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Inhoudsopgave eerste katern 
01. Voorpagina 
02. Inhoudsopgave, Materialen- en dienstensponsors & Loterij 
03~ Prinsenpagina 
05. Woord voorzitter, woord oud-voorzitter · 
07. Vorst, oud-Vorst 
09. Kwam dat zien Megakien, Sleutelafhalen 2002 
11. Klotgemulpagina 
13. Gala-avond pagina 
15. Optocht 
17. NEX(l)T, Club Bosbrand, WIK 
18. Hoofdsponsor: De Rabo bank 
19~ Programma 44-Jarig bestaan 
21 . . Next Il 
23. Dansmarietjes 
24. Bestuurlijke kupkes 
25. De Prinselijke familie &. De Raad 
27. Hosbengels 
29. Boerenbruiloft 
31. Prins Twan 1 & Prinses Leontine en de kinderen 
33. Familie Prinselijk paar 2001, Rozemoandag 
35. Raddraaiers, Zes Stuks gaat door 

-----------------~---~ Bij overhandiging van de krant wordt u in de gelegenheid gesteld loten te"t<open. 
Deze kosten f 1,- per stuk en het aantal loten dat verkocht wordt be~raagt · ·1 
10.000.De trekking vindt plaats direct na de prijsuitreiking van de optocht in de 1 
Residentie op zondag om 21.00 u. De te winnen prijzen zijn: 

1. Een fiets t.w.v. 
2. Een Reischeque 
3. Een kofferset 
4. Een CD radio 
5. Een dinercheque 
6. Een dinercheque 
7. Een cadeao bon 
8. Een cadeaubon 

f 1.000,
f 500,
f 300,
f 200,
f 150,
f 150,
f 100,
f 100,-

• •• 

to terg 
We hopen dat u als Peelstrekel onze stichting wilt steunen. Wij wensen iedereen 
geluk toe bij de trekking en danken u bij voorbaat voor uw ondersteuning .. 
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Zaterdag: IULTKOPPENAVOND 
. . . 

1 

... . . . .... ... . " .... · 
Uitreiking D'n Biels 2002 in het bijzijn van de •• ". ••• ' 
Prins van de Pee/strekels en zijn gevolg. • •. ~ ••.• . ) 1 
Muzikale omlijsting Krèk Goe en VTO. ! •• ".: ................. •.• ................................ . "'-""""" 1 

Zondag: . Geze/Ugheid rondom de Optocht ..• J" ...... / I 
. Leuke verrassing voor de Jeugd. :. .... •·• .......................................... ·. " 

Maandag: Carnavalsontbijt om 11.00 uur met medewerking"" 1 
van Krèk Goé en Rosenmontag. In het bijzijn van I 
de Prins van de Pe'elstrekels en zijn gevolg . .;::::· 

·······················~······························ 
Dinsdag: Vanaf 11.00 uur IULTKOPPENDAG. "··. ~ "·--Krentemik, roggebrood mi zult en hanebillen ·." •• • 

m.m.v. De Prins en D'n Biels 2002. • ••• " •••• 
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WAi ZIN VUR Progressief 
C;J t! 11•1•! *• D 

Progressief 
q;1 t! "•*•! •· D 
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·· GRATUS PARKEREN, 

· .TEMIN&TE VUR FIETSERS.~·· 

EN VOETGANGERS. 

PROGRESSIEF AKKOORD 
ALTAID IN VUR 'N GAINTJE 

WEBSITE www. progressief-akkoord-deurne. org 
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PRINSELl4KE 

INFO 
Onze Prins, Johan 1 (Verhaegh), Elly is de dochter van Sien en 
is 40 jaar(geboren 01-12-1961) Toon van de Corput uit Vlier-
en een echte Deurnenaar. Hij is den. Zij doorliep de MAVO, 
de zoon van Jan en Jo Verhaegh HAVO, de opleiding voor A-
. Zijn vader regeerde in 1962 verpleegkundige en intensive 
als Prins jan den Twidde over care. Ze haalde ook haar mid-
het Peelstreke'lrijk. Zijn Prinses denstandsdiploma en be-
is Elly van de Cçirput, geboren kwaamde zich als pedicure en 
te Vlierden in 1962, Samen schoonheidsspecialiste. Vanaf 
hebben ze twee kinderen, Jan- haar l 7de is ze werkzaam ge-
nêke van 7 en Willem van 6, we~st in· héi Willibr.ordus. ~iè-
Jaar. , ·'' ~'!. ".)- kenhuis. in Deurne bij o.<r.- de 

spoedeisende .hulp .t:n arnb\llan-
In het dagelijkse lev.en is Johan ce. Vanaf 1994 is ze werkzaam 
directeur van garagebedrijf op de spoedeisende hulp aan 
Verhaegh BV in Deurne aan de het Elkerliek ziekenhuis in 
Energiestraat. MAVO, MTS- Helmond. Tussentijds heeft ze 
werktuigbouw, Middenstands- , vier jaar een schoonheidssalon 
Patroonsdiploma en de nodige in Deurne gehad. Haar hobby 
praktijk- en bedrijfsgerichte is zwemmen. Verder is ze lid 
cursussen stoomden hem klaar van de ouderraad van de Willi-
voor zijn huidige ·taak Als klei- brordusschool. 
ne knaap sleutelde bij graag aan 
brommers en skelters, hij heeft Janneke doet aan klassiek b(!.l-
actief aan motorcross gedaan. let, paardrijden" dinkydance en 
Momenteel is hij vooral Off zwemmei:i. Willem zwemt en 
The Road te vinden en is hij voetbalt. 
vice voorzitter van Motorclub 
"De Noppenbrekers"-

• t (! 

r~oëwëre~i~oecemb~1961-l 
1 1 ~· 't: ' ~ • , . "~r.. , 
1 tn België wordt op 1 december de voorrang van · 1. 
1 rechts ingevoerd; op 3 december wint Anton Gees- J 
link in Parijs het WK Judo; 12 december wordt de 1 
1 Wet Algemene Kinderbijslag dbor de Tweede Kamer 1 · 
I aangenomen; Op 30 d_ecember doet Australië een I 
1dringend beroep op Nederland om de onderhande-. I 
1 lingen over Nieuw-Guinea te openen en af te zien I 
van aeweld. 
L-~-----------------~ 

Proclamatie 2002. ,. 

Op ecm doodg~wone m•iandaginorgen·om half negen op 17 september. zo.net bij de 
eerste koffie. komt de vqorzitter van "De Peelstrekels" bij mij op het b ~d nJf op . 

·bezoek. Het eerste wat je denkt is, "Zou hij komen voor een nieuwe vrachtwagen 
?'"'?" Integendeel. heeÎ direct ~as de vrnag van. zou jij ·prins'van de Peelsttekels 
willen worden. Even denken, de· koffie naar binnen werken en ik vroeg hem. wie 

"""IKKE " .? Hoe kom je daarbij . 

.'\Is je dan een beetje bent b
0

ek~~en b~gint de trein zomaar te lopen en was die 
maandag voor ons niet zo doodgewoon meer. Denken, praten met mijn vTouw en 
beslissen. dat is dan hetgeen waarmee je bezig bent. Het is natuurlijk e~n grote eer 
en niei niks om als Prins ûvraagd te worden. Als de' "wijzen" der Cprnaval 
\ , ert~ouwen nebben in de persoon die ze daarvoor vragen zal het wd goed zijn. 

Ik realiseerde pas later dat: · 
• ik de zoveelste Prins zo~ zijn i:iit de "!o;foulenpeep';:· 
• hd 40 jaar geleden is dat mijn vader' als Prins Jan den .Tweede regeerde over · 

het Peelstrekelrijk.: . , " 
• inijn mo.eder toen C~rti . a\'.~l ':'.ierde. afgewisseld met luiers en voeden:. . " 
• het geze.llig is om-met allë P,eelsJrekels en Peelstrekelinnekes Carnaval te 

vieren: 
, ' . •• i 

• • 
het 44 jaaF geleden is ~ dat ° Camával in Deurne zijn eèn,1e ,Pri!1s 'presenteerde; 
onze kinderen het ook leuk zullen 'vinden; • . -: · . ' ' • .> .. 
het · e~n feest is van vTi , end~chap en sameµzijn met mensep die lachén'-éri .{._ ' '" • 
re~- . • • 

Kortom: all.imaal redenen o.m er- ja tègen re zeggen. 

Samen met mijn vrouw Elly eri onze kinderen Janneke en Willem zulle~ wij _ 
proberen het feest der zotten op een .gezell!ge manier te vieren. Fee~ten met v.eel lol 
en leut of zoals wij het Z\lggen. het zal een :·1aaaaàaaangbrulluft" worden. W1J 
noöigen jullie dan ook allemaa,l .uit om hèt fee~1je met ons mee te vieren. Het 
programma liegt er niet o.m;. · 

Nu wij dan. na \Wken stiekem en geheimzinnig doen, hier ~-taan is voor ons dat 
stukje spanning al vast weg en kunnen wat ons betreft de re111men los. Doe mee en 
blijf niet thuis zitten vandaar dat wij zeggen. 

"Mi d'
0

n ~ecu vól ~n mi z'n alle, doe mee án, en köómt Carnevalle" . 

. '\laaf 
Prins Johan d'n l Trste. 

. ; 

' .,, f . 
~~--· •• t ' t - ·•• ' i . . 
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TUINCENTRUM 
HOVENIERSBEDRIJF 

DEI!NDEN 
TUINARCHITEKTUUR ..... 

AANLEG ~ 
ONDERHOUD 

Langstraot 142 • 5754 PB Deurne 

e'<'V.enct 
HOVeNIER- . 

·'--" 
Telefo.on 0493-323133 /Fax 0493-322029 

. L 

SLAGERIJ F. BOUWMANS 

l~~p - ~ à Il® ~J 
r .. -
ERKERS 
l/NA/.6 J~d# 

6~1PT~ téeJl'.1 

Heuvelstraat .1~ Deurne 0493-312909 

Barbecue en gourmet specialist 

St. Jozefstraat 24c 0493 312317 

. OOK MET (ARNAVAL 
BEREIKBAAR, MET EEN 

ABONNEMENT~ OF PRE•PAY 
GIM TELEFOON VAN · ---------. 

·-._ 1F4· lJ. 'M'lf·· · E . - -=- . . ' ' . 

*Nieuwbouw 
* Verbouwing 
*Planning 
* Voorlichting 
*Nazorg PORC•N ~ 

Achterdijk 10· 

Tel.: 06-53270077 

Fax: (0492) 544 970 

Eerst met z'n allen 
carnavallen. 

Daarna op 6 maart met 
z'n allen gaan stemmen. 

Natuurlijk op lijst 1 

DEURNE 19NU 1 

Met de juiste kandidaten, 
ook voor U. 

-- . -.( . . . 

' , 

FRANK 

FRANS COOLEN 
·---·---------·-- "." 

Pallet- en Emballagehandel B.V. 

in- en verkoop, gebruikt en nieuw 

reparatie alle soorten pallets. 

___________ __, ___ ",..,..... . ..... 

5705 CB Helmond - Holland 

b.g.g.: (Q492) 543 250 

WWW.FRANSCOOLENPALLETS.NL 

See you 
at 
Solo 

Casuals for men 

Stationsstr~at 1 5751 HA Deurne 
Tel. 0493 320501 

'· ' 

DONKERS 
"METAALBEWERKINGSBEDRIJF B.V 

'"' 
TRAPPEN .::.. HEKKEN - LICHT CONSTRUCTIEWERK 

Haspelweg 21 
5751 JE Deurne '. 

Snel & Betrouwbaar 

D E U R N E 

REINIGING VAN: 
•KLEDING 
•(VLOER-) KLEDEN 

. •DEKEN~DEKBEDDEN 

· • (VIT~AGE-) GOBDIJNEN 
•TROUWJAPONNEN ETC. 

• KLEDINGREPARATIES 

De Martinet 13 Deurne 
Tel. 0493-314774 ·. 

~ 1- ' ' 

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

• l 

Tel: 0493-317548 
Fax. -0493-321839 

Préttige carnaval 
1 'T ,~ .• " , ~ .... 

• ,· 
0 '}''1 .2002 

• i ~ . • . ".~ 

·.""wensen wij u . 
,., '} ·:,· .;. , . - .... < l ~ 

. t 

"De betere boekhandel" 

van den•BERC 
Deurne Tel. (0493) 316 701 

BE.'iTRAT/,\'(jt:.\' (jROSDWt.RKt.X 
RIOLERJ.\'(jE.\' LISER f(jALJSATI t: 

Jan Tooropstraat 12 5753 DK DEUR:--JE 
\UUr: 

• ERF\t::RHAIWl:"iGE:"i 
' t ' AllRlt::K~'Tt::RRt::l:"iE:"i 

• PARKEERPL.AATSE:"i 
• HALF\ ERHARDl~GE:"i 
• f:G . \Ll~F:Rt : t.b." Bt ~ l'O:"i E" t l>t \L I 

k'erantîc \an: 
' lll.1 0:-1),'TRAATSl [:"it:::"i 
• (,[BAKKt : ~ KLl:"iKt::RKt::lt:. 
• P\ C \l\TERIALE:"i 

IJU 1R:-OI. 
1 Mob. ()(, 53 ~ 8 50 50 

" ·" u1 , ~ 111.1u ; 
1<1.10493 1316 701 

Fax (04931320 507 Mob. 06 53 4<J l~J 00 

E-mail : h:rg,infrct IAF. h\.nl 
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Woord van de Voorzitter 

Het is september, de vogeltjes 
fluiten en het is mooi weer in de 
herfst. Op dit moment zit ik Car
naval 2001 te overdenken en laat 
alles eens de revue passeren. 

Wat een feest, wat kunnen Twan 
en Leontine en hun kinderen op 
een geweldige warme manier een 
feestje b®ouwe. Alsof ze nooit 
anders gedaan hebben. Vanaf het 
moment dat ze bekend werden 
gemaakt tot aan het afscheid heb
ben we kunnen genieten van een 
stel fanatieke carnavalsvierders. 
Samen met hun ouders en verdere 
familie en vrienden hebben zij 
gezorgd voor een onuitwisbare 
Carnaval 2001. 't is nie niks om 
steeds weer te moeten opdraven, 
steeds weer een vriendelijk 
woordje klaar te hebben, maar 
geweldig zoals zij dat als gezin 
hebben gedaan. Trotse prinsen
kinderen met hun trotse grootou
ders samen in een achterafzaaltje 
van de 4 span spelletjes doen, en 
wachten tot hunne pap het podium 
op komt. Spanning en twijfel staan 
op hun gezichten. 
De Prinses in spe met een gastrol 
tijdens de onthulling onder het 
podium en een zenuwachtige Prins 
die onder magische muzikale klan
ken door de kersverse burgemees
ter Daandels naar voren getoverd 
werd. Een paar stuks assisteerde de 
burgervader, maar uiteindelijk is 
het pas gelukt door de toverkrach
ten van de prinses. Daar stond ie 
dan, Prins Twan 1 en prinses Le
ontine. 

Onwennig 
Margreet, Thijn, Anneloes en 
Maud stonden er wat onwennig bij, 
maar al gauw was dit over. Ook zij 
hebben genoten en het was altijd te 
vroeg afgelopen. Gelukkig hebben 
ze veel mogen meefeesten. Voor 
ons een sprong in het diepe maar 
wat een attent, gezellig prinsen
paar, wat een creativiteit, wat een 
persoonlijke benadering, voor 
ieder lid van ons een persoonlijke 
noot, groots en chapeau. Als je dan 
terugkijkt is het een complete 
aaneenschakeling van louter 
hoogtepunten. Vanaf de onthulling 
tot aan het (voorlopige) afscheid 

op Carnavalsdinsdag hebben we 
ongeveer 70 acti\iteiten gehad. Ik 
noem er slechts enkele. klotgemul, 
gala-avond, bezoek aan Nieuwen
hof, boerenbruiloft, optocht. prin
senmis, seniorenmiddag. ukkepuk
kenbal en ga zo maar door. Diver-

se recepties en bezoek in de Wals
berg, het Camavalssirkwietje, 
teveel om op te noemen. Een Piet 
Paaltjes om nooit meer te vergeten, 
of was het de mopmop?? 

Randvoorwaarden 
Als bestuur kun je randvoorwaar
den scheppen, maar gedragen moet 
het worden door de Peelstrekels en 
Peelstrekelinnekes. Met aan het 
hoofd de Prins van 2001 en zijn 
prinses. We zijn er erg trots op dat 
er zoveel positieve dingen te bele
ven vallen in de Carnavalstijd. Als 
je dan bedenkt dat er tientallen 
mensen zich op een geweldige 
manier inzetten om dit feest te 
doen slagen dan kun je als be
stuurder enkel maar tevreden zijn. 
Er zijn ieder jaar weer bergen werk 
te verzetten, maar als je dan ziet 
wat een effect dit heeft op ons 
Peelstrekelvolk dan weet je waar
voor je dit doet. Veel genoegdoe
ning en vele blije gezichten is het 
loon naar werken. "Carnaval is 
gebakken Lucht maar het ruikt 
lekker," zei onze prinses ooit en 
dat is maar wat waar gebleken. 

Hoofdsponsor 2001 
leder jaar een sponsor zoeken voor 
een groot gedeelte van ons te reali
seren programma, is één van de 
taken van de "'club van 100." Dit is 
een jaarlijks terugkerend item en 
we zijn veel dank verschuldigd aan 
deze club en aan de sponsor van 
2001: de firma_Arte di Granito. 
Zonder hun steun zouden wij niet 
alle programmaonderdelen hebben 
kunnen draaien. Deze club maakt 
het voor een groot deel mogelijk 
de financiële lasten voor onze 
vereniging te dragen. Vele mensen 
uit ons rijk zijn al lid, maar we 
kunnen iedereen die carnaval een 
wann hart toedraagt inschrijven als 
lid van deze club. Zo draagt u 
werkelijk bij aan het welslagen van 
ons programma. 

Mutaties in bestuur en raad: 
Als voorzitter wil ik vanaf deze 
plaats onze oud-voorzitter Wim 
Berkers bedanken voor zijn inzet 
en zijn tijd die hij besteedde aan 
Carnaval. Jammer is het dat we 
afscheid moesten nemen maar 
uitennate verheugd dat hij met zijn 
gezin betrokken wil blijven bij de 
Carnaval in ons Peelstrekelrijk. 
Welkom aan onze nieuwe secreta
ris, Jeroen Ennenga, als lid van de 
raad van elf geen onbekende fu ons 
midden en een woord van welkom 
aan Care! van Goch, die het pen
ningmeesterschap van Kees Brood 
gaat overnemen. Als lid van de 
raad van elf hebben we dit jaar Piet 
Adriaans kunnen toevoegen aan 
onze uitgebreide familie. Welkom, 
Piet, ik spreek de hoop uit dat je je 
draai gaat vinden in onze club. 
Uiteraard nemen we ook de dames 
van de nieuwe mensen graag op in 
ons midden. 

