

mr B.M.H.S. Cranssen FB en/of de heer B.A.J. Tomassen.

feest. Wilt u meer weten over
een feest dat anders is dan 'alle
andere? Belt u da n voor een vrijb lijve nde afspraak.

Florijn 7 Postbus 63 5750 AB Deurne NL Tel. 0493·323196 . Fax 0493-318055

Stationsplein 2, 5751 JN DEURNE - 0493 351235
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Pastor Harrie Keijsers
f'.l.X

::t:n·~:

.~

,f<g'f)

www.peelstrekels.nl

R ·OND ·O"M

Zzaterdag 27 januari vanaf 21 :00 u vindt in de Vierspan de avond 'Rondom de Prins '
plaats. Op deze avond worden mensen in de gelegenheid gesteld op hun eigen, ludieke,
wijze onze Prins en Prinses te feliciteren .
Een felicïtatie die vanwege de lf! ven11qchten drukte tijdens de Prinsenade, de receptie
van onze Prins, niet mogelijk zal kunnèn ~ijn.

"Carnaval goede gelegenheid om even 'stil' te staan"
De andere kant laten zien
Mijn w oordenboek van de middelbare
school geeft bij 'strekel' aan: 1. Stok of
ander gereedschap, waarmee gevulde
inhoudsmaten of vaten worden afgestreken; 2, gereedschap, stuk ijzer, staal,
steen of hard hout om een zeis of zicht
aan te zetten.
Uit deze omschrij ving wordt duidelijk
dat de strekel een stevig stuk is . En
vooral een heel belangrijk stuk gereedschap . Bij de eerste betekenis denk ik
aan hoeveelheden bier, andere drank en
eten. Dankzij een strekel kunnen die
hoeveelheden in de hand gehouden
worden (ik bedoel dat in beperkende
zin) . Bij de tweede betekenis denk ik
meer aan de grond, de Peel, waarop we
ons dagelijks bewegen en die - weerbarstig als die is- een stevige bewerking
nodig heeft. Waar af en toe de zeis
doorheen gehaald moet worden.
Wat heeft dat nou met carnaval te maken ? En waarom moet een pastor daar
wat over schrijven? Voor u een vraag en
voor mij een weet; ik ben namelijk gevraagd een bezinnend stukje te schrijven. Ze denken bij de Peelstrekels dat ik
iets zmnigs te zeggen heb (of dachten ze
juist van niet?)
Daarmee zie je maar hoe verwarrend
carnaval is. Wat is zin en wat is onzin?
Dat is niet van belang, als het toch maar
om kletsen, zeuren of zaniken gaat. In
wezen gaat het immers om de gein en
de spot Om de draak t ·e steken met
jezelf en anderen. In onze tijd zal die
spot vooral kunnen gaan over onze gejaagdheid. het jakkeren en jagen, achter

'

' t

vrouw Holle aan, zoals Toon Hermans
eens zei. En een grote voorganger yan
de huidige spotter, Prediker, schrijft in
het Oude Testament: "Al het gezwoeg
dient er toe dat de mens zijn buik vult,
maar zijn verlangens blijven onvervuld ... Het is beter te genieten van iets
tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars. Ook dat is niets dan lucht en
het najagen van wind." We kunnen wel
zwoegen en werken van vroeg tot laat,
maar wat steken we· er van op? Waarvoor doen we het? Laten we elkaar
daarbij nog wel in ieders waarde?

Carnaval is een goede gelegenheid dat
ijdele jagen en jakkeren onder de aandacht te brengen. De Peelstrekels zijn
daar vanuit hun naam uitermate ge- · .
schikt voor. Zij kunnen matigheid be- .
vorderen, grenzen aangeven - 'nou is het
genoeg' - of de vinger op de zere plek
leggen of eens krachtig de bezem er·
door halen. Kortom, door krachtig optreden de bakens eens even flink verzetten. Daarmee worden we ons bewust
van het voorlopige van ons leven. En .
kunnen we weer waardering krijgen
voor elkaar en voor verbondenheid tussen mensen.
Carnaval is een kans die andere kant te
laten zien. Ik wens de Peelstrekels
daarin kracht en sterkte.
Alaaf1

Persoonlijke gelukswensen
Tijdens 'Rondom dé Prins· kunnen familieleden, kennissen, vrienden, de buurt en bekenden hun persoonlijke gelukswensen overbrengen aan onze Prins en zijn Prinses. Dit kan
in de vorm van· een sketch, een zangstuk, een dans, een buut, noem maar op/ De organi' .sa tie laat dit geheel over aan de deelnemers op deze avond.
Indien u ~Is artiest wilt optreden tijdens deze avond, neem.J u dan coniact op met Vorst
Hq,ns van, Bommel (04_93 312411) of bestuurslid Kees fJrood (0493 320934), zij zullen
ervoor zorgen dat een en ander in goede .banen geleid wordt.
Gratis ·en voor iedereen
.
_
Overigens is deze avond vrij toegankelijk voor iedereen. De presentatie wordt verzorgd
door oud-Prins Leon II.

Helen Martens-Geurts

AFSCHEID VAN DE OPTOCHTCOMMISSIE
Omdat ik op de Middelbare Tuin.bouwschool had leren ~alligraferen,
ben ik door mijn vader, die toen in
de. Optochtcomm.issie ~at, gevraagd·
om de certificaten van de kinderoptocht, · die toen nog op maandag -gehouden werd, te schrijven. Van het
·een kwam het ander, zeker toen de
kinderoptocht een plek kreeg vooraan in de grote optocht. Daar kwam
nog bij dat . mijn vader Vorsf werd.
van De Peelstrekels. Vanaf dat moment ben ik ook de gehele administratieve begeleiding van zowel de
kinderoptocht als de grote optocht
gaan verzorgen. Nadat Cor Brüggenwirth geen tijd meer had voor het
schrijven van de certificaten van de
grote optocht, kwamen die er ook
bij .

Hany Keijsers
Pastoraal werker .

Al dit werk heb ik met veel genoegen in samenwerking met de ledenvan de Optochtcommissie en de ju-

ryleden van de kinder- en grote op-'
tocht verricht en natuurlijk niet te
vergeten de deelne(e)m(st)ers aan de
·optocht. ·In de loop van de jaren heb
ik de optocht zien uitgroeien tot hetgeen wat die nu is. Dit betekent bijna een verdubbeling van het aantal
d~elne(e)m{ st)_ers . Niet aHeen is er
·é· eèn_
grotère deelname, maar ook
vooral kwalitatief is de optocht naar
een groot niveau gegroeid. Ik heb
daar veel plezier en voldoening aan
beleefd.
,
Nu vind ik de tijd gekomen, om
plaats te maken voor een ander. Ik
dank iedereen voor de prettige samenwerking en wens·vooral mijn
opvolg( st)er veel sucçes' toe. Ik hoop _.,. .
u met de carnavalsdagen nog ërgens
te treffen.
·
Helen Martens-Geurts ·

\
.;

r;,!
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Café - Zaal - Catering
v.d. Putten

.•

Vertrouwenspersoon
voor het MKB

-- .._"

J~

'
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, ~-- \

;

\
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•
•
•
•
•

ADMINISTRATIEVE
DIENSTVERLENING

' .,.
.

\

. www.peelstrekels.nl

v

Uw verjaardag of feest
Zonder zorgen laat het
Catering
v.d. Putten bezorgen

. Totale administratie
Salarisadministratie
Belastingzaken
Jaarrekening enz.
Adviezen

Info: Catering v.d. Putten 0493 312558

Maandag kindermatinee v.a. 14:30 u

Voor enkele diensten
of het hele pakket
• Vast aanspreekpunt
• Flexibele instelling
• Vooraf prijsopgave

Bel voor -in formatie:

Telefoon (0492) 59 90 90
Kasteel Traverse 7

ADRES VOOR KOUDE SCHOTELS EN WARME HAPJES

5701 NR Helmond

St. Joze straat 24b - 5754 AV Deurne - tel. 312989

Telefax (0492) 55 03 56

[~~ ~~á\~®~
1

Vtltf

ERKERS

~ VNAI~ J.é't'P

Voor gezond brood
en vers gebak!!

6t=K,VIP/?" k:J/'.r

1.

'tW~()hVi$

Floreffestraat 7 Someren tel. 491590
Liesselseweg 16 Deurne tel. 312518
"De Meent" - Heiakker - Deurne

Heuvelstraat 13 Deurne 0493-312909

m~~\

Molenlaan 1 Deurne 0493 312757

J Winkelinterleuren
J Projekt meubelen

J

Het leven is te kort
Om slechte wijn te drinken

J Exclusievetimmerwerken

Piet Mondriaanstraat 16
5753 DJ Deurne

1

3etten

~ technische installatf es

•

centrale verwarming • airconditioning - luchtbehandeling

Telefoon (0493) 314253
Telefax (0493) 313524

Zeilber sestraat 21 - 5751 LG Deurne - tel. 0493-313957 -fax. 0493~17621

'--~~~~~~;_:_~~~~~_J

Dierenhotel "Heidelust - De1:1rne"
Openingstijden:

. Ma. tlm vr. 10.00 -12.00 uur
16.30 -19.00 uur
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur ·'
'
16.30 - 18.00 uur

,

_"

•

ALLES UIT EIG_
EN BAKKERIJ

Zondag gesloten

Voor infonnatie en reservering bel:
Pierre en Gerry Adriaans

Heielndseweg 12
5753 PZ Deurne
. "!:elefoon 0493 - 315107

Buck Design ~~uxe Verpakkingen

11TI~;))E$
lFrif
ASTFOOD

Ll..
DEURNE

PRODUCTS -

J.P.M. Fastfood Products
Hendrik Mesdagstraat 7 - Deurne
_Jel. 0493-320222 /Fax 0493-320229

"~!!~~"
fi)ed and fi)~t

GROOTHANDEL
G. Bildersstraat 2 ·
5753 DE Deurne - Holland
Tel.: (+31) (0)493 32 14 71
Fax: (+31) (0)493 32 14 73
Jaarbeurs Utrecht/Trade Mart 48247
E-mail: t.bisseling@chello.ni

,_, ....

Jfuvtk J: l!ucia (l.aJttj
g 'ttlJWtltaat 28
5751 pc flJewure
flel. 0031 (0)493-312606
f}aa; 0031 (0 )493 - 318303
:JfuLland,

&nu.Jt: fp~~.nl
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PRENTENKABINET
'

.

"

Bestuur;
Achterste rij v.ln.r. Hans v. Bommel (vorst), Ad v.d Mortel, Ad Welten
Zittend v.ln.r. Christ Mansders, Wim Berkers (voorz.), Prinses Marlies,Prins Lèon Il, Kees Brood(penningm.)
Op foto ontbreken: v.ln.r. Coen y.d !Jerkmortel, Arjan Ahout & Jos v.d Kruys

NEXTTWO
Achter v.Ln.r. Elze Hermans, Evelien v. Nunen,
Kim Janssen, Sandra Welten, Nicole Weerts,
Minke Janssen.
Midden v.l.n.r. Marl.oes Alde11zee, Karli:in Noofien,
Angelique Benschop
Voor v.Ln.r. Renske v.d Steen, May v.,L Kruys

Nieuw raadslid:

Raad "van Elf,._
•
'
~ f Î·
V.l..n.r. Marco-!1eije, Jéroen Ennenga, Hans v. Bommel, Arno Maas, Patrick Proenings, Twan K.roèien,
Willem-Jan Tilborghs
' ·
·
Zittend v.ln.r. Han Wouters, Mies Martens, Prinses Marlies, Prins Lèon II, Petro Lijsten, Maarten Munsters.
Offoto ontbreken: v.l.n.r. Wim Kievits, Hennie Manders, Klaas Vogel
f

'

•

"

\

,

Hennie .Manders
(

Raad van Elf,
iets voor jou?

Prinsenpaar 2000 geflankeerd door Raad van Elf en Bestuur

, Op dit moment hebben de Peelstrekels een volledige raad van Elf en
kunnen zij met een complete ploeg
aan carnaval 20001 beginnen. Ongetwijfeld zijn er personen binnen
het Peelstrekelrijk die ook'graag lid
willen worden van de Raad van Elf
van de Peelstrekels. Graag komen
wij in contact met deze mensen. .
~

*

.

Mocht u interesse hebben, maar voor
uzelf nog niet overtuigd zijn om lid
te worden, kijk dan komen'.d carna- :
valsseizoen eens naar de diverse·
1
activiteiten van de Peelstrekels, maar
vooral naar de leden van de raad van
Elf.

Prinsenpaar 2000 met Raad van Elf, Bestuur en Dansmarietjes

1

Als u interesse heeft vdor een lid-.
maatschap van de Raad van Elf,
neem dan gerust contact op met vorst
Hans van Bommel, tel. 312411.
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een peèlstrekel had net iets ie veel leut
en'was dan ookgoed de pineut
.hij kon echter zijn zorgen overlaten
aan Henselmans Advocaten

TAXI·TOURS
HARRIE HEBBEN

Uw vervoer dag en nacht.
Rolstoel-, zieken . en groepsvervoer, oer taxi of touringcar

Is lopen voor u een bezwaar,
Bel dan Harrie Hebben maar.
Harrie rijdt voor iedere klant
in binnen- en buitenland.
Wilt u met de bus mee,
Beldan:342342

Postbus 128
5750 AE Deume
fax 0493-310465

Derpsestraat 1c
5751 KA Deurne
tel 0493-317827 ·

www.peelstrekels.nl

Snoertsebaan 22, 5757 PB LIESSEL
Tel. (0493) 342342, Fax (0493) 342147
·:1-·

· - Vishandel Henk Bos

·'

'1''·

•

i) .._·

_Voor de lekkerste kibbeling Donderdag van 10:00 tot 13:00 en-zaterdag van 10:00 tot 15:00 bij de Edah
en de fijnste maatjes haring. Vrijdagmiddag op de markt!! .
Tel.: 033-2988181 -2986494
Spakenburg

· ASWOENSDAG VAN 10:0() U TOT 13:00 U

Dakdekkersbedrijf J ' t Jong en zonen
Hoebertweg 2
·
5966 ND America
Telefoon:

0774641814
077-4641491
077-3989115
0493-321751

HEMA
ECHT KWALITEIT
ECHT STIJL
ECHT HEMA DEURNE
Stationsstraat 39

To complete your office
copiers • faxen • computers • service • supplies • onderhoud
''

'

• .0:' ·;_

·~ -.

FAX JJOG 'NS EEN · METERTJE !

Ik' WOU NET EEN RONDJE KOPIËREN".
EN ZET ZE DAAR MAAR OP DIE H~~DE SCHIJF !
"

BABY EN

S

Liesselsewèg 190 Deurne
Internet:' www.vdbi.nf/jks

Het blijft gezellig met de kantoormachines van KS

Kerl<straat 2A

5751 BH Deume
0493 - 31 04 22

JEUGDMODE

Vlrmundtstraat 5
5421 BT Gemert

Tel.: 0492 - 36 73 54
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DANSMARIETJE

Manon van Someren

B?ven v.ln.r. Manon v. Someren, Inge Albers, Kim v. Someren
Z1tten1 v.ln.r..:4-nne Smeulders, Monique v. Dinther, Lynn Koppens
Afwezig: Karlyn Goossens & Margreet van Doorne

Hallo, ik heet Manon van Someren
Mijn leeftijd is 10 jaar, en mijn
hobby's zijn popballet, tekenen en
skeeleren.
Maar het allerleul<stê"rs11dat ik dit jaar
bij de dansmarietjes mag zijn.
Alaaf !!! Manon

lngeAlbers

Hallo, ik ben Inge Albers
Ik zit voor het 2de jaar ~ij de dansmarietjes.Het is heel leuk. Ik hoop dat
het net zo leuk wordt als vorig jaar.
Ik wens iedereen een leuke carnaval
2001.
Groetjes van Inge

Hallo, ik ben Lynn Koppens
Dit is mijn 1ste jaar bij de dansmarietjes.
Ik vind de dans al heel erg leuk worden en heb er dan ook veel zin in.
Groetjes van Lynn

Lynn Koppens

fonique van Dinther

Hallo, ik ben Monique van Dinter
Ik ben 10 jaar en kom uit Deurne.
Bij de dansmarietjes vind ik het leuk
en dit wordt mijn 2de jaar.
Groetjes van Monique

;~

Margreet van Doorne

Hoi, ik ben Margreet van Doorne
Ik zit in 'groep 8 en ben voor het 3de
en laatste jaar bij de dansinàrietjes:
Tot nu toe waren alle carnavals heet
gezellig. Ik hoop dat dit ook zo'n
leuke carnaval wordt, samen met de
nieuwe dansmarietjes.
Groetjes van Margreet
Hallo, ik ben Aflne Smeulders
Ik ben 9 jaar en dit jaar voor het
eerst bij de dansmarietjes. Mijn verdere hobby's zijn: scouting en toneelspelen.
Groetjes van Anne
Hoi, ik ben Karlljn Goossens
Ik zit voor het laatste jaar bij de
dansmarietjes. Ik heb 1 jaar Christine
v/d Anker en 2 jaar Anne-Mijke Berkers als trainster gehad. Ze zijn allebei aardig. Verder zijn de trainingen
ook leuk. Ze zijn bij Zaal van de
Putten. Judith Ennenga en Myra
Proenings zijn er bijna altijd. Misschien tot de Carnaval!
Doei, Karlijn
Hoi, ik ben Kim van Someren
Ik ben de tweelingzus van Manon. Al
bijna 6 jaar zit ik op popballet.
Ook keyboardles vind ik erg leuk.
Om dit jaar met de dansmarietjes
mee te doen is heel leuk.
Alaaf ............ ....

Nieuwe aanwinsten
.
,
v.ln.r. Manon v. Someren, Kim v. Someren, Anne Smeulders, Lynn Koppens·

Anne Smeulders

Karlijn Goossens

Kim van Someren
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Fax. 0493 - 319760

~· C.J.N. Manders, Accountant Administratieconsulent
M~J. Manders, Accountant Administratieconsulent
Federatie Belastingadviseur
Derpsestraat 10 \
Postbus 109
5750 AC Deurne

NV RAZOB
NV Regionale Afvalverwerkingsmaatschappij Zuidoost-Brabant
Gulberg 9 Postbus 252 5670 AG Nuenen
telefoon 040 - 2907200 telefax 040 - 2839025
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Telefoon (0493) 31 32 63
Telefax (0493) 32 09 32

Vur un schön tepaijt of
gurdaine, moet-te-ge
natuurlijk nao:

SCIIIKS
WOON,\IJ l~H•H
Stijn Streuvelslaan 48, 5751 XZ Deurne

tel. 0493 312586

PETIT -RESTAlJRANJ:

(t

"

1~

: ").

J\

HAPP - INN
Stationsstraat 17 - 5751 HA t>eurne
Eigenaar: J. Martens
Tel. 0493-314758 - Fax 0493-3230f3"-----------~

.

LIVERA
DEURNE

Zalen Van Bussel

Stationsstraat 13

Op aswoensdag
besch.~.ê~ve waj
gèèr·wá gál 1ie
mi de carnaval
het afgepraot.
.
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St: Jozefstraat 77
5753 AS Deurne

·Tul::- 0493-313117
Tel: privé: 0493~ 314136
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·Bots & Borghstijn

UW DIEPVJUESMAN!
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Tel.J0493 31S576
Fax 0493 31l055

Notariaat Deurne
1
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Geschie.denis Boerenbruiloft

Boerenbruidspaar 2000

Vorig jaar·verscheen in de Pee/strekel
op deze pagina het artikel 'De Boerenbruiloft i.n retrospectief, waarin de geschiedenis van.de (Deurnese) Boerenbruiloft werd geschetst. Aan het slot van
dit verhaal werd gewag gemaakt van
een aantal gapende gaten, daar waar het
de bruidsparen van het .Den Deel tijdperk betrof. Inmiddels zijn deze gaten
voor een groot deel opgevuld en de
nieuwe lijst treft u dan ook aan op deze
pagma.
Maar er is nog meer •..
Een groepje mensen is n.a.v. het verhaal
van vorig jaar bij elkaar gekropen om
eens te kijken of er nog oud materiaal
aanwezig is van het Boerenbruiloftgebeuren. Het gaat dan met name over de
periode dat de Boerenbruiloft door o.a.
Den Deel werd georganiseerd. De men-

In november 1999 werden wij, Diny en
Jac Megens, door de commissie benaderd met de vraag of wij met carnaval
2000 het boerenbruidspaar wilden zijn.
De vraag kwam totaal onverwacht en
was dermate verrassènd dat we toch wel
enige bedenktijd nodig hadden. Dé' dinsdagmiddag met carnaval in de Vierspan
is ons uit eigen ervaring voldoende bekend, nl altijd een drukke en gezellige
middag. Het was ons echter onvoldoende bekend-wat boerenbruidspaar zijn·nog ·
meer betekende. Met het verkrijgen van
meer informatie nam het enthousiasme
in huize Megens toe en de beslissing was
1
toen snel genomen: we doen het, en
graag.
En we hebben genoten!
Om te beginnen het zogenaamde uitkomen, de ondertrouw, op zondag 13 februari. Op een heel leuke manier werd
het beeld langzamerhand duidelijk dat
Diny en Jac Megens, alias Dientje en
Kobus, het boerenbruidspaar 2000 zouden zijn. Het was een erg gezellige middag en avond samen met de onechte
familie, de eigen familie, Gèr van Hois
plus de nodige belangstellenden. Ook de
afsluiting van die dag later op de avond
op de Vecht met muziek, soep en drank
heeft ons veel plezier gebracht.
De bruiloft
De "bruiloft" op dinsdagmiddag 7 maart
begon met koffie, krentenmik en een
borrel. Daarna in optocht met paard en
wagen naar het Gerardushuis. Hier werden we ruim een uur geamuseerd met
Boerenbruiloft 2000
Net als iedereen heeft ook de commissie
boerenbruiloft naar de eeuwwisseling
toegeleefd. Hopelijk is 't voor iedereen
'n geslaagd feest geweest. Voor ons was
dat zeer zeker 't geval, wat niet op de
eerste plaats te danken was aan ons
boerenbruidspaar en hun onechte familie. Wij willen daarom Jac en Diny Megens heel hartelijk danken voor hun
geweldige inzet en gastvrijheid die wij
hebben mogen ontvangen. We bedanken ook de onechte en de echte familie
en hopen dat ook zif genoten hebben

•

levende muziek van opnieuw Gèr van
Hois, leuke sketches van de echte en
onechte families en de nodige danspasjes. Vervolgens de trouwpartij in de
Vierspan door de Prins. Veel belangstellenden, uitnodigende muziek, leuke
teksten. Aan eten en vooral drinken natuurlijk geen gebrek. Alle ingrediënten
waren aanwezig om er een echt feest te
maken. En dat is dan ook gebeurd. Tot
het einde toe. De afsluitende ceremonie
en het verbranden van de Peelstrekel:
alles wilden we meemaken. En dan als
laatste natuurlijk nog een afzakkertje op
de Vecht: koffie, een borreltje en, niet te
vergeten, eieren in de pan. Wel willen
we nog even memoreren dat door droevige omstandigheden twee keer een andere samenstelling van de onechte familie nodig was . Gelukkig werd dit door
"invallers" keurig opgelost.

sen die hiermee bezig zijn, zijn: Anneke
& Louis ·van Hassel, Toon Berkers, .
Hans Keeren en Márcel Kooien. Zij zijn
h:et afgelopen jaar.. een paar maal bijeen
geweest en hebben eens her en der
-rondgekeken. Op het moment is er reeds
het nódige fotomateriaal aan de oppervlakte gekomen en is men volop bezig
om nog meer aan de vergetelheid te
ontrukken. Wat er met dit materiaal
gebeurd zult u te zijner tijd vernemen.
Heeft u nog informatie over de begintijd
van de Boerenbruiloft? U kunt deze
kwijt bij:
Marcel Kooien
Fitissingel 142
5754 CD DEURNE
Tel/ Fax 0493 310771
E-post: Qznywrld@hetnet.nl

))

~~

),

~~

ss»
ss>>

.,

>~

.

((

~~

~~ Organisatie: Den Instuif I Den Deel I Mixed Hockeyclyub
5? (?) H. Vrunt en Anneke Brüggenwuth
Wij, Dientje en Kobus en onze 9rie jon- ~~ 1969 beginjaar?
gens, kijken met heel veel plezier terug ~~ 1970 Harrie Geven en Maria Prinssen
op carnaval 2000. Met heel veel dank · ~s 1971 Geen boerenbruiloft
aan het organisatiecomité, aan Hösben- ss 1972 Geen boerenbruiloft
gels en aan Gèr van Hois, aan de onechte SS 1973 Peter Gevaert en Enny Koops
en echte familie, aan Prins Lèon en Prin- ~~ 1974 Frank Donkers en Pitty van Nunen
ses Marlies, aan de Raad van Elf, maar ~~, 1975 Mieke Wijnhoven en Jan v.d ..Heijden
.{:~).;?
!.I'
vooral aan alle belangstellenden zonder s< 1976 Gerrie Guffens en Beppie Adriaans
wie dergelijk feest niet gevierd kan wor- ~!~ 1977 Ad van Kessel en Marriet Heesmans
.'_.'·-~.·'_.:, :_.f
5 1978 Appie Louwers en Hannie Hansen
~· "
den. Het was top!
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Heuvel
Iedereen veel plezier met carnaval 2001, f
SS 1981 Jacky Bellemakers en Anja Hendriks
($
speciaal onze opvolgers. Wij zullen er
?! 1982 Anthony Knapen en Petra Bloemen
~
zijn. Tot dan.
1983 Carl Berkers en Marjon van Helmond
~~
1984 Anja Koppens en Pieter Verbeek
5<
Diny en Jac Megens.
? 1985 Geen boerenbruiloft
<:~
Organisatie: K. V.O.
~;
5 1986 Dorus en Mina (Theo en Mien v.d. Boomen)
~;
van het hele gebeuren. Graag ook een
s 1987 Nilles en Netje (Cor en Antoinet v.d Beek)
«
$ 1988 D.rieka en Teun (Teun en Hennie v.d. Weijer)
~~
woord van dank voor de prettige sa~
1989
Hannes
en
Rika
(Jan
en
Riek
Knoop)
;;
menwerking met de mensen van stich~~ 1990 Rinus en Grada (Rien en Ger van Mierlo)
~5
ting De Peelstrekels.
~~ 1991 Sjef en Leenke (Sjef en Leny Kuijpers)
/ !t::_ :
S~
Boerenbruidspaar 2001
Wij wensen ons nieuwe bruidspaar
\
5<
2001 veel plezier en we hopen iedereen ~s 1994 Anna en Peier (Piet en Anneke Bankers)
~~
1995
Kneeltje
en
~hijs
(Thijs
en
Corrie
van
Leeuwen)
:~~
~1
weer te treffen in residentie de Vierspan
SS 1996 Ties en Sien (Ti~s en Sien Verbaarschot)
?~
om van de boerenbruiloft weer 'n groot,
$( 1997 Klaas en Anna· (Nico en Ans Schrama)
?~
feest te maken.
· 5~ ·1998 Frans en Mie (Frans en Marij Bierings)
~5
~
1999 Walter en .Lies (Walter en Lies Donkers)
. .
.
$~
Veel carnavalsplezier.
?s ·2000 Kob\ls en Dientje (Jac en Diny Megens) .
~S
Commissie boerenbruilo'1:.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~-

!r

~ :::; ~~::;;:,~~:.:::~.~~'ri;:i~~)
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PHILIPS DEURNE/MAARHEEZE
Liesselseweg 141, 5753 PN DEURNE
Tel: 0493-353700 Fax: 0493-353794

"Philips" Deurne/Maarheeze maakt onderdeel uit van
Philips Lighting B.V.
De vestiging in Deurne is gespecialiseerd in het maken van
hoogwaardige draad en draadproducten.
Deze villden hun toepassing in met name de lamp-, halfgeleîder- en TV-fabricage.
·
Jaarlijks verlaten ongeveer 1,5 miljoen kg draad, 6,5 miljard

www.peelstrekels.nl

gelaste en 2 miljard gesneden prodµcten ons bedrijf naar
diverse fabrieken in ruim 50 landen verspreid over de hele
werèld. Op een onzichtbare maar wezenlijke manier leveren
we daarmee een bijdrage aan het tot stand komen van vele
Philips producten.
In ons bedrijf aan de Liesselseweg werken momenteel ruim
225 mensen in dag- en
drie-/vijf-ploegendienst
op ruim 9600 m2 .