Aan de start van carnaval 2002 
Een nieuw prinsenpaar gaan vra
gen is een zeer aparte gebeurtenis 
waar ik eerst enorm tegenop zag. 
De ''beoogd prins" heb ik op zijn 
kantoor overvallen op een druileri
ge maandagmorgen. Een positief 
en uiterst plezierig gesprek. En dan 
na 1 week het antwoord krijgen dat 

hij IN is en vol overgave instapt in 
ons carnavalsgedruis. 
Samen met prinses Elly zal Prins 
Johan 1 gaan regeren over het 
Peelstrekelrijk. Hun kinderen 
Willem en Janneke zullen hun 
ouders wel moeten bijstaan. Maar 
dat is dit gezin wel toevertrouwd. 
Ze maken er een laaaaaaaaange 
brulluft van. 40 jaar geleden gebo
ren als kind van Prins Jan de 2d• 
(Verhaegh) heeft hij dat carnavals
feest niet echt bewust meege
maakt. De prinses van toen, zijn 
moeder Jo, moest regelmatig van 
een carnavalsfeest naar huis om 
haar jongste zoon te voeden en te 
verzorgen. Doe het maar eens na. 
Prins Johan 1 kan nu proeven van 
wat zijn ouders toen meegemaakt 
hebben. In ons jubileumjaar een 
mooie brug naar het verleden. Ik 
denk dat zijn moeder het soms wel 
wat zwaar zal krijgen, maar zijn 

familie een beetje kennende zal 
carnaval 2002 een extra dimensie 
geven aan het gezin Verhaegh. De 
onthulling, met de link naar zijn 
bedrijf door middel van een enor
me band, was er één uit de hoed 
van de commissie onthulling, die 
er ieder jaar weer een unieke ge
beurtenis van wil maken: Wa was 
ut druk hè? 

Hoofdsponsor 2002 
Het gehele prinsenjaar van prins 
Johan 1 zal in het teken staan van 
de Euro. Met trots noemen we hem 
dan ook de: EURALE prins der 
Peelstrekels. Schitterend is het dan 
ook dat de RABO bank in hun 
jubileumjaar besloot om de Peel
strekels te gaan sponsoren. We 
zullen er alles aan doen dat de 
Peelstrekels niet meer om de Euro 
heen kunnen, overal zal die Euro 

wel opduiken. Bedankt RABO 
organisatie dat u bereid bent de 
sponsoring op u te nemen, wij 
zullen vele mensen laten genieten 
van het carnaval 2002 dankzij u. 

Verder wil ik iedere rechtgeaarde 
Peelstrekel oproepen aan te sluiten 
bij carnaval 2002 
Kom en doe mee, geniet en drink 
met mate(n). 
Of zoals onze kersverse prins zegt: 

" Mi d'n accu vól en mi z'n alle, · 
doe mee án, en köömt Carna
valle." 

Christ Manders 
voorzitter Peelstrekels 

Oud-voorzitter Wim Berkers: 

'Jamn1er ... maar helaas'. 

~ ~:..,. 

{~ ;s1 <~ 
,,t • ,,,., , ' ~ . '* -~" 1 

.... '"::.' " .. " , 

ll' 
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Als oud voorzitter van de Pee/strekels wil ik u, als P!!elstrekel en Peelstrekelinneke, op deze 
manier nog graag een keertje bereiken. 

Carnaval 2001 

Carnaval 2001 was natuurlijk weer 
geweldig voor vele Deurnenaren. 
Onder aanvoering van een gewel
dig Prinsenpaar Twan en Leontine 
van Doome en kinderen, was het 
fijn om als voorzitter met deze 
mensen naar buiten te treden. De 
manier waarop Prins Twan 1 en 
Prinses Leontip.e invulling gegeven 
hebben aan huh Prins zijn dwingt 
respect af. Maar natuurlijk ook de 
rest van de familie van Doorne en 
Sanders, waarbij ik de fiets van 
Piet Paaltjes nooit meer zal verge
ten. Vanaf de magische Prinsont
hulling samen met onze kersverse 
burgemeester Gerard Daandels, 
hebben wij feest gevierd. De avon
den c.q. activiteiten zoals Rondom 
de Prins, Prinsenade, Klotgemul
avonden, Gala-avonden, Senio
renmiddag, Kindenniddag, Op
tocht Sleutel afüalen, etc. etc. het 
waren weer onvergetelijke activi
teiten tijdens Carnaval 2001. Via 
deze Peelstrekel 2002 dan ook 

hartelijk dank aan een ieder, die op 
welke wijze dan ook, hun bijdrage 
geleverd hebben aan het welslagen 
van een 'groot volksfeest in Deur
ne, Carnaval 2001 . Met dit prettig 
gevoel ben ik samen met bestuur 
en Raad van Elf weer aan de slag 
gegaan om de voorbereidingen 
voor Carnaval 2002 ter ·hand te 
nemen. 

Mijn afscheid 
Gaandeweg constateerde ik dat aan 
mij als voorzitter te weinig ruimte 
werd gegeven om als voorzitter het 
algemeen belang van de 
Peelstrekels te garanderen. Ook 
enkele onplezierige bestuurlijke 
aangelegenheden maakte het voor 
mij en mijn gezin omnogelijk om 
als voorzitter van deze mooie club 
nog verder op te treden. Met 
ontiegelijk veel pijn en verdriet in 
mijn hart heb ik dan ook medio 
september afscheid moeten nemen 
als voorzitter van de Peelstrekels. 

Als familie Berkers hadden wij_ een 
ander afscheid voor ogen. 

Carna,•al 2002 
Ondertussen ben ik weer volop 
actief binnen de PR/Cic, de 
denktank van de Peelstrekels. Aan 
bestuur en Raad van Elf heb ik 
verder kenbaar gemaakt om hen te 
ondersteunen, daar waar zij dat 
nodig vinden. Ik wens het bestuur, 
Raad van Elf, Vorst, Adjudant en 
Dansmarietjes en hun·partners, 
veel succes met Carnaval 2002 en 
hun 44 Jarig bestaan in mei 2002. 
Ook de kersverse Prins Johan en 
Prinses Elly en de kinderen wens 
ik veel plezier met Carnaval 2002 
binnen deze mooie vereniging de 
Peel strekels. 

Het gaat u allen goed ! ! ! 

Wim Berkers 
Oud-voorzitter 

\ 

\~ 
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,, "_~ som $pelen in 
Speelpalei.s Trollfifft· ~ -
Minstens 250 meter spcelgangen met maar liefst 2 verdiepingen 
staan te r beschikking van uw kroost om avonturen te beleven en 
ontdekkingen te doen . 

In een sfeer geheel aüngekleed in Trollenstijl kunnen 
kinderen naar hartelust spelen. Terwijl de ouders rustig van een 
heerlijk vers kopje kotlie genieten en van een afstand de ontwik
kelingen gadeslaan. Voor de hahy"s is er een speciale hahyhoek en 
voor de peuters tol 5 jaar is een hele peuterprethock bcschikhaar. 
Kortom. de kinderen genieten optimaal en Pa en Ma ook. 

Beginnen de magen IC knorren dan is er onze speciale 
eet· en drinkgelcgenhe id want ook aan de inwendige mcns{jcs ) 
is gedacht' Kinderfeestje. schoolreisje" U verzint hel maar. 
Trollcnlaml Deurne heet u welkom' 

~ -· 

Spcl"ip"kj, Trolknl"nu farnh Maris,1raa1 6a :\7:\.1 DB Deurne 1ckf11011 ll~'J . 1 . 3 1 :\6ll l 
Vraag naar onze folder. Openingstijden: wo. en vrij. 13.ll0-18.30 uur. 
Za. en zo. 10.00-18.30 uur. 'fijdens vakanties: dagelijks 10.00-18.30 uur. 

N.S.O. HET TROLLEKE 

De Leukste De Beste' De Goedkoopste 
Naschoolse opvang in Deurne. 

Kinderen moeten tegenwoordig van alles. Ze moeten steeds meer leren in steeds kortere tijd. 
Na school moeten kinderen zich daarom kunnen ontspannen; waar kan dat beter dan in een 
echt speelpaleis met al zijn voorzieningen. 

SPEELPALEIS TROLLENLAND gaat daarom per 1 september zijn activiteiten uitbreiden met 
NASCHOOLSE OPVANG ( N.S.O. ) · 

Gedurende de opvang kunnen de kinderen gebruik maken van ons 1000 m2 grote speelpaleis, 
een aparte zit-woonkamer. een aparte speel-computerkamer, de 
knutselhoek en een buitenspeelterrein. 
Tevens worden er allertei activiteiten en uitstapjes georganiseerd gedurende 
het jaar. 

Verder beschikt N.S.O. Het Trolleke over een eigen busje om de kinderen veilig en zonder 
problemen te vervoeren! 

Vaste gediplomeerde leidsters met een jarenlange ervaring, op het gebied van kinderopvang, 
begeleiden uw kind! 

Wilt u meer weten over onze uitgebreide mogelijkheden van NASCHOOLSE 
OPVANG; dan kunt u contact opnemen met Wilma Martens of Henny. v. Diessen 
van N.S.O. HET TROLLEKE. . - ~ 

Naast de Boerenbond 

Het grootste 
doe-het-zelf-center 

van de regio 

Stationsstraat 122, 5751 HJ Deurne. Tel. 0493 - 353300 

c aravans 
Geyserstraat 12 5753 RP Deurne tel. 0493-321119 fax. 0493-322326 

* VERKOOP VAN CARA VANS 
* REPARATIE/ ONDERHOUD 
* ACCESSOIRES 
* BEMIDDELING 
* VOORTENTEN 

MET (ARN·AVAL 
MAG .HET 

VARKEN KA . POT.~. 

VEEL PLEZIER 
ERMEE! 

NOOYEN ROOSTERS 

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

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

kll~b\eJl ék.K ht. speeigoed 

Jos en Annemieke 
. Schuif elbe~g 2 

.•/;Deurne 
.226JS . 

1 VREHIL 
1 Assurantiekantoor ~\L 

(/r; v~<t;; 

1 1 ~s 

Verzekeringen 
Financieringen 
Hypotheken 1 

1 

Tel.: 0493-351500 Helmondseweg 59 - 5751 GB DEURNE _ _J 
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Peelstrek:êls ~ en Strekêlinnelj:eS, 

~ .. ~ -~ - \ . 
Het begiu is weer ... geJ:Wl(}kt. Carna
val 2ooi:staat voor dè. deulr:>e 
voorbereidinge~ en fe regelen 

. zaken zijn zover dat hét program
ma w~r oveI"Vql is-: Anders dan 
andere jaren is de aftrap geweest 
op 11/11. Niet gebruikelijk deze 
datum maar voor ons een probeer
sel. Enerzijds daar carnaval 2002 
al in het tweede weekend van 
februari gehouden gaat worden en 
anderzijds omdat we het overvolle 
programma wat willen spreiden. 

Veranderingen 
Veranderingen in het programma 
en ook bim1en de Peelstrekels. 
Mensen gaan en mensen komen. 
We hebben afscheid genomen van 
enkele bestuursleden die jaren lang 
hun beste beentje hebben voor 
gezet en De Peelstrekels mede 
maakten tot wat het nu is. We 

hebben nieuwe mensen begroet die 
onze vereniging weer completeren 
daar waar het gaat over bestuur
en .raadsleden. Vorst Hans nam 
afscheid. Na jaren het boegbeeld te 
zijn geweest van De Peelstrekels 

o.a. om deelnemers en bezoekers 
uit omliggende plaatsen in de ge
legenheid te stellen om mee te 
kunnen doen of om te komen kij
ken. 

stapte hij over naar het bestuur. Ik Samenwerking met onze Carna-
zal zijn functie als Vorst overne- valsburen 
men en weet mij gesteund door een Al enkele jaren zijn we bezig om 
club van enthousiaste mensen die Carnaval te vieren met de vereni
hetzelfde doel nastreven. Carnaval gingen uit Groot Deurne. 
vieren met en voor elkaar. Af- Gezamenlijk activiteiten ontplooi-
scheid hebben we genomen van en, ideeën uitwisselen, bij elkaar in 
het Prinsenpaar van 2001. Aan een de keuken kijken, met elkaar erva-
korte maar zeer gezellige periode ringen uitwisselen, gebruik makén 
kwam tijdens de onthulling op 11 van expertise, etc etc .. Een prirn~ 
november jl. een einde. Behalve de zaak voor Carnaval in zijn alge
vaste programma onderdelen orga- meen. 
niseerden Prins Twan en Prinses Voor het komende jaar zal met 
Leontine daarnaast op hun eigen name de sleuteloverdracht, op de 
manier allerlei ludieke zaken, Het zaterdagmiddag voor Carnaval, 
aan peil metselen van hun nieuwe een andere invulling krijgen. Kort-
bedrijfspand was zo'n actie die we om: allerlei veranderingen die naar 
niet snel zullen vergeten. Het · wij menen, goed zijn voor nog 
nieuwe Prinsenpa~ is bekend en steeds het grootste volksfeest. Als 
wij zullen.proberen om samen met ... we ·dan op dinsdag 1_2 februari 
hen wederom een geweldig feestje afsluiten met het traditionele pop 
te bouwen; Ik"wèîis Prins Johan 1, · - .:verbranden; hopen wij dat Carna
Prin~es Elly en hun beide kinderen . val 2002 als geslaagd in onze ana-
alle succes toe en ben er van len kan worden bijgeschreven. 
overtuigd dat het zal lukken. 

Programma 2002 
In tegenstelling tot andere jaren 
hebben. we voor 2002 een lange 
periode om onze vaste programma 
onderdelen te plannen. Zo zal het 
Klotgemul dit jaar op twee zater
dagen en een zondag worden ge
houden. Hiennee hopen wij te 
voldoen aan de jarenlange wens 
van vaste bezoekers om ook eens 
op zaterdag naar de Vierspan te 
komen. Voor een aantal, interne, 
·activiteiten kfijgén ·wë mëer tijd. 
Het kan allemaal wat ÎÎlinder hec
tisch ingepland worden. De op
tocht zal een uur vroeger starten 

\IO 

44 jarig jubileum 
In mei zullen we het 44 jarig jubi
leum gaan vieren. De organisatie is 
inmiddels in volle gang. 
Diverse activiteiten worden mo
menteel uitgewerkt en in vaste 
vormen gegoten. Een druk week
end met voor ieder wat wils. De 
commissie zal u uitgebreid infor-
meren. 

Wij zijn er klaar voor en hopen u 
tijdens de voorbals, de optocht of 
andere activiteiten tegen te komen 
en wensen u daarbij veel plezier. 

ALAAF 
Vorst Henny 

BURGEMEESTER DAANDELS 

U hebt Carnaval 2001 in Deurne 
bewcht en woonde nog elders. 
Hoe hebt u dat;ervarèn? Wij heb
ben in ieder g~UJ kunnen zien, 
dat u uw gezin daarbij hebt be- . 
trokken. 
De ervaringen voor mij en mijn 
gezin waren zeer positief. Niet 
alleen binnen het Peelstrekelrijk, 
maar ook binnen de Prinsdommen 
in de gemeente Deurne die ik tij
dens die dagen heb bezocht. Op 
twee Prinsdommen na is het me 
gelukt de hele gemeente te bezoe
ken. 
Weliswaar was het op en neer 
rijden een extra belasting, maar 
daarmede zijn onze positieve erva
ringen geenszins beïnvloed. Wij 
hebben veel mensen leren kennen 
in een ontspannen sfeer en zoals 

reeds opgemerkt niet alleen in de 
Deurnese wijken. maar ook in de 
kerkdorpen. 

Is u tijdens die dagen iets opge
vallen of echt bijgebleven? 
Niet alleen binnen het PeelStrekel
gebeuren, maar ook onder andere 
tijdens het sleutelafhalen Îs bijge
bleven de rol die deP.R.-Cie in het 
carnavalsgebeuren speelt. Ook al is 
het niet geheel geregisseerd of 
georganiseerd, er gebeurt toch wat. 
Daarnaast is het sleutelafhalen 
door alle verenigingen op_ zater
dagmiddag op de Markt in Deurne 
een uniek gebeuren. Het geeft toch 
een onderlinge binding. Daaraan is 
in 2001 de sleutelteruggave ge
koppeld op zaterdagmiddag na 
carnaval. Het is mij opgevallen, 
dat dat toch ook een extra waarde 
heeft en een ·versterking naar el
kaar toe. 

\'. ,, 
~ 

Venvacht u, nu u ook inwoner 
van Deurne bent,· carnaval in 
Deurne anders te ervaren? 
Daar ga ik niet ;van uit. Nu wij hier 
wonen, leeft de overtuiging dat wij 
daarvoor meer tijd hebben. Ook 
kunnen wij meer aandacht geven 
aan de wijken en kerkdorpen. Niet 
alleen wij vinden dat belangrijk, 
maar wij hebben ook gemerkt dat 
de gemeenschappen dat waarderen. 

Is er een evenement waar u speci
aal naar uitkijkt? 
Natuurlijk zijn er verschillende eve
nementen waar je naar uitkijkt. Het 
ene evenement wat meer als het 
andere. In het Peelstrekelrijk is een 
bezoek aan het Klotgemul en Gala
avond de moeite waard. Zeker ook 
als het plaatselijk gebeuren op de 
korrel wordt ge_nomen. 

Hebt u een verschil ontdekt tussen 
het carnaval in uw vorige en huidi
ge standplaats Deurne? 
In Deurne is spFake van een echte 
Oost-Brabantse mentaliteit. In de , 
gemoedelijkheid is er geen verschil. 
Binnen de Oost-Brabantse mentali
teit is sprake van een grotere toe
gangkelijk11eid van de bevolking. Ze 
komen eerder uit zichzelf en zijn 
ontvankelijker. 

U bent nu ruim een jaar in Deurne. 
Hebt u nu wel iets kunnen ontdek
ken wat echt des Deurnes is? 
Het verblijfbinnen de Deurnese 
gemeenschap is nog tekort om hier 
een zinnig woord van te kuhnen 
zeggen. Vanzelfsprekend is de 
Deurnese gemeenschap een andere 
dan elders. Dat geldt voor elke ge
meenschap. Iets wat echt naar mijn 
gevoel alleen voor Deurne geldt, is 
niet opgevallen. 

Gehele jaar bezig 
Natuurlijk zijn er versprekingen, er 
wordt gehakkeld en probeer je je 
zo goed als het kan verstaanbaar te 
maken of de aandacht vast te hou
den. In eerste instantie dacht ik dat 
de werkzaamheden van een vorst, ' 
een aantal uren per jaar zouden "' 1 

gaan kosten, echter als vorst der 
Peel strekels ben je het gehele jaar 
met Carnaval bezig. Een leuke 
b~zigheid die inderdaad veel tijd 
van je yergt, maar al,s j~ . vooraf en 
tijdens Carnaval zoveel mensen 

-~ plezier . ziet hebben. is al_die tijd 
die je er ·aan gespendeerd hebt, 
geen nutteloze geweest. Het vorst
schap der Peel strekels heb ik jaren 

. vervuld en het was, voor mijn 

. c·~. ' ·'· . ' ' gévoel, tijd om plaats te maken 
Voorafgaande aan de onthulling -~ · voor een nieuwe vorst. Als je te-
van het nieuwe .Prinsenpaar in het · . rugtilikt' op al die jaren moet ik 
Peelstrekelrijk werden aan Henny constateren dat het een genot was 
Manders de veren behorende bij om met al die Prinsen en Prinses-
het vorstscl1ap der Peelstrekels sen samen te werken. In al die tijd 
overhandigd: het moment waarop . heeft er niet een geklaagd over het 
de Peelstrekels een nieuw vorst feit dat Carnaval tegen was· geval-

. hadden, althans voor het 'kerk- len. Tevens was er een vlotte sa-
volk ·, zoals ik het ~aar noem. menwerking met het Bestuur en 
Echter, achter de schermen had mijn maten van de Raad van Elf, 
Henny de afgelopen maanden mijn ook zeer zeker met hun part~ers. 
taken r~ds overgenomen. 