Lel~ K1ah, ~bette.

e

PHILIPS
CHINEES-INDISCH RESTAURANT

M\A-V MUNSlflEllS l.~Y-~ ~

Azië

LOON- & GRONDWERKEN
·
DEURNE
Griendtsveenseweg 35
5754 AA DEURNE

Tel. 0493 31 52 86
Fax. 0493 32 12 67
Heuvelstraat 29 - Deurne - tel. $.]6·781 ~
Vanaf 10 pers. bieden wij U na reservering een
lopend buffet aan.

J(t" " T [ N • M.M f l ,... IO ~;

PoHbu .~ fJ7

5 1 !;> 0 AU Kerht r .:i.oo t 1 / De u•n C' lC" I 0 49:1 l 12 4 (;8 f ~>< 04 9~ .1 10 1 4 $

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

Helmondsewe~

111 - Deurne
Telefoon 0493 - 314593

RENAULT

Autobedrijf
Manders Deurne B.V.
M

V0ltstrnat 1, 5753 RL Deurne
Postbus 23 , 5750 AA Deurne
Telefoon: 0493 - 31 26 26
Fax 0493 - 31 69 93

Roode Leeul11"

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

Lekker lunchen,
dineren, uitgaan

i DICK REMMEN ASSURANTIEN
DRA
*Verzekeringen *Hypotheken

r

t•

Elke dag geopend vanaf11.00 uur

·*Pensioenen
*Financieringen
Julianastraat 13 5751 JW DEURNE. Tel. 0493-317184

Herberg de Roode Leeuw
Mo lenslrnat 31 5 751 LA Dourn e Te l. 0493 31 51!12

Autoschade?
Stuur 'm naar
Schonewille!
L-

Klus- en montagebedrijf
Mario van Veghel
Vliersingel 90
5754 DS Deurne
Tel. 0493 320123 Fax 0493 319444

Waar je alleen al voor
De gezelligheid komt
Liesselseweg 114

~
Vlierdenseweg 203
5756 AB Vlierden

~ (§ */~

r=:~~;~ ~~-

~~
"

Autohcdrijf

A. Snijders

De Opel Specialist
Hét adres voor gebruikte Opeis
Telefoon

_fi'/!@Jl'I

Bel 0493 319319

s:h'inewille

1.1111.0110.11 il·' i'§lliii·lll

Dr. H ub va n Doo rncweg 20 Deu rn e
049~ -313064

Het grootste doe-het-zelf
..

~

-

Stationstraat 122 - 5751 HJ Deurne - Tel. 0493 - 320470
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EEN PRINSELIJKE ·TERUGBLIK

Net als ieder ander hebben wij ook tot
het allerlaatste moment gewacht met het
inzenden van onze schriftelijke bijdrage
aan de Pee/strekel 2001. Het was erg
moeilijk om te bepalen waarover we
zouden schrijven. Immers, in tegenstelling tot wat voorzitter Wim Berkers ons
vooraf vertelde, zijn we niet enkele
a~ondjes, maar een 25-tal avonden en/
of d~gen met de Peelstrekels op pad
geweest. En ga die belevenissen maar
eens""al1emaal aan het papier toevertrouwen. Een overvol programma met
uitsluitend en alleen maar leuke gezellige activiteiten. We hebben echt overal
enorm van genoten. Zo divers als het
programma was samengesteld, zoveel
leuke nieuwe ervaringen hebben we
opgedaan. Gaandeweg Carnaval 2000
werd ons dan ook pas echt duidelijk wat
je als Prinsenpaar zo allemaal te wachten staat.

bedenktijd
Toen we gevraagd werden voor deze
klus, hebben we bedenktijd gevraagd.
Achteraf schamen we ons er een beetje
voor. De eer die je op zo'n moment te
beurt valt, schatten we op dat moment
zeker op waarde in, maar we wisten
absoluut niet waar we ja op zouden
zeggen. We vieren al sinds jaar en dag
veel, lang en heftig carnaval, maar in de
hoedanigheid van Prins en Prinses, dat
is toch even wat anders. Het was voor
ons moeilijk een beeld te vormen van
het verwac,htingspatroon, dat de Peelstrekels en de carnavalsvierders van een
prinsenpaar hebben. Als je dan ook nog
altijd gewend bent zowel "letterlijk als
figuurlijk ACHTER het orkest te staan"
dan is het toch wel even wennen om zo
nadrukkelijk voor een periode op de
voorgrond te treden.

geweldig
En dan nu, bijna een jaar na Carnaval
2000 kunnen wij alleen maar zeggen;
het was een geweldig mooi feest, hier
hadden we nooit "nee" op mogen zeggen. Dit is een ervaring waar we nog
heel lang en veelvuldig geweldige herinneringen aan zullen houden. Voor ons
een carnaval met uitsluitend hoogtepunten. Toch even een paar activiteit;n

eruit gelicht, zonder daarmee afbreuk te
doen aan alle andere programmaonderdelen:
-de live-registratie van de onthulling,
samen met onwetende familie en vrien:den
-de informele introductieavond met de
gehele Peelstrekelfamilie
-de eerste ECHTE kennismaking met de
buurt tijdens " rondom de prins" (van de ·,
buurt moet je het hebben)
-de serenade op d' n bottel en cdopname met de Hos bengels (die prins,
wat een stem, nietwaar Mies)
-de optocht door de Meulepeep samen
met prachtige deelnames van vrienden,
familie en collega's, nog gade geslagen
door ons vader.
-de bezoeken aan het verzorgingstehuis,
de Wik, en het Rijtven

hechte fanatieke carnavalsfamilie
Overal veel, maar vooral enthousiaste
mensen, die ieder op hun manier een of
meerdere carnavals-activiteiten van de
Peelstrekels bezochten. Waat men
vroeger alleen gedurende de carnavalsweek massaal feestvierde tijdens matinees en thema-avonden, b-Iijken de Peelstrekels er in geslaagd te zijn om elk
jaar weer meer mensen als ooit tevoren
te laten genieten van een gevarieerd
programma voor jong en oud. En we
vinden het als vanzelfsprekend dat de
organisatie hiervan vlekkeloos verloopt.
Want dat zijn we toch immers van de
Peelstrekels gewend. Wij hebben met
ongeloof aanschouwd hoeveel energie
er voor, tijdens en na Carnaval ingestopt
wordt door een hechte fanatieke carnavalsfamilie. Bijna het gehele jaar door
wekelijks een of meerder avonden besteden aan de organisatie van het volgende carnavalsfeest. Wij vonden het
fantastisch hier een jaar deelgenoot van
te zijn geweest.

Marlies, Sam en Bono
Voor Marlies was het dubbel zwaar
tijdens de carnavalsdagen; inmiddels 5
maanden zwanger en een overvol programma in het vooruitzicht. Hoewel ze
zich had voorgenomen om op tijd gas
terug te nemen, is daar niets van terechtgekomen. Ze werd meegezogen in

het feestgewoel en het was nooit laat
genoeg. Onze BONO werd 5 juli geboren, met de confetti nog in zijn handjes.
Onze Sam heeft carnaval 2000 ondanks
zijn 2,5 jaar, veel bewuster meegemaakt
dan wij zelf hebben kunnen bévroeden;
nog oljna dagelijks draait hij de video's
van "de Prins" en in het dorp weet hij
steeds weer t~ vertellen waar we feest
·gevierd hebben, en wie er bij waren.
Met regelmaat zet hij mijn steek op,
pakt de scepter en danst op de uitstekend ingezongen cd-single; "mi zun alle
Carnavalle".
We hebben gedurende onze regeerperiode veel gelukwensen, cadeaus en complimenten gekregen voor de wijze
waarop we hier invulling aan gaven.
Dat was niet zo moeilijk met zo'n enthousiast publiek. Tijdens het lange
• carnavalsweekend zijn we elke ochtend
rond tienen opgehaald, en werden we
met tegenzin rond tweeën 's nachts
thuisgebracht. Dan zat er niets anders
op dan nog even hier of daar ''eikus te
bakke". We zaten in een carrousel en
het liep lekker, dus ga je door.

Kritische noot .
Na deze meer dan terech'.fü loifZ'ting over
het carnavalsfeest en de Peelstrekels
toch een klein nootje van kritiek;
-op dinsdagavond, tijdens de sluitingsceremonie werd ik ontdaan van steek,
cape en scepter. Het zat erop. Einde
Prinsenrijk Leon II. Woensdagavond
tijdens het herringschillen, en alle latere
weken nadien worden wij in het bijzijn
van leden van de Peelstrèkels steevast
weer aangesproken met Prins en Prinses. Ook zijn er sinds die trieste sluitingsceremonie al weer verschillende
fonpele activiteiten geweèst. Misschien
i's ·het toch een idee om de pop pas echt
te verbraridèn als ''de nieuwe" zich
weer aandient. Want laten we eerlijk
zijn; de Peelstrekels laten ook door het
jaar hèen geen gelegenheid voorbij
gaan, en nemen elke kans te baat, om
met de hele club waar ~ian ook aanwezig te zijn om feest te vieren. Ze kunnen
het niet laten!
Wij wensen de nieuwe Prins zeer veel
succes. Maar met zo 'n club heb je dat
niet eens nodig. Hoewel het eigenlijk
niet in ons karakter zit, zullen we alle
aandacht en verwennerij gaan, missen.
Dit hadden we nooit willen missen.
Bedankt "iedereen.
.<
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Prins .Leon van .Deurne oit ut Peelstrekelsland,
·de Kleine Bottel ... lazen ·~einde krant!

Dan gi er toch wel wa dur oew hin toen wai dè hoirde het
afgelope jaor. De bil buurt wier opgetrommeld~ we ,
kwamen allemol bai elkaor. En er kwame bil wa vraoge .
lös; wie-is-Ie, wa duut-tie, wa-het-tie.
Oiteindelijk bleek dè un paar 'm kende, de rest hillemol
nie ! ! ! Mer dor wier unaniem beslote dè wai als buurt ons
goe gingen profileren.·En dè de Prins en Prinses ons
allemol mi naom zouw gaon kennen leren.
D'r wier volop -geregeld en gewerkt in de loods tot
midden in de naacht. Iederain was enthousiast en we
heb be bil wa afgelaacht. Op unne zótterdig ·en zondig mi
veul regen en waind wier d'r "gekroond", bluumke's en
denneke's; een schön verlichtte Prinsenlaan werd·
getoond!
Op de avund "Vur de Prins" ware wai als buurt ok van de
partij. Als Madam Zo-Zo ban wai gedaacht, dan zetten
wai ze allemol in een rij ... De Prins en Prinses kon
zouwe de buur allemol zie.. Hoe ze er oitzage en wie ze
ware bovendien . . .
·.
~
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Iederain ha veul plezier gehad, niemand
hè ter geklaagd. Carnaval 2000 wa,s
veur ons keigoed geslaagd!!! Prins
Leon, Marlies, Sam en Bono oit de
Prinsenlaon. Als buu~ zègge wai tot
jallie: wa ha ut schön gegaon. Bedankt
veur de gastvrijheid, wat was ut
allemaal gaaf Tot de volgende carnaval
dan zain wai d'r wir, ALAAF!

Namens de buurt: Klenne Bot~el- Textielstraot en de Auwe H~l~ondseweg.
Na de carnaval hebben
We bai Piete in de wei
De carnavalsrestanten
. Verbrand me( een gezellige barbecue.
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Tijdens de camavalsdagen
Speciale
CARNAVALSMENU'S
Voor een speciale

GRIEKS SPECIALITEITENRESTAURANT

Raadhuisstraat 6 Deurne
Iedere dag geopend
Van 16.30- 23.30 uur

Prijs van FI. 27 ,50

GLASZETTEN EN
GLASREPARATIE

Beckers Deurné
Indumastraat 19
DEURNE

Hoonings & Verhees
Afwijkende vorm
Worstenbroodjes

Ook voor schilden11erk,
Behangen en afwerken.
Kolgans 8
5754 CS Deurne
Zeilbergsestraat 120 5751 LN Deurne
Telefoon
(0493) 311961 / 317 487
06 54924779

Openingstijden:
dinsdag tlm vrijdag
van 11.30 tot 17.00 uur

VAKWERK MET EEN
GLASHELDERE SERVICE
BEL ONS VOOR EEN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Tel. 0493-316878

~

1

HEESAKKERS

~HYPOTHEKEN

Stationsstraat 31, Deurne 0493 - 31 53 53

Energiestraat 1 5753 RN Deurne

Motoren revisie
Ook levering van onderdelen _,
Balancèertechniek
·
Dynamisch balanceren

Airco
service
Reparatie
en onderhoud auto airco
Kéntekenplatenfabrlkage
Ook tekstplaten en verkeersborden

$TEi<

~

1~1

STAND
'

.

STANDBOUW

BO_VAG

BELETTERINGEN

REMOTECH tut
Leembaan i1 - 5753 CW Deurne - Tel. 0493 - 31236tf

INTERIEUR- EN DECORBOUW
Postbus150
5750 AD Deurne
Florijn 16
5751 PC Deurne

:Jl,ebn''

~tawuurt)(..

Stationsstraat 76
5751 HG DEURNE
........;

Tel: 0493 692562 / 312423 .
Fax 0493 693882

Tel. 0493 - 31 69 70
Fax 0493 - 32 05 39
E-ma il: i nfo@standupb v.nl

)(..

. Zaal~~ en, pwdijai
fi~tjuen,~

ot frouck 6uftdUn

)(..

9JltUltClt; WWun- en /

)(..

v~, pU6entatk6
~en9J~e~
~tm

)(..
)(..

!'Keuken open.: 12.00 .;. 21.30 uur~ zaterdag .1 7 .00 - 21.30 uur,· 's r:naandags gesloten
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TERUGBLIK .O P.REGEERPERIODE VAN PRINS LEON
.,

'

VRIENDENKRING
. , An ondergetekende is g~vr9ag.d urn UI)
stuksku te skreve over utgin de kakkers
van carnaval-2000 gevonde hebbe. Dè
is vur mai uiteraard nun helen eer urn as
professio_nele zeverhannes betiteld te
worre, vural umdè ut onze prins is. .
. Gullie van de Pilstrikkels het urn allein
mar efkes mugge leine !
.
Afijn, dè geeft al an, dè wai dur un goei'
gevoel an over hebbe gehouwe - un
grÖepsgevoel zoguzi. Hutgin ok tot
uiting kwaam durdè wai allemol mi
· dezelfde lakeie- en hofdamespekskes
1
rondliepen. En vanzelfsprekend ok dè
wai vur ut urst as kakkers mi dun optocht meegedoan hebbe mi:
Koninklijke Meulenpeep/Cafe 't Meulentje gaat Mobiel.

j

zunne verjoardag; ut heil huis vol volluk, toen ineens de road van elluf op de
stoep ston. Na wa gezwets durumhin, zo
van: zalle we Ad van de Eijnde prins
moake (neie, natuurluk nie; as.die 's
me'rgus urn elluf _ure al an ut bier zit;
En ondank~ dè we kakkers zijn, hebbe
dan is ie drie doag durna nog total-loss),
we ut ur nie bescheten vanaf gebracht,
kw~m ut hoge w~ord duruit: Duri opgetuige dun urste pla~s. Ja, ik wit zeker
perkakker wordt di joar dun opperdè veul van die boere mi zun
Pilstrikkel ! En net zoas dè ie ons verrast
strooi/bier/roak/stront-woagens nog us
hi,
hebben wai urn verrast mi onze deelarig hebbe stoan kieke van die kakkers.
name
an dun optocht. As wai 's övus an
Uiteraard hi ut feit dè we dur de Pilstrikkels 'koninklijk ' zijn verklaard, ons · onze woage an rit\Verkevware, en al die
àuto's stonne vur de deur, dan zag du ge
unen extra impuls gegive, urn dur iets.
dieq Alfa deger heul langzum vurbij
moais van te make. Zo hebbe wai ok us
wa terug kenne doen vur Prins Leon, die ·komme . En dan zaat ie heil neisgierig te
kieke of ie uQe glimp Óp ·kon vange. Ut
bai de kakkers vurdie·n altijd al qe kar hi
war verrekkus veuL werk urn zonne
getrokke. Alzuleve ha ie nameluk zun
-\_Voage en al die pekskes te moake, mar
tent (Cafe 't Meulentje)ym: Jan.en alut ging ok verrekkµs skon. lederein hi
leman opensfoan. Mi kerstmis, neijoar
zun eige van zunrien beste ·kant loate ·
of carnaval, ut was dur altijd fist. En
zien: deginne mi rechtse hand lasten,
wai h€bbe zo dik gezi: 'gai wordt nog
skro€fden" plekten, neiden alles ineen; .
wel us prins ', mar dan zi ie mi zun grodegïruie mi linkse hand hielen vast,
ate bakkes (en un klein mundje): 'ik
· zurgden vur de _k0ffie en ut bier, en "
wor nóóóit prins' ' Gelukkig vur gallie
veegden de zooi wir op. -Zo zie de ge, dè
• Pilstrikkels (€n vur ons-natuurlijk ok!)·
ge - .dur samen de skouwers dur onder te
hi !e ongelijk gekrege.
zette - iets heil mojs k~nt .berei.ke, en
z~k€r dè ge daii un heil moi -fistje kep.t
Hij war nie kapot tekriege: As wai 's
boawe!
·
övus urn unen uur of twelluf de residentie-kwame binnegeloape, ston· ie mi
nu groate pot bier in zun hand nog te · . ~· Iedereen bedankt 'voor dê·geweldige
inzet en een schitterend carnaval 2000!
danse en te springe of dè de carnaval
nog moes beginne. En dan zi ie: 'Die lui
Namens Koninklijke KAK/De Meulenvan de road van elluf, die kenne nie
peep,
zuipe, die ligge allemoal al zowa onder
Humpie Dumpie, Kokosmetje en Jan
de toffel. Mar goe geheim gehouwe hi
van de zevercommissie.
ie ut wel, dè ie prins wier. Hij vierde

$SUZUKI
MO*

Autobedrijf

VAN HAM B.V.

. Voor al uw hout en plaätmateriaal
. Diverse soorten meubelpanelen
. Wand- en plafondbekledirig

.

.

. H~g- en sluitwerk
.
. .
. Tuingereedschappen en.tu_mafsche1dmgen
. Verven, beitsen en lijmen '

.

.

"
Carnavalsmaandag en
-dinsdag gesloten .

·

.

SNELLE LEVERING - LAGE PRIJZEN

Helmondseweg 18

5751 GD· Deurne

Tel. 0493- 312493

HOUTHANDEL HO!--TEN BV

Veldstraat 37 - D~urne
'- · ~
Tel. 0493 312346 Fax 0493 316917
E-mail: holtenbv@tref.ni

' I)
1~

.:·G ·A ·R DE R 0 B E
-

".

'

Carnaval 2000, een magisch jaartal, en ,
De dansmarietjes, waarvan een aantal
voor ons een speciale carnaval. Als
iepere keer weer even gezellig kwam
garderob.e echtpaar hebben wij carnaval
kletsen. De drie dames van de Hösbenvanuit een heel andere hoek meegegeis die iedere keer trouw·langs kwamaakt en beleefd. In die speciale ,hoek ·
men en hun_bijdrage in de.bus deden die ·
van de Vi,ersp<l;ll kwameq de mensen bij
ze anders aan de garderobe kwijt zouons aan of langs, al dan 1,1iet uitgedost,
de~ zijn gew~est. Mensen met hun ponaargelang de dag daar om vroeg. Mensitieve reàcties, maar soms ook een
sen met luqieke opmerkingen zoals:
negatieve, maar alla, een mens moet
• Waarvoor staan jullie hier iedere
soms wat te mopperen hebben. En na
keer weer? ·
afloop van carnaval het hirringschèlle
• Heeft jullie vereniging niet meer
bij Perry en Irene en de onvergetelijke
leden?
- opbrengst van de collecte die wij toen
mochten houden. Het was een heel ge• Wat valt dat tegen, ik dacht een
zellige afsluiting en een carnaval die
paar mooie meiden aan te treffen.
voor herhaling vatbaar is. Alle mensen
Jammer Charles, je .zult het met ons
die ons gesteund hebben :, Bedankt!
moeten dÖen . .
• Wat hebbèn jullie v<Îhdaag in dé . ~
Riek en Toon van de Mortelaanbieding voor zo'n roze 'plaatje?
Bennenbroek
•, · Gif" mij mèr 4 broodjes kroket, 2
. haringen en 2 stukken vlaai vo_o r 8
"
. platj'es en as ge dè nie hèt gif dan
. ••. , •
. mar'jassen.
..
.
.
. .• '· . Die mannen kennen nooit geen tijd
•

• ~-

••..•..•

•

•

•

,: van n~ hms gaan.
•
.
··', ~ . En de volgende: die vrouwen ko- .· · . -:...
··-_,~ ·m.e n ook nooit op tijd, daar moet je ·
. altijd op wachten. (Het zijn altijd de
verkeerden die met elkaar getrouwd
zijn)

":::" .

• . HétJJigc~ulqcenbal: Mevroüw

·· · ft ·
d" ·b' · ·
' hee. u~nog. xan _le rtune ceIJ.ten '
om~snoep voor te kopen?
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AUTOBEDRIJF TABOR
Alles op het gebied

van

van bouwmaterialen
en doe-het-zelf artikelen

~
~

J

.!

Stationsstraat 138, 5751 HJ Deurne
Tel. (0493) 31 23 70 • Tel. (0493) 32 07 01 •.·Fax (0493) • 31 18 45
®

•

•

tl ,

•

@

Vloeieindsedreef 6 - 5753 SM Deurne
Tel. 0493-313091 Fax0493-311618
Mobiel: 06-53537725

Trienekens

••

Belastingadviesbureau

@

Postbus 347
5750 AH Deurne
Tel. 0493-311362
Fax: 0493-315857

Postbus 206
6020 ABBude
0495-494554
0495-492195

aatschap Trienekens
vies Bureau Trienekens,BV

",.,:

@

.~

Spieqe·t.

.· •

reclames'tudio

echte bakker

b.v.

Déurne, Kerkstraat 3a - tel 312618
Winkelcentrum Koolhof tel. 315432
Liessel, Hoofdstraat 36 - tel. 341705
Bakel, Schoolstraat 21
tel 341229
Gemert, Commandeur 4
tel. 368042

· • · Reclamestudio BV Molenstraat 28 5751 LD 'oeurne Tel. 0493 317183 Fax 0493

Potgrond en compostbedrijf
Oude Liésselseweg 78 . Containerverhuur en transport

TOMASSA TENTEN
D...~~'=7L:7L:7LJ

5751 WP Deurnè ·

Tel. "(0493) : 31999f "..

WB&A Bouwstoffen

'.T' HIELEN
.
' __."
"

• ·~
~
Schutsboom 42 Deurne·- tel. 0493 - 312929

ra~

STEIJN VOEDERS

1

'~LJJ

GROOTHANDEL IN (HULP)STOFFEN VOOR DE BOUW
•
KWALITEITSPRODUCTEN .
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gietmortel en ondersabelingsmortel
Korodur hardstoffen en cementgebonden hardstoffen voor industrievloeren
Hechtmiddelen, curing en ontkistingsmiddelen
Afdichtmaterialen en bitumenprod4cten t.b.v. kelder en dak
Epoxy producten, troffelmortel en coatings vóor vloer en wand
Reparatiemortel en cosmetische betonspachtel ·
Dakdekkermortel en egaliseermortel
Nedsale tiak~ccessoires
Den Braven Sealants kitten en pur

•

B+ Btec mortel injectiesystemen en chemische ankers

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

ADVIES
• J.fet advies._is gratis

SPOR12000

LEVERING
•

De meeste produeten

word~n

uit voorraad geleverd

WB&A GOED noo~· AVIES EN KWALITEIT · ·
MET DE CARNAV ALSDAGEN ZIJN DE DEUREN GESWTEN EN GAAN WE NET ALS
DE REST VAN DEURNE SAMEN MET DE PEELSTREKELS CARNAVAL VIEREN
Wijnen Bouwstoff~n groothandel & Advies/ Dr. Hub van Doomeweg 12 - 5753 PM DEURNE
Postbus 102 - 5750 DEURNE/ Telefoon: 0493-323732 Fax: 0493-319328
E-Mail: wijnen@wba-bouwstoffen.nl

1

·-

~

vos

relatiegeschenken
•eendracht 7, 5751 sb deurne, heiland
•postbus 55, 5750 ab deurne, heiland

•telefoon ()4Q3 - 31531 4
•telefax: 0493 · 31 355
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'

BURGEMEESTER(S) GEMAAKT!
...

l

'

Zondagmiddag 20 februari 2000, een bomvol danscentrum Manders genoot van de sollicitatieprocedure voor een nieuwe
burgemeester van Deurne. Na talloze liilarisclie momenten, waarbij 'Der Man/red' zicli onsterfelijk wist te maken, rolde er
uiteindelijk de .eerste gekozen burgemeester uit. Burgemeester? Nee, twee vrouwen (Inge van Laarlwven·en ·Sandra Manders)
die voor deze prestigieuze duobaan 'gingen'. Liet van Ooy, _Guido Goorts en Jan van Scliijndel lladden liet nakijken. Het
gelleel werd op kundige wijze in woelige banen geleid door Geerd Jansen, voorlieen Gerrie Springert

t

t
)..

(

(

Der Man/red

Blond /ene )

(Blond Miene)

c=_~_L_è_on_n_en~~)

)
(Blond Mutte)

' .

35
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• '·
24 .t/m 27 februari
·
IS

Van

Ewijk extra

Br~od & van

veerkrachtig ....
De veerkracht die we normaal op ons vakgebied
hebben zetten we ·m et, die dage:n extra · in op een
an~dere

manier.· We worden op ons werk dan toch niet

serieus genomen. Wat we u adviseren? Gèwoon uw
•

•

L "

feestneus achterna lopen en p·Iezjer maken. Na z~ven- ·
entwintig februari kun! u dan weer als

va~ouds

op

.onze nuchtere cijfers rekenen.

' ...
G e r a r d

'•

.

B i L d e .r s s t r a a t

'l ,.,. . ;.
~.

8

5 7 5 3

D E

D e u r n e

Te I .

0 4 9 3. 3 1

8" 3 · 1. 8

Fa x

0 4 9 3

3 1

6 9

2 1

WELKOM TWAN, LEONTINE, MARGREET, THIJN, ANNELOES & MAUD
DAG LÈON, MARLIES, SAM EN BONO

INHOUDSOPGAVE
2»EKATERN:

37 voorpagina 2de katern,
39 Houdoe & Welkom,

41 Prinsheerlijk,
43 Club van 100,

45 Habekketrekkers,
47 & 49 & 51 Historische
pagina's,

53 De Zultkoppen,

55 Pink Panther & Jocus,
57 & 59 Strikkelkeskrant,

61 J-Som kommer,
63 Hösbengels,
65 Windhondenrennen,
Een getekend man

67 P.R./Cie, Afscheid NEXT,
69 Senioren & Krantenwissel
trofee,

71 Next babysitten, & oude
spelletjes, Cyberstrekel,
73 44 jarig bestaan &
Komt dat zien
MEGAKIEN,

74 De Wik & het Rijtven,
75 Horoscoop Prins Twan 1,

76 Colofon.

Ik wis 't
échtV
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SERVICE

www 4>eelstrekels.nl

24 uurs Truck- en Trailerservice
Tel. 0493 - 31 33 72
06 - 53442788

SERVICE
1

BEDRIJFSWAGENS DEURNE

0493 - 351964
06 - 51193949

VOOR AL UW TRUCK- & TRAILERONDERDELEN

Nieuwe en gebruikte banden
24-uurs Pechservice
Trailerservice
Truckreparatie
Remservice

077 - 3870737 I 06 - 53442788

~
en

ê
:::!

Klimaatbeheersing op hoog niveau

p

T

JAN TOOROPSTRAAT. 5
5753 DK . DEURNE

'7E~~

Voor al uw schade, reparatie. onderhoud

en APK-keuringen.
Erkend Inbouwbedrijf van SCM!TNO
goedgekeurde bevelllglngssystemen.

Onze service is er voor u!

SPECIAAL VOLVO

1

~
Mierlo • lndustrieweg 11·13 .. Tel.: 0492-664650. Fax: 0492-661994

~

0

~

_o

Deurne • Laurens Costerstrciat 8. Tel.: 0493-313418. Fax: 0493-314502
~ .,}

J

__ ,,,

~

1:-=-

55

/: ·~~l
-- · t*i

\~l~

,, . 1

Perfect afgestemde .venti 1ati esystemen,
a1rcond1t1oning en moderne
cv installaties op maat
Jan Tooropstraat 6 5753 DK Deurne-Holland Tel.: 0493-321202 Fax: 0493-321 ~76

UW Echte Warme Bakker

P. H. Schel lens
Vlierden: Pastoriestraat 1 Tel. 0493 -312476 Filiaal Deume: De Martinet 24 Tel. 0493- 316700

Florijn 8 Postbus 294 5750 AG Deurne Tel. (0493) 39 94 74 Fax (0493) 39 92 91

E-mail bogaert.vloeren@wxs.nl http://home.\NXS.nl/-bogaert.vloeren

Een goede basis met vloeren van Van den Bogaert
38
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LKOM
1959
1960
1961
1962

Janl
Hein 1 .
' Heinl
Janlf ·

Peelstrekels en Peelstrekçlinnekes,

1963

Adl

Na een mooie vier jaàr bij de Peelstrekels, waarvan in 1999 een jaar als Prins,
moet ik nu helaas toch afscheid nemen
van deze mooie club, .omdat mijn werk
in de Randstad en het bezig zijn bij
carnavalsstichting de Peelstrekels voor
mij niet te comb,ineren zijn. Dit betekent
dat ik mijn lidmaatschap van de raad
van Elf heb opgezegd. Jullie zullen me
daarom tijdens carnaval ook niet meer
in het zwarte pak van de raad van Elf
zien lopen, maar in een andere gekke
creatie. Natuurlijk blijf ik in Deurne wel
carnaval vieren, want in de Randstad
kunnen ze dat, vind ik, niet.echt. We
zullen elkaar hopelijk met de carna\:'.alsdagen riog wel treffen, zodat we nog
eens goed uit ons dak kunnen gaan. Ik
wil de mensen van carnavalsstichting de
Peelstrekels en. hun partners bedanken
voor de g'Oedtrsàmenwerking en kafue- ,
raadschap én ik wens jullie allemaal een
gezellige carnaval 2001 met veel plezier.

1964
1965

Martien 1
Frans.I,

1966

Janm

Alaaf
Raoul Kivits
(ex-raadslid en oud-Prins)

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
' 1980
1981
1982
1983
1~

1985
1986
1987
1988
1989
1990

(Briiggenwirth)
(Smeets)'
,
.(Smeets)
(Verhaegh) .
(f 1994)
, (v.d. Linden)
. (f 1998)
. (Verdonschot)
(v.d. Kerkh.ot)
(f 1996)
(Hendriks)
(f 1994),
(Kuypers) •. ·'·
(Keerén) ' •

Nieuw .raadslid Heill)y Man~êrs:

Carnaval vier~ll_ van ·(Ii~htbij
In de eerste helft van het vorige jaar
kreeg ik een telefoontje van de voorzitter van de Peelstrekels. Eyenals ikzelf is-

nodig is orri dat feestje ieder jaar weer te
vieren.

ja
..
hij op_ mee!d ere froHn~_en a cdtief_inh.het
. Mede daardoor heb ik samen met mijn !
veremgmgs 1even. lJ me1 e zic met:
(f 1995y
"Hall<;>, met Wim Berkers"- Dat kon dus
echtgenote ja gezegd tegen de vraag:
j
(Lichteveld)
·
voor
van
alles-enïlog
wat·zijn.
Nee
·
"Zou
jij.
de
nieuwè
vorst
~llen:worden
I
Jan IV
(Verhees) · ·
hoor, het was duidelijk dat dit telefoonvan De Peelstrekels?" ,Tijêens carnaval i
Leo 1
(Cor Keeren)
tje de Peelsti:t:k~ls bet~o(. Hij vervolgde ,20,0J ~an ik als toegevoeg_<l,L•w4e ·
Neell
(v.d. Broek)
met:-.;·,Hans van Bommel, heeft te kén- "· ;Raad.ván Elf mè inleven in de functie
Gijs 1
(f 1991)
nengegevep. dat carnaval 2001 hét laat- . ;(}.ls~nieuwé vorst Uiteraarêl zal ·ik ge(van Baars)
ste jáar is· irt ,zijn functie àls vorst."
. bruik maken ván..de,ervaring van .Vorst :
Theol
(Hoebergen)
Daaruit rees dán ook d~ vraag óf vprst
Willy 1
Hein~. Mef het 44 jarig j!lbileum in 2002 '
Frits 1
(Hurkmans)
. van de Peelstrekels per 2002 iets voor
in het vooruitzicht zou:ik haa~t willen
(t i978)
mij zou zijn. Ik heb enige bedenktijq
zeggen: dit moet lukken.
Charle~ 1
(van GOch)
gevraagd om, voor zover mij bekende
Tonl
(Markhorst)
zaken en verwaçhtingen inherent aan
samenwerken
Bertl
(v.d. Broek) ·
deze functie, goed te overwegen.
Inmiddels is de organisatie voor CarnaToon·I
(Hölskens) ·
val 2001 alweer in volle gang en bij het .
Wiml
·(van Midden)
betrokken
.
ter perse gaan van deze Peelstrekel
,. ,.
Piet 1
(van Bree) ~.
In het veriéden ben ik redelijk betrokweet u inmiddels wie afs Prins of PrinHuubl
(van.
K
es~l)
ken
geweest
.
b
iJ.
festiviteiten
vooraf
pn
·
•·· .{KiVits) , ·
.
"'
. senpaar het k omende Jaar
ons St
· rek e1Wim .Il
(ván Driel) ·
tijdens carnaval. Zo'n vijfentwintig jaar ' rijk zal gaan regeren. Aan het adres van
JanV
(van
de
Mqrtel)
geleden in de creatie als Dyna-Miet
het bestuur, Prln~ of Prinsenpaar,
·
Wimill'
(Verbaárschot)
droegen
wij
(mijn
neef
en
ik)
ons
steenraadsleden,
dansgroepen,
club
'van
100,
'
Tiesl
.(Hoeben)
.
tje
bij
tijdens
de
toen
nog
te
houden
..
.muzikanten,
artiesten
en
u
als
S~e~els
JaóVI
(Aboll.i) .
zittingsavenden. Daarna als li.d-van ·
en Strekelinnekes: spree~ ik de ho9p uit
Arjan 1
: (van Nunen)
· "Méziekmoakerij moast um op" heb ik . -dat we op een gezellige manier sqmen
Maréel 1
(v.d. Mortel) ; . het volksfeest met muziek inede ~ogen . kunnen werken.
·
,
Ad II
: . (van Osch} "
omlijsten. In 1997, het Prirtse,nj,aar v~ ·« · .
. '
• .
Leónl '
'
(Verheijen) ,
: . mijn broer Christ dun E.erste, was 'ik in . · ·: fu,äe ·overtujgil].g·dat met elkaar erÎ voor
Jol ,
Wim IV ·
(Berkérs)
de:gekgenheiq·om vaak ongemerkt
· .~ el,kaat- c~àval _ 200 ,l "unnu goeiè" ·zal
Jan yn
, (Welten)
eens in de keuken v~n de'Peèlsti:ekels te , worden; wèns'ik ü .véel plezier toe. Met
Kees-1 .'
()J~~) :
kijken. Daar. heb ik dan ook gebruik yan · - de slogan "We' gaan ervoor en met z'n
Michiel-I
(Da~~rs)
gemaakt en kan.1.l zeggen dat er veel ·
allèn" hop·en wij u te ontmoeten tijdens,
ChriSt..l
.(M~nders) .·
we~k vèrzêt: moet wordèn e~. organ~satie : Carp.aval ·2o'o r.'. .' ' .'
, ·. ;· :
. .
' .
Adill,···. ,' "~- (Welfèn).
· ·(Kivits) . · ..
Rao1.1l ~ :·
1
Lèonn' : . .... (Ver~o.Î-schot)
. . :
!
, Onde~ hà~ott;b '. "W<ît,goeq·is, m~ètje.
snel breng,e n" weid hij in 1999 Pri'q_s ·
· Carnaval.
·
En tèrecht dat_ik h'em afgèl~pen
·1 ·
· bedankte met de woorden: ""De WIJze .
~ wcµrop, hij invulling heeft gegeven aan 1
~E zijn Prinsschap, dwingt respect af 1.
1
. 'J'amm~r dat wij zo snel na dit grote feest 1·
· · afscheid van hem moeten nemen, omdat
•":.t,.
. hij door drukke werkzaamheden, niet
meer in de Molenstraat woont maar in
In mijn voorwoord gaf ik reeds al aan
Utrecht.
dat wij helaas dit jaar afscheid moeten
Harryl
Pierre 1

i

jaar' , ,;,

nemen van een echte Carnavalsvierder
en wel Raoul Kivits. Iemand uit een
eèht~ Carnavalsfamilie.
In 1997 trad Raoul toe tot de Raad van
elf Nooit werd teverg~efs een beroep
op hem gedaan.
Jarenlang was hij lid van de Commissie
Ukkepukkenbal en jaarlijks wist hij er
in te slagen om diverse·kinderidolen'
naar Deurne te halen.

Raoul bedankt, het ga je goed.
Wij ontmoeten je nog zeker tijdens de
Camavalsdagen in ons Peelstrekelrijk.

Don 't worry, hup in de burries ".
Wim Berkers
Voorzitter Peelstrekels.

. 1
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de Wit
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J

Langstraat 140, 5754 p·s Deurne
Telefoon 0493-312939 Fax 0493-311752

'

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

•

~

BeiJers Groente en Fruit, Stationsstraat 11
'
5751 HA Deurne Tel. 0493-321438

Café-zaal-hotel

THJJSSEN
Prettige carnaval
2001
wensen wij u

I•
I•

rf
.

BOEKHANDEL HUB BERKERS
DEURNE

· j,

Tel: 0493 312432
Www. Vlierden.com

ELKE DAG LI\'E l\1t :z1EK

"De betere boekhandel"

Pastoriestraat 20 - Vlierden

m f4>:~21000
MATAX TAXI vof• Zeilbergstèstraat 113 • 5751 LK Deurne

Tel 0493 - 321 000 •fax 0493 - 321 224

•
•

•

ROBA Laboratorium B.V.
Bodem I mest I aaltjes
Microbiologisch onderzoek

ROBA / GIJSBERS Milieu B.V.
' Tekeningen Wet Milieubeheer
Bouwtekeningen

•
Florijn 4
5751 PC Deurne
Postbus 330
5750 AH Deurne
tel. 0493 - 326030
fax 0493 - 311939
roba.milieu@tref.ni

ROBA Dienstencentrum B.V.
Administratieve- en
secretariële ondersteuning
•

ROBA I GIJSBERS Milieu B.V.
Advisering Wet
Milieubeheer

van den akker b.v .
cleaning & inspection
services

"

*
*
Tel. 0493-313458
Jacob Marisstraat 5

•

>

'

riool t.v. inspectie
renovatie
rioolreiniging
Fax 0493-317535
5753 DC Deurne

>.

te
récht,

Ge kaant bi,j 'o ns

·' ·, -;·. vur

, maar met die ·doag

lowpe wai Zelf
nie zo récht ...

CAFÉ - BAR·- BILJART 'T HUUKSKE
TOON - THEA, BEUKENSTRAAT 5 B DEURNE 0493 3il829

•
•

•

Carnavalszondag
vanaf 15.00 uur
muziek met de
Heidemuzikanten

Tijdens carnaval elke dag open vanaf 10.30 uur.

Wij wensen iedereen een gezellige carnaval.
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PRINSHEERLIJK

Onder deze naam deden wij met ons
ontwerp mee aan de carnavalsoptocht
2000 van de Peelstrekels te Deurne. Al
diverse jaren zijn we vaste deelnemers
aan de optocht en voor ons is deze carnavalszondag dan ook het hoogtepunt
van de jaarlijkse carnavalsviering. Het
was voor ons een zeer grote verrassing
dat \\-ij tijdens de prijsuitreiking uit de
handen van Prins Leon II de Themaprijs
Carnavalsoptocht 2000 mochten ontvangen . We hadden dit wel gehoopt
maar nooit ven..-acht. Mogelijk om u te
motiveren om u als deelnemer te mogen
begroeten willen wij toch wel even onze
geweldige belevenissen van carnaval
2000 in de carnavalskrant kwijt.

het motto
Medio december 1999 Zijn we met de
eerste voorbereidingen begonnen voor
de optocht en omdat we mee wilden
doen met het motto van de optocht
moest ons ondern erp te maken hebben
met: "Het zou mij wat \\aard zijn als ... "
Menige gezellige \ergadenngen gehad
alvorens een goed ondern·erp te krijgen
wat op een ludieke en carnavaleske
manier kan worden uitgebeeld. Uiteindelijk kwamen we tot een onderwerp
. wat naar onze memng goed zou passen
in de Deurnese optocht \an 2000. Want
het zou vele mensen wat \\aard zijn als
zij een prinsenleven konden hebben.
Voor ons was het maar een Prins in een
erpelkuil. Hierbij stond ons eigen motto
trouwens wel bo enaan. Veel plezier en
lol dan hou je het leven het langste vol.

het ontwerp
Het motto en ondenverp waren bekend,
nu de zaak en het idee nog uitwerken op
papier om een uit\ oerbaar ontwerp te
creëren. Hierbij \\aren we gebonden aan
onze vaste voertuigen en het geheel
moest "low budget"" worden uitgevoerd.

de bouw
De garage opgeruimd, de spullen opgehaald en de bouw kon beginnen. Hier en
daar wat hulp gevraagd van een vriend
of vriendin, een bekende of de buren. Al
snel vorderde het geheel maar onderwijl
werd het idee nog verder uitgewerkt.
Soms zat het mee en soms zat het tegen.
Maar verdorie, de wagen werd groter
dan we gedacht hadden. Ook het gewicht werd mogelijk een probleem. Een
mannetje erbij en alles was mogelijk
opgelost. We waren in elk geval op tijd
klaar voor de grote dag.

de grote dag, de optocht
Op zondag vroeg wakker, zou alles
gaan zoals we het bedacht hadden. Op
tijd je nest uit om goed te ontbijten met
de club omkleden, schminken en de
laatste kleine werkjes aan de ons span.
Te 12.00 uur richting de start van de
grote optocht, ons optreden. Enigszins
gespannen staan we te wachten bij de
start. Op de startplaats ontmoeten we
diverse andere voor ons bekende deelnemers en deelneemsters. De sfeer is in
elk geval zeer goed en gezellig. Dit was
ook ons hoofddoel van deze deelname.
We wensen elkaar succes, want er blijen voor ons nog diverse vragen:

Kort na 14. 00 uur kwam de stoet eindelijk in beweging. Het was nog allemaal
even wennen om een prinsenleven te
hebben. Gelukkig was het weer goed en
er was veel publiek langs de kant. De
reacties waren goed en het leek een
ware zegetocht te worden. Het leek
alsof we een gouden plak hadden gewonnen bij de Olympische spelen.
Waarbij wel aangegeven moet worden
dat onze bestuurder en de lakei inderdaad een topprestatie hadden geleverd
om het span de hele route in beweging
te houden.
Onderweg ontvingen we links en rechts
kleine versnaperingen, deze werden
dankbaar aangenomen. Alles bleef heel
en nu was het afwachten hoe de jury ons
beoordeeld had. De eerste prijs voor de
voldoening en het plezier wat we gehad
hadden konden ze ons al niet meer afnemen, dus de dag kon niet meer stuk.

credo
Onder het credo: Zonder drank en stank
komen we eerder op de hoogste plank,
trokken we naar de prijsuitreiking in De
Vierspan. Zoals altijd was het een
drukte vanjewelste, maar de sfeer was
goed. De ervaringen van de optocht
werden uitgewisseld met de overige
deelnemers en we werden weer herenigd met de overige familieleden . Het
bleef gezellig tot in de latere uurtjes, de
details willen we jullie besparen maar
het werd een lange werkdag waarbij de
ATW-normen werden overschreden. 0,
ja wat we nog vergeten te vertellen: we
deden mee met de categorie kleine wagens en we werden in die categorie 2e.
Dat we de hoofdprijs ontvingen voor de
uitbeelding van het motto van de optocht was een grote verrassing.

We hopen dat dit verhaal jullie gemotiveerd heeft zodat wij jullie de komende
optocht als 'concurrenten' zullen ontmoeten in de optocht van 2001. Voor de
overige lezers willen we nog even opmerken dat zonder publiek de optocht
een stuk saaier is. We willen daarom al
het aanwezige publiek hartstikke bedanken voor hun belangstelling en ik
hoop dat jullie het afgelopen jaar genoten hebben van de bonte stoet waarvan
wij ook deel uitmaakten.
Tot carnavalszondag (startnummer 40?)
Hein Albers
Jack Knorren
Peter Derks

-Zou alles heel blijven?
-Blijft het droog?
-Zou het druk zijn langs de route?
-Zou het publiek onze boodschap begrijpen en zou het geheel goed overkomen?
-En als laatste en voor ons minder belangrijk: wat vindt de jury ervan?
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Stationsstraat 3 7, 575 1 1-IB Deurne Telefoon 0493-312503

SLAGERIJ F. BOUWMANS

FETl•li•
Als het om hout gaat ! ! !
Barbecue en gourmet specialist
lndustrleweg 150-152 BEST
Tel. 0499-374111 t fax 0499-391675

St. Jozefstraat 24c 0493 312317

Chinees-Indisch specialiteiten restaurant

"HO-WAH"
-

Sint Jozefstraat 11 - St Jozefparochie

Tevens ook afhalen - Ook met carnaval 2oede Chinese menu's.

WEl.JER
AANHANGWAGENFABRIEK

LEEMBAAN 10

Zo. Nu eerst een Bavaria.

Deurne
Telefoon: 0493 - 317938

e r. Van den Heuve
Stukadoorsbedrijf b.v.

L 10
NAVAS

Al meer dan 25 jaar kwaliteit in stukadoorswerken, KOMOgecertificeerde buitengevel-isolatie, cementdekvloeren, siergrind-korrelvloeren, wand- en plafondbespuiting en betonreparatie

Vlierdenseweg 206
5756 AD Vlierden
Tel. 0493 - 319952
Fax. 0493 • 315907

VOORAAN IN KWALITEIT EN TECHNIEK

LUTTERS

THOMASSEN AUTO'S B.V.
Verscheping en douane documenten

BOUWBEDRIJVEN BV
IN- EN VERKOOP •REPARATIE • ONDERHOUD
1APK-KEURING •

L. Costerstraat 10, 5753 AM Deurne,
Tel. (0493) 32 15 56 Autotel. (06) 52 61 50 11

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

internationaal transportbedrijf

jan verhaegh b.v.

woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie,
restauratie, aanpassen van woningen,
projektontwikkeling, KOMO-timmerwerk
Derpsestraat 41 Deurne
Postbus 92 5750 AB
Telefoon 0493-316888

voltstraat 22 - postbu s 77
5750 ab deurne - holland
tel. 0493-3533 10
fax 0493-353311

Stationsplein 4

5751 JN Deurne
Tel . 0493-35 24 00
Fax 0493-35 24 08
Mobiel 06-51520169
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Oskomera

1

1992

~ '

l

~'

~
1,
j

Dhr.AJB
. . raam
Dima SMT Systems
Familie Eltink
Goorts en Coppens Advocaten . .
Dhr. J.J.A. Hohmann ~
Leverdo Producten/Habek Snacks
V.O.F. Ringeling
Dhr. R. ·snijder
Frans en Nelly Striibosch
;J
Administratiekantoor Welten

~

Hoe ka

j
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Rabobank

1993
Modexpress I Verhaegh

1994
Budec Deurne B.V.

1995
Verheijen
Glas- en Schilderwerken
Van Rijssel Mode

1996
Habek Snacks

1998
ABN-AMRO Bank

1999
Brood & Van Ewijk
Accountants

2000
WPS Parking Systems
Sommige mensen denken ondertussen dat
het lidmaatschap van de Club van 100
alleen maar bedoeld is om in de voorverkoop kaartjes voor het Klotgemul en de
Gala-avonden te kopen. Dit is echter
absoluut niet het geval. Natuurlijk heb je
als lid van de Club "an 100 genoemde
voorrechten, maar in eerste instantie is
het lidmaatschap toch bedoeld om de
Peelstrekels te steunen.
De Peelstrekcl organiseren, zoals bekend,
tal van actn 11 ~ncn rond de carnaval. Iedereen denkt dan aan de optocht en de feesten
voor en tijd ns d carnaval, màar de Peelstrekels doen 'cel meer Zo maken zij carnavalsacti\,1e11en mogelijk voor mensen die
normaal niets 'an de carnaval zouden merken, zoals zieken. bejaarden en gehandicapten. En ik denk dat iedereen in Deurne,
of je nou wel of geen carnaval viert, dat
bijzonder in on7e carnavalsvereniging
waardeert. ZIJ '
met alleen hun eigen
feestje, maar zorgen ervoor dat iedereen die
dat wil iets van het carnavalsfeest kan
proeven. Dat daaraan de nodige kosten
vebonden zijn is duidelijk.

kopen in de voorverkoop. Voor het overbekende Klotgemul ontvangt u bovendien
korting. Ahoewel wij u, na aanmelding
voor dit jaar, ook de komende jaren zullen
benaderen, heeft het lidmaatschap voor dit
jaar geen enkele verplichting voor de komende jaren.

f .""" ..,. •

.

.

S)~~~~VV'V

~!'
.

De kosten van het lidmaatschap zijn als
volgt:
Lidmaatschap van de Club van 100:
FI. 33,- (minimaal) per jaar, 1 pasje.
Begunstiger van de Club van 100:
FI. 111,-, U ontvangt 2 pasjes
- Ere-begunstiger Club van 100:
Fl. 250,- , U ontvangt 4 pasjes
Begunstigers worden, tenzij zij dat niet
wensen, opgenomen in de lijst van begun..__
stigers in deze krant. Ere-begunstigers
worden prominenter in de krant vermeld.
Wel dient u dan natuurlijk tijdig uw betaling te doen. Wellicht is het voor u, of uw
onderneming iets om Jid of (Ere-) Begunstiger te worden. Dat kan vanzelfsprekend
voor komend jaar, maar ook voor dit jaar is
dat nog mogelijk.
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Begu~stigers 2001
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De Club van 100 spant zich in de carnavalsviering financieel te ondersteunen.
Ieder jaar weer brengt een grote groep mensen een mooi bedrag bij elkaar, waarmee
het mogelijk wordt gemaakt dat de Peelstrekels hun activiteiten kunnen uitvoeren.
Graag wil ik deze mensen bedanken. Zij
denken met de carnaval niet alleen aan hun
eigen plezier, maar gunnen ook anderen dat
zij in het carnavalsfeest delen.