Nachtelijke dropping 
Ïk'kan Iile nog goed herinneren dat 
Geerd Jansen, destijds voorzitter, 
mij tijdens een nachtelijke drop
ping vroeg. of ik, als opvolger van 
Gerard Geurts, het vorstschap der 
Peelstrekels op mij wilde nemen. 
Gedurende die· bewuste wandeling 
heb ik de nodige twijfel gehad of 
ik het wel aan zou kunnen. Na een 
nachtje slapen heb ik Geerd gebeld 
met de mededeling dat ik wel 
wilde proberen om het vorst-schap -
op me te nemen. En dan ga je 
samen met je voorganger aan de 
slag om de zaken over te.dragen. 
En dan op een gegeven moment 
moet je er aan geloven en voer je 
tijdens een activiteit van de Peel
strekels de presentatie. Na afloop 
van deze eerste keer word je door 
Bestuursleden gecomplimenteerd 
met de presentatie en dat doet je 
goed. Na verloop van tijd krijg je 
meer ervaring met presentere!1, 
krijg je meer zelfvertoruwen en 
loopt alles vlot. 

Vertrouwen 
Destijds maakte ik tijdêns lnijn 
eerste toespraakje de opmerking, 
dat ik het vertrouwen, wat de Peel
strekels in mij stelden om hun 
vorst te worden, niet wilde be
schamen. Hopelijk is dit ook niet 
gebeurd. 
Nu ik de stap gemaakt heb om toe 
te treden tot het Bestuur, kan ik 
Carnaval eens van de andere kant 
van het podium beleven: lekker in 
de schaduw en niet in het voetlicht. 
ag ik dan tot slot, eenieder die, op 
welke manier dan ook, mij heeft 
ondersteund, mij behulpzaam is 
geweest, met mij heeft samenge
werkt, hartelijk danken. 

ALAAf<, 

Hans van Bommel 
Bestuurslid en ex-vorst Peelstre
kels 

: Hebt u voor uzelf nu al het gevoel Wat zou u tegen De Pee/strekels en 
de Deurnenaar te kunnen karakte- hun 'Strekelinnekes en Strekels voor 
riseren? Carnaval 2002 willen meegeven? 
Dat gevoel is er (nog) niet. Daar is Maak er in ieder geval en zeker in 
nog enige tijd mee gemoeid. Om 2002 een verbroederingsfeest van. 
enkele trefwoorden te gebruiken, is Het jubileumjaar laat daarvoor de 
te denken aan: mentaliteit of van je ruimte. Carnaval wordt in 2002 in 
hart geen moordkuil maken. En een korte tijd gevierd. In mei kunnen 
soms: een te bescheiden opstelling. we dat nog eens overdoen, zeker als 

ook de andere zes verenigingen hun 
9pwachting komen maken. "--------------------• Uw advertentie Prijspakker? 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 DE NICO FRANSEN BOKAAL 

L Wordt uitgereikt voor de leukste, carnavaleskste advertentie ----------------------7 
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DE ACCOUNTANTS, BELASTING-ADVISEURS EN JURISTEN VAN ABAB 
VORMEN-.GEDEGEN 1ADVIESTEÀMS. . . 
GEBODEN·' O.PLOSSl.NGEN ZIJN:-· STERK TOEKOMSTGERICHT. 

. . . l' 

.. .• 

ÓNZE SLAGVAARDIGE ADVISEURS LOPEN GRAAG VOORUIT OP' OE 
. ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT EN ZIJN TOEGERUST:MET Sl?ECIFIEKE 

KENNIS EN ERVARING OM U EN UW ONDERNEMING MAXIMAAL TERZIJDE 
TE STAA~ ' -. · - . ". · : '.: . " . 

. . ~ 
• f' .> 

~ J ,-, ~.... l ~ .I· ,( • 'I' i \' \' " 

. . 
'~ · . . ' ~ " . , .;.·.(" 
~ Wi'L T u MEER -,INFORMATIE OVER DE DIENSTEN VAN ABAB? BEL DAN' bNS 

. KANTOOR IN DEURNE AAN DE POORT 6, TELEFOON ·04g3_ 3271 .1:1 . ·. 
,/· •) 

' ',,' 
" .•. . ' I 

A -.::::> . A -Ö . _· "" . 
~ -

• ACCOUNTANTS - BELAST.IN d AOVISEURS-.JURfSTEN 
• • .• i •• 

Professforieel in ' alle .eenvou·d _:. 

· ABAB Deurne, De Poort 6, 5751 CN Deurne. 

tel. (0493) 327Î J 1 fax. (0493) 327!00 internet: www.abab.ni 

Luxaflex.+H · NIET DE GROOTSTE . ~PÈCIAALZAAK FOUNDATION~ - LINGERIE 

é:leco 
HOME 

. ; 

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

WEL DE B'ESTE 

'~ ~~ · - -~~ ~~ 
~ ... ;. '"·'J •/ 

:'. 

- ·. 

AUTORIJSCH00L 
T JEU PHILIPS 

STATIONSSTRAAT 19 
TEL. 049,3-313831 - DEURNE 

~.~~ ... : . " " : ;:;;~ ~ 

· ) Pieternel.' .. 
Elastische therapeutische kousen 

Maatwerk confectie - Borst protheses 

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

Voor gezond brood 
en vers gebak!! 

ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ 

Floreffestraat 7 Someren tel. 491590 
Liesselseweg 16 Deurne tel. 312518 

"De Meent" - Heiakker - Deurne 

internationaal transportbedrijf 

jan verhaegh b.v. .. ·VOS 
voltstraat 22 - postbus 77 
5750 ab deurne - holland 

tel. 0493-353310 
fax 0493-353311 

NELEMANS 

relatiegeschenken 

,, eendracht 7, 575 1 sb deurne, holland · : telefoon: 0493 · 315314 

postöus 55, 5750 ab deurne, heiland telefax: 0493 - 317355 

· STOFFERINGEN ' \ 

onze schowroom 
kerkstr 32 d 

0493-322719 
06-53725116 

open vrijdag 10.00-21.00 uur zaterdag 10.00·16.00 uur 

8 
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IM 'DAT ZIEN •• ~ ~ ME - GAKIEN! . 

Het Sleutel afhalen zal er dit jaar een stuk.;anders uit komen te zien: het enige dat · 
hetzelfde blijft is de aanvang: 15.00 u en 'de locatie: de Markt van Deurne. Tot zaterdag 
9 februari 2002! 

------
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.. 
· .!' ".....: SERVICE 

24 uurs Truck- en Trailerservice 

SERVICE 
Tel. 0493 - 31 33 72 

06 - 53442788 

· . . BEDRIJFSWAGENS DEURNE 
,':, 

' 

l ... \"" 

: --,JAN TOOROPSTRAA T 5 
~ ~ ~· 5753 DK DEURNE ·· . · · 

,J' .;;·_, '·<. ·~. . • • • . • 

VOOR AL UW TRUCK- & TRAILERONDERDELEN 

077 - 3870737 ' 06 - 53442788 

W~O,.~&\( 
Postbus 65 · · 
5750 AB Deurrie '' ·· ., 

Florijn 3 (industrieterrein Rijt -West) \ 
5751 PC Deurne 
Nederland t .. · 

,, 

Telefoon · +11 (Ó)4·93 314884 
Telefax +31(0)493311885 
E-.mail ·: info@walker,nL· 
Internet ·. w.ww . .walk~r.nl • . • " 

H. van Ti/bu',.g v.o.; 1 

• in- en verkoop 

Dukaat 1 '' 

5751 PW DEURNE 

/ autobedrijf 

onderhoud & reparatie 
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·~ KLOTGEMUL 

' l 

D b tant 'S De Nötjes op Klotgemul 2001 . . '. . · d H l 
r:~ . ~'r . a:hterste rij: Marlies Verdonschot, Gon Hendriks, Jeanne va,n qe_Mortel, Anja Kwfers, Cpro!Bzen v;in.

1 
er u st, 

- . · J Cl d- OOYting Zittend v r n / Karin ]àcobs Rzan van Osch en 1 vonne van 1Jmme . . Trees Brilggenwirt 1 en au ia . . - · - · •• . : .~ , 

Terwijl u ~it ~tukje lèest in deze 
camavalskrant;izijn wij zo goed als 
klaar met de voorbereidingen van 
het lOe KlbtgemuL Wij hebben 
opnieuw een kéur van Deumese 
artiesten. vele bekenden, en ... een 
nieuwkomer. In willekeurige · 
volgorde treden op: de dansmarie
tjes; Op 't nippertje; Prinsengarde; 

bedanken voor hun vele werk en - ··': ' ' 

·: Orakel; Toon van de H€yden; 
Tigger bitter wete; Nèxt Two; 

~ " t-< _."_ .1" 

goede inbreng de afgelopen jaren, 

zij zijn beiden dit jaar gestopt als 
commissielid_ Gelukkig kunnen we 
dit jaar rekenen op Marcel Kooien 
èn Henny Manders als tijdelijke 
plaatsvervangers_ Rest ons nog 
vanaf deze plaats alle artiesten en 
medewerk(st)ers te bedanken voor 
het vele werk wat tijdens de voor
bereidingen 

Naw de wir en zesstuks. -
. "' 
~ Wisselende -volgorde 

, . en uiteraard op-de Klotgemulavon
d~n zelf zal verzet moeten worden 
om er wederom een geweldig feest 

. Net als vorig jaar 2lul1en de llities
.., . t€n iedere avond) n wisselende 

volgordenptreden, uit de nabe-
t . schouwingèn m ~ t de . 

artiesten bleék ruit dit erg goed was 
bevallen. Zoals elk jaar· weer 
blijkt, is 'çie zatérdagàvond favoriet 
biLde Pee~strek e ls be zaal heeft 
eçhter ,een beperkte capaèiteit, 
waardoor veel bezoekers uit moe
ten wijken naar de vrijdag of de 
zondag. ·Na goed overleg met 
bestuur en artiesten is hier dit jaar 
een oplossing gevonden_ De Klot
gemulavonden zullen over twee 
weekenèl~n verspreid worden, nl. 
zaterdag '12, zaterdag 19 en zondag 
20 
Januari. Uiteraard kan dit gereali
seerd worden door het feit dat we 
reeds in November de Prinsont
hulling hebben gehad, hierdoor is. 
er meer tijd ontstaan voor de diver
se activiteiten. We zullen zien hoe 
het bevalt! 

Stipt om. half acht 
Alle avpnden zullen net als het 
orige jaar om stipt half acht be

ginnen. Dus zorgt u ervoor om 
tijdig aanwezig te zijn, zodat u 
niks zult missen. De muzikale 
ondersteuning zal dit jaar, alledrie 
de avonden, in handen zijn van de 
welbekende Hosbengels, onder 
leiding van Jan v_d. Loo_ Voor de 
presentatie tekent ook dit jaar onze 
inmiddels zeer bekende "aanel
kaarprater" Bert v_d_ Broek. 

Coen, en Karin bedankt 
- Via deze weg wil de klotgemul
comrnissie Coen van de Berkmor
tel en Karin Ahout-Wertz hartelijk 

\ 
\ 

van te maken!! 

Namens de Klotgemulcommissiè, ' 
Tineke Jansen. · ·, ~ · · · 

OPSTEKERS 

1992 Sjef Geerts* 
1993 Klaas Vogel 
1994 Sien Verbaarschot 
1995 Geerd Jansen 
1996 l\farcelvanNunen 
1997 Jan Hoeben 
1998 l\f i.es l\fartens 
1999 Henk Bijnen 
2000 Han Wouters 
2001 Petro Lijsten* 

* uitgereikt op de gala-avond 

· De opsteker is een initiatief van de .. 
"f.R.!Cie en voor het eerst uitg~reikt 
in 1992. Vanaf 1993 wordt d ~ on
derscheiding uitgereikt op de zater
dagavond van 't Klotgemul._Belang
rijkste criterium is het achter, de 
schermen actief zijn voor carnaval 
in Peelstrekelrijk. 

Data Klotgemul 2002 

Zaterdag 12 januari 
Zaterdag 19 januari 
Zqndag 20 januari 

' Begin alle avonden: 19.30 u. 

U & uw GSM: Gezellig uit! 

) 

Het begin . 
Hoe ging dat oo)\. alwei:r 10 jaar 

· geleden. 9a1a-avoml. Na het optre
den van een aantal artiesten kwam 
de P.R./Cie. op het podium. De 
eerste opsteker zou worden uitge
reikt. Wie zou deze krijgen? Een 
hiitt kwam; een van dé P.R./Cie 
leden kwam aangedragen met het 
voor ons bekende koffer. Het kle
dingkoffer en jawel de beheerder 
van dit werd voor zijn verdienste in 
het zonnetje gezet. Sjef Geerts was 
het die de eerste Opsteker in 19.92 in 
ontvangst mocht nemen. 

;t. - . 
En nu 2001_ , .,;;: , 
Het Klotgemul is een niet meèr-ii&het 
progranuna 'weg.te denken onderdeel
van de vooravonden van Carnaval. Na 
1992 volgden nog velen· welke de 
Opsteker opgespeld kregen_ 
Voor allen een welverdiende pluim 
(steek). Dit jaar waren er drie Klotge
mul voorstellingen en wel op vrijdag, 
zaterdag en zondagavond_ Helaas kon 
ik op vrijdagavond door familieom
standigheden niet aanwezig zijn. Dus 
niets vennoedend gingen wij zater
dagmiddag naar de seniorenmiddag. 
Wel wat laat maar de omstandigheden 
waren hier naar. Wie kom ik daar in de 
gang tegen, voorzitter van de Peelstre
kels en tevens P.R./Cie lid Wim Ber
kers. Als eerste stelde hij mij de vraag 

D'n ·o.psteker ·201.1. 
Pe,tFo..Leijsten·· 

hoe het was aan het thuisfront en 
vervolgens of ik vanavond wel aanwe
zig kon zijn op het Klotgemul. Vol
gens plaruring zouden wij , Anja en ik, 
daar zijn. Verder geen vragen. Toch 
begon ik 1nij wat, afte vragen, zou het 
waar zijn. Zou ik in de voetsporen van · 
mijn voorganger Sjef Geerts geraken? 
Na een kleine v"rgadcring van enkele 
P.R./ cie. leden werd ik apart geroe
pen. Met de vraag hoe ik er tegenover 
stond om vanavond de Opsteker in 
ontvangst te nemen. Natuurlijk was ik 
verrast en wilde dit even met Attja 

-overleggen. Ook deze was verrast , en 
na e1üg overleg hebben wij besloten 

·' om dit progtairunapnderdeel te doen 
laten plaats vinde1~. 

Het was zaterdagavond en wij togen 
naar de Vierspan. Ik de hele avond in 
afwachting van het moment. Maar 
helaas er gebeurde 1riets. Avond afge- · 
lopen. Er kwam een herkansing op 
zondagavond. En jawel daar kwam de 
P.R./Cie. op het podium. Leon Ver
donschot, ex prins Leon, nam het . 
woord_ Enkeje lovende woorden wer
den gezegd over de persoon welke dit 
jaar de Opsteker opgespeld kreeg. Ex 
prins Leon had deze persoon van zeer 
nabij meegemaakt. D'n Opsteker 2001 
had er voor gezorgd dat hij er altijd 
goed opstond tijdens zijn prins zijn. 

Hij was altijd op tijd en correct. Hij zei 
D 'n Opsteker 2001 kwa1h wel 10 x 
alles keuren of mijn cape, veren e.d. 
wel goed zaten. Hij was een geweldi
ge adjudant. Opsteker 2001 is Petro 
Leijsten. Daar stond ik dan, gelukkig 
snel genoeg met At\ja, midden op het 
podium. D 'n Opsteker werd ·opge
speld. Ondanks de lange tijd die ik had 
om mij voor te bereiden voor mUn . 
woordje tot de P.R./Cie. viel dit niet 
mee. 

Verder 
Ik wil vanaf deze plaatS als eerste de 
P.R./Cie. bedanken voor deze onder
scheiding. 

Ook wil ik zeker mijn vrouw Ail.ja e1i 
kinderen Robin en Sjoerd bedanken 
dat zij mij de gelegenheid geven om 
samen met hen en alle Peelstrekels en 
Peelstrekelinnekes Carnaval te vieren. 
Ook wil ik als laatste de familie dank 
zeggen dat zij mij onder moeilijke 
omstandigheden toch in de gelegen- \ 
heid hebben gesteld om deze onder- A 

scheiding in ontvangst te kmmen 
nemen. Verder garu1 dat doen we met 
veel plezier.. En ik hoop dat we in 2001 
en 2002 weer vele mensen ,kum1en 
verblijden met Carnaval. 

Opsteker 2001 Petro Leijsten 
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DESIGN 

PRE-PRESS 

PRESS 

AFTER-PRESS 

DRUKKERIJ 
KEIJZERS 
DEURNE 
OUDE LIESSELSEWEG 25 - 5751 WN DEURNE 

TEL. {0493} 31 23 81- FAX {0493} 32 04 66 

HOUTEN SPEELTOESTELLEN 

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

MAATWERK IS MOGELIJK 

.... . 
' . 

"'fU\NCENTRUAt 

. CóPpelmihs 
HelmondSeweg 1'Î8 * 5751 PH Deurne 

Il ~ F"ORUTVAERWNERsK•NEGSN•Nou
8
smv'E lr * Te.I. 0493-321825" Fax 0493-31~92 * 

Gr~11e ' á~iï~ï :;;.-::-575j-pË-CiCÜrr1eTi!I. 0493-326070 

babyspeclaa1zaak 

Timmerwerken 
Walter Donkers 

:r:~;~)' \ 
·---~ 1 • 

Voo,aluw~lll 
Trappe~ ~ 
Ramen Dukaat 15 

Op zoek naar een babykamer, kinderwagen, 
kleding of een kraamcadeautje groot of klein, 
dan moet u bij "Pebbles" zijn. 

Molenlaan la, tel.0493-354740. 

Stationsstraat 27 - Deurne 
Tet 0493-312091 

Kluisstraat 1 - Helmond 

Varkenshandel 

Deuren 5751 PN Deurne 

van den Eijnderi 
Liesselse~eg 214-a 
Tel. 3103·50 Fax. 320406 
06-53393363 
http://www.awi.nl/vde/ Kozijnen Tel. 0493 315059. 