Indien u bier belangstelling voor heeft,
kunt u contact opnemen met Marian Brood,
$
Reeksenakker 4, te Deurne (320934). Tegen contante betaling krijgt u onmiddellijk ~~
uw pasje mee. Betaling per bank kan tot 17 ~>
januari 2001 op rekeningnummer
~~
11.08.55.884.
ss
Graag wens ik u een geweldig carnavalsfeest toe,

S<
»

Als u Jid van de Club van 100 wordt ontvangt u, na betaling, een pasje waarmee u
voor het carnaval in 2001 kaartjes kunt

Michiel Dankers, ·
voorzitter Club van 100.
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BEGUNSTIGERS 2001.
Dhr. G.H.J.M. Achterberg
V.d. Acker Architecten
Dhr. L.W.M. Aldenzee
Dhr. M.J. v.d. Berkmortel .
Dhr. A.C.A. Bots
Dhr. M .C. v.d. Broek
Dhr. L.C.P. Coppens
Bloemencentrum van Deursen ·
Dhr. L .A . van D IJ.. k
Dhr. A.L.C.M. van Dinter
SchildersbedrijfDirks
Gebr. van Doorne B.V.
Dhr. JG. v.d. Einden

~7.;/~:::~

• Kuijpers Installaties
Dhi. JW.M.H Lichteveld
Dhr. JP. Nooyen
Dhr. A.M.A. Nooyen
Siem Pepping Makelaardij
Reclamestudio Spiegel
Dhr.·H van Rijssel
Dhr. P.F.E. Sc~iks ·
Sch'k
. decorat1e_
.
1 s Wonmg
Dhr. N.G.M. Schrama
Tè Strake B.V.
Erven JA. Swinkels
Dhr. JF.Th. Terbeek

g: r~wH~V~~:~~:

Geurts
Dhr. C.T.JE. van Goch
Dhr. JHS.HM. van Gulick
Bakkerij G. van Ham
Henselmans Advocaten
Dhr. W.M. Hoebergen
Dhr. N.A.T. Jacobs
Dhr. G.L. Jansen
Timmerbedrijf Koppens en v.d.
Broek
Dhr. F.I.W. Kuijpers
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Dhr. HP.M. Verhaegh
Glas- en Schilderwerken
Verheijen
Dhr. F.A. v.d. Vranden
V.d. Wal Bouwmaterialen B.V.
Dhr. K.H Weerts ·
Dhr. JAM. Welten
't Wijnhuis
Dhr. P.C.J. Willekens
Zanzibar
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,".·KOPPENS V.D. BROEK
TIMMERBEDRIJF

TIMMERBEDRIJF KOPPENS - V.D. BROEK
~.

VELDSTRAAT 30 • 5751 ·AC DEURNE•
TEL •.. 049J - 35-i;:t-'i.74~/"'.06 54 3759 ·09 FÁx 0493 35 14 57·.• · . E-MAIL: KoPPENSVDBROEK@TREF.NL
.
,
.
,
SOMEREN .06 5152 711
.·

.:

.·

:. -s .

W•llcèr Ctlmping.style & \<
Postbus 65
5750 AB Deurne

',.

Florijn 3 (industrieterrein Rijt -West)
5751 PC Deurne
Nederland

Telefoon
Telefax
E-mail
Internet

+31 (0)493 314884
+31(0)493311885
info@walker.nl
www.walker.nl

'WIVO graszode.n
.
~ .

Voor al uw:
Trappen
Ramen
Deuren
Kozijnen

Dukaat 15
5751 PW Deu'rne
Tel. 0493 315059
Fax 0493 316515 '

•

Leembaan2

•

5753 cv
Deurne

•

Telefoon

Varkenshandel
van den Eijnden
Liesselseweg 214-a
Tel. 310350 Fax. 320406
06-53393363
http://www.awi.nl/vde/

0493 314656
06 53656608

H. Martens
P. Gabrielstraat 9
tel. 0493 - 316282
Deurne

fooR AL uw DIEPVRIES PRODUKTENI

naval gaan bij mij alle remmen los.
· rgens aan. denken,
gewoon plezier maken. Lekk

WIVO. Beregenings-:installaties

.

OFFICIEEL

llAIN~8/llD
DEALER

GROENTEN EN FRUIT

Uw adres voor vers gesneden groente,
salades en rauwkost.

~

Zeilbergsestr. 90, Deurne, tel. 313712
Markstr. 5, Asten, tel. 695846, fax 314493

'I

'11: ~
Ron Teunissen

Rabobank

'\\ïj hebben alles in

huis.'
'Doe mij dan maar
niks.'

Teunissen Parket/
//. ., Molenstraat 19, 5751 LA Deurne
Tel/Fax: 0493-320157
06-53313127

Midden in de samenleving

Rabobank Deurne

0493-392222
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Prins Leon II
We wisten (dachten) het wel!
Oktober, .november, een jaartje geleden
hing er al wat spanning in de lucht. Er
circuleerde al een aantal namen over en
weer, wie o wie wordt de nieuwe Prins
van Deurne? De vaste namen die elk
jaar onder ons genomineerd worden,
kwamen natuurlijk weer op tafel. Ik
voegde er spontaan nog een naam aan
toe: Leon Verdonschot, m'n baske,.
Verrek ja. ging 't, dat zou best wel eens
kunnen. Nee. nee, riep een ander weer:
Marlies is zwanger en trouwens, Leon
heeft het veel te druk met alles en hij
lust geen bier (?) . Enfin, de bevestiging
volgde eigenlijk in november al. Leon
en ik zaten bij elkaar om wat zaken door
te spreken. Vervolgens vroeg hij me om
8 januari (zaterdagavond) vrij te houden. Hij had thuis een feest gepland
i.v.m. zijn verjaardag en die van Marlies . Diezelfde week werd bekend gemaakt dat de Prinsonthulling niet zoals
gebruikelijk op zondagmiddag, maar op
zaterdagavond 8 januari zou zijn. Da's
nou toevallig t ! t
belevenis
Vanaf die tijd is het voor ons bedrijf een
hele belevenis geweest. De week na de
onthulling werden er al plannen gemaakt voor een grote carnavalswagen,
wat doen we wie doet het. hoe doen we
""';::;
'
het en waar doen we het? Na veel bellen, faxen - ach ge kent 't wel - wisten
we alles. Ond r ons per oneel was er
voldoende ammo om tot iets moois te
komen. Er " ·rd n prachuge carnavalswagen gebou\\d met een b weegbare frikandel Op de \\agen w rd ook nog
een echt steakhou ~ gebou\\d. \\aar we
tijdens de optocht onze O\erheerhJke
snacks in bak'l n H laas k \amen we
net wat punt n te kort \oor een pnJS,
maar meedoen n leut hebben 1 net zo
belangnJk

40.000 stikSkes ·
Als snackproduceni hoorde
·ook ·
nog. een lekkere camavalssnàck bÜ: ' 't
Stikske'. We hebben er zo'n 100.000
uitgedeeld, gebakken en gegeten. Over
de smaak van 't Stikske was iedereen
het wel eens :.Mmmmmm, ·lekker pittig,
kom op met dat bier .. :
Tijdens de carnavalsoptocht hebben we
er zo'n 40.000 gebakken. Dat was een
zeer welkom tussendoortje bij de duizenden toeschouwers .

daar

spontaan en gezellig
De onthulling, de receptie, rondom de
Prins, de optocht, de camavalsdagen;
wat een feest. De beleving, saamhorigheid, teamspirit en collegialiteit werden
tijdens deze dagen nog eens extra onderstreept. Zoals wij het als bedrijf hebben ervaren, zo hebben Leon en Marlies
het persoonlijk ook ervaren: leuk,
spontaan, gezellig en vooral veel gelachen.
Peelstrekels, plaatselijke horeca, ieder- .
een Hartstikske bedankt voor de gastvrijheid en de gezelligheid.
Jack de Louw
Habek Snacks

---

_.._

...

-

~-----
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80ÉREBROÉLOF

-MgePj heJJ 11ik.t
um aantuioon ?..

De tap
KAATJE JANS
Het beste van de boerderij.
De J:rootste keus in kaas;
zowel Nederlands als buitenlands.
Vleeswarenspecialiteiten,
salades, luxe broodjes, wijn, noten
en aagverse scharreleieren.
En alles heerlijk vers en vaak
zo van het land,
net als in grootmoeders tijd.

Trudy en Gerard In 't Groen
Schuifelenber Sb Deurne tel. 0493-351688

JV llJIJ

'

ABN·AMRO

L>e bank

'

Voor sport, ontspanning en plezier!
Wij zijn er voor al Uw wensen, zoals
bedrijfsfitness, arrangementen,
feesten, sportdagen, en dergelijke!
*Bel vrijblijvend voor informatie*

"

Garage Piet van Bakel
, Fabriekstraat 16- D.e urne

Tel«;lfoon 0493-317866

'

Onderhouds- en
reparatiewerkplaats
APK-keuringen
gebruikte auto's

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

-

.

'

.

.

5923 AP VfNLOBLIËRICK-(Privé)JB2370'1

'

Madou Sport & Gezondheidscentrum H. Dunantweg 14, 5751 CB Deurne
Tel.: 0493-311348 Fax: 0493-320674
WWW.MADOU.NL

Tel. 312570

BOÉREBROÉLOFSKLEIER @
BAOLDERSESTRAOT128 - 077-3230820

Voor timmerwerk
groot of klein,
moet U bij
de Timmf)rclaasjes zijn

Rijwielhandel Hölskens-Hoorn
Hedy en Toon

Speclaaluak In ClldusicvC? damesld~ing,
founditions, lingerie en badmode.

W .C.

Q~

Martinet 2 · 4

575 1 KS DEURNE
, Tel . 0493: 3147#

Zaak:
Hel.mondseweg 3
5751 GA DEURNE
Tel: (0493) 316992
06 27270161

~-/
DIERENARTSENPRAKTIJK
DEURNE

TIMMERBEDRIJF
CLAASSEN

Vur heund, katte, verrekus en koeie
Is DAP Deurze unne goeie.

Zeilbergsestraat 142 - 5751 LP - Deurne - Tel. 0493 - 352424

\Ongelijkheid: 1 moeperdag per jaar en lvaderdag & Paasweekend

Ringoven 3 - 5753 AT Deurne

Tel. 0493·316220 - Fax 0493-320449
L - - - - - - - - - - ---·---- --
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Nellie Strijbosch

"MOEDER" DER PEELSTREKELS
Door Ad Welten en Marcel Kooien

De ''AOW"-Prinsen

PEELSTREKELRIJK - Het is 10 oktober 2000, iets na zeven uur in de avond,
verzoq~ingshuis de Nieuwenhof aan de
1i' Visser. De eerste echte herfstdag (bron:
/ Johan Verschuren) hebben we er op
zitten. We zijn te gast bij Nellie StrijPn~....,". bosch (80) die ons samen met haar zoon
Frans opwacht in de gemeenschappelijke ruimte. Met carnaval 2000 mocht
Nellie nog eens uit de doeken doen hoe
de Peelstrekels aan hun naam zijn gekomen, want voor wie het nog niet
weet.Nellie bedacht de naam "d~ Peelstrekels" in 1958, een naam die nog steeds dapper stand houdt. Tussen carnaval 2000 en oktober 2000 is er wel
het een en ander gebeurd. Nellie heeft
namelijk een herseninfarct gehad en is
op dit moment aan haar linkerzijde verlamd. Haar linkerhand moet geholpen
worden door haar rechter en ook het
linkerbeen wil nièt al te best dus zit ze
in een rolstoel. Ze krijgt therapié ep
deze ochtend heeft ie ·zelfs gevÖetbald.
Ondanks dit ongemak kan ze ons goed
te woord staan en vertelt ze honderduit.

1958

Nog steeds is Nellie verknocht aan car- ·
naval, niet meer zo actief ( begin jaren
'70, na het overlijden van haar man
stopte ze) als vroeger, maar ze kijkt er
nog steeds naar uit: Carnaval zit in haar
bloed en is d'r niet uit te krijgen. Frans ·
· weet,I?-og ~t de J>eelstrekels destijds
qegonnen met tweedehands steken,
.
afkomstig uit Duitsland. De onders_c heidingen van zijn vàder heeft hij zorgvuldig bewaard.

Nellie Strijbosch bedacht in 1958 de
Ongemerkt is het al over achten en
naam de Peelstrekels en kan dus eigenmÇ>eten we gaan. Nellie die 's avonds
lijk een beetje als "moeder" van de
graag nog een advocaatje met slagroom
Peelstrekels worden gezien. Haar man
nuttigt kust ons tweeën gedag en met
was in.het oprichtingsjaadid van ~d~ ,_ · , , c een wann 'tot ziens' 11emen we afscheid
raad van 11 . De club had nog geen
·' van de'vroiiw die· de Peelstiekels een
naam, dus de Deurnenaren werden
naam gaf
opgeroepen een naam te bedenken. Aan
haar man vroeg ·ze of zij ook mee mocht
doen. "Natuurlijk" zei deze, niet vermoedend dat zijn vrouw de naamgever
van zijn club zou worden ...
Tijdens het eerste Prinsenbal bij van
Moorsel (Jan) werd vanaf het podium
de winnende naam bekendgemaakt: de
Peelstrekels.

Ssst!
Bektoe
Onder de noemer: Ssst. Bektoe...
nemen wij u de komende pagina's
mee naar een bepaald jaar in de geschiedenis van de Peelstrekels. Naast
een interview met de toenmalige
Prins en diens gade een aantal feiten
en weetjes over dat jaar, alsmede een
blik in de betreffende jaargang van de'
Pee/strekel .
1967: Deurne had bijna 23.000 inwoners, en Prins Harry 1 en Prinses Jo
zwaaiden de scepter over het inmiddels 9 jaar oude Peelstrekelrijk.
Voorzitter van de Peelstrekels was
Willy Geerts en de vorst van toen was
Harry Goossens.

Mooie tijd
Samen met haar man was ze een echte
carnavalsvierder, zoon Frans: "Ze
maakte er echt werk van, niet zomaar
verkleden, nee echt met alles d'r op en
d'r aan." "En aan de optocht meedoen!"
vult Nellie aan en Frans komt met het
certificaat van de tweede prijs van de
optocht waarvan het jaar op dat moment
niet meer achterhaald kan worden. De
crëatie: een pop met een immense jurk
met allemaal strepen waaronder ze zelf.
schuil gaat. Er loopt. een streepje door,
is de titel, het fotoalbum toont een foto,
vergeeld, vol nostalgie. Met de fancy
fair en het kienen waren de Strijboschen
· . uiteraard ook vertegenwoordigd en
Frans herinnert zich nog een keer toen
· hij met nog twee andere kinderen uit het
gezin met geelzucht tijdens carnaval te
ped lag en dat het feestvierend gezelschap even op 'ziekenbezoek' kwam. '"t
Was .een mooie tijd" mijmert Nellie,
"Deurne was nog zo klein en een hechte '
gemeenschap, iedereen kende iedereen. ,
Toen was het drie dagen carnaval, .het ..
begon op zondag. 2'.ondag twee uur voor
· .d~,optoc}lt 'Yas het ,receptie, alle cafés .
. werden aangedaan"Boerenbal, Prinsen- '.
bal, Auw wijvenbal, een mooie tijd."

Peelstrekels
,
"Ons moed~r zei vroeger.nogal eens
tegen ons dat we Strikkels waren", vertelt Nellie, "En dat combineerde ik met
de Peel, warit wie Deurne zegt, zegt de
Peel. Dus werd het de Peelstrekels." Als
dank voor de naam kreeg ze van Hein
Smeets (toenmalig vorst, red.) namens
de carnavalsvereniging een enveloppe
met 25 gulden. "Dat geld hoef ik niet",
heeft ze toen nog gezegd, "geef er de
raad van 11 maar een consumptie van!"

Carnavalsschlager 1967 Tekst & muziek F. v.d. Kerkhof

"

~

Ho ij
We zingen van hoij, hoij, hoij
En houwe van mooi, mooi, mooi
Strikkelinnekes 't is wir vastenaovend
We maoke veul lol, lol, lol
, Doen lekker: dol; dol, dol . . .
. " Komme .nie thuis veur 't aovond

We zingen van hoij, hoij, hoij
En houwe van mooi, mooi, mooi
De doen ze overal
.
We drinke veul bier, bier, bier
.El). maoke veul plezier, zier, zier
Leve de Kamaval
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Heeft groot vermaak!
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tel. 0493.399625
fax. 0493.399612
mob.06.20448421
e-mail: OSHlid4@signet.nl

Koninginnepage 1
5754 DL ' DEURNE

BOUW /INTERIEUR/ONTWERP-BURO

Uw
ntoine van Baars 'Keurslager

ambachtelijke
' Bakker
Milhezerweg 17
-DEURNE
.Tel. 0493 ~ 31271S

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

·,·_

Voor al uw drukwerk

Winaar Sparerib Trophy 1999
\

.Gouden Sla

R-estaurant "Ho/van Deurne"

1999

Keuken geopend: dinsdag tlmlvri1dag: 12.00 - 14.30 en 17.3{}- 21.00 uur
·
zaterdag en zondag: 17.00 ;-- 2).00uur
~
- - -.
maandag gesloten
•
-

. ·_ . " &M
___ '.!.:--1~_.

Wij we11se11 u prettige car1utw1/s<lage11.
Haageind 29

Kees van Boerdonk
SVH meesterkok
Palricia van Boerdonk

5751 BB Dettme
telefoon 0493-3121 ./l

:-1

1

HAIRDESIGN

o •• ••

1

•lltalipeel
......

. .I

'

0

1
''

\

••

"

Verhuur personen- en lichte bedrijfswagens, ski-boxen, bogogeboxen. alles
drogers, fietsendrogers. sneeuwkettingen, winterbanden

. . ··

Molenstroof 23
5751 LA Deurne
Telefoon 0493-310589

Vllerdenseweg 94
!1753 A6 i>an>e

Werptoa1s : 0493 - 316126
priw/fax: 0493 - 321621
Cllltotcl .: 06 - !13984291

l\1unckhof Deurne
Leembaan 13, Tel. 0493-31392Uw adres 'oor onderdelen / mater " -.>n
Traktoren Dcutz-Fahr en andere
merken .....

·r
;,
-i:1

'

Ketel- en Apparatenfabriek BV
Wattstraat 1
·
5753 RK Deurne
Nederland
Tel.:
+31 (0)493-352180
Fax.~
+31 (0)493-352189
E-mail: mail@spako.nl

• schommels
• speelhuisjes
• blokhutje!)

• glijbanen
• klimtorentjes
• .zandbakken

MAATWERK IS MOGELIJK

llF FRÄNSËN°UBV

Grole Bo!Îr.I 7~- - ·5753 PE Veurne -

Britnie Spiers

1eiëi4s3-3••so1

V-snaren
Kogellagers
Bouten & moeren
0-ringen
Traktor onderdelen
0 h kecringen
Ohe filters
langen
H'dr slangen
la1 d-klemmen
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20 november 2000, ik schuif aan bij
Harry en Jo Kuypers - van Moorsel,
het Prinselijk paar van 1967. Anja
(16-02-1968) zet koffie en John (1970)
prutst beneden wat aan zijn auto. We
zitten in de serre die uitziet op het
donkere (19:37 u) dakterras boven de
winkel aan de Molenstraat. Nadat
Harry er helemaal klaar voor is en Jo
al wat heeft zitten rommelen in een
schoenendoos boordevol zwart-wit
foto's kunnen we, nadat de koffie is
ingeschonken, beginnen.
'Wat moet ik zeggen?' begint Hany
'Praat maar wat, dan schrijf ik wel,' stel
ik hem gerust. 'Eerst is ie bij de Raad
van Elf gegaan,' had Jo al verteld, 'dat
was in 1966'. 'Trompete echo van de
Hösbengels' mijmert Harry, 'Dat was de
muziek toen.'
'En Jelle zal wel zien.' vult Jo aan, 'God,
van wie was dat ook al weer?'
'Yellow sub marine van The Beatles was
't origineel,' herinnert
. de oud-Prins zich
nog.
. ;:;r. •. ~-·
.-';

de verschillende buurtverenigingen die
Deurne rijk was, Hellemanstraat, Molenstraat (De Peep), Schoolstraat, Stationsstraat, De Visser, Helmondseweg,
Kerstraat, Lindelaan, Bakelseweg).
Allemaal hadden we een groot masker
op. Ik had m'n overjas met iemand geruild (Frans van de Kerkhof), want iedereen kende elkaar, dus ook de jas .. .
Die zaterdag had ik nog meegewerkt
aan de carnavalswagen van de buurtvereniging. Tegen 6 uur waren we klaar en
moest ik nog naar huis om te wassen en
te eten, want om 20:00 u moesten we
paraat zijn voo_r de Prinsonthulling.
Scepter en onderscheidingen
... De scepter komt te voorschijn, een '
Jan Klaassen met kleurige linten en
rinkel~nde belletjes. 'Gemaakt door Cis
de Veth' zegt Jo, ' ·'t moet er nog ergens
op staan.' En na enig zoeken wordt de
inscriptie ontdekt: F (Fransisca) G
(Goossens) de Veth. 'Druk en gezellig'
zegt Jo en Harry sluit zich hierbij aan,
wanneer gevraagd wordt het carnaval
van toen te beschrijven. Wim van Goch'
had de Prinselijke onderscheidi.ng gemaakt: loden pijpjes voorstellende de
Meulenpeep. Uiteraard werden er ook
onderscheidingen uitgedeeld. Spaarzaam, want ze kwamen uit Duitsland en
waren behoorlijk prijzig

Zaterdag was het Prinsendiner in Hotel
Goossens, daarna naar residentie de ·
Zwaan aan de markt en vervolgens naar ·
het gemeentehuis om de sleutel af te
halen. Niet zoals nu met alle carnavals- i
clubs, maar alleen dePeelstrekels. Het ·
was de eerste keer dat de Prinses bij het
diner en het sleutelafhalen aanwezig
mocht zijn. Hoebens was burgemeester.
'Ne rooie' zegt Harrie hierbij doelend
op de politieke kleur van de burgervader, 'Ons Jo ha 'n rooi fluwele jurkskè
aan, ge ziet 't wel. niet op de foto, maar· 't
was wel een rooi fluwele jurkske.' (De
raad van Elf dook die avond in de ambtenaren}Oketten en maakte enige SÎgafCO
buit).

~

•

,.,..

,j,_

'"

Dames,
U kunt bij ons voor de carnaval

LAK in alle kleuren krijgen. Dit
is na eenmaal wassen wee_r weg. _In
de kleuren goud, zilver, zwart, wit,
!.
paars enz.
Wij zijn ook goed gesorteerd in·;
valse staarten, vlechten, kupstnagels en kunshvimpers.
·

Dameskapsalon

cc

S WA R T »

De Visser 13 • Deurne - ·tel. 2838

Leer auto rijden 1
Eenvoudig, snel en veilig
Dan naar: erhendc autorijschool

J.

Afsluiting carnaval 1967
GIJSEN
Jo vertelt: 'Sluiting op dinsdagavond,
Tel. 3219
-Liessèlsd\·cg 37
de sleutel terugbrengen naar het gemeentehuis en terug naar de residentie.
VAN KESSEL
Koud. Politieagent Ederveen komt binTel. 3196
Utreéhtstraat 38
nen bij de Zwaan en zegt: bij van Moorsel zitten ze te wachten op jullie, om
afscheid te nemen. Wij dus naar van
VOOR UW
Moorsel, hoewel de festiviteiten om
middernacht beëindigd moesten zijn.
Het is nog 1~t;g~orden die laatste
carnavalsavond ... '

P.

\uur

tlhl'r~e \11ork11

\ 'ur veul leut

broodjes en
gebak •~

moelie

11:1ar h1q· hrnocl- 1·n hni1kefht1kkerij

~l'

li:ii de

KWIK BAR
7Îjn

.1. 1'1ANUHtS. 7,..:11 .nEnc;

televisie
of radiotoestel

H. Tabor
Molenstraat

In 't geniep
... 'Ik werd 's avonds, in 't geniep aangezocht.' Vertelt Harry: We hebben er nog
geen week over na hoeven denken. Bij
de bekendmaking op het Prinsenbal in
zaal van Moorsel kwamen we ( de raad
van Elf) binnengereden op biertonnetjes
die waren gebruikt in de optocht van
Geen vastomlijnd programma
1965 door de buurtvereniging van de
Van een vastomlijnd programma zoals
Molenstraat. (In die tijd heerste er een
heden ten dage was toen nog ni~t echt
·
ware strijd om de mooiste wagen tussen . sprake.

Bij 'n goei gleske B 1 E R
Hedde in Café

L. v.

Bakel·

in 't Haogeind veel plezier.

··~

Ronds- va*ens
en
paardenslagerij

tJ

Ook voor dè

FIJNSTE VLEESWAREN

L. Wouters-v. d. Eijnden
Martinetstraat 18

UOTEL GOOiSEMSRESt

Tel. 2864

Wereldnieuws 1967
Vrijdag 3 februari
Nederland. D~ regering trekt opnieuw fl. 100 miljoen uit voor bestrijding van
de werkloosheid.
Zaterdag 4 februari .
China. De Sovjet-Unie evacueert vrouwen en kinderen uit de belegerde
ambassade te Peking.
Maandag 6 februari
Groot-Brittannië. De Russische premier Kosygin arriveert in Londen voor een
bezoek van een week en besprekingen over Vietnam.
Sport. Cassius Clay behoudt het wereldkampioenschap boksen door zijn
uitdager Terrel op punten te verslaan.
Tanzania. Tanzania nationaliseert alle buitenlandse banken, waaronder de
Algemene Bank Nederland.
Dinsdag 7 februari
Australië. Zware bosbranden teisteren Tasrrfapië en eisen 70 mensenlevens .

Nederland algemeen en Deurne in 't bijzonder:
Bevolking Nederland per 31-12 1967: 9.605.601 (per km2 : 374)
Koningin: Juliana

Prins: Harrie 1
Prinses: Jo
Premier: J Zijlstra.
Min. Buitenlandse zaken: J.M.A.H Luns.
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wij .lopen graag op de zaken v~~
DE ACCOUNTANTS, BELASTINGADVISEURS EN JURISTEN VAN ABAB
VORMEN GEDEGEN ADVIESTEAMS.
GEBODEN OPLOSSINGEN ZIJN STERK TOEKOMSTGERICHT.

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

'~

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

ACCOUNTANTS - BELASTINGADVISEURS - JURISTEN

Professioneel in alle eenvoud
ABAB Deurne,

De Poort 6,

5751 CN Deurne.

tel. (0493) 3271I1 fax . (0493) 327100

Glas en schilderwerken
Verheijen
Deurne

internet: www.abab.nl

'\VAN,

-ii3.l'13~Î)

VI
@lfl@&!lJ!tli@l!@go!lJ@ &a ~
Helmondsingel 131
5751 PA Deurne
Tel.: 0493-323766/314799

Jlb>:aboJl~

n

<:=::>
l<Npen T~ BV Thro

Tel 0<91

"~a. l

l~JOFo '-"~3

8 Deurne
310728

-ll:Nf>m·~<ttS..nlf!'--..1 ~ ~knapen·trai~rs.nf

ER

v an
&5~45a.

IT AIR

QÎ.f 318660 ~= 322789

.S.<n<lif: .S~-~~-ni

"age•..".

Gerard Ge'lten

'IQ;~.,;.
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Verkoop van:
glas - veif- behang
gordijnen - vloerbedekking
schoonmaakartikelen
Milheezeiwe 31-Deume ,,,- tel. 0493-312337

- Legbordsystemen
- Verrijdbare kastensystemen
• Opbergkastensystemen
• Palletstellingsystemen
- Draagannstellingsystemen
- Etagebouwsystemen
Toepassing voor kantoren - ziekenhulzen centrale archieven - muilea - magazijnen
. OFFICIËLE DEALER

Scheidsrechter: Tost ie of Tost ie nie

~bruyfil~!

Van Gilsstraat 8
5751 CK Oeumë
Tel ((>493) 35 15 65
Fax (0493) 35 15 84

Florijn 25 5751 PC Deurne
Tel. 0493 312406 Fax. 0493 321286

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 9.30-18.00 uur
vrijdag 9.30-20.00 uur
zaterdag 9.30-16.00 uur

50

De Pee/strekel 2001, een·uitgave van~carnàvalsstichti.ng -de Pe~lstrekels;· 42s~ jaargang

d.

-

'www.peelstrekels.nl

*Ssst! Bektóe ... 1967* Ssst! Bekfoe-.. ~ 1967* .,Ssst! Bektoe ... 1967* Ssst! Bektoe ... 1967*
CARNAVAL 1967.
Dcior de enorme wilskracht van bestuur
en raad van elf. gedurende de laatste maanden aan de dag gelegd, zijn de voorbereidende werkzaamheden voor·Camaval 1967 weer
kant en klaar.:.
Het grote nieuws is de kinderoptocht op
·carnavalsmaandag. We rekenen ·op een massale opkomst, zodat we van herhaling in de
toekomst verzekerd zijn.
.
Aan de optocht op zondag zal ook nu
weer door de parochies St. Jozef en Zeilberg
worden deelgenomen. Vorig jaar was de opstelling niet foutloos , hetgeen nu voorkomen
zal worden, zodat U nu aaneengesloten de
prinsenwagens, buurtwagens, groepen.· muziekgezelschappen etc" aan U zult zien voorbijtrekken.
Ook dit jaar zu llen de schoolkinderen en
kleuters ·(totaal 2040 ! ! !) en bejaarden (totaal 522 ! ! !) van de parochies Walsberg,
H . Geest en St. Will ibrordus hun carnavalstraktatie_ weer ontvangen.

Dank aan adverteerders, donateurs en
begunstigers, die er telkenjare voor zorgen,
dat ·we er financieel ook komen.
Voor de medewerking van College van
B. en W. en Politiecorps, waarop we steeds
kunnen rekenen, ook onze -harelijke dank.
Onze nieuwe Prins Harrie I, Vorst, Raad
van Elf, Dansmarietjes en Hofkapel, waarvan het welslagen van de "zotte dagen" in
belangrijke . mate afhankelijk zal zijn, hebben besloten in de opzet en de sfeer van deze
carnaval, zoveel mogelijk aan uw wensen
tegemoet te komen.
Laat ons gedurende de carnavalsdagen de
dagelijkse beslommeringen in deze jachtige
tijd eens even vergeten en hopen, dat de
dagen van pret; plezier en zottigheid zul.Jen
verlopen, zoals we dat. gewoon zijn, zonder
een enkele wanklank.
Met Carnàvalsgroeten,
voorzitter W. Geerts.

Bezoekt tijdens de carnavalsdage

Boodschappen doen in 1967
Netto weekloon (gemiddeld, incl.
vakantietoeslag en kinderbijslag
. van mannelijke nijverheidsarbeiders van 25 jaar en ouder) tl
171,68.

-Snack-Bar
M. VAN HOEK-MEULENDIJl\:S

Bruinbrood (800 gram) tl: 0,66
Melkwitbrood (800 gram) tl . 0,83
Koffie 250 gram tl. 1, 84
Suiker (1 kilo) tl 1,21
Vleescroquet tl. 0,34
'
Een glas bier (25 cl.) tl. 0,58
Een haring tl. 0,41
Een ei tl. 0,15
Gas 40 kuub tl. 6,66
Elektra 45 kWh. tl. 6,67
Sigaretten (Virginia) 20 st. tl. 1,45
Sigaren J 0 stuks tl. 2,80
Benzine liter tl. 0,56
De krant (per week) tl 0,96
Pindakaas (100 grani) fl. 0,34 '

PRIJSUITREIKING.

Stationsstraat 50 - Deurne
Tel. 3181
ALTIJD GEZELLIG!

Wilde ge 'n degelijke peep
of 'n goei sigaar
dan slaagde ge met carnaval
en 't hèjel jaor
't beste ba~i ons veur dè geraai
Dan nog ne schonne geknipte kop
Daormee ston wij ok an den top.

Sigarenmagazijn en kappersbedrijf

EMILE BERKERS
Stationsstràat 38-40

- Tel. 3662

RADIO
Voor verlichting

De prijsuitreiking zal geschied en . door
Zijne Hoogheid Prins Harrie den Uurste.
direkt na afloop van de optocht, vanaf
het gemeentehuis.
ln totaal zal er f 1250.- aan prij zen
worden uitgeloofd . De verdeling wordt
aan de jury overgela ten. Z ij zullen de wagens, groepen en individuelen als volgt
beoordelen: actualiteit. carna va l~s k (dubbele waardering) , uitvoering.

en

electr ische huishoudelijke apparaten
is steeds U w adres

Fa. Kuypers
Mo lens tr aa l 2

,

& Zn.
Deurne

'])e 11cwm i<> o ucl , d e waa r L'e rtrou1iid !
DIEPVRIEZERS

ELECT RA

Hitparade 05-02-1967
01.Land van Maas & Waal - Boudewijn de Groot
02.l'm a behever - The Monkees
03.Let's spend the night together / Ruby T uesday - The Rolling Stones
04. Green. green grass of home - Tom Jones
05 .How can \\ e hang on to a dream - Tim Hardin
05 .How can \\ e hang on to a dream - Ruddy Bennet
06.Snoopy' _The red Barron - Royal Guardsmen
08.Friday on m~ mmd - The Easybeats
09.Jelle zal \\el zien - Albert Brosens (Relax)
09.Jelle zal \\el zien - Johnny Hoes (Telstar)
09.Jelle .zal \\el zien - Karin Kent (Decca)
l'O-Oon't you lea\ - Tee Set
(Bron: Top -tO)
Yellow submarine ' an The Beatles was een hit m 1966, het kwam binnen op
20-08-1966 en bereikte een eerste plaats .

U komt toch zeker ook
naar de optocht kijken?
Opstellen van de opiocht Hertsweg èm 14.00 uur.
Alle wagens en groepen moeten stipt op tijd ..aanwezig
zijn. Inkomen via overweg, Vlierdenseweg, St. Jozefstraat,
Beukenstraat.
De wagens mogen niet hoger zijn · dan· 4.50 meter.
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Werken met plezier? Kom eens naar Adeccol

Adecco 'The Flex Company'
Raadhuisstraat 16
5751 LX Deurne
Tel. 0493-322866
Fax 0493-320612
www.adecco.nl

Partytenten in diverse afmetingen en
uitvoeringen eventueel met vloer en verwarming

VERHUUR van:
Tafels, Stoelen
Statafels, Serviesgoed
Koff iezetapparatuur
Parasols, Verlichting

Gerard Bildersstraat 7a - 5753 DE Deurne - tel. 0493-316381

Zit uw netwerk in de frut?
Halenson trekt .U uit de put!

HaLenson
Korhoender 50
5754 DA Deurne

1

MARTENS
autoparts

Tel. 0493-319704
Fax: 0493-316942
Novell® support & systeembeheer - dealer Stark Texel

Software

Paul Gabriël straat 3 - Deurne
Telefoon 0493 - 32 12 22

PRESS
PRE-PRESS

AFTER-PRESS

/ '/>>:·.·:·.-:·:·:·:·:·.·::·-:;:>:·:::::::·:·:·:···

'i1iiffl•1~~E

'

Voor iedere nieuwe mens
Vind je bij ons alles naar zijn wens.
Molenlaan 1a - 5751 AM Deurne

Telefoon 0493 354740

D·RUKKERIJ
KEIJZERS
DEURNE.
OUDE LIESSELSEWECi 25 - 5751 WN DEURNE
TEL.

{0493) 31 23 81- FAX {0493) 32 04 66

E!e vur un E!rote kolleksie

me Goei Ceedee 's ••••
moet zUn bU De Muziekfontein
in de kerkstroat in Deurne.
Want doar hebbe ze d'r noa verstand van ok !
lle kant ze ok vinden OP 't Internet :

Q

Madvertorial

Q

IJssalon

SMAKELIK

111111111.ccl.sPeclaalzaak.com
-
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ZULTKOPPE~N
In Memoriam
Een van de opriChters van De Zultkoppen, Jos Heessels, is in augustus
2000 plotseling overleden. Zijn gezondheid liet de laatste jaren te wensen
over. Dat was voor Jos reden om het lidmaatschap op te zeggen" Wij
bewaren aan hem prettige en goede herinneringen. Zijn periode bij De
· Zultkoppen geeft daaraan voldoende vo~ding . ·
~

·,Pe:pèrn:11ngmeester van De Zultkoppen, Leó Hoeben, werd in oktober
2000 ~getroffen door een hersenbfoeding. Zjjn strijd heeft .hij moeten
: verliezen. In Leo verliezen wij een gewaardeerd.lid. Op Leo konden wij
en nimmer tevergeefs een beroep doen. Als geen é!nder paste hij op de
penningen. Ook aan hem bewaren wij prettige en goede herinneringen.
Wij zullen beiden missen.
Wij wensen Mien en Grada en dé naaste familie veei kracht en sterkte toe ·
bij de verwerking van dit te plotselinge afscheid.

·'De Zultkoppen" reiken sinds Carnaval
1994 jaarlijks D 'n Biels uit. In het jaar
2001 gebeurt dit dan al voor de 8• keer.

D'n Biels geeft de binding aan tussen De
Zultkoppen, Hotel Stationszicht en het
spoor. Symbolisch kan dat ook worden
vertaald als ondersteuning of het dragen
van lasten, een onderdeel van een netwerk
of het gaan in verschillende richtingen.
Belangrijk voor verdere ontplooiing en niet
te vergeten het maatschappelijkeconomisch functioneren. Bij wijze van
spreken is er ook ruimte voor een
'"dwarsligger'·.
Deze symbolische betekenis en een aantal
vastgestelde voorwaarden zijn voor "De
Zultkoppen" van belang voor de keuze aan
wie deze onderscheiding wordt toegekend.
In ieder geval dient betrokkene binnen de
gemeente Deurne te wonert De uitreiking
vindt traditiegetrouw plaats op

Carnavalszaterdag tussen 21.30 en 22.00
uur.

Jan Lichteveld, D'n Biels 2000, reikt deze
onderscheiding in 2001 uit. De uitreiking
in 2000 geschiedde in een bomvol Hotel
Sationszicht, de R~sidentie vari ''De
Zultkoppen": Door D'n Biels 1999 lan
Maas. Natuurlijk was ook 'Prins Leon "II,
Prinses Marlies en zijn Pe~lstrekelgevolg _
in de residentie aanwezig. .
Het spreekt vanzèlf dat op
Camavalsdinsdag de traditionele
krentenmik, roggebrood met zult en
hanenbillen worden geserveerd. De
krentenmik wordt met muzikale
begeleiding van Krèk Goe opgehaald bij
Bakkerij van de Mortel in de Molenstraat
en daarna in de Residentie àangesneden
door D 'n Biels 2001 en de Prins van het
Peelstrekelrijk.
Wilt u dit eens meemaken, zorg dan dat u
er 's-Zaterdags om ca. 21.00 uur bent. Op
Carnavalsdinsdag, 27 februari 2001 , bent u
vanaf 11.30 uur van harte welkom. ·

1994
Cor van Laarhoven, St. Jozef parochie
1995
Martien van den Broek, Deurne
1996
Jo Verheijen, Deurne
1997
Jan Liebreks, Liessel
1998
Geerd jansen, Deurne
1999
Jan Maas, Neerkant
2000

Jan Lichteveld, Deurne
D n Biels wordt jaarlijks, op zaterdagavond met
carnaval, uitgereikt door de Zultkoppen m Hotel-café
Stationszicht. Met D nBiels wordt de binding aangegeven tussen De Zultkoppen, Hotel Srallonsz1cht en
het spoor. Degene aan wie D nBiels wordt toegekend
woont binnen de gemeente Deurne. In D nBiels zijn
de begrippen: ondersteuning ofhet dragen van
lasten, onderdeel zijn van een netwerk, het gaan in
verschillende richtingen, belangrijk voor verdere
ontplooïng en maa1>chappelijk-economischfonctioneren symbolisch vervat.

Afscheid van twee oprichters

De Zultkoppen

DUBBELROL GEERD -JANSSEN
Tijdens Carnaval 2000 heeft de PR-Cie van
Stichting De P'ëelstrelçels weliswaar op ·
ludieke wijze, de aandacht op zich gevestigd
om op zaterdag met een echte biels rond te
dolen. Op de vooravond van carnaval, dus
op zaterdagavond, bij de Heikneuters. Daar
werd een echte biels aan de Heikneuters
aangeboden omdat Geerd Jansen, D 'n Biels
1998, medio 2000 zou gaan verhuizen naar
het Heikneuterrijk. Het is van de gekke dat
de PR-Cie van De Peelstrekels op deze
wijze met het geesteskind van De
Zultkoppen de aandacht op zïch vestigt.
De Sjaaltjes (de vriendenkring van Jan
Lichteveld) lichtten De Zultkoppen
daarover in nadat hen gebleken was, dat Jan
Lichteveld was uitgeroepen tot D 'n Biels
2000.
\Na spoedoverleg tussen De Zultkoppen en
'.Qe Sjaaltjes werd een echte spoorbiels
middendoor gezaagd. Een helft werd
dinsdags in de tuin van D'n Biels 2000, Jan
Lichteveld, neergelegd. De andere helft
werd ·s-middags aangeboden aan de PRCie. Als boetedoening voor h~ vergrijp op
zaterdag dienden de PR-Cie deze helft op
hun kroegentocht zelf te dragen. ·
·wie schetst onze verbazing dat notabene
D 'n Biels 1998 (Geerd Jansen) zich met zijn
Mercedes spoorslags begaf naar een bekend
bedrijf in Deurne en terugkwam met een
steekkarretje zodat de PR-Cie heren, hun
krachten konden sparen. De halve biels van .
de PR-cie werd op die steekkar geplaatst en
zonder toezicht in de hal van Hote(
Stationszicht gedumpt. In een mum van tijd

gédrukt, omdat de halve biels diende te
wordeÎ1 ·gedragen. Daarna werd de
verbazing alleen noch maar groter. De PRCfo heren.braGhten desteekkar en de halve ·
biels naar de bewuste Mercedes en er werd ,
met toestemming van D 'n Biels 1998
ingeladen. Daarna vertrok men naar andere
gelegenheden. En wie zat er achter stuur?
Jawel, D 'n Biels 1998.
Dat de PR-Cie zich aan hun verplichtingen
wilden onttrekken, werd wel verwacht. Dat
D 'n Biels 199-S zich voor dat karretje liet
spannen niet. Maar dat hij dat met veel
plezier heeft gedaan, is voldoende duidelijk.
~nze spion heeft dit op de gevoelige plaat
vastgelegd (zie foto), waarmede tevens is
aangetoond dat de PR-Cie heren zich niet
aan de afspraak hebben gehouden ..
De Zultkoppen hadden in ieder geval van
D Biels 1998 steun verwacht, maar nee
hoor, hij deed mee. De PR-Cie heren
hebben doelbewust een andere koers
gevaren. De Sjaaltjes ondersteunen De
Zultkoppen hierin.

'n

Zowel De Zultkoppen als De Sjaaltjes zijn
van mening dat het voor de carnavalsviering
als geheel geen goede zaak is. Zij stellen de
PR-Cie en D 'n Biels 1998 in de gelegenheid
daarvoor een gebaar te maken. De
gespr~kken kunnen weer op gang komen,
nadat op Carnavalsdinsdag rond de klok van
12 uur (en niet 24 uur) aan De Zultkoppen .
en De Sjaaltjes een vat bier is aangeboden.
PR-Cie van De Peelstrekels en D 'n Biels
}998 het woord is aan jullie.

Piet en Jan Hoebe,n, beiden mede-oprichters
van De Zultkoppen, hebben gemeend hun
· lidmaatschap van De Zultkoppen te moeten
beëindigen. Piet en Jan hebben van het
begin af aan "hun clubje" meer bekendheid
te geven. Dat De Zultkoppen binnen een
grote groep mensen een plek veroverd hebben, is niet alleen gebleken tijdens het 11jarig bestaan. Dit blijlçt ook uit de toenemende belangstelling op carnavalsdinsdag
en voor het uitreiken van D 'n Biels op carnavalszaterdag.
Piet en Jan, wij betreuren de beslissing die
jullie hebben gemeend te moeten nemen.
Wij zullen die beslissing respecteren.
Piet en Jan, bedankt voor al hetgeen jullie
voor De Zultkoppen hebben gedaan. Het
·gaat jullie goed en fot ziel)-S.
De Zultkoppen
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Stationsstraat 7 - Deum~

A A N N .E M E R S B E D R 1 J F

."

Langst_
r aat 122

Van Deursen
t

'

Deurne

B1oemencentru:tn

VAN NEPSCNEVTEN

Tel. 0493 • 317410
Boeketten, Bloemstukken, Kamerplante~ Rouwárrangem~nten, Tuinplanten;
Potterie, teakhouten tuinmeubelen, Kado-artike,len, etc ....

Fax. 0493 - 320637

Veldstraat 5, Deurne; 0493-312102

Werkplaats:
DOeH ?.• UeR AS c:;s u
Hst ••• ALLÉiH Al< U

O!tAO'iT?

AOHHU

Leembaan 64
Deurne

!

''"

FRANK

DONKERS

Tel. 0493 • 319809

METAALBEWERKINGSBEDRIJF B.V
' ....,/·

_"""....

TRAPPEN - HEKKE.N - LICHT CON_
S TRUCTIEWERK
Stationsstraat 7 - Deurne
Tel. 0493-317548
Fax. 0493-321839

· · * Nieuwbouw
* Verbouwing
*Planning
* Voorlichting
*Nazorg

.cèN·
POR ~
* reldame fotografie
* fotografie voor industrie
*-produkt fotografie
*reportage
* digitale fotobewerkingen

Dr. Hub van Doorneweg 16
5753 PM Deurne
Tel.: 0493 326600
Fax : 0493 326601

1

Snel & Betrouwbaar

~~

/Juiç~ynette._ ~ .

\

STOMERIJ

tromstroot 22 tel:0493-313643 gsm: 06-53581972
5751 jk deurne fox: 0493-320446 hortjens@worldonline.nl

D

E

U

R

N

E

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

Auto Hendriks Deurne bv
De Opel Dealer voor Deurne e.o.
Wij staan voor u klaar:
Verkoop: .
. Marc Arnouts
Service:
Henk, Maarten, Rinie, Peter

• KLEDINGREPARATIES

De Martinet 13 Deurne
Tel. 0493-314774 ·.
' '

--~

~

Dw@JQ[]@(ÇcrEl®~®~ ~®

@17@&3 [p [ID

[Q)@lliJ [f [fü@

SHINE I KAPPER
KERKSTRAAT 32 a
5751 BH DEURNE
0493 32 00 79
Voetbal

·
( "

Wif~ueui~ui~ _~toe.

Mach/as,
De spits die ni kos scoren
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DINOSAURUS-CARNAVAL

'

PINK PANTHERS

TIJDEN HERLEVEN

Wellicht hebben veel mensen de serie
over de dinosaurus (Walking with the
Dinosaurs') op de tv gezien. Bij mij
maakte de serie grote indruk en ook al
zou ik zo'n beest niet als huisdier willen
en kunnen hebben, toch heb ik er iets
mee. Dat was een paar jaar geleden al
zo toen ik samen met ons Ine (van Ted
van de Pink Panthers) in intieme kring
tijdens carnaval een club oprichtte van
'de gefrustreerde Dinosaurus'.

gefrustreerd
Waarom gefrustreerd? Zult u zich afvragen. Nou ik bedacht dat het voor
twee dinosaurussen beiderlei kunne
(mannetje/ vrouwtje - met·nadruk op
tje), als ze het eens graag gauw zouden
willen doen gewoon frustrerend moet
zijn geweest omdat ze opgescheept zijn
met die geweldige grote dikke lange
staarten. De rest kan men erbij fantaseren. Goed, hun probleem. Maar voor
mij, bij het zien van de serie, aanleiding
om de dinosaurus opnieuw te laten her-leven en daardoor ook de club, vandaar:
'de gefrustreerde dinosaurus revival'.
Ons Ine nam het secretariaatschap weer
op, o.a. voor de ledènadministratie",
want we wilden het breder aanpakken.
1

veel pilskes al opgehaald?, kan ik ook in.
termijnen betalen? Is 't wel vertrouwd?,
gefrustreerde dinosaurus revival wa is
dè vur 'n ding?, ik geefliever 100 gulden aan de Zultkoppen als een dubbeltje
vur zoiets.' Ik wil u niet onthouden welke bestemming uw bijdrage heeft gekregen waarmee ik tevens voldoe aan
m'n belofte om de financiële eindverantwoording in deze carnavalskrant
bekend te zullen maken. Het geld is
terechtgekomen bij 'stichting vogelasiel
Someren e.o" erkend door vogelbescherming Nederland.

blij verrast
Het vogelasiel, dat hoofdzakelijk draait
op giften, is gevestigd aan de Boerenkamplaan 32 te Someren en wordt beheerd door Toon en Mary de Smit, die
blij verrast waren met deze gift en u
allen daarvoor hartelijk danken. U kunt
het vogelasiel dagelijks (gratis) bezoeken van 09:ÖO u tot 20:00 u.
Het bestuur van de gefrustreerde dinosaurus revival,
·

OP VOLLE STERKTE!

Peter en ons-Ine.

.

dubbeltje
De verwachtingen waren niet hoog gespannen, daarom had ik een miniinschrijfboekje aangeschaft en hadden
. we de contributiebijdrage bepaald op
.slechts een dubbeltje per jaar. Dat kan
t~ch voor niemand een probleem zijn,
dachten we. Wat doen we met die dubbeltjes? Och die paar die we ophalen
doen we wel in een diervriendelijk p~tje
in de dierenwinkel. Wat gebeurt er.carnavalsvierders en dierenVrienden? Men
werd massaal lid! Er werden lidmaatschappen vastgelegd voor 2-5-10-25 ·
jaar, zelfs voor het leven! Wie werden
lid? Mensen uit alle geledingen van de
maatschappij zijn geregistreerd: gewone
mensen, uit de politiek, de harmonie, de
brandweer, P.R./Cie" bestuur Peelstrekels, ex-Prinsen, leden van de raad,
vorst en jawel ... ook de regerende Prins
liet zien door zijn lidmaatschap dat hij
een dierenvriend is. Waar leidde dit
allemaal toe?

.

-~

Dus: we zien en .boren,mekaar nog!
.Veel carnavalsplezier
Namens de Pink Panther Revival.

Er wordt menig go_ed deuntje gespeeld op een oude viool. (S. Butler)
Butler was een Engelse schrijver en musicus. Hij wist dus waar hij het over had.
U zult zich misschien afvragen, wat doet
een z~'n gezegde in de Pee/strekel.
Ik denk dat menig jongere deze spreuk
maar eens op zich in moet laten werken.

Vogelasiel
Dat er een bedrag van fl 106,80 in mijn
zak terechtkwam. Natuurlijk stel je je
wel bloot aan opmerkingen bij zo'n
actie: 'Goeikope carnaval voor jou, hoe-

.

Wegens een flinke personele onqerl,>ezetting_was de bijdrage aan de laatste carnaval wat'betreft het muzikaal optreden door de Pink Panthers zeer minimaal. Spijtig voor degenen die tussen de normale carnavalsklanken toch e>ok graag nummers horen van het swingende genre. Overigens; niet het minst, spijtig voor de
Panthers. Om de traditie van het Rooi-hoedjes fist bij In den Sleutel (Van Hoof)
niet te doorbreken hadden de overgebleven Panthers carnavalsmaandag daar toch
wel de longen uit het hjf getoeterd. Di! jaar zal het verschil duidelijk te horen zijn:-.
weer helemaal op sterkte zullen de Panthers maandagmiddag van 15:00 u tot
.
19:00 u café in den Sleutel weer op stelten zetten. ·En al kan men dan geen taart
meer kopen bij Viktor Schiks, we zijn blij dat we hem in ons midden hebben, .
want taarten bakken kan hij nog steeds en zijn Pink Panther taart voor het mo01st
· rooi hoedje op die maandagmiddag zal dan weer worden uitgereikt. Overigens
zullen de Panthers op meerdere dagen weer hun beste. beentje voorzetten om op
hun manier de carnavalszin te laten blijken.
·

:

Immers, ondanks het feit dat ik toch wel
veel jongeren met carnaval bezig zie,
krijg ik toch soms (onterecht?) het ge-voel dat ik nogal wat mensen zie van
mijn leeftijd -uiteraard ook ouderen,
maar ook jongeren- die flink_meehelpen
carnaval te maken, op te luisteren en aan
de optocht meedoen.
Waar denk ik dan aan? Dan denk ik b.v.
aan het Vrije Tijds Orkest (VTO), The
Pink Panther, Blaast Urn Op, Hendig
Zat. Daarnaast aan groepen die zich
hetzij als buren en/of vrienden presenteren, maar er zijn ook groep_en uit .
(sport)verenigingen. In dit scala moeten
we niet vergeten de individuelen. Ondanks het feit dat markante figuren zoals
b .v. Huub Wismans en Piet van Hoek er
niet meer zijn,_zijn er toch anderen die
zich al vele jaren laten zien.
.