Fax 0493 316515 

/G~i 

(. ":· ' ::;: ~AlOe 
Naturino 
Jochie 
Wo\\y 

kinderschoenen Pinoc..c..hio 
Iac..ove\U 

5tationsstraat qq Ye\\owCab 
5751HD Deurne Rïc..osta 
fel: o~q3 - 31683q B\ac..k 5tone 

WEl.JER 

AANHANGWAGENFABRIEK 

LEEMBAAN 10 
Deurne 
Tel: 0493 - 317938 
www.weijer.nl 

~ aldenzee b.v. - ._ aannemersbedrijf 1 1 de urne 
'n bouwbedrijf op maat voor: 
nieuwbouw, renovatie, onderhoud, machinaal timmerwerk 

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

P.Achten 
Transmissieservice 

Voltstraat 24 
5753RL Deurne 

Tel 0493 - 31 09 51 
Fax 0493 -3109 51 

,. EveFCare 
adviescentrum voor financiële zekerheid 

" , 

Pensioenen 
Financial Planning 

Hypotheken 

Stationsstraat 110 -A 
Postbus 232 5750 AE DEURNE 

tel. 0493-314646 
f ax.0493-318348· 

. , 

1 

1 
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1977 Piet van Dijk (t 1993) . 
1978 Frater Francino 
1979 Cor nn den Broek (t 1983) 
1980 Piet van Hoek (t 1989) 
1981 Pater Rompa (t 1994) 
1982 Noud Huizing 
1983 Jan Lichteveld 

. 1984 Mien Valkenburg 
1985 Pieter van de Loo 
1986 Henk Bijnen 
1987 Cor Briiggenwirth 
1988 Sjaak Obers 
1989 Anny Berkers 
1990 Peter van Oosterhout 
1991 DiFk Koster 
1992 Theo Lokin 
1993 Leny Kuij11ers 
1994 Martien Yan den Broek 
1995 Gerard Geurts 
1996 Hans Keeren 
1997 Fons Vullings (t 2000) 
1998 Toon Manders 
1999 Fridus de Wit 
2000 Ties Verbaarschot 
2001 Ger Achterberg 

L - S.trekel van het ·H ~ · a• ~ r 2001 

.. Ger. Achterberg : 

Zaterdagavond 17 februari 2001 
zou de Strikkel van het jaar 
bekend gemaakt worden. Op die 
dag waren Janny, mijn vrouw, 
en ik te gast op een grote reünie 
ter ere van het 55 jarig bestaan 
van de carnavalsvereniging "'t 
Mombakkes" in Gennep, mijn 
geboorteplaats. 

Zaterdag niet, dus zondagavond 
gingen wij naar de Gala-avond van 
de Peelstrekels. Zoals altijd ver
dwijn ik dan een of twee keer naar 
buiten om van een klein sigaartje 
te kunnen genieten, ook deze keer 
dus. Ineens werd ik bij de buiten
deur in de kraag gepakt en met 
enig geweld de zaal ingetrokken. 
Nog steeds had ik niets in de gaten. 

Toen ik de trap van het podium op 
moest werd het me langzaaHI dui
delijk wat de bedoeling was. 
Waarom ik, ik kon me een groot 
aantal mensen voorstellen die er 
naar mijn mening veel eerder voor 
in aanmerking zouden moeten 
komen. Maar ja, het zij zo, je laat 
dat alles maar rustig ovér je heen 
komen. 

Goed huwelijk 
Janny wist ervan, en ik·dacht nog 
dat we zo'n goed huwelijk hadden 
en elkaar alles vertelden. Dus niet. 
Alle~ bij elkaar was het een grote 
verrassing en na van de schrik 
bekomen te zijn was ik er best blij 
mee en trots op. En als je daarna 
nog door de hele P.R./Cie. met hun 

dames wordt toegezongen met het 
prachtige lied "Wordt lid van den 
Boerenbond", dan kan carnaval 
·niet meer stuk. ;>;~ . :~. : 

Aan degenen die aan de verkiezing 
meegewerkt hebben zeggèn wij : 
hartstikke bedankt, we hebben er 
de hele carnaval van genoten. 

Het wár goe! 

Groetjes, 
Entotcarnaval2002 

Ger Achterberg. 

"Geen Tata?" 

"Midden in de winternacht ging de HEMA open .. " 

. ' 

PR·QGRAMMA GALA-AVÖ'NDEN 
Zatèrdag 2 (20.00 u) & Zondag 3 februçri (19.30 u) 

Robert van lamoen 
ZEMAC 
Maarten van Brug 

Henk van der Heijden 
UM &'UM 

Kees Verhuist 

Dansact:NEXT 2 

Op zaterdag uitreiking Strekel van het jaar 
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mèrge~oet 
wel goe ete, 
zeker naw .. 
en daorvur 
gaode naor 

1 . 

r 

''lk.vraa.g . ~et 
gewoon aan 
BouWCénter'~ 

Bo·. u' w· Cen· te. · r ·~\:~ 1 Van HoRna :tttli t.JµU 
Van Hopp.e Bouwmaterial~n B.V" Koperslager 20, ind. terr. de Haagdoorn, 

postbus 18~, 5520 AD Eersel, telefoon 0497-516905. 

1 ~ , ........ ,._ van den (1 ~· ,,1;- Al jaren vooraan in kwaliteit en techniek. met een 

i He uv e ,_. - .. totaalaanbod van stukadoors- 8. afbouwwerken . 
l , . 

. • . 

óql< lokaal ster~ ] f _-
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· Wintersporte~~ .oggèlet U ! 
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SIEBERS VOEGWERKEN 
' •· GEVELREINIGING 

RESTAURATIE 

A. DE WIT bv 

Leembaan 1 t/m 3 Deurne 

Telefoon: 0493 - 31 77 77 

Peellands groots te 

speciaalzaak in: 

Skipakken, broeken 

Skidragers, skiboxen . 

Sneeuwkettingen 

1 

! 
i 
1 

1 Atalanta 22 
· 5754 DW .Deurne 

Tel.: 0493 - 32 28 08 
Fax: 0493 - 31 82 42 
Mobiel: 06-22 52 83 49 

i 

1 

- - -·:. ~ 1; - ·· - - - - .- - - - ... 
1 

1 
1 
1 . 

1 
1 

~ .....____ 

1 

, 
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·'" .·".' 

•• • • 

PLEK DIZZE TEKST OP 'N BURDJE EN ST~K 'T Ml DE CARNEVAL ZO M~~ EN DAN UMHOG." PROOSTI 

KIEK, DES NOG US KLOARE TOAL. " EN KOMMUNISERE IS KREK WOAR TARGET ADVERTISING KEIGOE IN! WILDE GAA I NAAW OOK ZOIETS SKóNS. 

KOM DAN US UNNE KAIER Ml ONS PROATE. GE KANT ONS VAINE AN DEN REEKSENAKKER 3 IN DEURZE , TEL.' 0493-3 11 727, FAX ' 0493-310S9S 
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Opstellen: Derpsestr., Tramst;r., Start: 12.30 ~ 
Stationsplein. Route: Stations. Opstellen: Derpsestr., Trarnstr., 
plein, Spoorlaan, Stationsstr. , Stationsplein. Route: Stations-
Markt, Visser, Kruisstr. , Kerkstr. , plein, Spoorlaan, Stationsstr. , 
Molenlaan, €pastr. , Molenstr., Markt, Visser, Kruisstr., Kerkstr. , 
ontbindin Markt Molenlaan, €pastr., Molenstr , 

Als we een blik terug werpen naar 
2001 kunnen we niet anders· dan 
stellen dat we een nagenoeg per
fecte optocht hadden. De meeste 
deelnemers worden er zich van . 
bewust dat het menens is wat be
treft het alcoholbeleid. De samen
werking, voor het eerst dit jaar met 
de Pottenbakkers, heeft geresul
teerd in een gezamenlijke aanpak 
van de optochtproblematiek. De 
gegevens werden uitgewisseld en 

. de Pottenbakkers kwamen op stage 
in het Peelstrekelrijk. Omgekeerd 
zijn wij in de keuken gaan kijken 
in het Zeilbergse. Niks mis mee, 
een breder draagvlak en een goede 
verstandhouding onderling. De 
manier van prijsuitreiking was een 
gok. zouden de deelnemers wel 
terugkomen? Achtérafkunnen we 
stellen dat de uitreiking 's avonds 

een grandioos succes was. De 
kinderen kregen meer aandacht 
wat erg op prijs gesteld is. 

Veiligheid en kwaliteit 
We zetten de ingeslagen weg 
voort, de schouders eronder en we 
gaan voor een megafantastische 
optocht in het Peelstre"k:elrijk. De 
inspectie vooraf en de eventueel te 
.geven adviezen van onze optocht
commissie zal onverdroten door
gezet worden. De deelnemers 
kunnen met al hun vragen terecht 
bij die teclmische commissie. 
We merken dat de deelnemers dit 
erg waarderen. De telefoontjes · 
van: ·'heij, kom us kiejke, want we 
hebbu een probleem, haaj is t~ hög, 
haaj is te b,ri, wà mugge we wel, en 
wà mug nie", worden allemaal 

beantwoord en de teclmische 
commissie gaat-regelmatig op 
route. We zijn er qua veiligheid 
enonn op vooruitgegaan. De 
meeste deelnemers kunnen ook 2 
uur zonder alcohol, enkele exces
sen daar gelaten, maar we melken 
dat men elkaar hierop aanspreekt. 
Langzaam komt het besef bij de 
deelnemers dat ze trots mogen zijn 
op hun creaties. Het publiek rea
geert hier weer positief op. 

Euro 
2007 zal in het teken staan van de 
Euro. Met de onthulling konden 
we dit al zien en we zetten de eu
rolijn voort met het motto van de 
optocht:.. .ding flof bips ... 

Andere aanvangstijd 
De qptocht op carnavalszondag zal 

om 12.30 uur van start gaan, dit is 
een uur vroeger dan andere jaren 
zodat de deelnemers niet in de 
schemer naar huis moeten. We 
hebben de veiligheid hoog in het 
vaandel dus ook hier besteden we 
meer aandacht aan. 

Prijsuitreiking 
De uitreiking zal op dezelfde ma
nier gaan als vorig jaar, dus in de 
middag voor de kinderen en in de 
avonduren voor de grote deelne
mers. 
Vanaf deze plaats wensen we de 
deelnemers en wagenbouwers veel 
succes en tot ziens op Carnavals
zondag om 12.30 uur in het cen
trum van Deurne. 

Alaaf. 
De Optochtcommissie 

ontbindin Markt 

Optochtmotto 
''DINGFLOFBIPS'' 

"---------" ATTENTIE 
Vanwege de gevoelig
heden rond MKZ, Le
gionella, BSE en het 
terrorisme zullen alle 
uitingen die daarop 
betrekking hebben uit 
~e optocht worden 
geweerd. Daarnaast is 
vastgesteld dat ge
luidsproductie boven 

·de 80 DbA uitsluiting 
van deelname aan de 
optocht tot gevolg 
heeft. 

... _________ " 
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TAXI TOURS 
HARRIE· HEBBEN 

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

1 

1 '"""'". 

1 

! -

1 

1 ... 

M 

; . 
. ' 

Is lopen voor u een bezwaar, " .. -- . 
Bel dan Harri.e !::lebben máai.'' 

• · -'Här-riê rijdt'voor iede're kla·nt · · .. · 
.in binnen- en· buitenland. · 

Wilt u met de bus mée, 
· Bel dan:· 342342 · · 

Snoertsebaan 22, 5757 PB LIESSEL 
Tel. (0493') 342342, Fax (0493) 342~47 

Sp(·d;1.1l,.aak in <'XdusÎc.'''<' d.amcskl.-dinj!, , 
foundations, ling•~ric en l>admcxl<-. ' 

W .C . De Martinet 2 - f 
"5751 KS. OEURN[ 

T"I. 0493-314744 

Metselbedriif . Leembaan 35 
5753 CW Deurne 

1 , B .Bankers. B.V. Tel. 0493 - 316373 

1 

Comp·utersystemen 
randá,ppa ratuur 
supP{!~ '. s .. ~ . 
netwè'rken ; }.1

'' •. 

service .· ,_ 
systeembeheer 
onderhoud 
reparatie 

Faxnr.: 0493-320409 

. Kijk voor de aanbieding op het internet of het Weekblad voor Deurne 

1 
! 
i 
1 

1 

1 

1 

1 

Ge kaa·nt bij ons te 
. vur ré(ht, 

. lllaar met die dó•g 
lowpe wai zelf 

nie zo récht· ... 

• • c 

\ ~
1 

: · • leroen Smulders . 
l_/M°EUBELEN 1 

J· }eroen ;Smulden Meubeien bv 

" 1 Florijn 21 
! 

5751 PC Deurne 

1 Tel. 0493 320 314 

1 Fax 0493 320 309 

Zalen Van Bussel 

Tel.: 0493-3 13 117 St. Jozefstraat 77 

.. 

.J, . -

,, "'.". 

. ". :·./· . 

' ~ . . ~~~rg- ·\.·:,' , . 

Piet Mondriàanstraat · 2 
5753 DJ Oeume 
T : 0493372643 
F : 0493322671 

www.rom~.nl 

Tel. privé: 0493-3 141 36 5753 •AS'Detirne 

~----~- ----------

. Telefoon 0493 • 35 46 33 
Fax 0493 • 35 ~6 3f 

Oude Torenweg 5 _ 
5756 AK VLIERDEN ·Deurne· 
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CL.UB 
BOSBRAND 

In de optocht van De Peelstrekels 
trekken nogal wat grote wagens 
mee. De een nog fraaier als de 
ander. De een npg meer bevolkt als 
de ander. Ik laat nu een groep aan 
het woord die al enkele jaren aan 
de optocht' deelneemt. 

De Clu613ösbrand 

Deze club bestaat uit een vrien
denclub van ongeveer 14 personen 
en is tijdens de vakantie ontstaan 
bij wijze van grap en onder het 
genot van een pot bier. Zij zijn 
woonachtig in Deurne, Liessel, 
Vlierden, Walsberg en niet te ver
geten Zeilberg. Na twee jaar als 
toeschouwers de optocht hadden 
bewonderd en eens gesprekken 
hadden gevoerd met andere vrien
denclubs hadden ze zich voorge
nomen om ook aan de optocht mee 
te doen. Wel hadden ze van meet 
af aan het idee 01i1 tnèt èen grote 
wagen mee te doen en anders niet. 

Groepsproces 
Dat was natuurlijk gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. Maar zij lieten 
zich er niet door afschrikken. Zo 
rond half november maken zij 
plannen. Ze bespreken samen het 

.onderwerp of thema. De groep wil 
in ieder geval wel een zo mooi 
mogelijke wagen om zo hoog 
mogelijk in de prijzen te vallen. 
Dit wordt dan door een persoon 
uitgewerkt en in de groep bespro
ken. In het algemeen wordt una
niem besloten en de taken ver
deeld. Nadat links en rechts de 
nodige materialen bij elkaar zijn 
geschooid, georganiseerd (in de 
goede zin) en zo, wordt half de
cember met de bouw begonnen. De 
bouw vindt in een grote loods 
plaats. Was eerst de grootste spon
sor van de groep de fam. Beijers 
uit Vlierden, dan is dat thans de 
fam. J. van Leeuwen aan het Leeg
veld in Zeilberg. In de vrienden
club zijn voldoende vaklui en 
creatieve geesten om de klus te 
klaren. Iedereen draagt zijn of haar 
steentje bij. Na een werkzame 
avond wordt bijgepraat over de 
resultaten, wordt besproken of er 

wel of niet iets gewijzigd moet 
worden. Iedereen groeit in dat 

proces. Enfin noem maar op. En 
natuurlijk konit een pilsje op tafel. 
Als carnaval fllldert wordt er bijna 
dagelijks en zélfs op zondags aan 
de weg getimmerd. 

Optocht 
Op zater<}'ag net voor de carnaval 
of op zorldag is de fJnishing touch. 
Wordt er op zaterdag nog een 
pilsje gepakt, ' s Zondags wordt de 
wagen buiten gezet en wordt nog 
een laatste test gedaan van de be
wegende delen, geluidsinstallatie 
en der gelijke. Vervolgens worden 
er gezamenlijk soep, broodjes en 
schnitzels gegeten. En dan begint 
het waar alles om begonnen is: het 
vertrek naar de opstelplaats en het 
meedoen aan de carnavalsoptocht 
in Deurne. Tijdens het opstellen 
maakt de groep zelf een vergelij
king van hun creatie met die van 
anderen. Of hun onderwerp of 
thema goed uitkomt. Proberen ze 
hun kansen op een prijs in te 
schatten, kortom zij zijn bezig met 
hun eigen sfeertje. Is de optocht 
eenmaal op gang dan genieten ze 
van de reacties uit het publiek. 
Neen niet alleen van hun familie of 
vrienden, maar ook van vreemden. 
Hun voornaamste drijfveer is toch 
het zelf meedoen. 

Prijsuitreiking 
Als de wagen in de stalling staat, 
gaan ze naar de prijsuitreiking. Zij 
zijn benieuwd. Hoe hebben ze het 
er af gebracht? Hoe de anderen? 
Hoe hun vrienden en kennissen? 
Buiten Deurne doen zij mee in de 
optocht op maandag in Vlierden en 
Zeilberg. Op dinsdag doen zij mee 
in het Limburgse Griendtsveen. 
Als het kan, nemen ze ook nog 
deel aan de halfvastenoptocht in 
Maaseik. Carnavalsdinsdag slui
ten zij af in Liessel en gaan ze met 
z'n allen eten. Wat hun daarvan is 
bijgebleven, dat de eerste jaren het 
eten duurder was dan de materia
len. In de loop van de jaren hebben 
ze veel geleerd en zijn ervan 
overtuigd nog veel te kunnen leren. 
Ook hebben ze veel lol. 

...... ><( > 

Zittend v.r.n.l.: Anne-Marieke Meulendijks, Linda Boers, Anny Be1*ers, Karlijn Berkers. 
Staand v.l.n.r. :Anne -Mijke Berkers, Lieke van Bree, Sarah Smulders, Joska Gloudemans, Inge Meulendijks, 

/ .Esther van .de Einden, Corinne van d~ Mgr(e/. 

Afgelopen Jaar tijdens de laatste Gezellige dansgroe1> 
gala-avond hebben wij met de Genoten heb ik van w 'n ontzet-
showdansgroep "Nexf' afgesloten tend hechte, gezellige dansgroep. 
met onze laatste dans "Lefs get Ik had de eer hen negen seizoenen 
loud'' van Jennifer Lopez. Gesto- te mogen begeleiden en te trainen, 
ken in fleurige outfits gingen alle hen te mogen ontmoeten elke 
meiden ·heerlijk uit hun dak tijdens maandagavond in de Vierspan. 
de toegift die er moest komen via Waar we moesten buurten, lachen, 
het publiek. Samen met de ·'la- huilen en ook nog dansen. Het 
chende'· tranen namen wij afscheid vertrouwen dat de groep mij gaf 
van negen seizoenen Klotgemul om elk jaar weer iets neer te zetten 
avonden, Gala-avonden en elk jaar heeft me goed gedaan. Maar ook 
nog meerdere optredens met als het vertrouwen dat ik kreeg bij de 
hoogtepunt, niet te vergeten, een ouders van mijn meiden. Een aan-
weekend te beleven in circus 't tal mensen die elk jaar weer 

Ferry. bedankt voor het altijd weer 
goed overleg en te_rechtkunnen in 
de Vierspan. Peelstrekêïs bedankt 
dat wij jullie showdansgroep 
mochten zijn. Met Next Two pro
beren we er weer iets van te ma
ken. Last but not least: mijn mei
den Mandy, Lieke, Sarah, Corine. 
Els, Inge, Anne-Mijke. Linda, 
Anne-Marieke, Joska, Karlijn. héél 
veel dank, het was zeer bijzonder 
met zo· n groep te mogen dansen. 
Jullie staan voor altijd in 1nijn 
geheugen gegrift. 