Zonder andere joeks- of blaaskapellen,
groepen of individuelen tekort te doen,
zie je hen tijdens de voor- en carnavalsactiviteiten regelmatig binnen het Peelstrekelrijk. Hierbij moet ik opiperken dat
de jarenlange medewerking van onder . ·
andere de Koninklijke Harmonie, De
Hosbengels en Krek Goe ni~t vergeten
mogen worden. Overigens behoren tot
die gezelschappen ook wel oude en minder oude violen.
Ik heb namen genoemd om duidelijk te
maken wat ik bedoel. Maar vóór alles
geldt; meedoen is meestal voor betrokkenen het belangrijkste. Als -zoals ik mezelf toch noem- echte carnavalsvierder
doet mij dat veel plezier. En ik niet alleen, maar ook de overige deelne(e)m(st)ers, toeschouwers, bezoekers
en alle anderen.
Ik l).oop ·dat de jongere generaties, tezijnertijd ook die oude viool gaan spelen.
Vier.een goede en gezonde Carnaval
200 l. Alaaf.
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VOOR VEEL LOL EN PLEZIER
GROEN

Tuincentrum W.Knijnenburg

Markt 7 - Deurne Telefoon (0493) 319886

Schoenreparátie - Lederwaren

Ad v.d. Mortel
Stationsstraat 15 - Deurne
Telefoon 0493-315768

Zeilbergsestraat 25
5751 LG Deurne
telefoon 0493- 322688
TIJDENS DE CARNAVALSDAGEN ,GESLOTEN

VAN DIJK BV
Het
Peel strekel
brood

Voltstraat 19, 5753 RL
PO BOX 383, 5750 AJ
DEURNE-HOLLAND
TEL. (+31) 493-313107
FAX (+31) 493-316162
E-mail: vandijkimpexp@compuserve.com

,,.--

en

Omdat smaak een naam heeft
Bakkerij Gerard van Ham
Markt 11 5751 BE Deurne
Tel. (0493) 314498 Fax 320710

,/{i···· _;__•

l

r n

Ç

Café-Biljart

"DEN THIJSS"
Spoorlaan 17
5751 JM DEURNE
Tel: 0493 313862

Wij wensen iedereen
Veel plezier met carnaval!!!

het
Peelstrekel
Taartje
Lekker
he

Van:i?<Mn

~

Hennie & Bert

schoonheids- en pedicure salon

Monique van Bakel

~

~J,~c~

~~'

vanDijk
Tractors & Heavy m ·achinery

Lisztstr.2
· Deurne
0493-313301

Een boterham verdienen
aan beleggen
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Wat spannend, ... Prins Leon in de klas.
Vorig jaar liep ik stage in groep 5 van
basisschool d'n Heiakker in Deurne. Ik
volg namelijk de lerarenopleiding de
Kempel in Helmond.
Een weekje voor carnaval moest ik stage lopen en toen ik thuis mijn stageopdrachten aan het voorbereiden was
kwam ik erachter dat ik toch wel veel
uit moest leggen over de carnaval. Toen
dacht ik: ''Wie kan dat veel beter uitleggen dan de juffrouw? De Prins zelf natuurlijk!!"
Vandaar dat ik op het idee kwam om
Prins.Leon in de klas uit te ncxligen. Zo
gezegd, zo gedaan.
's Morgens heb ik ieder kind een carnavalskrant gegeven met een werkblad
met vragen waarvan ze de antwoorden
op moesten zoeken in de krant. Op het
bord had ik geschreven: "Als iedereen
klaar is, krijgen we nog een verrassing. __ "
Iedereen was klaar, we hadden de antwoorden iiagekeken en toen heb ik ver-

teld dat Prins Leon 's middags bij ons in
de klas kwam.
De kinderen vonden het hartstikke
leuk!! Ik had gevraagd of de kinderen
alvast wat vragen wilden bedenken en
opschrijven.
's Middags was het dan zo ver, we waren in een kring gaan zitten en hebben
aandachtig naar Prins Leon geluisterd, ... veel kinderen hadden vragen,
sommige kinderen vroegen zelfs een
handtekening, en andere kinderen hadden zelfs een dansje voor onze Prins.
Al bij al vond ik het een leuke, gezellige
en leerzame middag samen met Prins
Leon. Hij had zelfs nog een leuk ·cadeautje voor ons.
Dankjewel Prins Leon, voor alles .
Groetjes van Anne-Mijke ook namens
de kinderen van groep 5 (die nu al in
groep 6 zitten) en namens Peter Arts.
(de leerkracht van deze groep.)
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OBERS DEURNE B.V.

Het adres voor · al Uw
· carnavalskleding &
attributen.
Stationsstraat 88

•
•
•
•
•

Waarom duur. doen als het
goedkoop kan.

•

Verkoop van nieuwe en
gebruikte wagens
Verkoop van bedrijfswagèns
Onderhoud en reparaties
Erkend Focwa
autoschadeherstel bedrijf
Inbouw van autotelefoons en
autoalarmsystemen
LPG-installaties

SHELL OBERS DEURNE B.V.

•

Zondag direkt
na de optocht
MATINEE·

"De Pee /poort" Markt 5-Deurne-~ei. 310100

•

llike·

•

larvic~

•
•

Verkoop van Euro, Super plus,
diesel, LPG en mengsmering
Uitgebreide Shell Select
Convenience Shop
Volautomatische wasstraat 7
dagen per week geopend
24 uur per dag, 7 dagen per
week mogelijkheid te tanken
Aanhangwagenverhuur

Kerkstroot 32b - 575 l BH - Deurne

Tramstraat 65, Deurne
0493 - 35 11 25

Christ Verstappen
Tel i fax 0493 323574

Hogeweg 2, Deurne
0493 - 31 30 52

BEGLAZING -

. 06 53698232 .

· E-mail: bikeserv@plex.nl ·

SCHILDERWERKEN
WANDAFWERKING

Antiek & Stijlmeubelen . .

BEHANG

DIRKS

INDUSTRIE·
SPUITWERK

Wonen in lonvergankelijke s.tt}l '
Uw adres .voor:

LAMELLEN

Antiek, Stijlmeubelen, Speigels en
Decoratiematerialen

Vraadgadvies
.
vr1J··b1··•Jven
Verlijsdonk
Schilderwerken

BL:ÁSIUSSTRAAT 15, 5754 AS DEURNE
TEL. 0493 319892, FAX 0493 321933

Postbus 56 Deurne - Tel 0493 - 311409

VAN RIJSSEL

"Ik vraag het
gewoon aan .
BouwCenter"

d

e

Gemert • Nleuwstraat 39
Telefoon 0492 - 361461

Deurne - Stationstraat 26
Telefoon 0493 - 312297
Asten - Emmastraat 4
Telefoon 0493 - 695141

OO~H~~ stoffeerderij

KIE IE RlEN C.J.V/11.

Molenstraat 1Oa 5751 LO DEURNE Tel. 312402
Olympisch
Van Hoppe Bouwmaterialen B.V., Koperslager 20, ind. terr. de Haagdoorn,
postbus 185, 5520 AD Eersel, telefoon 0497-516905.

~iru\\ s

Drmonstratirsport in 200-k h:.nak" orstdrn
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3 weken voor carnaval (dat l& elndjanwar1, Le9in ft.Lrwar1) worden op elke fa9ere &cbool in bet f>eef&trekt.1·
rijk kfewrplaten af9e9t.vt.n. Dez·e kfewrpfatt.n wordef\ 1. week voor carnaval ( dat i& in de wt.t.k van 1q ft.Lrwar1)
weer op9ebaaJd. De drie mooi&te fdet?.trder& mo9en ZONDAG 25 rEJMtl:JAJU op de PRf.NSE.NWAGE.N! .
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· 10o00 U
I!>~ Vierspan
Met:
.
I!>~ Koshtnse·fs ,
9e l!>ansmarietje.s.

-f>rin& Carnaval !
-l!>isco mèt e*~f>rins Raouf r

'v'erra&&Ans
- *
'o 'o 'o
BOLWERK & VAN DER VELDEN BV
!ngenieurs- en ;.idviesb1,1reau voor bouwconstructies
Jan 'Tooropstraat 3 5753 DK DEURNE, Postbus 213 5750 AE DEURNE
Tel. (0493) 31 54 38 Fax (0493') 31 28 09
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Met de Carnaval
Samen met Harrie - Hannie .
en Care1 v. Hoof
·
·..

',,.'

De sleutel voor gezelligheid en
sfeer
Carnaval maandag:
"Rooi hoedjes fi.st

, or:,~ .. .
· 'e~o
.

"Café in den Sleuteln
'

'

DANSE~EESTEN
..... ~ A. a...:: ....... r ra~
" ............ ,,.... ....... _.......,, _. ............
......

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

WINTERSPóRTERS OPGELET
Skipakken, taroeken, salopettes, jacks.
Skldragers en groot assortiment skiboxen
Sneeuwkettingen en alles voor uw auto

Speciale aanbiedingen

-

A. DE WIT bv

Leembaan 1-3
DEURNE
Tel. (0493) 31 77 77

Carnavalsbal Jeugd

Za. 24 febr. 13.30 u.

Kindercarnaval
Tot 12 jr. Fl. 3,50 p.p.

Zo 25 febr. Na Optocht Kindercarnaval
Tot 12 jr Fl. 3,50 p.p.
Ma 26 febr. 13.30 u.

Kindercarnaval
Tot 12 jr. Fl. 3,50 p.p.

Di 27 febr. 13.30 u.

Kindercarnaval
Tot 12 jr. Fl. 3,50 p.p.

KNAPEN HYDRAULIEK e~·
------

Personeel Gévraagd
Liesselseweg 106
5753 PP Deurne

--~

Vr. 23 febr. 20.00 u.

Alles voorde auto tuin,
camping en vrije tijd

---

~peelstrekels.nl

Tel. 351519
Fax.351509

MET CARNAVAL

MAG HET
VARKEN KAPOT...
.

1

SPRING KUSSEN

*

* OPTRE.DEN CLOWNS
Deurne 0493 320101

.

VEEL PLEZIER
ERMEE!

Vlierdenseweg 161
5756 AA Vlierden
Tel. : 0493-31 9285
Fax : 0493-323858

VERWARMING EN TECHNISCHE INSTALLATIES

•

·rAXI

J

ZIEKEN-, ROLSTOEL- EN GROEPSVERVOER

DE WIT GO'T AX WIGOTAX
NOOYEN ROOSTERS
Fabriekstraat 12 - 5753 AH DEURNE
Tel.: 0493-316860

NOOYEN: EUROPA'S GROOTSTE FABRIKANT
VAN ROOSTERVLOEREN VOOR VARKENSSTALLEN.

DEURNE

DEURNE

LIESSEL

312939

314000

342222

Weinig Joepie cie
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KOM KOMMER

PEELSTREKELS TERUG NAAR DE MARKT?
Door Gerard Geurts

In de Pee/strekel 2000 is de gedachte
geopperd dat De Peelstrekels in het
kader van het centrumplan misschien
zouden moeten verhuizen naar de
Markt. Daarop is geen reactie ontvangen. Ik heb daarom de stoute schoenen
aangetrokken en mijn oor te luisteren
gelegd bij de eigenaar van Beekman&Beekman, voor diegenen, die het
(nog) niet weten voorheen De Zwaan.
De Zwaan was in 1959 de 1° Residentie
van De Peelstrekels.

Tijdens het gesprek met Pieter Martens,
die in de Zeilberg is geboren (en dus
een Pottenbakker) bleek al snel dat hij
ook goed als Peelstrekel door dit leven
zou kunnen gaan. In het verre verleden
heeft hij zelfs als muzikant in o.a. Zaal
van Moorsel voor De Peelstrekels gespeeld. Hij is in ieder geval een man,
die zich overal thuis voelt.

Nu carnaval 2001 bijna op de rails staat
en De Vierspan weer de residentie van
De Peelstrekels zal zijn, is daar niets
meer aan te veranderen. Maar, het jaar
2002 nadert. In dat jaar bestaan De
Peels.trekels 44 jaar. Zou het in dat kader niet prachtig zijn als De Peelstrekels
weer zouden terug gaan naar de plaats
van hun 1e residentie?
Eerste versiering Peelstrekels
Pieter Martens vind dat een aardige
gedachte en sluit niets uit. Bij de verbouwing heeft hij op de zolder van De
Zwaan de eerste versiering van De Peelstrekels gevonden in de vorm van de
uitgezaagde tekst "Residentie". Deze
tekst kon met lampjes worden verlicht.
Deze vondst heeft hij overigens gemeld
aan Peelstrekelvoorzitter Wim Berkers.
Om De Peelstrekels (misschiën) over de
drempel te trekken, zijn ze door Pieter
Martens bij deze uitgenodigd om tijdens
de carnavalsdagen alvast een pilsje te
drinken in Beekman&Beekman.

Horizonvervuilende kiosk verdwijnt van
Deurnese markt
Door onze correspondent
Elco Oclé
DEURNE- De dagen lijken te zijn geteld voor de kiosk op de markt in Deurne. Deze jeugd ontmoetings plaats
(J.O .P.), sta-in-de-weg bij activiteiten
(zoals o.a. de weekmarkt, die op haar
beurt weer sta-in-de-weg is bij vrijdagse
trouwpartijen en volkse vermaken zoals
indoor curling.) en zeer povertjes in
gebruik waarvoor ze oorspronkelijk en
met de beste bedoeling is geplaatst: het
overdekt ruimte bieden aan muziekgezelschappen ter vermaak van de Deurnenaar van hoog tot laag en alles daar
tussen in.
Stadse allures
Nieuwe bezems vegen schoon zo luidt
het gezegde en dit is ook op Deurne van
toepassing; Het dorp met stadse allures
in het hart van de Peel, heeft in de heer
Daandels een nieuwe burgemeester en
deze heeft laten weten dat wat hem betreft nog liever vandaag dan morgen dat
lelijke ding, die K.I. OS. K, zoals de
burgervader deze pagode van akoestisch
pleizier placht te noemen, verdwijnt.
Het enige nut dat dit ding heeft gehad in
het verleden is het fungeren als entree
bij het ijsfestijn, maar aangezien dat dit
door de hele gemeenschap vurig omarmde evenement voor dit jaar niet mogelijk blijkt en in de spreekwoordelijke
ijskast is gezet, bestaat er geen wettelijke grond meer waarop argumenten voor
behoud van de kiosk gefundeerd kunnen
worden.

Sloop
De Deurnese ondernemer Willem Beuker heeft zich bereid verklaard het gedrocht kosteloos uit het hart van Deurne
te verwijderen. De opbrengst van het
oud ijzer en overige restmaterialen zal
in een fonds worden gestort. Een fonds
dat ijvert voor de komst van een Mobilisk, een multifunctioneel, mobiel,
overdekt kunstenpodium dat in een wip
is opgebouwd en betrekkelijk eenvoudig
weer kan worden ingeklapt. De minister
van cultuur heeft reeds laten weten, dat
wanneer 33,7 % van de hangjongeren
minimaal een keer de opvoeringen van
muziek-, theater- of gymnastiekgezelschappen op de Mobilisk bijwoont het
project niet alleen zijn goedkeuring
krijgt, maar ook nog eens kan·rekénen
op een forse subsidie.

NA

'Maar één Bordes in Deurne'
DEURNE - Bordeseigenaren zijn ernstig
verontrust na een ontboezeming van Drs.
J.W. Smeets, voormalig burgemeester te
Deurne. Deze stelt in een opiniërende en
vrijblijvende notitie dat 'enkel en alleen het
gemeentehuis voorzien mag zijn van een
bordes'. Smeets vindt het geen pas geven
dat overal in de gemeente huizen met een
bordes staan, alsof de bewoner elk moment
een aubade, dan wel een serenade in ontvangst verwacht te nemen. "Deze loftuitingen moeten maar waargenomen worden vanaf het gemeentelijk bordes" is de
stelling van de voormalige burgervader.

Bordesverbod
.
<
Win win situatie
Of het gaat komen tot een algeheel bordes'Er is hier sprake van een win win 'situa- verbod valt nog te bezien, maar Smeets
tie' aldus de wethouder Jeugdzaken en
lijkt er met al Zijn bestuurlijke gewicht van
Cultuur, mevr. Vlechtjas van de gemeente Deurne. De jeugd wordt bij de
gemeenschap betrokken en de rijke
cultuur van Deurne is niet meer gebonden aan·vaste podia met de beperkingen .
van dien. De wethouder voorziet een
gouden toekomst voor de Mobilisk,
welke overigens gemaakt wordt naar
een ontwerp van de bedenker en patenthouder Kameel Amoç, die met dit
idee ook dingt naar een prestigieuze
kunst- en architectuurprijs.
On line
Geheel in de stijl van deze tijd zullen
alle ontwikkelingen aangaande de sloop
van de kiosk en de oprichting van de
Mobilisk van minuut tot minuutte volgen zijn via de beelden van een wèbcam
die getoond worden op de nagelnieuwe
internetpagina van carnavalsstichting de
Peelstrekels.
··

VOOR..

Oud-burgemeester Smeets van Deurne:

het verleden op te gaan leunen en is vastbesloten te blijven leunen tot het hele idee is
doorgedrukt.
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GEVEL
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FUTURE

H. van Tilburg V.O.F.
-

•,

~

'1 . - .1

autobedrijf

. .
.-.

,"Jl. ....
,·~

'

•

in- en verkoop

onderhoud & reparatie

"TU\NCENTRUAf

COppelmins

tel. 0493-313542
fax 0493-354074

Dukaat 1
5751 PW DEURNE

Helmondseweg 118 • 5751 PH Deurne

Thijssen Sanidröme

Stationsstraat 30 - DEURNE
Telefoon 0493-312963

Florijn 2
5751 PC Deurne

• Tel. 0493-321825 • Fax 0493-310892 •

r.:::::--- G

WIELERHUIS LIESSEL

)l:J

Patrick Claessens

Voor fietsplezier, kwaliteit en service

Sanitair & Tegels

E-mail: wielerhuisliessel@wanadoo.nl Hoofdstraat 63, Liessel, 342882

Verzekeringen
Financieringen
Hypotheken

tel (0493) 32 03
Berkenstraat 26
5753 GK Deurne

VGRü"~ n~-N
Dt

L·.

s/t.uwratrWv rrY LA.-

"(';tV4JS
TAPIJT
VINYL
MARMOLEUM
LAMINAAT
GORDIJNEN
RAAMDECORATIE

ZONNENSCHERMEN SCREENS ROLLUIKEN
ROLDEUREN BINNENZONWERING HORREN

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

tel (0493) 31 60 01

Schlldersbedrijf COOLEN
GLAS

VERF

BEHA

Snackbar

RINY VAN VEGHEL

TEVENS VERZORGE
WIJ UW INLIJSTWERK
· A. Redd ng1usstraat 22 - Deurne

Stationsstraat 64-Deurne-tel.317581

Assurantiekantoor.
Tel.; 0493-351500

Tel. 312426

P.J.G. v.d. WEIJER AANHANGERS B.V.

Helmondseweg 59-5751 GB DEURNE

----~rrosserieën • aanhangwagens

__,_z

=o..~~1
-

Tipisc/1 Centr11n1 Plf111

~

I

•

~;s

-"''°"

Fabriekstraat 32 ·Deurne· Tel. 0493 • 311888
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DE HÓSBENGELS
E r e h

0"

s b e

Het zal wel de eerste keer zijn geweest
dat de erehosbengel, of Hosbengel van
het jaar, van de straat af wordt gehaald.
Mij is dat met carnaval 2000 overkomen. Totaal verrast en ook vereerd, dat
die muzikale hulde voor mij was. Door
mijn familie was dit geheim goed be·waard. Tijdens het officiële gedeelte
werd mij door de dirigent van de Hosbengels verteld waarom ik tot de galerij
der erehosbengels kon toetreden. Het is
wel een fijn gevoel als het werk wat ik

Il

g el

voor de Koninklijke Harmonie Deurne
doe, en dan vooral voor de jeugd van
K.H.D., op deze manier wordt beloond.
De muzikale hulde, het samenzijn in
een overvol huis en de rit naar de residentie was voor mij en de familie een
heel fijne ervaring. Hosbengels bedankt
Ik wens de Hosbengels en de Peelstrekels een hele fijne en gezellige carnaval
toe.

"STEEK AF" VUR PRINS LEON II EN PRINSES MARLIES

Een gewaagde videoproductie" dat
zeker ... en tegelijk een perfecte
demonstratie van het technisch vernuft
dat er schuilt in de gelederen van De
Peelstr~kels. De survivaltocht eindigde
tenslotte in een duister maar lang oprijpad "tussen Jacobshof en Van Kessel",
waar we op afstand kennis mochten
maken met de nieuwe Prins Leon II en
zijn vrouw Marlies ... en gelukkig in
"levende lijve", zelfs méér dan dat,
hoorden we later.
Een heel geslaagde opening van een
Millenniumjaar waarin Prins en Prinses
een glansrijke hoofdrol zouden gaan
vervulle.n. Heel plezierige herinneringen
hebben we als blaaskapel mogen
overhouden aan hun Carnavaleske
leiderschap. Vooral de 0pname van de
Ceedee is in ons geheugen gegrift.
Om van "niks" te eindigen în een heuse
opname van "Mi z'n alle", dat is een
prestatie van hoog niveau. "Samen
beginnen en samen eindigen", was het
motto en daarin waren we dan ook
(tenminste) geslaagd. De stemvastheid
liet iets te wensen over, maar dit werd

ruimschoots gecompenseerd door de
enthousiaste inbreng van de vele
vrienden en bekenden. Een
gedenkwaardige avond in de Zeilbergse
Basisschool, die voor deze gelegenheid
was omgetoverd tot geluidsstudio. De
meest juiste omschrijving van de
aanwezigheid van de Prins hoorden we
's morgens toen de bel had geklonken:
''Het ruikt hier nór friet !!! !"
We willen Prins Leon II en Prinses
Marlies bedanken voor de wijze waarop
zij het Peelstrekelrijk hebben geregeerd.
We zullen de " stikskes" missen.
Ook wij zijn er in, 200 l weer bij, nieuwe
invullingen, nieuwe ideeën, nieuwe
muziek en nieuwe pogingen om
Carnaval voor altijd te laten overleven.
Prettige Carnaval!! En voor Prins
Leon ... "het is nie zo erg as ut wir nór
friet ruikt".
Blaaskapel De Hosbengels

"

Erehosbengel Toon (de Louw).

D'N DAG VAN UT PERDJE XI

Erehösbengels
1. Maria van Hoek
2. Cor Keeren
3. Hame Kuypers
4. Jan L1chteveld
5. Willie Knijnenburg
6. André Schiks
7. Hub van Doorne
8. Dirk Koster
9. Gijs v d Broek
10.Willie Hoebergen
11.Rie Koster
12.Henk Seuren
13.Kees Brood
14.Piet van Ooy
15.Frans Hoebens
16.Frans van Gennip
17.Marinus' d . Loo
18.Mien v Dijk
19 Hem Smeets
20Jan Verheyen
21 Gé Markhorst
22 Willie Bijsterveld
23 Charles v.Goch
24 Broer Verhuyzen
25 Piet te Walvaart
26 Cees Bink
27 Huub Jagers
28 Peter v Oosterhout
29 Gerard Geurts
30 Jo Dekker
3 1 Jozef Hendriks
32 Fraris Kuypers
33 Jan Rakels
34 Jean Coppus
3 - .Sjaak Obers
36 Pe~ Bijsterveld
37 Geerd Jansen
38.Toon de Louw
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t
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t
t
t
t
t
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1971
1971
1971
1971
1972
1972
1973
1973
1974
1974
1974
1974
1975
1976
1977
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1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Hoe bliejf ik toch op de högte, denkte
gellie zeker. .. mèrdiej, dè j ' is toch nie
mir zo moeilijk tiggeworrig. De pèrdestalle van naw zin vort overal mi ingereecht .. . en zo heb ik dus vort internet
(inter-perd zo ge wilt .. . ). Minnen baas,
die hi dè nodig, ikke nie, mèr ik kiejk
wel stiekum mee ... en zo zag ik ok dè
ik nog nie an de beurt waar mi geslacht
te worre en dè gaaf maaj de kans urn
nog wa bitter mee te kiejke op de websaaits van dè scherrnke , wa trouwes
zelluf ok hillemol tusse de webbe
hing .. .Baaj 't indrukke van "wee-weewee-punt-Perd-en-el" kon ik krek zieje
wie di joar d'n nèjen Erehosbengel waar
geworre. Zoas ik al zee, lag ik nog
steeds nie op 't bord, mèr op meen reet,
en dus kon ik lekker meelèze ... De kepèl
waar vertrokke vanaf de Residensie nor
d'n aauwen Leisselseweg, doar tiggenover dien tandarts . De Kar hit haaj, en
1k weet dè ze soms wel 's wa anders
wille zegge as ze doar vanafkomme,
mèr ze moete van hum as ze nor hois
gon altijd hunne mond deecht
haawe".slimme mens die Kaar...

Wa duu zich doar naw toch veur, 't is te
gek vur woorde ... D 'n nèjen Erehosbengel waar nie tois, haaj liep de meute
stroal vurbaaj en witte worum .. haaj
moes gon kollektere in de kèrek. Geld
ophoale ...hoe is ;t muggelijk ... 'n schon
hois, unne schonne kerreven, unne
schonnen auto, schon keinder, een echte
vrouw, hoeft nie mirte werke ...en dan
nóg geld ophoale. Wör hi tie dè naw
nog vur nödig ...
Mèr goe, ik kan ur nie mi ligge. Ze hebbe hum baaj de aaw bi:andweerkezerne
tegegehaawe en gezeed dè tie Erehosbengel 3 8 zo worre ... Haaj waar wel
blij soame mi zeen vrouw, die trouwes
ok in ut spelleke zaat begreep ik netuurlijk.