Hoefke, waar we werden betiteld prachtige kostuums maakten, die 
als de ··Renz girls. " Zeker een de kas beheerden of die zomaar elk Het ga jullie allen goed 11!!! 1!111 ! 
kroon op negen seizoenen dans. optreden er waren. Zij die hielpen 
We hebben daar. maar ook bij al met het verkleden en grimeren. Liefs Anny Berkers 
onze andere optredens enonn ge- Bedankt allemaal. 
noten. 

De WIK 
Namert,s alle Wikkers en Wikke
rinnekes wensen wij jullie een 
goed en gezellig carnavalesk jaar 
toe. Namens onze nieuwe prins en 
prinses willen wij jullie uitnodigen 
om ons weer te vereren met een 
bezoek in onze Residentie De Wik. 
Onze vorst zal jullie Prins en Prin
ses, Vorst en raad van Elf gaarne 

ontvangen op de gebruikelijke dag. 
Afgelopen jaar hebben wij kunnen 
genieten van een optreden van 
jullie Dansmarietjes. Dit optreden 
hopen we komend carnavalssei
zoen nog eens te mogen zien. 
Tevens willen wij jullie,feliciteren 
met het 44 jarig jubileum van jullie 
vereniging en jullie veel succes 
wensen in de toekomst. Jullie 
44ste prins en Prinses zullen het 
extra zwaar krijgen om beter te 

zijn of minstens even goed als de 
vorige prinsen die jullie in het 
Peelstrekelrijk gehad hebben. 
Bij ons in De Wik is iedereen 
tijdens de carnaval welkoih, wat 
bij jullie natuurlijk ook geldt. Laat 
ons er dan samen en met al. de/ 
ander~ verenigingen binnen Dieur
ne, er een mooi carnavalesk jaar 
van maken. 

Namens alle Wikkers en Wikke
rinnekes veel succes en ALA ;.., F 
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44 Jarig Jubileum van 
Stichting De Peelstrekels Deurne 

20 z: 
Jubileumfeest waarvoor worden uitgenodigd: actieve leden, oud 

raads- en bestuursleden, oud dansmarietjes, andere carnavals· 
verenigingen, sponsors e.d. 

zo z 
's-~iddags bejaarden- en l<inderactiviteit. 

's-Avonds optreden Rob de Nijs in feesttent c.q. zaal. 
Het programma zal worden omlijst 

met een daverend voor- en naprogramma. 
(Locatie wordt nader bekend gemaakt). 

z 
's·Middags "Caribean" optocht in het centrum van Deurne, 
waarna deze sfeervolle happening zal worden voortgezet 

in de feesttent c.q. zaal (locatie wordt nader bekend gemaakt). 
Deze optocht wordt omlijst met "Caribean" sfeer en muziek. 

Al 
Onthulling Peelstrekelbeeld in het centrum van Deurne. 
Expositie in hal gemeentehuis vanaf vrijdag 25 mei 2002 

tot ca. 3 weken na feestweekeinde. 

0 
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WAND· & VLO-ERTBGBLS " 
Milheezerweg 27 
5752 BA Deurne 
Telefoon:0493 - 440302 

. ' 

Mobj~l: 06 - S393294~ ·,. 

Door onze eigen import vele exclusieve 

O.a. 
, Grespania 

Cerdomus 

Acif, Lea 

Decoreer 
zaken tegen scherpe prijzen, zoveel moois zag Tagina 

/. 
U nog niet bij elkaar, bezoek onze showroom. Cedir 

TOT 3 5 o/o KO~T~G 

Geen klus te zwaar. 
. ~~A . Voor al uw schade, reparatie, onderhoud • Voor al uw hout en plaatmateriaal 

T-Vffi!4J!;ll . en APK-keuringen. 
· <: !J . Diverse soorten meubelpanelen 

1 

AUTOSCHADE Erkend Inbouwbedrijf van SCM!TNO d" 
-~··- • GARAHTIEOEORuF goedgekeurde bevelllglngssystemen. • Wand· en plafondbekle mg 

~ • / . Hang· en sluitwerk , 
· / \..~~ . Tuingereedschappen en tuinafscheidingen 

l\...._ A A"UUTT.OO_ B BEEDDRRllJJ~F . ---. • .._ ~ --· ~, ~ ~; . ~e ~~;~~:::~~ j~en "'·=~" • .• .. 

· ~ · Carnavalsmaandag en · · 

Mierlo • lndustrieweg 11-13. Tel.: 0492-664650. Fax: 0492-661994 -dinsdag gesloten 

Deurne - Laurens Costerstraat 8. Tel.: 0493-313418. Fax: 0493-314502 

Manders logistiek 
en koeriersdiensten 

Pieter en Anja Manders 
Tel. 0493 - 321224 Fax. 0493 - 323281 

E - m a il : p _ m an d e r s @ c ·h e 11 o . n 1 

'. • Legbordsystemen 
• Verrijdbare kastensystemen 

. • Opbergkastensystemen 
• Pallet.stellingsystemen 
• Draagannstellingsystemen 
• Etagebouwsystemen 

. Toepassing voor kantoren ·ziekenhulzen -
centrale archieven - musea • magazijnen 

Stationsstraat 30 - DEURNE 
Telefoon 0493-312963 

OFFICIËLE DEALER 
Van Gilsstraat 8 
5751 CK Oeume 
Tel. (0493) 35 15 65 
Fax (0493) 35 15 64 ~bruyfil~! 

IE.IS IJE.15 TE. f>Ol.-"l...'.)t:. 
' A 

O~ \..l S.ïU.l<.S.1-<E. PI~ OE:.1.,1..i...::> HOIS 

. .e:. ç:t\ 1 ~ta.l.<~u~ -rv. o 10 s. ~ ï:ioe.Q.S. 
\10€.Loe. Ge. oc::;.\..U~IG€. C.G:\.o(.<E:11. 'T'l-\Ot ~ 

VA i.:> 0 ~ T \.!> E. n. P TO"T" l!:>O"'-"-' PIU IJ Q.O A G. 

é u P.L 01e ~o P1\-<.E;; 

0 c.A. 'T l e: L.1 U t..)j:_ (!,€:.~ T 

c'R. 16.T~ .s.ctioo~ uFH . .:>"TG: MoP11A.t:.. 

BOUW /INTERIEUR/ONTWERP-BURO 
Koninginnepage 1 
5754 DL DEURNE 

SNELLE LEVERING - LAGE PRIJZEN 

HOUTHANDEL HOLTEN BV 
Veldstraat 37 - Deurne 
Tel. 0493 312346 Fax 0493 316917 . 
E-mail: holtenbv@tref.nl 

~~· tl ___ :-1-

1 '" :z;= 

Spoorlaan 17 
5751 JM DEURNE 

1 •;(· 

Tel 0493 313862 

\ 

Wij wensen ied.ereen 
Veel plezier met carnaval!!! · 

Bennie & Bert 

tel. 0493.399625 
fax. 0493.399612 
mob.06.204484-21 . 
e.:.mail: OSHlid4@signet.nl 

Florijn· 25 5751 PC Deurne 

Tel. 0493 312406 Fax. 049.3 321286 

Openingstijden: 

maandag t/m donderdag 9.30-18.00 uur 

vrijdag 9.30-20.00 uur 

zaterdag 9.30-16.00 uur' 

Aannemersbedrijf 
Gebr. Van Doorne B.V. 

Uw partner 
In bouwzaken 

Helmondseweg 75 
Deurne ' 
Tel . 0493 -312816 

06 - 21893941 
Fax. 0493 - 310.837 
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Naam: Renske v.d. Steen 
Leeftijd: 14 jaar 
Muziek: Trance 
TV: Tl\,fF (DJ Johnny de Mol) 
School: Haar favoriete lessen zijn 

handenarbeid. 
Mode: Spijkerbroek met trui en 

laarzen 
NEXT-II Leuk, je lekker uit kunnen 

leven. 
Hobby: Dansen, stappen, Jazz
ballet en "stadten". 

Naam: Elze Hermans 
Leeftijd: 15 jaar1 

Muziek: Trance 
TV: . Costa (I)aàn Schuurmans) 

en Tl\,fF ... 
Radio: 'Radio 538 
School: VBO en doet graag Gym 
Mode: Mode van dit moment. 
NEXT-ÎI ·'kei-gezellig" 
Hobby: Stappen. 

~----· · ---· 

Naam: Sandra Welten 
Leeftijd: 16 jaar 
Muziek: Top-40, R&B en Trance 
Radio: Radio-538 
TV: ,Tl\,fF 

School: ROC Ter AA,leuk is frans 
en algemene economie 

Mode: Spijkerbroek en trui 
NEXT-II Gezellig met veel leuke 

mensen. 
Hobby: Uitgaan/dansen en 

winkelen. 

I 

/ 
Naam: Karlijn Goossens (nieuw 

in de groep) 
Leeftijd: 12 jaar 
Muziek: Volumia en Westlife 
TV: . Costa, (Georgina 

Verbaan) GTST 
Radio: Noordzee-FM 
School: Peelland-College en vindt 

" Gym leu}\. 
Mode: Sportieve kleding 
NEXT ~II Gezellig mei de meiden 
Hobby: D.ansen en winkelen 

Naam: Marloes Aldenzee 
Leeftijd: 13 jaar 
Muziek: Eve en Gwen Stephanie 
TV: .Costa (Georgina Verbaan) 

en Tl\,fF 

School: Peelland College, doet 
graag frans 

Mode: Spijkerboeken colltrui 
NEXT-II Gezelligheid, en carnaval 

is "kei tof', 
Hobby: NEXT II, Jazz-ballet en 

hockey 

Naam: Minke Jansen 
Leeftijd: 15 jaar .. 
Muziek: Hip-hop en R&B, Missy 

Elliot is favoriet 
TV: Daan Schuunnans is haar 

DJ. Friends 
School: Willibrord Gymnasium, 

voorkeur tekenen en gym 
Mode: Jeans-capribroek met 

shirtje en gympen 
NEXT-II Gezelligheid, carnaval is 

keeeeeii gaaf 
Hobby: Hockey en dansen 

Naam: Karlijn Nooyen 
Leeftijd: 13 jaar. 
Muziek: Mega-Top-100 
Radio: Noordzee-FM of 3-FM 
TV: GTST en Sam-Sam 
~chool: Peelland-College, gym is 

leuk 
Mode: Spijkerbroek met jasje en 

een strak truitje 
NEXT-II Gezellig, optreden met 

mooie kostuums, leuke, 
leidsters , 

Hobby: Dansen en Hockey. 

Naàm: Evelien van Nunen 
Leeftijd: 15 jaar 
Muziek: Top-40, R&B en Trance . 
TV: De serie Friends 
Radio: 3FM 
School: Peelland College, vindt 

wiskunde leuk 
Mode:· Spijkerbroek/hempje of 

trui 
NEXT-II Gezelligheid, vooral het 

optreden 
Hobby: Uitgaan en dansen 

Naam: Angelique Benschop 
Leeftijd: 13 jaar 
Muziek: Destiny' s Child 
TV: GTST en Friends, film 

American Pie 1&2 
School: PeellandCollege, leuk is 

Spaans en Gym. 
Mode: Spijkerbroek met 

truitje/blouse. 
NEXT-II Gezellig, vooral het 

optreden. , · 
Hobby: Kunstzwemmen, 
Jazz_ballet, NEXT II · 

Naam: Irnke Verhoeven (nieuw 
in de groep) 

Leeftijd: 14 jaar 
Muziek: Trance en R&B 
TV: Costa (Daan Schuurmans) 

en GTST 
School: Willibrodus-gymnasium 

en doet graag gym. 
Mode: Spijkerbroek met coltrui. 
NEXT-II Gezelligheid, nieuwe 

dansen leren 
Hobby: Handballen en dansen 

1' f ; r 
Naam: Mai v .'d. Kruys 
Leeftijd: 15 jaar 
Muziek: Top-40 
TV: Costa 
Radio: Yorin-FM 
School: Alfrink-College 
Mode: Sportief is de favoriete 
· kleding 
NEXT-II Gezelligheid met de 

meiden. 
Hobby: Dansen en stappen 

Naam: Nicole Weerts 
Leeftijd: 15jaar 
Muziek: R&B en Trance 
TV: Friends. 
School: VWO en doet graag Gym 
Mode: Spijkerbroek met trui 
NEXT-II Kei-gezellig 
Hobby: Dansen en uitgaan 

Naam: Kim Jansen 
Leeftijd: 15 jaar 
Muziek: R&B, K·s Choise 
Radio: 3-FM (Ruud de Wilt als 

DJ) 
School Peelland-College, doet 

graag tekenen 
Mode: Casual, geen slobber. 

vindt piercing leuk 
NEXT-II Dansen met de carnaval is 

leuk, "keiii-skon" 
Hobby: Dansen en Hockey 

Naam Karlijn Scheffers (nieuw ) 
Leeftijd: 15 jaar 
Muziek: R&B, (Anastacia) 
TV: Costa, (Georgina 

Verbaan) en GTST 
Radio: 3-FM, Ruud de Wild 
School Peelland College, doet 

graag gym 
Mode: Casual. 
NEXT-II Kei leuk met de groep. 
Hobby: Dansen en Atletiek. 
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5751 fl'A V&U'R'lt& 
7et. ()()31 {())493 - 3126()6 
?u. ()()3/ f()J493 - 31K3()3 
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&-1#4/J: t+@~ 

l,.ou.is kuijpers 

IJzer- en metaalhandel 
ConJainertransport 

~ . t . 

. ( 

Liesselse'weg 214 
Deurne · 

'.> 
Tel. ·0493- 312764 
www.x4ail.NL-reststof i· 

Fax. Q49~ - 312424 i . 

Administratiekantoor Welten 

• Boekhouding 
• Loonadministratie 
• Belastingformulieren 
• Startersbegeleiding 
• Tekstverwerking 
• Jaarrekeningen 

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

. '. 

~ ._) · 
Administratiekantoor 1 Welten 

5751 LA DEURNE 
5750 AG DEURNE 
0493 32 60 00 

-

-~ 1-~-N~_O_ . ~_R_~_A_~_D_i _ _:__ 0 FISCALITEITEN EN 

A ·o M I N I S T R A T I E. S' 

Molenstraat 25 
.Postbus 274 
Telefoon 
Telefax 
Internetadres 
E-mail 

0493 32 60 01 
www.welten.nl 
info@welten.nl 

... _·. 

~ __;,.. -

\ 
1 

'. 

\ , r 

-'FISCALE ADVISE~INC EN AANGIFTEN 

• jMRREKENINCÊN 
- FINANCll!LE·ADMINISTRATIE 

- S.-tJ,.iRIS·ADMINISTJ<ATIE 

r . ' · 

. .,.. \... ~ 

" ' . ~· ,,,_' . " 

. , ' 

Persoonlijke, gedegen advt'sering en begeleiding voor uw totále onderneming'! · · 

~ 
1 
i 

. l 

' \ 

Stationssllaat .i ?, S?S 1 l lB Deurne Tddoon 0493-312503 

. l. ~ ' . 

,,~ 1.'.r:f BUKKEMS 
.y-- r- "ç~ S.choenen 

(Ji ' 

. 1-------
DERPSESTRAÁT lD 5_75,1 fA DEURNE PosrBu~ 369 5150 ~J . DEui;NE ." f 1 · Shoes for Life 
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Voor al ~w verf, glas, beha·ng en schilderwerke,n · ·· 

l ~Koppens ~SCHILDERSBEDRIJF 
. Kopperys Schildersbedrijf 
Zeill)ergsestraát 41, 
575·1 LH Deurne . 
Telefàon 0493- 31 21 82 

To complete your office 

c9piers • faxen • computers • service • supplies • onderhoud 

.FAX NOG 'NS .EEN METERTJE ! 

1 K WOU NET EEN RONDJE KOPlËREN ... 

EN ZET ZE DAAR MAAR OP DIE HARDE SCHIJF . t 

Het blijft gezellig met de kantoormachines van KS 
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.~Tel. 312523 
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BABY EN 
JEUG.DMODE 

' 
Kerkstraat 2A 5751 BH 'DEURNE, Tel. 0493 - 31 04"22 
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Hallo ik ben Inge Albers. Dit is mijn derde en tevens 
laatste jaar bij de dansmarietjes. Het is heel leuk met 
alle meiden. Aan de ene kant vind ik het jammer dat ik 
eraf ga, maar volgend jaar zit ik op de middelbare 
school en dan denk ik dat het te .druk heb met school. 
De dansjes zijn altijd heel leuk. Ik vind het ook wel 
grappig dat ik de grootste ben van de groep, maar niet 
de oudste. Ik hoop dat-wij dit jaar een heel fijn jaar 
zullen hebben, net als voorgaande jaren. 

Hallo, mijn naam is Manon 
van Someren. Mijn leeftijd 
is 11 jaar. Ik j>:it voor het bij 
de dansmarietjes. Ik hoop 
tweede jaar dat het dit jaar 

weer net zo leuk wordt als 
vorig jaar. Mijn hobby's 
zijn l_)Opballet en verder 
volg ik nog een teken- en 

Il schildercmstis. 

Hoi ik ben Anne. Dit is 
mijn tweede jaar bij de 
dansmarietjes en zek~r mét 
het laatste. Dit jaar wordt t . 
zelfs extra leuk omdat ik 
met carnaval jarig ben. Het 
is kei gezellig bij de. dans
marietjes. Doei!!! 

Hallo, ik ben AnnelQes van 
Doorne. Ik ben 9 jaar. Ik 
ben een nieuw dansmarie-
tje. Mijn hobby's zijn: dan
sen bij de dansmarietjes, 
hockeyen en zwemmen een 
beetje. Vorig jaar waren 
mijn papa en mama Prins 
en Prinses, dat was heel 
leuk. Ik heb een leuke train
ster bij de dansmarietjes. En 
Myra en Judith die er ook 
altijd bij zijn, zijn ook heel 
lief Ik hoop dat dit ook net 
zo'n leuke carnaval wordt 
als vorig jaar. 

l 'orig jaar verscheen er in De 
Pee/strekel een artikel niet. 'Kan 
gebeuren. druk, druk, druk, is 
niet erg'. zeiden de betrokkenen. 
Wie die betrokkenen waren? De 
familie van het Prinselijke paar 
van 2000. Via de site van de 
Pee/strekels hebben we het arti
kel alsnog geplaatst, maar nu we 
in de gelegenheid zijn om het op 
deze wijze "goed" te maken is er 
voor ons toch een "bietje de 
schaand van af 11 

Nogmaals onze excuses aan de 
betrokkenen. 

De redactie. 

i 1 ;. t 

Op de vraag hoe wij carnaval 2000 
hebben erv;;iren als familie van 
Prins Leon, Prinses Marlies en 
Primf1è Sätn kunnen wij eigenlijk 
heel kort zij, 
namelijk .. KEIGEZELLIG. 