Toon de Louw was zinne noam en dor
kon it: ok niks an doewe ...haaj waar
Bestuurslid van de Hermenie en verèkkes veul bizzig vur de jeugd. De Hosbengels, die aaw knarre, die konne dè
netuurlijk wel wardere ...die wille altijd
angeveuld worre ... Toon hi de onderscheiding zeker verdiend, anders zo ik 't
nie zegge, mè dè tie dan in zin aige hois
ok nog wir 's gi kollektere, dè wil d'r
baaj maaj nie in hoor., Trouwes, baaj
maaj kunt 'r niemes mir in. Gellie doet
mèr doar in Deurze .. .Ik haaw inter-perd
wel baaj en dan beurde ge w~l wir 's
vanmaaJ ..... .
En hoe is 't mi die Prins van ellie, is t 'r
zö onderhand unnen andere?? Ut is te
hope van wel want as de waajnd verkèrd stön, dan rook minne stal verekkes
nör frietvet . . . . . . . . ..
Janet

.
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sporttrofeeën
camavalsmedailles
vanen
erelinten
tin-artikelen
relatiegeschenken
en alle graveerwerken

adviescentrum voor financi~le zekerheid

van Santvoort & v
Santvoort b.v.
Leembaan 56
5753 CV Deurne

Pensioenen
Financial Planning
Hypotheken

Tel. 0493-316051 -

fa>( 0493-321531

!makelaars
koop & verkoop

a

hypotheken

fin•nc.leringe f

"''zekeringen
t• x•tles
h uur

a

verhuur

!architecten
voor het ontwfupen. reallsert>n a
b egeleiden v• n nieuwbouw a verbouw

lbouwburo
ontwllck ellng
J
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u ploit.rle
b elegging in onroerende za t e n & projecten

l•

De Roosdonck b.v.
!projectontwikkeling ·
o n twilclceli n g

e %plolfafle
b e l e gg i ng I n onro er•nde zak~ n & proj ecten

Stationsstraat 110 -A
Postbus 232 5750 AE DEURNE

tel. 0493-314646

STEPP-INN

fax.0493~318348
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DEURNE
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ttllllnond
...._,
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Befg2....
Eibnbutg5

567 1CC
5S21HZ
SS418A

Le~ 11-m

0493-313790

Stationsstraat 27 - Deurne
Tel. 0493-312091

t~ 0493 · 122111

tet 0492 · 52 ss 52
~

040 · 28337 08
1etCM97 · S1'33 93
tllt0"97 - 64 2.8 67

fo111 0493 · 123070
fax (M92 . 52 57 27
f.u; 040 · 1.8314 35
f.ax 0497 · S1S738
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Administratiekantoor Welten

Kluisstraat 1 - Helmond

Intern. Transportbedrijf Op- en Overslag
Heftruckverhuur
.

FA. G ; U G E N E N

•
•
•
•

Z 0 NE N.

Liesselseweg 120 5753 PP DEURNE
Tel. 0493-312465
Fax 0493-315884

Boekhouding
Loonadministratie
Belastingformulieren
Startersbegeleiding

• Tekstverwerking

• Jaarrekeningen
IROZEMAruJN & T HUMI

INKOMSTENBELASTING...
Wij verzorgen UW AANGIFTE
tot in de puntjes

Uw gezondheidswinkel voor
voedingssupplementen,
homeopathie, kruiden, cosmetica, thee, cadeauartikelen en nog ~eel
meer ...

Stationsstraat 6a 5 751HE Deurne
tel. 35 48 31
fax 35 48 73

Welten
Molenstraat 25
Postbus 274
Telefoon
Telefax
Internetadres
E-mail

Stationsplein 9, Tel. 0493 311909

Writersblock: Schrijfrem

5751 LA DEURNE
5750 AG DEURNE
0.f93 32 60 00
0493 32 60 01
www.welten,nl
info@welten.nl
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Deurnenaar Joop Hol:

'Ik ga leven van de win.dhondenrennén'

<

www.peelstr:ekels.nl

Maarten Berkers een,getekend man -Ongetwijfeid is het u opgevallen: De Pee/strekel heeft een tekenaar. En niet
zomaar eentje, maar ook nog eentje met talent. Het is Deurnenaar Maarten
Berkers, 18 jaar. Maarten volgt de cartoonschool in Amsterdam, daarvoor
bezocht hij de fotovakschool in Apeldoorn en het Grafisch Lyceum in Eindhoven.

'

PEELSTREKELRIJK - Nog geen week geleden is Windhonden Club Deurne
opgericht en reeds nu roert zij stevig de trom en doet van zich spreken. 'WC
Deurne'. zoals voorzitter Joop Hol zijn club liefkozend noemt, 'tim~e_rt flink aan de
weg' Dankzij de NS en een bereidwillige horeca-exploitant is men in staat om
binnen geen tijd een professionele windhondenrenbaan in Deurne op te starten
Helmond
Ook speelt mee. \olgens Hol. dat er in
het naburige Helmond met al te veel
gegokt meer kan worden. ondanks het
voornemen om in de nieuwe oude wijk
Brandevoort een nieuw k1encentrum
neer te zetten' Hol pnjst zichzelf gelukkig met. zoals hij het noemt "een gelukkige samenloop van omstandighe- .
den" Hol heeft de fietsenkluizen aan
het N.S . station in Deurne gekocht en
wil van daaruit zijn windhonden los
laten op het traject Stationsplein. 'Een
haas heb ik al', meldt hij opgewekt, en
hij toont een pluizig, maar vooral vies
pootje van een teddybeer. 'Ik zoebelde
er vroeg rop totdat ik in slaap viel',
verduidelijkt hij
Tout Deurne"
De Horeca-exploitant 1s iets minder
optimistisch gestemd. maar ziet wel de
voordelen 'Kijk. dat \\1ndhondengebeuren kan best \\at publiek genereren,
wanneer je ziet dat m Engeland de highsociety naar het windhondenrennen
gaat, dan moet hier tout Deurne toch
ook kunnen toe' en?' 'En tout Deurne
heeft dan ook wel wat geld over om een
gokje te wagen' \11lt Hol aan. 'Want
daar gaat het immers toch om?' En
meteen is duidelijk dat Hol het met name gemunt heeft op het lucratieve financiële aspect 'an het windhondenrennen. Niets meu\\ onder de zon, zo kan

de conclusie luiden. 'Toch wel! 'zegt
Hol en steekt zijn vinger priemend in de
lucht. 'We hebben. het hier niet over het
gewone. ordinaire windhondenrennen,
maar over het extra-ordinaire windhondenrennen!' Met zijn armen triomfantelijk over elkaar en een 'ik weet het beter
blik' in de ogen kijkt hij me aan.

Toen we hem vroegen iets over zichzelf
op papier te zetten, zei hij: 'Da's goed,
dat doe ik'. We kregen een tekeningetje
van hem waarop zijn rug is te zien, terwijl hij. druk bezig is aan zij1:i bureau.
Zijn hond, of is het die van zijn creatie
Gerrit Frietekop (verschijnend als car;toon in het Weekblad voor Deurne) zit
er met de tong uit de bek amechtig bij te
kijken. Dat tekeningentje was geen probleem, maar op de tekst moesten we
even wachten. Op het allerlaatste moment rolde er wat spaarzame informatie
binnen. Misschien denkt hij dat zijn
tekeningen genoeg zeggen en dat de
gemiddelde Peelstrekel niet geïnteresseerd is het leven van Maarten Berkers.
We denken dat hij het mis heeft ...
Zwarte helm
We hebben daarom een doorgewinterd
journalist op losgelaten en die wist uit
zijn slachtoffer de nodige informatie te
trekken. Zo rijdt Maarten bijvoorbeeld
brommer. Hij knettert er lustig op los en
is voorzien van een zwarte helm die zijn
gezicht onzichtbaar maakt. Hij ziet
zichzelf als een semi-realistische cartoonist, tekenaar. Uiteraard heeft het

Echte windhonden
'Mijn windhonden zijn echte windhonden, honden die winden. Ik wind er
geen doekjes om: mijn honden stinken
een uur in de wind.' Hol windt zich
/
duidelijk op, getuige de ongezond rode
kleur van zijn wangen. Hij ontrolt een
plattegrond en wijst het traject aan en
zegt 'Dit is de stankcirkel, het zogenaamde poepoeparcours, één langgerekte bocht' OfHols' windhonden iets
weg hebben van de ordinaire windhonden? 'Aan mijn windhondenrennen kunnen alle rassen meedoen. In extreme
gevallen mogen zelfs mensen meedoen!
Voorwaarde is dat ze afschuwelijk winden en het gehele poepoeparcours in een
langgerekte wind afleggen, dus niet dat
benauwde met de billen tegen elkaar
gedreutel. Vol gas, zal ik maar zeggen!'
Na dit te hebben gezegd slaat hij zich op
de knieën en begint onbedaarlijk te lachen. 'Da's een goeie! Vol gas! Hoe
kom ik erop'' weet hij nog snikkend uit
brengen terwijl ik mijn hielen licht.

jonge talent voorbeelden, die hij na enig
doorvragen prijsgeeft: Eric Schreurs
(o.a. Joop Klepzeiker), Richard Crump
en Peter Pontiac. Naast het tekenen gaat
zijn interesse uit naar fotografie en uitgaan. Een specifieke n:iuzikale voorkeur
heeft hij niet._
Fans
Vanwege zijn - in onze ogen geslaagde
- debuut, waarbij hij heeft aangetoond
een humoristische kijk op de dingen te
hebben en dit ook nog eens fraai in tekeningen weet weer te geven, vrezen
wij dat Maarten, wanneer we zijn adres
prijsgeven dag en nacht achtervolgd zal
worden door horden.fans. Om deze
reden hebben ~ij ook het-merk van zijn
brommertje verzwegen. Wat we wel
hebben weten te regelen is dat hij met
ons op de foto ging. Mocht u Maarten
een briefje willen schrijven of een foto
van u zelf sturen, dan raden wij u aan
dit te doen via de postbus van de Peelstrekels. U vindt het nummer en de
postcode in het colofon op de achterpagma.
Namens de redactie,
Marcel Kooien
BEKERVOETBAL

)

Deurne - Zaterdag 23 september 2000
speelden de Peelstrekels met 1-1 gelijk
tegen de veteranen van S.V. Deurne.
Door deze overwinning gingen de Peelstrekels voor de eerste maal met de Jo
Verheijen bokaal aan de haal. Voor de
Peelstrekels scoorde Kees Brood met
een magistraal afstandschot dat vriend
en vijand, maar vooral de schutter zelf,
verbaasde.

*DeumCIW'c:n die met hun neus in de wind lopen

Geluid- en Lichtfaciliteiten voor o.a
live muziek, festivals
presentaties, conferenties
broadcasting

Mies Sleegers Music Services

tel: 0493 - 312150
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Techn. Adviesbureau Eltink B.V.
lngenieurbüro ELBO GmbH

uitgaanscentrum

Café-biljart DE TAPPERIJ
Residentie POTTENBAKKERS ZEILBERG

Vrij. 23 feb.

Zat. 24 feb.
Zon. 25 feb.

Maa. 26J' feb.
Din. 27 feb.

HALVE ZOOLE BAL met o.a
HENK WIJNGAARD
en DE KLUTSERS
GEMASKERD BAL
KINDERBAL m.m.v.
CLOWN JOPPIE
's avonds LITTLE EARTH BAND
15.11 u. MATINEE
's avonds DE BOSWACHTERS
15.11 u MATINEE
's avonds DE SJONNIES

Wij staan klaar voor al uw
Werktuigbouwkundig tekenwerk van de eerste
bout tot en met complete projecten
Techn. Adviesbureau Eltink B.V. Ingenieu rbüro ELBO GmbH
Gerardus Noutspad 6
Brucb eg 27 ·
41751 Viersen
Tel. 02162 - 483 8f- 0
Fax 02162 - 483 81 - 25

5751 MX Deurne
TeL 0493 - 351036
· Fax 0493 - 35·11-a &

GEVABO
GERRIE'S KADOSHOP

M -Metselbedrijf ·
B Bankers B.V.

Leembaan 35
5753 CW Deurne

~

Tel. 0493 - 316373
Faxnr. : 0493-320409

c'"
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Het grootste en best verzorgde assortiment in
koffie-. thee-. tabclks- en luxe geschenkartikele

OMPAENEN

Stationsstraat 38A Deurne

Voor een kado groot of klein
moet u bij
Gerrie's Kadoshop zijn
Openingstijden:
dinsdag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag

13:30 - 18:00
13:30 - 21:00
9:30- 17:00

Stijn Streuvelslaan 50a, D_eurne Tel. : (0493) 31 99 97

Staatsloten
Voetbaltickets
Lotto-Toto

Bel: advies-.& J.;>egeleidingsbureau
Deurne
Telefoon Q4_930-10180

Stationsstraal 4-a

Forever ·Royalty
06 2190 7040
.www.foreverroyalty.nl,
,__,,,

Ook voor kleine ondernemingen naast uw huidige baan / bedrijf.
Wordt zakenpartner voor succesvol marketing en bouw een toekomst zoals u die wilt.

·*Netwerk marketing*
De branche·van de toekomst
Everywhere all over the world
Maak kennis in' de wereld van (multi-functional) netWerk marketing
en u zult zien dat er een deur voor u open gaat met een toekomst die u niet had durven dromen . .-

Accessoires van Ringeling
maken uw avondje stappen
tot een feest van
haute- couture
Wildplassers
Teneinde een HALT toe te roepen aan
de wildplassers in de gemeente Deurne
heeft burgemeester Daandels onlangs 14
straaljagers beëdigd. Hiermee hoopt de
Deumese leidsman het probleem van
het wildplassen met wortel en tak uit te
roeien. De straaljagers krijgen verregaande bevoegdheden, waaronder het in
beslag nemen van het corpus delicti.
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P .R./Cie.
'Ik ben niet gek, al heb ik een bolhoed op. '
Legendarische woorden, geuit door een legendarisch man. 1k ben niet gek, al heb ik
een bolhoed op' betreft de slotzin van een brief gedateerd 19 november 1918 en
verzonden vanuit de strafgevangenis te Haarlem. Nu, ruim 82 jaar na dato, is de zin
nog immer actueel en van toepassing op het gezelschap de P.R.!Cie. dat u wellicht
zult kennen wanneer u het carnaval een warm hart toedraagt; zij zijn niet gek, al
dragen zij een bolhoed.
Gek is een te slappe uitdrukking voor het gezelschap dat onder hun bolhoed een
weke, borrelende brij van grijze massa weet. Een weke grijze massa die als hete brij
borrelt en soms met de energie van een Finse geiser sissend tot eruptie komt. Men
fluistert dan: .'Ze hebben weer wat,' en vervolgens begint men zich vergenoegd in de
handen te wn1ven. De konen kleuren zich verwachtingsvol rood als die van een
voorbeeldig kind dat de komst van Sinterklaas in alle gemoedsrust verbeidt. Niet
zelden wordt er ook nog gegniffeld.
Ge.k kunje ze niet noemen, de P.R./Cie. Als een leger Don Quichottes trekt zij ten
stn1de tegen wmdmolens, echter anders dan de creatie van Cervantes is de P.R./Cie.
een lichaam van vlees en bloed. Welke Peelstrekel kent hen niet? De acht zonder
stuurman, schipperend naast God. Wie is niet bekend met tenminste een van hen?
Een Peelstrekel die de P.R./Cie. niet kent - en wij mogen dit zo zeggen van de voorzitter van die cl~b - is geen Peelstrekel. Hij is een verwaten nitwit, een gesublimeerde oetL. .., een ruemand, wat zeggen wij? Een mega-niemand!
Gek is het niet dat elke rechtgeaarde Peelstrekel tijdens zijn maandelijkse wasbeurt
liederen, door de P.R./Cie. aan de vergetelheid ontrukt en op cd gezet, galmt in
111n badkamer. Wie i~ er niet in het bezit van een of meerdere relikwieën, op slinkse
w11ze door d_e P.R./C1e. op de markt en aan de man gebracht? Onvergetelijk waren
de optredens ten bate van 'de Zonnebloem' en niet te vergeten het intermezzo tijdens
het politiek café 'Onder de Loep', waarbij de negen(!) roadies de grootste moeite
hadden om het dolenthousiaste publiek in toom te houden en menige kalmerende tik
uitgedeeld moest worden.
d~

Gek? Deze litanie van succesverhalen? Het mag verwondering wekken dat Piet
Paulusma een uitnodiging, waarbij de P.R./Cie. het weer zou doen, niet beantwoordde. De hu~dige baas van de NOS, toenmalig D'66 voorzitter Gerrit-Jan Wolffensperger was mt geheel.a.J?,.der hout gesneden en de P.R./Cie. zeer genegen. Hij liet dit
blijken door Prins 'MichiH 1 in l99Ö~ hoogstpersoonlijk pei video tode spreken. De
bnef aan. Bobby Charlton met daarin de legendarische zin: 'We stay at Jozeve, and
h1s w1fe 1s Gon', dobbert nog steeds ergens op de Noordzee in een bierfles en zal
naar alle verwachting omstreeks 2005 op de Ierse kust aanspoelen, waarna spoedig
een antwoord wordt verwacht.

Hoed(t) je voor de P.R./Cie.

Laatste seizoen dansgroep NEXT
Ons laatste dansseizoen breekt aan.
Negen dansen hebben wij de afgelopen
negen jaren op het podium gezet.
Weetje nog: de Clowns ". Bleus
Brthers ... Popcorn ... Cats ... Dancing in
the Rain ..... onze zogenaamde witte
dans ... zwarte dans en ...gele dans (zoals wij die gemakshalve noemde) en dit
jaar dan nog onze verrassende afsluitingsdans .

Bijzondere band
Als groep hebben wij een bijzondere
band samen opgebouwd, een vriendinnengroep . Ontzettend veel hebben wij
gelachen en soms gehuild, het was een
geweldige tijd samen.Een tijd om nooit
meer te vergeten.
De eerste jaren samen met Sien Verbaarschot, die zorgde voor de mooiste
kostuums, nogmaals bedankt Sien.
Later met Marie-Jose Smulders, Tineke
Janssen en Ans Gloudemans, die het
overnamen en van onze kleding weer
iets spetterends maakten. Ook voor
jullie mijn complimenten en dank je

wel. En dan onze steun en toeverlaat
voor de financi~le zaken en tijdens verkleden met optredens, Jeanne van de
Mortel. Dank je wel. En natuurlijk niet
te vergeten "De Peelstrekels" . Die altijd
achter ons stonden. Iedereen bedankt
voor jullie fijne samenwerking.
U als publiek ook bedankt, volgens ons
· hebt u altijd zichtbaar genoten van onze
vele optredens!! Mensen wij dansten
graag voor u. Dank u."

Toekomst
Ook de komende jaren blijven in het
teken staan van dansen met onze jongere dansgroep "Next Two".
Bedankt
Bij deze wil ik mijn meiden: Mandy,
Anne-Mijke, Corine, Sarah, Joska, Inge,
Linda, Karlijn, Anne-Marieke, Els, Lieke een dikke kus. geven en ~harteiijk
danken voor deze prachtige tijd.
Ik ga jullie zeker missen.

-

Niet gek, die P .R./Cie, al dragen zij een bolhoed. En het zal niet veel gekker worden
met een nieuw P.R./Cie. lid. U hoort het goed, de PR./Cie. breidt uit, expandeert, of
m de hmd1ge termmologie: er vindt upgrading plaats. Na een carnaval lang stage
gelopen te hebben als Prins schuift Lèon Verdonschot aan bij het gezelschap dat zich
P.R./Cie noemt. Wij wensen hem sterkte. Voortaan spelen er negen man onder één
hoedje.
.
Één raadsel blijft: van wie zijn de onsterfelijke woorden, 'Ik ben niet gek, al heb ik
een bolhoed op.'
.
Is het a) Winston Churchill; b) Jozef Luns; c) Charlie Chaplin; d) Oliver Hardy; e)
Stan Laurel; f) John Steed; g) Pipo de Clown; ofh) Iemand anders. (en wie dan ?)

Uw oplossing kunt u sturen naar het postbusadres van de Pee/strekels (Zie colofon)

Staand v./. n.r. : Corinne v.d. Mortel, Anny Berkers, Inge Meulendijks, Sarah Smulders,
Mandy Janssen, Karlijn Berkers, Els v.d. Einden, Anne-Marieke Meu/endijks, Anne-Mijke
Berkers.
Zittend v.l.n.r. Linda Boers, Joska G/oudemans, Lieke v. Bree.
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Peellandsingel 49
5754 GA Deurne
Tel.: 0493 323093
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Privé:
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E-mail: info@e-techman.nl

Peeskamertjes
Met d~ meuwe lichte zedenwetgeving.
waarbij gemeenten zelf mogen bepalen
hoeveel bordelen zij officieel toelaten
binnen hun grenzen, dient zich de vraag
aan hoe het ztt met de zgn. peeskamertjesquota rut IS het aantal inpandige
afwerkplekken per bordeel. Vanuit
Brussel is verordonneerd dat een Europese commissie zich over deze en andere vragen zal buigen. Allereerst gaat een
aantal snuffelstagiaires aan de slag.
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Seniorenmiddag:
Zaterdag
10 Februari 2001
De Vierspan
Aanvang 13.00 u
M.m.v. Melodie

\\

()

_,

Bejaardenavond
Donderdag
15 februari 2001
De Nieuwenhof
Aanvang 19.15 u
M.m.v. V.T.O.
Stepgang maakt Deurne onveilig

Bovenste rij 1 In r · .\farloes Aldenzee,
Angelique Benschop
Tweede rij 1 r n. l Sandra Welten. Kim
Janssen, Evelien mn .\"unen, Karlijn
Nooijen.
Zittend v.l. n.r . Elze Hermans, Xicole
Woerts, Renske mn der. teen. ,\fay mn de
Kruys, A!inke Jans. en

Wij . showdansgroep Next Two. zij n er
dit jaar met carnaval ook weer b1J Met
natuurlijk weer een paar nieuwe
meiden. In totaal zijn we nu met 11
enthousiaste meiden. De trainingen zijn
al volop in gang, dus dat belooft wat.
Iedere week moet moet er hard gewerkt
worden om de dans af te krijgen, maar
er is ook tijd voor gezelligheid. We zijn
nog niet helemaal klaar, maar nu al
weten we dat het een leuke dans wordt.
Onze dans zou niks worden als de
trainster Anny en Karlijn Berkers er niet
zouden zijn. Wij zonden het fijn vinden
wanneer u komt kijken naar onze
optredens.
Angelique Benschop en Renske v.d.
Steen.

Na de mattende motorrijders en de
petjes in kadetjes dient zich alweer
een nieuwe groep van schuinsmarcheerders aan: de stepgang. Het betreft hier jongens en meisjes op kleine
zilverkleurige stepjes die het centrum
van Deurne onveilig maken door her
en der tussen het winkelend publiek
door te schieten. Als eerste klaagde de
middenstand, maar toen ook geruime
tijd hierna de winkelende mens zijn
keel opzette heeft een ambtenaar het
probleem aangekaart tijdens de pauze
in de personeelskantine. Verwacht
wordt dat binnenkort maatregelen
getroffen worden. Er wordt ·gefluisterd dat de voegen tussen de tegels in
het Deumese centrum verbreed worden en met langer meer gevuld worden met zand.

Herttelling
In 1957 werd voor de laatste keer
door Boswachter Pol Buntgras het
hertenbestand van het Deurnese zandbos in kaart gebracht. Welgeteld één
hert nam hij destijds waar. Inmiddèls
1s Buntgras allang verdwenen onder
de groene zoden en zijn er sinds het
verscheiden van de markante hertteller vele boswachters gekomen en gegaan. Met de aanstelling van Polleke
Buntgras, een achterkleinzoon van de
Pol, afgelopen donderdag is gebleken
dat Deurne in hetjaar 2001 een herttelling te wachten staat. 'Ik verheug
me er op', aldus Polleke Buntgras, ,die
zijn opleiding in België genoot en in
Leuven menig reerug verslond. 'Ik ben
benieuwd of het hert dat mijn overgrootvader telde nog leeft, of -en ik
acht dit niet onwaarschijnlijk- hij
heeft erlangs geteld en zullen er zich
nu meerdere herten ophouden in het
zandbos .'

KRANTENWISSELTROFEE
Sinds 2 jaar wordt we"derom de jaarlijkse krantenwisseltrofee uitgereikt. In
diverse categorieën strijden diverse
carnavalsverenigingel'! om de prestigieuze prijs.

Doel van de krantenwisseltrofee is om te
leren van colleg~ carnavalsverenigingen
hoe verbeteringen aan de totstandkoming
· van het jaarlijkse "blaaike" kunnen worden aangebracht. H~t streven is om binnen de beschikbare middelen de meest
öptimale carnavalskrant uiMe brengen.
Als voorbeeld kunt u onze eigen krant
bekijken welke met relatief weinig aanpassingen een andere uitstraling heeft
gekregen (ander papier, enkele full-color
pagina's).

,
'

Hef bestllui van de krantenwisseltrofee
s.treeft naar een zo optimaal mogelijke
beoordeling. In elke categorie beoordelen
de diverse clubs elke ingézonden krant op
een, vooraf opgestelde, aantal criteria.
Daarnaast wordt de krant ook nog eens
beoordeeld door een vakjury welke uiteraard met een ander "oog" naar de krant
kijkt en die tevens positieve kritiek uit
welke de kwaliteitsverb etering bevordert.
Na carnaval 2001 zal de prijsuitreiking
·van de krantenwissel trofee plaats vinden.
In de plaatselijke pers zult u de datum
kunnen vernemen alsmede de exacte locatie.
Marcel van Nunen
Stichting Krantenwisseltrofee NoordBrabant

V /.n.r. Jvfarcel van Nunen, Bert Post en Thorn Dissel
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Aannemersbedrijf
Kusters Deurne B.V.
Tel. : 0493 - 319390Fax: 0493 - 323510

www. shelterzonwering. nl
Heuvelstraat ld, Deurne Tel. 0493-354198
Showroom open van maandag t /m woensdag van 13.00 tot 18.00
Vrij. van 13.00 tot 20.00, Zat. van 10.00 tot 17.00,
Donderdag gesloten

Heddege wa te onderhauwe
of te verbouwe
·
dan kande gewoon
op ons blieve vertrouwe
Voor al uw:

nieuwbouw
verbouw
onderhoud
bouwservice

CARAVANSHOW
Dakdekkersbedrijf A. Hoeben

Geyserstraat 12 - 5753 RP DEURNE. - Tel. 321119 - Fax: 322326
Industrieterrein 'Kranenmortel'
•
•
•
•

PANNENDAKEN
LOOD- & ZINKWERK
COMPLETE KAPRENOVATIE
SHINGLEDAKEN

Verkogp,1,1ieuwe en gebruikte caravans
Ond~rhoud

Reparaties
Voortenten~---

Aannemersbedrijf
Gebr. Van Doorne B.V.