Wij hadden al een paar jaar het 
vermoeden, dat Leon wel eens 
Prins zou kunnen worden, omdat 
hij elk jaar een actieve rol met 
Carnaval vervulde. Uitgerekend in 
het 1nillennium jaar werd Leon 
Prins van de Peelstrekels, voor 
sommigen (de meesten?) was het 
geen echte verrassing. De 
vervolgens 'vrijblijvende 

Hoi. Ik ben Monique .van 
Dinter en ik ben 11 jaar. Dit 
is mijn derde jaar dat ik bij 
de dansmarietjes zit. Daar
naast doe ik ook nog judo 
en heb ikpj~moles. 

erin gedoken 
Toch zijn we met z'n allen 
carnaval ingedoken, zoals het een 
goede familie betaamt. Voor de 
avond 'rondom de Prins' hebben 
we al onze creativiteit op een 
hoop gegooid; eerlijk gezegd 
hebben we meer plezier gehad met 
de voorbereidingen dan tijdens de 

borreltje 
Wat ook heel fijn was, was dat de 
carnavalsvereniging erg goed 
rekening heeft gehouden met de 
vader van de Prins. Tijdens de 
grote optocht op zondag, heeft hij 

Af~cheid van de dansmarietjes. 
A4argreet van Doome & 
Karlijn Goossens 

Hoi ik ben Kim van Some
ren Dit 1s het tweede sei
zoen bij de dansmarietjes 
van de Peelstrekels. Afge
lopen jaar was het ontzet
tend gezellig met de carna
val. maar ook het oefenen 
van het dansje was dit jaar 
erg leuk. Ik. ben erg trots dat 
we dit jaar nieuwe pakjes 
dragen. Ik wens iedereen 
een hele fijne carnaval toe. 
Alaaf!!! 

Hoi, ik ben Lynn Koppens 
en ik ben 11 jaar. Mijn 
hobby's zijn pianospelen en 
dansen bij de dansmarietjes 
waarik nu voor het tweede 
jaar bij ben. Ik heb heel 
veel zin in de carnaval en ik 
hoop dat het dit jaar even 
leuk wordt als vorig jaar. 

Hallo, ik ben Fleurtje van 
Osch en ik ben 8 jaar. In 
mijn dromen was ik altijd al 
dansmarietje geweest. Nu is 
het dan zover! Het is zo 
leuk omdat ons Wiesje en 
ons mam ook dansmarietje 
zijn geweest. Ik vind het 
wel jammer dat ons pap al 
Prins Carnaval is geweest. 
Dan had ik mooi dansma
rietje voor ons pap kunnen 
zijn, maar toen was ik nog 
niet geboren. Het trainen is 
al kei gezellig en iedereen 
in de groep vind ik leuk. 
Ook Myra, Anne-Mijke en 
Judith zijn heel aardig. Ik 
zou het leuk vinden als 
Joost nog een keer Prins 
zou worden. Allemaal een 
fijne carnaval en hopelijk 
tot volgend jaar! 

Kom maar op Leon en 
Marlies . .. het begint te wennen. 

Jullie èige familie. 
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BESTUURLIJKE KUPKES 

Christ Manders 
nieuwe voorzitter 

Door het vertrek van Wim Berkers 
is vice-voorzitter Christ Manders 
de nieuwe voorzitter van het be
stuur van Carnavalsstichting De 
Peelstrekels. 

Wist je dat? 

... De Peelstrekels in 
197 4 kozen voor de 
stichtingsvorm? 

Ad we1ie1i 

., 

1 Twan van Doorne 
nieuw bestuurslid 

Afgelopen jaar is Twan vanboor
ne, de prins van 200 l toegetreden 
tot het bestuur van de Peelstrekels. 
Na zijn Prinselijke bezigheden gaat 
hij zich nu op het bestuurlijke vlak 
begeven Omdat van Twan al het 
nodige in deze Peelstrekel te lezen 
valt is dit kleine stukje onder zijn 
foto voldoende. 

Hans van Bommel 
nieuw bestuurslid 

Nu Henny Manders de nieuwe 
vorst van de Peelstrekels is kan 
Hans van Bommel na tien jaar 
Vorstschap plaatsnemen op het 
bestuurlijke pluche. 

Jeroen Ennenga 
nieuwe secretaris 

Op een goede maandagavond in 
september gaat bij ons de telefoon: 
de voorzitter. Na wat over koetjes 
en kalfjes te hebben gesproken 
komt de uiteindelijke boodschap: 
Of ik de rol van secretaris zou 
willen overnemen. Tja, wat doe je 
dan op zo'n moment? 

Bedenktijd 
Verrast vraag ik de voorzitter om 2 
dagen bedenktijd. Gelukkig had ik 
deze 48 uur niet helemaal nodig 
zodat ik toch nog wat tijd over had 
om te slapen. Hoe neem je eigen
lijk zo'n besluit? Het is niet zozeer 
een kwestie van voor- en nadelen 
afwegen. Nee, als lid van de raad 
van elf weet je wat voor club het 
is, weet je wat carnaval is en weet 
je ook hoeveel tijd en energie het 
organiseren en vieren van carnaval 

, in. beslag neemt. Het is een kwestie 
van bepalen of je naast al je andere 
activiteiten nog voldoende tijd en 
energie over hebt. Ik had van beide 
nog wat dus heb ik ja gezegd. 

Minpuntje 
De eerste weken voelt het alsof je 
in het diepe bent gegooid. Maar 
gelukkig had en heb ik hulp in de 
vorm van de mede bestuursleden 
en niet te vergeten mijn voorgan
'ger"Jos van de Kruys. Het enige 
minpuntje van de nieuwe rol was 
het schrijven van dit stuk. In alle 
eerlijkheid moet ik bekennen dat ik 
hier langer over gedaan heb dan 
over mijn besluit, maar gelukkig-is 
het nog klaar voordat we carnaval 
gaan vieren. 

Een hele fijne en gezellige carna
val. 

Alaaf!! 

· Ad van de Mortel 

Carel van Goch 
nieuw bestuurslid 

Ik ben Care! van Goch, geboren te 
Deurne op kerstavond '6L zoon 
van Jo en Riek van Goch. destijds 
mede-eigenaars van de slagerij in 
de Martinetstraat. Ja. ik ben een 
neef van Oud-prins Charel van 
Goch, dus familie! 

Ik ben getrouwd met Helma van 
Meijl. uit Geldrop en ik heb drie 
kinderen: .Wouter (13), Care! (-l) 
en Hannah (2). In het da_gelijks 
leven ben ik werkzaam als Finan
cial Controller bij e~groep van 
Tec~ische Groothandelsbedri j
ven: Van den Dungen /Oskaro . 
Dus financiën is 1nijn vak. In het 
Deurnese ben ik actief als pen
ningmeester van Stichting Ijsbaan 
Deurne. 

Ik zwem nog regelmatig mijn 
baantjes bij de Deurnese Zwem
vereniging Triton (Ja hoor met 
weer een oud-prins: Twan) en ik 
vind het prachtig om 's zondags
morgens op de m,ountainbike te 

' klimmen voor een stevige tocht 
door de bosrijke omgeving van 
Deurne. 

In het bestuur van de Stichting de 
Peelstrekels ga ik, na het 44-jarige 
jubileum. het penningmeesterschap 
over nemen van Kees Brood. Tot 
die tijd hoop ik vel~ Peelstrekels 
en Strekelinnekes te leren kennen. 
Ik heb er zin in! ! ! ! 

Care! van Goch 

Coen van den Berkmortel 

/.i~ i; 

Vorst Henny Manders 

Voorzitters 
Peelstrekels 

1958 - 1975 Willy Geerts 
1975 - 1983 Gé Markhorst 
1983 -1988 Hein Smeets 
1988 - 1991 Willy Martens 
1991 - 1998 Geerd Jansen 
1998 - 2001 Wim Berkers 
2001 - Christ Manders 
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Telefoon 0493·311487 1 

T;lef&)( 0493·317487 1 
Mobiel 06·5492'779 

1 

~~ 

<iüees 
Uor glas- en schilderwerken 

1-: 

1 

1 

Het adres voor al Ûw 
~arnàvalskleding & 

attributen. 
·Stationsstraat 88 

CHINEES-INDISCH RESTAURANT 

Azië ' ,·. f 

Heuvelstraat 29-Deume- tel. 313781 

Kolgans 8 515.i CS Deurne 

1 

Vanaf 10 pers. bieden wij U na reservering een 
lopend buffet aan. · 

'---------~ ~--,-~ ~~~~~ 

1 ~ ·de Wit ~,:. ,~/:.,:;;:;_·.,": 
1 · ~ Langstraat 140, 5754 P~ -~· ~~~;~e - '., :_:·" :~ ·. ~.) 
"1 .Telefoon_ 0493 ~ 312939 Fax .· o~ . 93 - 311752 1-.. 

CD • CDrom • CDwrite : 
DVD • Video • . ._dolonnen 
Concertkaarten • beltegoed 

GSMtel. • CDaccelsories 
~ oCWra ~'l?@ oGi}o / 

1 '··· • -.:·· 

i 
1 

• 1 

StucadoorsbèG!rijf 
Bidec bv 

1 

. 1 
" ' 1 

1 · 

1 

.'I· UW· ADRES VOOR AL l:JW ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN'. 

··- 1 * APK-:K.EUREN * SCHADEREGEtlNGEN / . 

', 1 ·BIDEC Dukaat 3 
5751 PW D~urne 

. ,· 1 

1 

1 

-a: "~ .. 

*VERKOOP GEBRUIKTE EN. NIEUWE AUTO'S 

MAAR OOK UW VERVOER KAN G.EREGELD WORDEN: . ~ · 1 

*ZIEKENVERVOER *ROLSTOELVERVOER 

*PARTICULIER-EN *GROEPSVERVOER 

Mies Sleègers Music Services 
Tel: 312150 

' T w a n v a n d e n H e u v e 1 

Dé moderne stucadoor 

die alles weet van stucwerk, 

maar ook van netheid. 

' . 

telefoon: (0493) - 31 73 23 
fax: · (0493) - 31 07 99 

URL: www.bidec.nl 
email: info@bidec.nl 

Geluid- en 
Lichtfaciliteiten 
voor o.a. 

- live-muziek 
- presentaties 

broadcasting 
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Prins Twan 1 en Prinses Leontine 
'· Bróówden 'r 'n fisje van " 

Die videoproductie op de Prins
onthulling hadden we wegens 
groot succe$ natuurlijk wel weer 

"' · verwacht, maar dat de laatste 
"shots" zouden eindigen bij huize 
"Van Doome" op.en in het Henm;
gras, dat hadden we natuurlijk '::· 
nooitvel"Waclit. Het moet öns 
trouwens van het hart dat wij als 
Hosbengels in feife nooit weten 

• <.·: ~aar de nieuwe Pnns wordt ver-
. wacht. Het zou wat betreft de mu

ziekkeuze wçl een welkom voor
deel zijn als wij er -eens een keer 
over zouden worden vóórgelicht. 
Kunt u het zich voorstellen? · 

Een muzikaal welkom met "Wa
tennuziek" van Händel, of "Een 
eigen huis" van Froger ef gewoon 
de "Van Doorne-Mars" ... . Nou ja, 
ook de Hosbengels weten dus 
nooit van iets en meestal van niks, 
en zo moet het ook maar blijvep .. 

Prins Twan en Prinses Leontine 
hebben er blijk van gegeven het 
leiding geven aan het Carnavalsrijk 
volledig aan te kunnen. Bijzonqer 
veel genoegen hebben wij beleefd 
aan de professioneel opgezette 
video-presentaties waarbij 'Triton" 
en ''De Watervrienden'" bij elkaar 
in het vaarwater geraakten,maar 
onder vakkundige leiding van Ivo 
van Baars (zijn achternaam is in dit 

Jo Verheijen, Ere-Hosbengel 2001 

kader niet geheel toevallig ... ) weer 
in rustiger sferen werden geloodst. 
Als de "noot" bij de Hosbengels 
overigens aan de man komt gaan 
we in het vervolg zeker deze Ivo 
vragen_ om ''zijn slag te slaan" .. 

Wij danken Prins Twan en zijn 
Leontine voor de wijze waarop zij 
het Peelstrekelrijk hebben gere
geerd. Jammer dat zij hun scepter 
al in november moesten overge
ven, maar Carnaval gaat verder en 
verder en ook de Hosbengels kun
nen en willen er weer bij zijn. ' 

We wensen ieder een.plezierige en 
vooral muzikale Carnaval. 

-.*EREHOSBENGELS* 
·i. Maria van Hoek 1971 
2. Cor Keeren 1971 
3. Harrie Kuypers 1971 
4. Jan Lichteveld 1971 
5. Wiilie Knijnen'burg t 

t 
t 

1972 
6. André Schiks 
7. Hub van Doome· 

· 8. Dirk Koster 
9. Gijs v.d. Broek 

-10. Willie Hoebergen 
1 LRie Koster 
12.Henk Se}.lfen 
13.Kees Brood 
14.Piet van Ooy 
J 5.Frans Hoebens 
16.Frans van Gemüp 

t 

· t 
t 

1972 
1973 
1973 
1974 
1974 

"1974 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

17.Marinus v.d. Loo t 1979 
18.Mien v. Dijk 19.80 
l 9 .Hein Smeets 1981 
20.Jan Verheyen t 1982 
21. Gé Markhorst t 1983 
22.Willie Bijsterveld 1984 
23.Charles v.Goch 1985 
24.Broer Verhuyzen t 1986 
25.Piet te Walvaart 
26.Cees Bink 
27.Huub Jagers 
28.Peter v. Oosterhout 
2 9. Gerard Geurts 
30.Jo Dekker 
31.Jozef Hendriks 

· .• 32.Frans Kuypers 
33.Jan Rakels 
34.Jean Coppus 
35.Sjaak Obers 
36.Perry Bijsterveld 
37.Geerd Jansen 
38.Toon de Louw 
39. Jo Verheijen 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
200 1 

~- "" ""' YIA 1 Perl(ie rtl 
Ha j'ik meen neus nog mèr net 
schön van akdie , ~tietl~ ucht , naw 
hän die Hosbengels ur'wir inne ... 
oitgezocht mi de Wilhri van tinner 
en terpentain. ,bie van Habets, of 
zoiets, waar gelukkig afgezet en 
die schijnt naw bizzig te zijn op de 
Mert mi zinnen handel, dè tie mèr 
du. 

Ut is krek goe dè haaj doar moet 
gön zitte, mer dè j ' ik ut naw wir 
moet besniejte hiejr in minne stal 
an de Leisselseweg in de buurt van 
D"nBrink. 
dör leg ik zowa de henne vört van 
te bed. En al zegge ze dè j'ik ut 
hiejr goe heb tiggeworrig, ik stoa 
toch öp de nominasie urn te ver
kasse nör ut bejaardehois vur aaw 
pèrde, un soort Zonnelarid vur 
vieivoeters zö ge weelt. 

testantse kerruk hi f r un lul graas 
van völ staön en dus kös haaj heri
dig zörge vur ut vervoer, Jo Ver
heyen wier d"n 39-e Erenhosben
gel umdè haaj , ieul op hi mi de 
mense ... haaj helpt wör ut nodig is 
en bovendien hi haaj ök nog ver
stand van voetballe. Haaj waar 
kieper en wit precies hoeveul ' r 
langs hum heen ginge .... en dörum 
is ie ök veurzitter gewörre van die 
club. Zeen vadder hiete Jan, en dè 
waar ök unne muzikant en dè h.i. fr 
vur gezörgd dè ök Jo unne groate 
supporter wier van de Hosbengels 
en ze veurroit hielp as ze 'r um 
vroege. 

An maaj hoeve ze niks mir te vro
age, ik doe toch wör ik zelluf zin . 
in heb, zeker naw dè j ' ik hiejr zit 
mi minne jeecht. 

Ik ben trouwes nie van plan um ut Hoe gi ut trouwes mi die Carneval 
te doewe want ik heb momenteel van ellie .. 
jeecht an meen pouwte en dan Unne. nèje veurzitter heb ik ge-
moete ge toch ifkes waachte mi .· heurd .. .. 
verhoize, .of:niè so~ns . ; ' - ." ''- Unne'Gruuntenboewr. 
Wa j. ik ~etuli;rhjK '. wef heb ,durge" Ik hoop dè t 'ië in ieder geoVal zeen 
faxt gelaigge is wör die kepèl ei kwijt kan, mèr as ie wortels over 
vurrig joar is !tin gegoari mrt unne hi, dan m~g ie ze baaj maaj bre11~ 
nèjen Erehosbengel "te zuujke. ge ·- · ' 
Naw, ze hebby ur oiteindelijk inne · 
gevonde, doar erges In de Beerse Janet 
langs Venude; ·dien dokter. : 

Jo Verheyen. waar zim1e noam en 
haaj waar yan béroep schilder, en 
dè ha ik al laang geroke, mèr dör 
kön haaj ök niks an doewe. Ut 
.waar schön weer die zondigcame
val, veul zoilnesch.j.jn en toch nog 
wa snuw. Un luxe onderneming, 
dè j :ok ... d"r waar zelfs unnen 
echte Rols Royse an te pas ge
komme, ha j ' ik vernomme. Die 
van Ven Ham tiggenover de Pro-
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_J Pro1ekt meubelen 

_J Exclusieve-timmerwerken 
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Piet Mondriaanstraat 16 
5753 DJ Deurne 

Telefoon (0493) 31 4253 
Telefax (0493) 313524 

Stations>lraal 4;; Deurne 
Telefoon 01_930-10180 

Accessoires van Ringeling 
maken uw avondje stappen 

tot een feest van 
haute- couture 
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Of we even. wat op papier wilden 
zetten over de Boerenbruiloft 

·· e.d. werd ons gevraagd. Het 
· hoeft niet zo veel te zijn, gewoon, 
hoe je het hebt beleefd en wat je 
zoal hebt meegemaakt en zoiets. 
Nou ais we dat allemaal op pa
pie~ moeten zetten dan wordt 

·dat een- heel boekwerk dachte!1 
wij. Maar ja, :we zullen het zo 
.kort mogelijk proberen te hou
den. 

Een paar jaar geleden werd ons 
gevraagd om Boerenbmidspaar te 
worden. maar dat kwam toen niet 
zo goed uit. Misschien een andere 
keer dar)'? ,Öh. misschien wel, zei~ 
den wij. Dat die ~ndere keer al zo 

· snel daarna zou zijn hadden we . 
niet verwacht maar we hebben er 
niet zo lang over nagedacht en "J.a" . 
gezegd. Nou toen begon het: kle-
ren aanschaffen voor ons en de 

. kinderen. Foto~eportage maken Er 
werd èe,~ onechte fanlilie vopr ons 
gezocht en of we het daánnee eens 
waren. 

Geruchten· 
. Nou dat zat. wel oké. alleen waren 

er bij pie hééél graag buurtten en 
zo gol!sde de Walsberg van de 
geruchten dat wij het Boeren- · 
bruidspaar zouden worden .. Pot- · van de voetbalclub in de bus dat er eten koud stond te worden, dus 
verdorie daar moetén we wat op . iets rechtgezet moest worden die z~jn we maar gaan eten. Daarna 
ver~i).m;n zeid,en wij en dat is nog dag met als ondertekening zijn er. nog versc,hillende,n !ot laat 
gebeurd een paai dagenvoór de · D.G.TW.D.A.S. (Di gi te wijt, mèe naar qrrs op de Koiestart ge- . 
onthulling' Gerard ·en Jaqüeline Deurrie 8 senioren) Oh, jééé gaan. Heel moe, maár zeer voldaan 
.zouden als nep-Boerenbruidspaar da_chten "'.iJ: wat zal er nog. alie- . gingen we die ~oensdagochtend 
voor ons inva1len. Het mo~t - ge- .maal gaan gebeuren? Nou Ja, we 'E!~~~4· .. -·--- ~ 
,zegä; het-,\,as. pFi-ma--gelukt !-De- · - -- -z-ien-wel en ·late,n-hennaarover on 

: hele i aal dacht dat ze het fout heen komen. De oneclite familie 
hadde11 gehad. Dat ~aê mooi man. met .aanhang kwam·bij OJ!.S en na 
On ~ kids. Tw(!n. Fanny en S.askia het foto's maken gingen we op pad 
von~n het ook wel gaaf, zelfs de naar het Gerardushuis. Wij in de 
kleren die' ze aan kregen. Na de koets en de rest lopend. In het 
receptie en de nodige pilskes ging Gerardushuis stond Ger van Hois 
er een hoop vplk mee naar de Koi- in twee rijen opgesteld waar wij 
estart. Onder het genot van een dan door mochten lopen onder hun 
kop heerlijke snert (Unox). brood- muzikale klanken. Deurne 8 ver-
jes en de prachtige muziek van Ger telde nog even wat er nu aan de 
~·an Hois, ziJn we tot in de vroege hand was en met wat gel den bier 
morgenuurtjes doorgegaan met (!!)was het probleem opgelost. 
feesten: het begin was gemaakt. In Intussen was er heel wat volk bij 
die tijd was er ook weer de Fiets- elkaar gekomen en zodoende was 
vierdaagse in de Walsberg. Daar het een hele stoet die naar de Vier-
zouden op donderdagverschillen- span trok. Daar aangekomen wer-
de Prinsen, waaronder natuurlijk den we in de zaal door nog een 
Prins Twan L tegen elkaar fietsen hoop volk meer ontvangen, het 
in de prominentenrit. Wij als Boe- was even slikken. Gelukkig moest 
renbrliidspaar konden daarbij na- de onechte familie beginnen met 
tuurlijk niet ontbreken en we zorg- praten, zodat wij wat konden be-
den ervoor dat de mensen een komen. Na een hoop gezwets en 
lekkere snee krentenmik kregen gezever was iedereen het er geluk-
zodat ze weer·wat meer zouden kig toch wel mee eens dat we in de 
kunnen drinken en dat was weer onecht zouden worden verbonden. 
goed voor het Gerardushuis. Dat gebeurde natuurlijk door Prins 

Twan I en daarna begon de recep-
De onecht tie waar geen eind aan leek te 
Nou toen was het zover: op dins- komen, zodat het al laat was voor-
dag 27 februari 2001 zouden we in dat wij zelf aan het feesten konden 
de onecht verbonden worden. 's gaan. Veel te vroeg, ·vonden wij , 
Morgens begon het al, een brief kwamen ze ons vertellen dat het 

Nooit meer vergeten 
Enkele mensen willen we even 
persoonlijk bedanken: de buurt 
voor het kronen, de onechte fami
lie voor het kronen, de spontaniteit 
en de gezeUigh:eid, Gerard en Ja
queline voor het invallen als boe
renbruidspaar, Tante Sien voor het 
maken van de kleren voor de kids, 
Prins Twan I voor het in de onecht 
verbinden en natuurlijk de com
missie Boerenbruiloft voor het heel 
vele werk dat zij ervoor hebben 
gedaan. Het was geweldig! 

Verder willen we iedereen bedan
ken die op wat voor manier dan 
ook ervoor gezorgd heeft dat wij · 
deze tijd als boerenbruidspaar 
mo~hten meemaken, nooit, écht · 
nooit meer zullen wij dit vergeten! 
Het was machtig mooi. Wij hopen 
dat het boerenbruidspaar ván 2002 
net zo'n prachtige tijd mag mee-

. maken als wij gehad hebben.· Wij 
zulien zeker van de partij zijn! 

De groetjes, bedankt en tot ziens 
Dricus en Marie 
Boerenbruidspaar 2001 

BOERENBRUILOFTREUNIE 
Vorig jaar verscheen in de Pee/stre
kel op deze pagina het artikel 'De 
Boerenbruiloft in retrospectief, 
waarin de geschiedenis van de . 
(Deurnese) Boerenbruiloft werd 
ges<0hetst. 

hunidde!s krumen wij u melden dat er 
ee11 Boerenbruiloftreünie plaats zal 
vinden ergens in november 2002 (een 
zaterdagavond). De opzet van de 
avond zal eenvoudig zijn, omdat we 
denken dqt te veel aan programma het 
gezellig samenzijn-alleen maar ver
stoort. 

Terugblikken 
Er zijn foto's en dia's er is wat te eten, 
een achtergrondmuziekje en verder j!' 
het <!:l:: alle boërenbruidsparen uit 'het 
tijdvak 1959 ~ 2002, klompenmeisjes, 
bakkers, getuigen, echte en onechte 
fmnilies en al die anderen er een ge
weldige avond van te maken. 

De organisatie zal in beginsel de boe
renbruidspm-en uitnodigen, die op hru1 
beurt weer betrokkenen uit die tijd 
zullen aanzoeken. 

Heen u vragen, wilt u zich alvast 
aanmelden of heeft u materiaal of 
ideeën die wij kunnen gebruiken: laat 
het ons dan weten. De contactpersoon 
is: 

Contactpersoon 
Boerenbruiloftreünie 

Marcel Kooien 
Fitissingel 142 
5754 CD DEURNE 
0493 310771 
E-Post: Qznywrld@hetnet.nl 

--------- -" 1 
Streke.ls & Strekelinnekes, 

1·' 
'· 

· ICamaval 2~02 staat v~or éle .d.eur. De c~mmissie boerenbruiloft'is druk bezigl ; 
met de voorbereidingen va.n de Boerenbruiloft. Als we terugkijken op het ·:: 

1 afgelopen jaar, dan kunnen we zeggen d.at . we samen met hetl 
· Boerenbruidspaar Henk en Mieke Aarts en hun dne kinderen er een ge.weld1g 

. feest van hebben gemáakt, De echte en onechte familie, de b~urt en vnenden 
hebben ervoor gezorgd dat beë een geslaagde dag werd. WIJ w111en_ dan ook·I 

1 Henk en Mieke bedanken v.oor hun geweldige inzet en gastvrl}h,e1d die WIJ 
hebben. mpgen ontvangen en verder iedereen die ~ op welke , wijze dan ook I 

. 1 heeft bijgedragen aan de Boerenbruiloft 2001. Gra~g ook een· woord van 

I
d.ank aan prins Twan / en De Pee/strekels. _WIJ. wensen ons nieu~e, 

Boerenbruidspaar 2002 veel succes toe. We hopen JUiiie allemaal weer te 
zien op de onthulling en op de brwloft. . 

t ,_ ,• ' 

Nar Gerrit Schoonderbeek, Prins Jan 1, Els Brüggenwirth 
Boerenbruidspaar.· Anneke Brüggenwirth & Harry Frunt 

s· o~~~~i~~!i;= '· »~;;1~~~~ir ' 7îl~~ , »;1 ' 7Mi~~'d ' îl~~k~~~·~~b ' "'" ·""''; 
> ) 1959 H. Vrunt en Anneke Brüggenwirth < 

S 1969 beginjaar? ; 
S 1970 Harrie Geven en Maria Prinssen 
~ 1971 Geen boerenbrniloft 
S 1972 Geen boerenbruiloft 

" ~ 1973 Peter Gevaert en Enny Koops 
/ S 197 4 Frank Donkers en Pitty van Nunen 

S 1975 Mieke Wijnhoven en Jan v.d. Heijden 
5 1976 Gerrie Guffens en Beppie Adriaans 
S 1977 Ad van Kessel en Marriet Heesmans 
S 1978 App!e Louwers en Hannie Hansen 
S 1979 Hans van Nunen en Marianne 
~ 1980 Joost Martens en Marion van de Heuvel 

· S 1981 Jacky Bellemakers en Anja Hendriks 
$ 1982 Anthony Knapen en Petra Bloemen 
S 1983 Carl Berkers en Marjon van Helmond 
S 1984 Anja Koppens en Pieter Verbeek 
S 1985 Geen boerenbruiloft 
5 Organisatie: K V.O. /Commissie Boerenb~iloft 
; 1986 Dorus en Mina (Theo en Mien v.d. Boomen) 
S 1987 Nilles en Netje (Cor en Antoinet v.d Beek) 

) 

> > 
( 

~ 
( . 

~ 
) 

( 
/ 
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S 1988 Drieka en Teun (Teun en Hennie v.d. Weijer) 
S 1989 Hannes en Rika (Jan en Riek Knoop) ) 
S 1990 Ril).us en Grada (Rien en Ger van Mierlo) < 

, · S 1991 Sjef en Leenke (Sjef en Leny Kuijpers) ~ 
5 1992 Dorus en Tonna (Theo en Tonny Aldenzee) ) 

>/' 1993 Drieka en Cis (Frans en Riek Thi.elen)' <: 

> S 1994 Anna en Peier (Piet en Anneke Bankers) ( 
~ ~995 Kneeltje en Thijs (Thijs en Corrie van Leeuwen) ? 
) 1996 Ties en Sien (Ties en Sien Verbaarschot) ) 
S 1997 Klaas en Anna (Nico en Ans Schràma) ~ 
S 1998 Frans ·en Mie (Frans en Marij Bierings) 5 
S 1999 Walter en Lies (Walter en Lies Donkers) ~ 
5 2000 Koblls en Dientje (Jac en Diny Megens) 2 
> 2001 Dricus en Marie (Henk en Mieke Aarts ~ 
?/ ', /', / '. /'./'/'',/'/'./' . '/' /'/'/'/'/'/'./\,/ ,/, / ',/".,/~ / './'/ ' /'\./'>,/' /'/'/' /\,/\,/'/'/'/ ' /'- /\,/ , /,/"""",/'/'/'/'/ 
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Leny en Bert van den Eijnden 
Liesselseweg 183, 5753 PN DEURNE 

0493-313790 
www.feestwijzer.com 

.!. . . . ' 

ZAAL- __ 

l{)e !G:r~cÇc, "h.. 

-~ ·,~~i, 

Jos van den Eijriden 
Blasiusstraat 11, 5754 AS DEl.JRNE 

0493-313470. ;·. 
www.cafebrightside.nl 

Iets.te vieren? Vrocig -geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden; "' 

Tijd~ . ns de carnavql 'bent i:( bij ons vàn har_te w~lk~~t " .. ~ · ·. ~-
J. '4~ ~·-fi 

We wensen u eeJ1 gezellige carnaval !!H!Ul!!H!!!! . -.·~ ~t<~1 

Voor timmerwerk 

groot of klein, 

moet U bij 

de Timmerclaasjes zijn 

· .. · . ··, 
; . 

TIMMERBEDRIJF 

·. " CLAASSEN 

~ -- :. . ·1· 
•suZUKI ' È SPECIALIST 

Autobedrijf 
. -

D · · ELKE vooR .. · 
VAN HAM B.V. . l(ERBEI<! LEI<." . 

' ;: :i 

Helmondseweg 18 

5751 GD Deurne 

Tel. 0493- 312493 
+, _i 

'••:':~~;·~ l! f;7 '.r~!~.\- , '. j"i~;.. • ··• '~.l.0 .•!n'. i ! .l..i~ _, 

Glas en schilderwerken 
Verheijen 
Deurne 

0 

0 

-~-

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

Milhezerweg 31 - tel. 0493-322393 - fax. 0493-311045 

Rijwielhandel Hölskens-Hoorn 1 . , ·: · 

: · Hedy en·roon , . -,~ : , -· 

Zaak: . · . .· 1 - . 

5751 GA DEURNE . ~ : 
Helmondsewe·g 3 ' ' ·1 

Tel: (0493) 316992 : Ringoven 3 - 5753 AT Deurne 
06 27270161 Tel. 0493-316220 - Fax 0493-320449 1 

Paul Gabriëlstraat 6a 
5753 DG Deurne ~ 
Tel. 0493-311041 r· 

Fax. 0493-310989 

Voor al uw drukwerk 

VERHUUR van: 
Tafels.Stoelen 

Partytenten in diverse ·afmetingen en 
uitvoeringen eventueel met vloer en verwarming 

Stataf els, Serviesgoed 
Koff iezetapparatuur 
Parasols, Verlichting 

· Gerard Bildersstraat 7a - 5753 DE ~eurne - tel. 0493-316381 

Beckers Deurne 
Indumastraat 19 

DEURNE 

Afwijkende vorm 
Worstenbroqdjes 

::.. , ;.F' 

Openingstijden: 
dinsdag tlm vrijdag 

van 11.30 tot 17.00 uur 

Tel. 0493 326800 

ONZE INZET 

AccounbnU Oclut1nr:idviscur-s Han3gcmcnt Consulbnts 

In sport komt het aan op inzet. Op inzicht 
en enthousiasme. Op kracht en beheersing. Van het 
individu èn van het team. En altijd tellen de reslutaten. 
Voor onze financieel-zakelijke dienstverleners is het 
niet anders. Inventief, alert en constructief gaan ze tot 
het uiterste. Vanuit 55 vestingen, verspreid over het 
hele land. 
Uw teamgenoot zit dus altijd dichtbij. 

Deloitte & 
Touche __ " ___ )\ 

De andere manier van werken 

.Stationsplein 9, Tel. 0493 311909 
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Gebakken lut:h~ maat wel lekker/ 

GETAPTE FAMILIE B(R)OUWDE 'N FEEST! 

Regeren is vooruit zien wordt wel 
gezegd. · 

Ik, wij, hebben nu bij het schrijven van 
dit stuk bijna een carnavalsjaar kunnen 
regeren over het Peelstrekelrijk. Ik, 
wij, kurmen wel stellen dat het ons erg 
goed bevallen is. Het is ook gemakke
lijk regeren over een rijk waarin zoveel 
vrolijke en blijde mensen ronddartelen_ 
Allemaal mensen die op de 
geb(r)ouwen feestjes erg veel gebak
ken lucht hebben verspreid die ontzet
tend lekker rook. Toen we gevraagd 
werden als prinsenpaar is er een voor
stelling van de gang van zaken gege
ven, enige activiteiten werden opge
somd, we zouden er wel wat tijd mee 
kwijt zijn, maar dat was dan ook alles. 
'Wat tijd mee k.-wijt ·' bleek zelfs 
schromelijk overdreven, want een oud 
gezegd verhaalt: ·'Gezelligheid kent 
geen tijd. ·'Erg veel activiteiten en 
allemaal echt de moeite waard. Zoveel 
enthousiaste mensen, zoveel waarde
ring, zoveel echte feestvierders. 

Hoofdfilm 
Vaak hebben we de hoofdfilm van 
carnaval 2001 teruggespoeld: het prille 
begin, de afspraken in het geheitn, het 
.innerlijke plezier daarover wat je met 
z'n tweeën deelt, weliswaar op som
mige momenten met het bestuur van 
de Peelstrekels, maar over het alge
meen samen. De hele voorbereiding op 
de activiteiten, de uitnodigingen voor 
de receptie, de onderscheidingen, de 
foto 's. En dan de feitelijke onthullit1g, 
de spmmit1g vooraf, het op de hoogte 
brengen van je ouders en kinderen, 
Margreet, dilllsmarietje, wordt ziek Îl1 

de Vierspan , wil naar huis, is niet op 
de hoogte vm1 mijn uitverkiezmg , 
besluit toch te blijven, een pak van 
mijd hart, het benauwde schavot 
waarin ik opgesloten zat, het verhaal 
van Burgemeester Daandels en Wim 
Berkers, het gezicht van ons Margreet 
toen ze zag dat ik de nieuwe prins was. 
Bij thuiskomst na de onthulling stond 
er al een bord in de tuin dat bij ons de 
prit1~ resideerde. Twee weken later 
bleek het huis door onze buurtgenoten 1 

te zijn omgebouwd tot een waar paleis 
met een heuse op- en oitrit. Een niet te 
missen residentie. De receptie met heel 
veel mensen, rijen tot buiten toe, vele 
gelukwensen. De serenade, de avond 
rondom de prins, zoveel mensen die 
zich it1gesparmen hebben om er een 
professionele avond vm1 te maken. 
Dar1 blijk.1 maar weer tot wat voor een 
prestaties mensen in staat zijn m een 
hele korte tijd. De Deurnese Water
vrienden met hun perfect geregisseerde 
meesterwerk '' De Strijdbijl ", een 
tophit die zijn weerga niet kent Nog 
vaak kijken we de band om te loumen 
smullen van de intriges it1 de Deurnese 
zwemwereld. 

Carnavalssirkwietje 
Het klotgemul- en de gala-avonden, 
sparmÎllg en sensatie voor iedereen. 
DZT met het grandioos georganiseerde 
carnavalssirk.-wietje, zoveel mensen 
die hebben deelgenomen aan de carna
valsactiviteit op vrijdagavond, een hele 
fijne, sportieve wedstrijd met een 
"verrassende winnaar", er k'"Wllill geen 
omkoperij aan te pas. De derde helft 
Îl1 de bar van het zwembad, waar 
eilldeloos gediscussieerd kon worden 
over de uitslag en menig pilsje werd 
gedronken op de goede afloop. 

Carnaval 
Wat de Carnaval zelf betreft , de treit1 
begint te lopen en deze staat pas stil 
op dmsdag na het verbranden var1 de 
pop op de mark.1, daartussenin zijn een 
aantal haltes waar je wordt toegejuicht, 
waar gedanst en gefeest wordt, waar 
gezongen wordt , waar soms plaats is 
voor een serieus gesprek, waar een 
optocht aar1 je voorbij trek.1 die keurig 
verzorgd is. Een vriendenclub die je 
voor, tijdens en na de carnaval steWtt 
waar het maar kan, die zich kosten nog 
moeite gespaard heeft om aanwezig te 
zijn, die heel veel tijd gestopt heeft om 
te laten zien wat ze k.llllllen, op de 
avond rondom de prins, tijdens de 
optocht, op alle carnavalsavonden, var1 
zo'n club om je heen k.\mje alleen 
maar dromen. 

Peelstrekels 
En natuurlijk de Peelstrekels, het 
bestuur, de raad en vooral niet te ver
geten hWl vrouwen. Allemaal hangen 
ze om je heen, wil je nog wat drillken, 
wil je nog wat eten, zal ik de taxi 
bellen, kom eens dat ik je strikje recht 
zet ' hoe gaat het met je, rust maar 
goed uit vannacht, goed geslapen 
Prins, kom toch eens even zitten, let op 
want Adele kan wel eens een beetje te 
enthousiast worden, iedere stap wordt 
begeleid. Ze waken over je als een 
moeder over haar jongen. Ze bescher
men je tegen alles en iedereen, zelfs 
tegen jezelf. Wat hebben wij een fijne 
tijd gehad. Wat. hebben wij het getrot'
fen dat we eenjaar de prins en prinses 
van de Peelstrekels mochten zijn. 

Zo zou ik nog uren door kunnen gaan 
met vertellen over de activiteiten. Ik 
hoop dat iedereen tussen de regels 
door kan lezen dat het geweldig is 
geweest en dat we iedereen die op wat 
voor marlier e1lig steentje heeft bijge
dragen daarvoor oprecht willen be
danken. Wij willen Prins Johan I en 
Prinses Elly en hWl Prinsenkmderen 
een hele fijne tijd toewensen ill 2002. 
Dat zal ongetwijfeld lukken met zo'n 
perfecte club als de Peelstrekels om je 
heen. · 

Ex-Prins Iwan 1, ex-Prinses Leontine 
en de prinsenkinderen Margreet, Tllijn, 

Carnaval · 

's Avonds werden wè opgehaald be
halve Margreet die nog van niets wist. 