Jlethleffs

Een vriend van de familie

T.E. Caravans

8 .

Griendtsveenseweg 66
5753 SB DEURNE
Tel. 322526 I Fax: 399852

ECtYPTIJCH REITAURA T

'fit

/HO RMA

AMON

Molenstroo· 6

kom ,spelen i'9
SpeelPalei,s Troll:.·<
Minstens 250 meter speelgangen met maar liefst 2 verdieping .
staan ter beschikking van uw kroost om avonturen te beleven
ontdekkingen te doen. ·
In een sfeer geheel aangekleed in Trollenstijl kunnen
kinderen naar hartelust spelen. Terwijl de ouders rustig van een·/
heerlijk vers kopje koffie genieten en van een afstand de ontwikkelingen gadeslaan. Voor de baby's is er een speciale babyhoek en ',
voor de peuters tot 5 jaar is een hele peuterprethoek beschikbaar1
Kortom, de kinderen genieten optimaal en Pa en Ma ook.
Beginnen de magen te knorren dan is er onze speciale
eet- en drinkgelegenheid want ook aan de inwendige mens(jes)
is gedacht! Kinderfeestje, schoolreisje? U verzint het maar,
Trollenland Deurne heet u welkom!

Reeds 50 jaar
Uw partner
In bouwzaken

5 51 LD Deurne

TEL 0 93-310900

Zondag tÎm

Opening tijden:
r.b,; 16 00 • 02.0u

Vri jd3 • rn /.ltcr..bg 16 00 • 03.ÓO u"-

·~" ~~,~~~,~~~,:.:~~:"_"''"'
1111"'="
•-----~ . .
.

'J!'

onflij.13-00-18.341uu"

Za. en zo. 10.00-18.30 uur. Tijdens vakanties: dagelijks 10.00-18.30"uur.

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

UPC op goede weg (ADP)
Na jarenlang verliesgevend te zijn geweest lijkt de amenkaanse kabelgigant
UPC langzaam uit het dal te klimmen .
Niet alleen steeg het aandeel UPC
spectaculair, ook is de klachtenafhandeling helemaal op orde. Wanneer deze
trend zich voortzet verwacht men begm
volgend jaar de eerste winstwaarschuwing te kunnen geven.
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Showda~p Next babysitten

www.peelstrekels.nl

De Peelstrekels op het internet

365 dagen per jaar carnaval in Peelstrekelrijk
Wat zijn die Peelstrekels nu weer van
plan? Willen zij in het Guiness Book of
records komen?
Nee hoor, De Peelstrekels gaan virtueel.
Sinds 1997 beschikken wij over een
eenvoudige Internetsite. Hier is sinds
11-11-2000 om 11: 11 u verandering in
gekomen. Op die dag is het carnavalsseizoen in zowel de echte als de virtuele
wereld geopend. Wie vanaf die datum
de Internetsite www.peelstrekels.nl,
bezoekt, maakt kennis met de virtuele
residentie van De-Peelstrekels.

d'n Heiakker naar D Hei, via café "In
den Sleutel" door Deurne. Een gezellige
BBQ vormde het sluitstuk van de dag.

Tijdens de dienstenveilig 1999 bood
Showdansgroep E\"T hun dienst aan.
Deze dienst hield m "Babysitten (hoeft
niet perse op baby's) met \·eel Cola-light
en paprika chips" . Op zich m.ks mis
mee. Echter realiseerden de meiden zich
op het moment van de veiling zich dat
er kopers in de zaal zaten die daarover
ook zo hun ideeën hadden?? Waarschijnlijk met

10 familiezakken paprikachips
Onder toeziend oog Vifi de hoffotograaf
Marius is alles voor het nageslacht vastgelegd op de gevoelise plaat. Gelet op
de kilo's hebben wij de balans opgemaakt om achteraf niet het verwijt te
krijgen dat de pakjes te klein geworden
zijn. Met 10 familie~en paprika
chips, 12 liter cola, 40 hamburgers en 4
kilo saté valt het allemaal best mee.

Paard en wagen
Uiteraard is er door de kopers van alles
bekeken en georganiseerd om de dienst
op een zo ludiek mogelijke wijze te
regelen. Op l oktober jl. is de dienst
ingevuld. Hierbij waren nagenoeg alle
meiden aanwezig. Om ca. 16.00 uur
stonden paard en wagen op de Peellandsingel klaar om de baby's te vervoeren van A naar B. Natuurlijk met de
gedachte dat er een volledige verzorging zou zijn door zo'n 12 babysitters.
Dat de rollen omgedraaid waren heeft
de pret niet kunnen drukken. Op een
gezellige manier via een voettocht van

-

In de
Pee/strekel
2002

Sic!
Houdt uw
bekkens

leukste,
wordt de
car avaleske
meest
belo nd met
advertentie
een leuke, carnavaleske J:>rijs

Alaaf. . . Cyberstrekel.

Door Ons
OUDKARSPEL - Onlangs bleek uit onderzoek: gezelschapsspellen zijn weer helemaal in: ganzenbord, monopoly, halma, dammen, schaken, stratego; alle beleven
een hergeboorte. Voor de Pee/strekel alle aanleiding eens te gaan pra.ten met een
spelletjesbedenk'iter uit de oude doos: Gertie Jennersme te Oud-Karspel.

..----'!~------~-1 zo lang uithouden met dit weer buiten.'

Uw advertentie Prijspakker?

Als jullie leuke aanvullingen, ideeën of
opmerkingen hebben, dan kun je deze
mailen naar info@peelstrekels.nl

Oude spelletjes, nieuwe rage

We bellen aan bij een aanleunwoning.
Wachten geduldig en bellen vervolgens
nogmaals. We herhalen dit enige minuDaarmee is maar we!:»' eens bewezen dat ten, totdat we er genoeg van hebben en
je ook door het jaar heen met carnaval
· we de bel ingedrukt houden, met enige
bezig kunt zijn.
woede ten opzichte van dit onschuldig
elektronische hulpmiddel. Na ongeveer
Meiden, bedankt voor de gezelligheid
15 minuten blauwbekken, het is winter,
en als er weer wat aan te bieden is zulgaat de deur open en een klein, fragiel,
len wij weer van de partij zijn.
maar helder uit de ogen kijkend vrouwtje blikt omhoog en ziet ons aan. 'U
heeft gebeld?' krast ze en plaatst haar
Dorie, Petra, Ad en Henny
oortrompet tegen de linker oorschelp en
navigeert het uiteinde van de trompet
oil.ze richting in. 'Ja!' toeteren wij in de
schelp. 'U hoeft niet zo te schreeuwen,
ik ben niet doof!' krast ze lijzig. 'Wat
komt u doen?' vraagt ze vervolgens.
Wij hebben een afspraak met u, over
het spelletje dat u heeft bedacht.'
Schreeuwen we, nu iets minder hard.
'Spelletje? Ik ben veel te oud voor spel, letjes.' 'Mogen wij binnen komen?' Het
is steenkoud en we vriezen bijna vast
aan de aanleunwoning. 'Kom toch binnen voor je hier vastvriest. Dat jullie het

....

~====:

Laatste nieuwtjes en geschiedenis
Naast de laatste nieuwtjes is er informatie te vinden omtrent de geschiedenis
en de activiteiten buiten de carnavalsperiode. Uiteraard wordt er ruim aandacht
besteed aan de Prins, zijn gevolg en de
activiteiten in de carnavalsperiode. Ook

is er ruimte voor de kleine strekels en
strekellinkes.
De ouderen onder ons kunnen herinneringen ophalen over carnaval in onder
andere de jaren zestig.
De korte teksten in combinatie met de
vele foto ' s creëren zelfs in hartje zomer
de carnavaleske sfeer die elke jaar rond
de maanden februari maart in het Peelstrekelrijk is te vinden. Voor de echte
liefhebber zijn er voldoende feiten en
informatie te vinden.
Kortom ook hier is er aandacht voor
alles en iedereen.

Dankbaar stappen we binnen en vegen
: onze schoenen. 'Vergeet niet je voeten
te vegen' krast het oude vrouwtje en
werpt een argwanende blik over haar
1
schouder. We treden de huiskamer binnen. Het ruikt er naar een mengeling
van anijs, verlepte chrysanten en Boldoot. 'Gaat u zitten.' beveelt ze meer dan
dat ze het vraagt. 'Wilt u wat drinken?
Koffie, thee?' 'Thee' zeggen wij . Even
·later komt ze uit de keuken gesloft met
twee dampende mokken koffie. 'Maar'
willen we zeggen, maar houden onze
mond. 'Melk?' 'Nee' en we maken een
afwerend gebaar. Ze voegt onbekommerd een flinke scheut melk toe aan
'onze' koffie. 'Suiker?' 'Graag' zeggen
wij, want we vinden koffie met melk
niet te pruimen en verwachten van de
suiker enige verlichting. Ze zet de suikerpot terug op het dienblad en sjokt
terug naar de keuken ons in vertwijfeling, nee woede, achterlatend. 'Een

koekje?' klinkt het uit de keuken. 'Ja
graag!' roepen wij in koor. Even later
komt ze met een speculaasje en een fles
bier uit haar keukentje gestrompeld. Ze
gaat zitten en peuzelt het speculaasje
met innig genoegen op. Hierna ontdoet
ze met behulp van haar ene tand de
kroonkurk van het flesje bier en ledigt
dit vervolgens in één teug, waarna ze
een kruidige boer in onze richting laat.
Wie zijn jullie?' vraagt ze. 'Wij zijn van
de Pee/strekel en hebben gehoord dat u
de bedenkster van een succesvol bordspel bent.' antwoorden wij naar waarheid. 'De Peelsjekel?' zijn jullie Joodse
boekhouders?' achterdocht maakt zich
van het oude vrouwtje meester. 'Nee,
DE PEELSTREKEL, EEN KRANT IN
HET ZUIDEN VAN HET LAND' 'Ik
dacht al.' zegt ze en kijkt opgelucht. 'En
wat komen jullie doen?' 'Wij komen
vragen welk bordspel u ontworpen heeft
en hoe u op het idee gekomen bent' 'Ik
hoor niet wat u zegt', zegt ze en kijkt
zoekend om zich heen. Waar heb ik
mijn oortrompet gelaten?' 'Hier' zeggen
wij en wijzen haar waar de trompet ligt.
'Ik ben wat kippig' zegt ze, Waar is
mijn bril?' Wij kunnen ons haast niet
bedwingen, maar klemmen haar desondanks het lorgnet op de neus . 'Dáár ligt
uw trompet' sissen wij . 'Mijn geheugen
laat me in de steek' zegt ze. Wie zijn
jullie en wat komen jullie hier doen?'
'Mevrouwtje', onze handen ballen zich
tot vuisten. 'Mevrouwtje, alstublieft!'
'Hebben jullie je koffie al op? Zal ik nog
nieuwe gaan halen?' Ze staat op en komt
terug met een fles bier en een zak chips.
Wederom opent ze met behulp van haar
enige tand de fles bier en slaat ze familiezak chips met een welgemikte klap
open, de chips springt ons tegemoet.
Het wordt ons te veel. 'Geronterreur'
schreeuwen wij gezamenlijk en willen
het gebogen mensje met de blik van een
waanzinnige in onze ogen aanvliegen.
Kalm staat ze op. Kijkt ons recht in de
bloeddoorlopen ogen en zegt: 'Ja, ik heb
Mens erger je niet uitgevonden!'
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Milheezerweg 27
5752 BA Deurne
Telefoort:0493 - 440302
Mobiel: 06 - 53932949

Door onze eigen import vele exclusieve
zaken tegen scherpe prijzen, zoveel moois zag
u nog niet bij elkaar, bezoek onze showroom.

O.a.

Grespan ia
Cerdomus
Acif, Lea
Decoreer
Tagina
Cedir

TOT · 40°/o KORTING
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Markt 8
5751 BE DEURNE
Tel: 0493 354418
Fax: 0493 354271

-~::·

72

De Peelstrekel 2001, een uitgave van c~rnavalsstfohting de Peelstrekels, 42ste jaargang

www.p'eelstrekels.nl

In 2002 is het 44 jaar geleden dat Stichting
de Peelstrekels is opgericht.
In carnavalstermen een heuglijk feit wat ook niet
zomaar aan de neuzen van de strekels ·
en strikkelinnekes voorbij zal trekken.
Al enkele maanden zijn e.e n vijftal trouwe Peelstrekel aanhangers bezig een
raamwerk voor deze festiviteiten op te zetten.
De commissie bestaat uit:
Geerd Jansen
Leon Verdonschot
Leon van Osch
Kees Brood

(oud-voorzitter Stg. de Pee/strekels)
(prins carnaval 2000)
(prins carnaval 1991 en voorzitter PR!CIE)
(prins carnaval 1995,
· . penningmeester Stg. de Pee/strekels)
Márcel van Nunrm (prins carnaval 1989,
oud bestuurslid Stg. de Pee/strekels)

De opzet is om het feest in het voorjaar van 2002 te vieren op een nader te
bepalen locatie in het centrum van Deurne. De gedachte gaan uit naar de
periode medio mei.
Het programma zal breed van opzet worden zodat een zo groot mogelijk publiek
binnen ons Peelstrekelrijk kan meegenieten van dit feest
In de pers zal de commissie de inwoners van het Peelstrekelrijk op de hoogte
stellen van de exacte invulling van het programma.
Marcel van Nunen.
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Carnaval in -.het Rijk der.Serpentines
Hef doorgaans zo rustlge Rijtven ·aan de
want ook feestvièren doen we samen!
Helmondseweg staat opeens bol van de.
Vele ouders en familieleden weten dat en
uitbundige feestvreugde als liet éamavàl
dossèn ~ich uit om erbij te zijn.
'
weer losbarst. Dan is de feestzaal in de
Biekorfhet bruisende hart van het Rijk
Bezoek
der Serpentines. Wie daar dit jaar als
Natuurlijk verwachten we daarbij een
prins en prinses het foest aanvoeren, webezoek van de Brouwhazen uit Brçuwten we nog niet; het zou ook te veel on- . ., huis en de Prins met zijn Opdonderkes eµ .
dansmariekes uit Boekel.
··
rust geven om daar nu al mee bezig te
zijn. Maar als we het in 2001 weer net zo Maar het feest gaat goor: zondag de .cartreffen met het prinselijk p'aar, dan kaQ
navalsdisco met DJ Cor; en maandag met .
het feest niet stuk. Vorig jaar voerden
de slagwerkgroep van 't Stief eri het · ·
prins Alex en ·pri,-ises Gerda de hossende
blaasorkest de The Pink Panters. Wie zijh · ·
' kiel dan nog ~et._aan de wilgen heefy · . ·
menigte aan en waren de gar~tie voor
vier dagen zorgeloos feest. ·
gehangen, doet e~ dinsdag een laa~te .
.schepje ~ovenop ~ls de Peelstrekels en de
Hosbengels hun opwachting maken.
Samen feestvieren
We zijn nu al benieuwd wie de Prins en
Dat dit niét kan slagen zonder de miiziPrinses zullen worden van het Rijk der
kale steun van diverse orkesten en groeSerpentines, maar ook hoe alle feestvierpen s'preekt voor zich. Met een feestelijk
ders zich weer zullen uitdossen. Dat het
ingerichte zaal begint het pas. Maar als
het volledige orkest De:Klu.tsers op zatçr-,_ een feest wordt, staat nu al vas~ ! .
dagmiddag begint te blazen, dan gaan de
handjes gegarandeerd de lucht in. En wie
Alaaf! .
Ton van Oosterhout
dat niet zelf kan, wordt erbij geholpen,
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FEESTELIJKE ONT WIKKELINGÈN
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Beste Peelstrekels en Peelstrekelinnekes,
Zoals alle jaren op de zondag voor ((arnaval
brenge~ jullie een bezoek aan ons . op de
Wik. Dit is voor ons als Wikkers en
Wikkerinnekes een grote eer waar wij dan
ook altijd naar uitkijken. Onze prins Nico
en prinses Paula hadden samen met vorst
Peter de eer om jullie te _mogen .verwelkomen. De muziekkapel die jullie bij hadden
n.l. de Hos bengels zorgden voor de nodige
muziek hierop werd er door iedereen vooral
door de beide prinsen en prinsessen gedanst, zodat er als vlug de stemming goed
inzat.
Alle Wikkers willen jullie hiervoor bedanken en hop'elijk komen jullie het komende
carnaval weer een iniddag bij ·ons op
·bezoek. Prins Leon ook nog bedankt vqor
de steekjes die je bij ons achter had gelaten,
ze smaakte verrekkes !

Peelstrekels en Peelstrekelinnekes wij als
organisatie wi.llen jullie een kei schoon
carnaval toewensen en voor jullie nieuwe
Prins een driewerf alaaf
Gegroet en alaaf van alle Wikkers en
Wikkerinnekes.
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.pvoor
Horoscoop van zaterdag 27 juni 1959 om 14.00
Je bent Kreeft, met ascendant Weegschaal
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Bet staat in de sterren, zegt men wel eens. Maar dan niet de i11formatie die je
vindt in de diverse weekbladen. Geloof ons maar, deze horoscop~n zijn zo ruim
en zijn op zoveel mensen van toepassing, dat er altijd wel iets f niets- is wat
klopt. Daarom verheugt het ons dat wederom astroloog Peveo d horoscoop van
onze prins heeft bekeken. Na het lezen van deze informatie w ét je weer iets
meer over hem•.
Je dominante element is water.
Je bent nogal gevoelig en kwetsbaar. Er
is een grote invloed van de buitenwereld
en je omgeving, deze invloed kan gunstig of ongunstig zijn. Je hebt de neiging
alles over jezelf te vertellen, je te ontmaskeren en je emoties, samen met je
angsten en buien van wanhoop, te uiten.
Wanneer je waarden - wat goed en
slecht is - niet door anderen geaccepteerd worden, wat voor je een onmogelijkheid is, stel je je vijandig op .

.ril Met ascendant Weegschaal, ben je
!!!tgevoelig voor de sociale omgeving,
cultuur en misschien beschik je over een
zekere "politieke" vaardigheid. De positieve kant van de ascendant kan zich
manifesteren door een bepaald gevoel
voor de goede keuze, gepaard gaande
met een gevoel voor evenwicht en verdeling. Je kunt vergelijken, nuanceren,
je voordeel trekken uit omstandigheden
waar anderen je reeds voor zijn geweest. Je kunt je persoonlijkheid opzij
schu_iven om zodoende contacten te
leggen, vooral wanneer dat noodzakelijk is.
·
f':\. Met de Zon in het negende huis
\.Jheb je de drang om je te ontplooien. Abstracte zaken, zoals filosofie of
religie, k@nen een belangrijke plaats
gaan innemen. Door studie of door reizen bijvoorbeeld zoek je, soms achter
de horizon, achter het zichtbare, naar
een waarheid.

Je hebt de neiging je té identificeren
met je werk of met de Záak waaraan je
je wijdt. Uit deze stand is het voortdurend zoeken naar verb ering af te lezen.

K Met Mercurius in het teken van de

~Kreeft verfijnt je intuïtie zich. Je
voelt meer dan dat je denkt, je luistert
meer dan dat je praat, je registreert alles, om er later als het te pas komt gebruik van te maken.
Met Mercurius in het tiwtde huis kun je
je op het vlak van je cariere het beste
uiten.

O Met Venus in het teken ·van de

+ Leeuw heb je er behoefte aan geres-

pecteerd te worden. Je hebt er daarentegen een hekel aan om té worden afgewezen. Je houdt van Wàt mooi is en
briljant.
Met Venus in het tiende huis zou je je
sterk bewust moeten zijn van het woord
"waarde". Je wendt je charme aan om
de doelen die je nastreeft te bereiken of
om je positie te verstevigen.

,,....(11 Met Mars in het teken van de

U Leeuw wil je graag loyaal zijn en
verwacht je hetzelfde van anderen. Je
verafschuwt vernedering. Je hebt een
hekel aan middelmatigheid. Wanneer je
ontploft is dat ook volledig, en om bang
van te worden.
Met Mars in het Midden van de Hemel
kun je erg gevoelsmatig handelen. Je
ambities in de beroepsm tige sfeer zouden energie en initiatiefVán je vergen.

De Maan in het zesde huis heeft
voornamelijk betrekking op je
gedrag in het dagelijks leven. Je hebt de
behoefte om je voortdurend ergens an- · C) 1 Jupiter !11 het ~ @de huis is de
ders op te richten, want je ervaart een ""'+ stand die het Je mogelijk maakt
onvolkomenheid in je manier van zijn. om je bezit te vermeerdwén. Je weet je

CC

eigen rijkdommen en middelen van
bestaan te beheren. Je moet leren geven,
leren om vrijgevig te zijn, want bij deze
stand van de sterren staat alles wat vrij
is ten dienste van een gezonde groei. ·
~

Met Saturnus in het teken van de

1 l.. Steenbok heb je vaak een pijnlijk

0 Met Pluto in het teken van de
l... Maagd wordt de druk van de c.ol-

scherpe kijk op jezelf en op de wereld. lectieve geestesgesteldheid omgezet in
Het ontbreekt je soms aan tact, waar- een verandering van de benadering van
door het kan gebeuren dat je de kans werken en het verrichten van diensten
misloopt Qrrtje voorgeel te_do~t). met. qe ' voor !illderen. Mensen_willen niet meer
situatie.
voor niets werken. Je specialiseert je.
Met .Saturnus in het derde huis sta je Met Pluto in het elfde huis kun je een
heel praktisch tegenover deo ribenullig- sterk, vooruitstrevend karakter hebben,
heden van het leven van alledag. Het als je er in slaagt om je Pluto vinden. Je
kan zijn dat je te weinig flexibel in je moet leren om anderen zich te laten ·
reacties bent, maar bij deze stand is je uiten en zich open te stellen voor nieu concentratievermogen vaak erg groot.
we wegen, zonder daarmee je gevoelens
volledig te onderdrukken.
'if?' Met. Uranus in het teken van de
',,,
.'#}f'''
U Leeuw treedt de behoefte om je
peter van oosterhout
standpunten op te leggen aan anderen
op de voorgrond. Je tracht bij voorkeur
de allerhoogste doelen te bereiken, en je
streeft er naar onkwetsbaar te zijn. ·
Uranus in het tiende hws kan je voor
buitengewone ·gebeurtenissen ·plaatsen,
die je rechtstreeks op je doel afsturen.

ASTROLOOG

UJMet Neptunus in het teken van de
-=F Schorpioen zoek je naar een vorm
van samensmelting met iets of iemand
via je verlangens of in een "collectieve
eenwording".

De krantencommissie is dit jaar uitgebreid met twee person~ De twee
aanwinsten zijn Mies Martens en Maarten Berkers. Zo'n uitbreiding
schreeuwt om een foto, bij deze.
.
Staand v.ln.r.: Marius van Deursen, Marcel Kooien, Maarten Berkers,
Ad Welten. Zittend v.r.n.l Marian Brood, Mies Martens, Marcel van
Nunen.

Met Neptunus in het eerste huis wil je
alles . k@nen bevatten, wat veel wilskracht ·van je vereist. Raak niet' het
spoor bijster in al te hoog --gegrepen
idealen.
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Schoorstraat 8 - 6095 NW Baexem
Tel. 0475-459023
Email: info@astrosfeer.nl
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Carnavalskrant "de Pee/strekel" verschijnt
éénmaal
per jaar in een oplage van ruim
1
7000 stuks. De krant is het werk van de
commissie krant van stichting de Peelstre1
kels. Deze commissie is als volgt samengesteld:

adres behoort daarentegen wél tot de mogelijkheden. Gelieve de kosten van heen- en
terugreis, alsmede een veertiendaags veiblijf
van de krantenjongen vooraf te voldoen. De
Pee/strekel wordt u dan kosteloos overhandigd.

1

Hoofdredactie
1

1

Verantwoording
(Bijna) Alle kolder en quatsch is van eigen

Ad Welten, Marian Brood, Marcel van
Nunen.

hand, mocht u onverhoopt een geval van
plagiaat in deze krant tegen het lijflopen,
gelieve dan schrifteliJ"k te reageren. U krijgt
dan een nieuwe krant waaruit de gewraakte
passage(s) verwijdert is (zijn).

Redactie

Marius van Deursen, Marcel Kooien
Layout/vormgeving

1

Marius van Deursen, Marcel Kooien

MAANDAGZ&
FEBRUARI

1
1

Berkers

Milieu
De (stuk)gelezen Peelstrekel liever niet met
het oud papier aan de weg zetten. Gebruik
in erpelschèllemèndje heeft de voorkeur

Scans

Jeroen (Se) Ennenga
Advertentieaquisitie
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1

f>neurnafisch Dance l rio

Fotojournalist

1

Dan helpt alleen nog dansen
1

boven het vouwen van papieren hoedjes/bootjes/vliegtuigjes/etc.

Mies Martens, Kees Brood

1

Marius van Deursen.
1

~

1

Tekenwerk
1 Maarten
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Her en Derries

Columnist

Het betreft hier woordgrapjes of zeer korte
mijmeringen.. Ze hebben enkel tot doel u
een glimlach te ontlokken.

Gerard Geurts
1 Freelancers
Alle inzenders van stukjes.

1

=

<
,_

!

1

Jonge helden
1

Pasterop!!!
In het jaar 2002 vieren de Peelstrekels het

Leden raad van 11 , bestuur en overigen.
Druk

1 Drukkerij

"DKZET"

1Reacties
Postbus 269
1
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5750 AG DEURNE
"de Pee/strekel"
E-post: info@peelstrekels.nl
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1

44-jarig bestaan.
1

Puzzel
1

Uw oplossing van de Puzzel kunt u zenden
aan het postbusnummer van CS de Peelstrekels 269 5750 AG DEURNE.

~

Tot slot
Abonnementen

Het is niet mogelijk een abonnement op de
Peelstrekel te nemen. Woont u buiten Deurne? Dan heeft u helemaal pech gehad! De
krant ontvangen op uw (winter) vakantie-

Naast een bijzonder goed 2001 wenst de
commissie krant u veel leesplezier en een
prima carnaval toe 1
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