· Maar toen het kwam trilden onze 
benen en toen werd het bekend ge
maak.1. Het was spmmend, maar einde-

- lijk was het voorbij. Daarna moesten 
we iederèen in de zaal een hand geven, 
en soms een k."Usje en dat duurde lang. 
En toen mochten we op de tafel dilll
sen. Pas heel laat was het tijd om naar 

Anneloes en Maud. I ons bedje te gaan. Met rondom de 
prins hadden wij zelf met kennissen 
twee liedjes gezongen voor papa en 

Carnaval 

Ik vond carnaval heel leuk. 
Ik vond het ook heel leuk om op de 
carnavalswagen te 
staan want je mocht snoep gooien. 
Ik vond het ook spmmend dat papa 
prms werd. 
Ik vond het leuk dat we boefje moes
ten spelen 
met rondom de prins. 
Ik vond het ook leuk dat we gebarbe
cued hadden, 
de fietstocht was ook leuk. 

1 Ik vond ons huis mooi versierd. 
Ik vond het zwemsirkwietje ook leuk. 

Maud 

Carnaval 

· s Avonds rond half 9 kwam Christ 
Manders aanzetten, ~j zei:"Gaanjullie 
mee Willlt er gaat iets moois g'ebeuren''. 
Wij (ons opa, ons oma, Anneloes, 
Maud en ik) da autootje in en we 
rijden naar de plek waar het allemaal 
gaat gebeuren. We gingen door een 

. geheime deur naar bümen. Toen kwa
men we in een kamertje waar wij ons 
maar moesten vennaken. We hadden 
kaarten meegenomen, dus we begon
nen meteen te kaarten. 
Toen kwarn iemm1d ons halen en die 
bracht ons naar de zaal. Meteen toen 
we Îl1 de zaal stonden werd er gefluis
terd: "Die vader van die kmderen heet 
toch Iwan? Zou Iwan het dar1 zijn?". 
Toen we naar het podium keken stond 
er een soort blok waar je op moet gaan 
staan als je eerste bent met een soort 
sport. Er kwamen een paar wijze wij
ven uit het Oosten of zoiets, en die 
probeerden te achterhalen wie het was, 
maar het lukte 1liet om te achterhalen 
wie het was. Daarna kwam Merlijn de 
Tovenaar (ons mam) en haar lukte het 
wel! Ons pap sprong uit het soort 
startblok en liet zien dat hij het was. 
Het werd verder nog een kei te gekke 
carnaval met al dat gehos en mensen 
die lachen. Vooral op de carnavalswa
gen was het tof. Ik vit1d het echt jam
mer dat het al zolang voorbij is en ik 
zou het graag nog een keer meemaken, 
maar dat zal moeilijk gaan. 
Nog een keer:" Ik vond het echt kei en 
kei tofl ". 
Doei, haie. 

Thijn 

mama. Deze keer deden de dilllsmarie
tjes met rondom de prins geen dilllsje 
maar een soort toneelstukje of een 
soort kwisje. Dat was ook heel leuk. 
We kregen ook heel veel cadeautjes, 
zoals heel veel bloemen en ook heel 
veel kaarten. We hadden de halve 
keuken vol hangen met kaarten en heel 
veel teke1lingen, heel veel tekeningen 
vm1 kleit1e kit1deren. Bij het Klotgemul 
waren hele leuke dm1sjes en toneel
stukjes_ Een paar dagen later mochten 
we op de kar, dat was ook heel leuk. 
Snoepjes gooien op de balkonnen was 
het leukste, maar je moest er wel voor 
kunnen mikken, dat was best moeilijk. 
Bij de optocht waren hele mooie kar
ren, en we mochten veel snoep gooien_ 
Met het ukkepukkenbal was tante 
Soesa er en die gaf veel hm1dtekenin
gen, en wij hoefden er niet voor in de 
rij te stam1. Het ukkepukkenbal is zo 
leuk omdat je daar zo veel met die 
lieve kleintjes kan spelen, die kunnen 
overal tussendoor en wij niet, wij 
moesten de hele tijd bukken. Je kon 
daar goed verstoppertje doen en tik
kertje, en er was een ple~ om te dar1-
sen. We hebben met die kleintjes veel 
Jan Huigen it1 de ton geàaan, dat was 
wel leuk. En ik wil iedereen bedanken 
die mee heeft geholpen en stukjes voor 
ons heeft gedaar1. Dank je wel ! 

Groetjes Anneloes. 

De Prinsonthulling 

De Prinsonthulling was voor mij hart
stikke spmmend omdat ik voor het 
laatste jaar dansmarietje was. 
Ik had nog helemaal 1liets door toen ik 
's avonds naar de Vierspan ging. Ons 
pap en ons mam hadden een k"Wartier 
nadat ik vertrokken was tegen Tllijn, 

' Anneloes en Maud vertelt dat ze prins 
en prinses carnaval zouden worden. 
Toen iedereen het podium opging om 
afscheid te nemen van Prins Leon 
voelde ik me 11iet zo lekker, cj.us ik 
ging ook 1liet mee het podium op, 

· Judith zei dat het van de spannmg 
kwam (misschien was dat ook wel zo). 
Ik voelde me toch zo ziek dat ik naar 
huis had gebeld en gevraagd had of 
ons pap mij op kwam halen . Meteen 
toen ik gebeld had waren ons pap en 
mam helemaal gestrest. Ons pap kwam 
toch maar om mij op te halen en vroeg 
of ik me echt niet lekker voelde_ Ik zei 
dat het wel een beetje beter was, niet 
helemaal goed, maar dat ik wel wou 
blijven, dus hij weer naar huis, en ik 
weer het podium op. Thuis was ieder
een Îl1 paniek en ze waren dolblij toen 
ze zagen dat ik niet mee naar huis was 
gekomen. Ondertussen ging de prins
onthullmg gewoon verder. Ze gaven 
allemaal aanwijzingen over de nieuwe 
prms, dat was best wel raar Willlt alles 
wat ze over de nieuwe prins zeiden 
klopte met ons pap. Na ongeveer 
anderhalf uur k."Wam er zo'n dillg op 
het podium te staan waar je op moet 
gaar1 staan als je 1 e 2• of 3• bent ge
worden met een wedstrijd (daar zat ons 
pap in met een paar pilsjes). Daarna 
k.'Wamen de drie wijze wijve uit het 
oosten, zij probeerden de prins eruit te 
toveren. Dat was niet gelukt. Het 
voorste doek git1g dicht en ons pap had 
tijd om in het blok te kruipen. Iets later 
moesten wij op het podium gailll staan 
toen het doek dicht was. Toen wij daar 
achter het doek stonden ging het 
voorste gordijn weer open en kwam 
Merlijn de tovenaar (dat was ons 
mam). Zij toverde de prins uit het 
blok. Daarna gingen de andere gordij
nen open en toen stond hij daar voor 
zo· n grote zaal. Op het zelfde moment 
stonden wij daarachter. In het begin 
stond ik echt te kijken van wie is die 
vent in hemelsnaam zeg. Toen keek ik 
naar zijn schoenen en toen dacht ik 
ineens:" hé die heeft ons pap ook". Ik 
werd naar voren geduwd en toen be
sefte ik dat het ons pap was!! 1 

Verder is het nog een kei toffe carna
val geworden!! 
Iets dat ik nooooit meer zal verge
ten!!!! 

Groetjes 
xxx-jes 
Margreet 
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Techn. Adviesbureau Eltink B.V. 

lngenieurbüro ELBO GmbH 

Wij staan klaar voor al uw 
Werktuigbouwkundig tekenwerk van de eerste 
streep tot en met complete projecten 

Techn. Adviesbureau Effink B.V. 
Gerardus Noutspad 6 

5751 MX Deurne 
fel.: 0493 - 351036 
Fax : 0493 - 351138 

lngenieurbüro ELBO GmbH 
MetalstraBe 24 

41751 Vierscn 
Tel. : 0049- 2162-48381 - 0 
Fax: 0049- 2162 - 48381 - 25 

Voor een briljante carnaval 

···~·····~~ - ~· 
Van de Kerkhof • Janssen 

Juweliers Diamantairs 

Kerkslraal 7 5751 BG Deurne 
Tel.: +31 (0)493 - 313 964 
Fax: +31 (0)493 - 321 321 

Gemert - Nieuwstraat 39 
Telefoon 0492 - 361461 

Asten - Emmastraat 4 
Telefoon 0493- 695141 

.Deurne - Stationstraat 26 
Telefoon 0493- 312297 

•v~ 
Spoorlaan 5 

5751 JM Deurne 

Tel. (0493) 314682 

Fax. (0493) 316911 DEPE~ 

SMUL WERELD 'T HEIKE 
ADRES VOOR KOUDE SCHOTELS EN WARME HAPJES 

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

BLOEMENMAGAZIJN 

"':De o4.kelei" 
Veel carnavals/eut 

toegewenst 

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

f;?.a-
~ ....... l<ER 

GEREEDSCHAPPEN bv 

Verkoop 
& 

Verhuur 

Florïn 1 - Deurne - 0493-322928 

Schildersbedrijf COOLEN 
GLAS VERF BEHANG 

TEVENS VERZORGEN 

WIJ UW INLIJSTWERK 

A Reddingiusstraat 22 - Deurne 

Tel. 312426 

ntoine van Baars 'Keurslager' 

Winaar Sparerib Trophy 1999 

Oude Liesselseweg 78 --/; 

5751 WP Deurne 
1 

Tel. (0493) - 319991 j 

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

Union 
Batavus 

St. Jozefstraat 27 
Telefoon 312494 

--~ 
l~ 

DITD@JQIJ@~crD®\YR'!®@ ~@ 

@77@~ [p[ID @®QIJC?ITD® 
LIVERA 
DEURNE 
Stations
straat 13 I~ ~®O@ü'@@ITD~ @~®~ ~~~®~® 

~ De Waterman aquarium -vijverspeciaalzaak 
· __ l!Jij ~ u eui ~ ea ~ ~ loe. 

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

De sleutel voor gezelligheid en 
sfeer 
Carnaval maandag: 
"Rooi hoedjes fist 
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Familie Sanders Familie-van Doorne 

Familie Prinses 

Een verzoek van de redactie van de 
"Peelstrekels" om een bijdrage te 
leveren voor de Pee/strekel 2002, 

1 
was reden genoeg om de carna-
valskrant van 2001 uit de kast te 
halen. Ja hoor. wij hebben 'die 
krant voor jong en oud zorgvuldig 
bewaard en nu komt ie goed van 
pas. Wij lazen daarin dat de voor
zitter in de peelstrekel van een jaar 
eerder schreef: "het zou me wat 
waard zijn als .... En het is ons wat 
waard geweest .. 

Zó is. het ons ,ook vergaan. Vanaf 
liet eerste telefoontje op een late 
zaterdagavond, of wij - in plaats 
van ontspannen. onderuit te zakken 
- maar naar Deurne wilden komen 
om dè nieuwe carnavalsprins mee 
op de troon te zetten. Prins Twan 
de eerste.en met hem, prinses Le
ontine (ook de eerste???). We 
dachten toen even: "het zou ons 
wat waard zijn als ...... , En toen 
hield het niet meer op. We werden 
thuis verrast met hoog Peelstrekel 
bezoek en kregen de vers van de 
pers gerolde Peelstrekel 2001 
overhandigd. 

"Vastelaovend krentje veur Deur
ze" staat er ook nog op. Nou, dat is 
toch wel HEEL erg bescheiden 
voor een uitgave die er mag zijn. 
Die niet alleen bol staat van infor
matie en fraaie foto· s van en over 
carnaval, maar ons, - min of meer 
buitenstaanders - ook kenn'is laat 
maken met een vitaal Deurne, het 
bedrijfs- en zakenleven, enz. enz. 
enz. Kortom ... Het bruisende 
Peeldorp swingt en zingt. 

Het feest moest toen nog beginnen. 
Wij mochten het meevieren, ge
nieten van de gastvrijheid, tot het 
einde toe. 

Wat wij NOOIT eerder meemaak
ten was wel het gegeven dat onze 
agenda - onze keiebijtersagenda 
nog wel - bijna volledig werd 
ingekleurd door die Deurnese 
Peelstrekels. Het is ons niet gelukt 
om EEN uitschieter te benoemen. 
Omdat het gewoon, goed en gezel
lig was. 
"En,_ het is ons wat waard geweest" 

De ouders van Leontine, 
H. Sanders 
D. Sanders-Peulen 

" .. ___________ ..... __________ _ 

Re>z:Ea ...... "e>e . ~d._ _ g ~·· 
13.00 uur op de Ki~sk de nieuwe ·:· . Tot slot zal in de P~elpoort de <O)lder organisatie van de Pfinsen-

"f ~, ,t~ ~-~ 

. garde vé}n de Peelstrekels, .gaar,9,<;il,\: 
'·dit jaar op Carnavalsmaap.dag'' t F 

feóruàri weer een groep RQzenma
ondaggangers op stap in Deurne
Centrum. Het fameuze blaasorkest 
" Krèk Goe " zorgt de gehele dag 
voor de muzikale o;nl.ijsting. ' 
Gedurende het eerste ge4eelte van 
het programma zal ook de Prins 
van de Peelstrekels met zijn gevolg 
van de partij zijn. Er zal om 11.00 
uur gestart worden met een 
" Carnavalesk Ontbijt " bij Hotel 
Stationszicht. 

Het ontbijt wordt tegen een zeer 
schappelijke prijs van 6,00 euro 
p/p aangeboden en u kunt hierop 
inschrijven van 03 t/m 09 februari 
bij Hotel Stationszicht Na het 
ontbijt, omstreeks 12.30 uur gaan 
de Alternatieve Raad van Elf, de 
Peelstrekels en dan aanwezige 
Rozenmaondaggangers onder 
begeleiding van blaaskapel Krèk 
Goe naar de Markt, om daar om 

Rozenmaondagprins te onthullen. Rozenmaondagprins weer ,van zijn 
Het Rozenmaondaggezelschap zal Hoogwaardigheden worden ont-
achtereenvolgens de navolgende daan en terugkeren onder het Peel- . 
horecagelegen11eden bezoeken: strekelvolk. 

13.15- 14.30 uur 
Zanzi-Bar 

• 
14.30- 15.45 uur 

De Potdeksel 

• 
15.45- 17.00 uur 

Beekman & Beekman 

• 
17.00- 18.15 uur 

De Mèrt 

• 
18.15- 20.00 uur 

De Peelpoort 
(p.aam onder voorbehoud ) 

De Commissie Rozenmaondag 
hoopt velen van U te mogen ver
welkomen om er tezamen eeri zeer 

I 

gezellige dag van te maken. 

Familie van Doorne 

Een stukje schrijven over de prins 
van 2001 is helemaal niet zo 
moeilijk, maar om te zeggen hoe 
wij het beleefd hebben, dat valt 
niet mee. Hoe zal ik beginnen? Het 
was vrijdagavond; net voordàt 
Twan van kantoor naar huis ging. 
Hij moest nog even iets kwijt en 
vertelde ons dat hij morgen, 6 
januari, prins van Deurne zou 
worden. Natuurlijk was het nog 
strikt geheim en als zoonlief dat 
zegt dan ga je de strijd maar aan. 
"W iUe.!! jullie. dan morgen11vond "· 
om zus en zo laat bij ons zijn op 't 
Hennegras. want dan word je sa
men met onze kinderen opge
haald". zo luidde de opdracht. "De 
,kinderen worden dan pas ingelicht; 
behalv.e Margreet want die is niet 
thuis. Zij is dansmarietje voor het 

• laatste jaar en doet :Prins Leon 
· uitgeleicle ··. Zo geschiede. , 

Enthousiaste sfeer 
Wij zijn ongezien met de kinperen 
de Vierspan binnengekomen en 
hebben. alles vanaf het begin mee 
mogen maken. En wat voor een 

.. e~aring dat is is niet te beschrij-

. ven. Van alle kanten komen feli
citaties. Niemand had hem getipt, 
omdát-hij koFl: daaryoor nog in de 
grote zaal was. Hij kwam echter 
voor Margreet die &eigde ziek te 
worden, wat gelukkig niet gebeur
de. Het toeleven naar de cama
valsdagen kan dan begimien: en ·: 
daarover hebben wij, ouders en, · .. 
verdere familie van prins Twan 1, · 

niets dan lof We mochten alles 
van dichtbij meemaken en werden 
overal bij betrokken. En dat alle
maal in een heerlijke enthousiaste 
sfeer. 

De buurt 
Ook de buren van het prinsenpaar, 
of beter gezegd het hele Henne
gras, hebben zich direct geweldig 
ingezet. Het huis en de hele straat 
met de op- en afrit van prins Twan 
1 zagen er schitterend uit. 
Alles wat er in die periode gebeur
de zoals de receptie, ·'Rondom de 
prins", het circuitje in het zwem
bad en ga zo maar door is niet in 
een paar zinnen te beschrijven en 
zullen we nooit vergeten. Ook de 
zittingsavonden, waarje als geno
digde bijhoort, beleef je heel an
ders dan dat je gewoon in de zaal 
zit. 

, Het mag wel eens gezegd worden 
dat de carnavalsvereniging inet de 
raad en alle vrijwilligers Çie hier 
bij betrokken zijn een dikke pluim 
verdienen, want het is niet "zo.mêr 
wà" en zeker niet vanzelfsprekend. 

Wij, ouders en familie van prins 
Twan 1, zijn erg dankbaar 'voor 
wat we dit' jaar mochten beleven en 
wense1i de PeelstreI<els heel veel. 
succes voor de tóekomst. Beclankt 
voor de fijne uurtjes die we met 
jullie allen hebben. mogen door-
b t, " " -. rengen. ;\ ~ ~: ·!:;;. 

,/i !~ 
'/~;;; ~~ 

Namens de famili ~ van lf1.oorne, 
. . . ;::. ~~~ 

, .Leon. .. , • "" . ,. 
·),. . , 
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GROEN ~ 

Tuincentr~m W.Knijnenburg . 

Zeilbergse~tràat 2·5 
5751 ·LG Deurne· . ' ' 

telefoon 0493- 32268·8· (. ::. ·" 

· .. · 

. ' . ,. ' 

Schoenreparatie - Lederwaren . 
Ad v.d. Mortel 

Stationsstraat 15 - Deurne 
Telefoon 0493-315768 

,. 

-·,. 1 

.. ". 
y' ·\·~!... '.- ,, 

"" '· ... , . 

, . 

Café - ·Restaurant.De Potdeksel : · . ' . 

Markt 4 Deurne 

Telefoon. 0493 313260 

. I· ...--. --"""' Deurneµ•J 1 .··~ 

1 : . 

1 VERBAARSCHOT ·.·-....;····' 11 
Koolhof F' · 

'f 1 

Liesseî 1 

Bakel 
Gemert r 

1 if.C.P. Verbaarschot (directeur) .. 1 

i Schommerveld 38 5751 EB Deurne >.;· .. · J 

1 • 'Tel. 0493-31.9334. 1 . Bank Raborek.nr 11.08.30 393 
1 Nr. SFB 10-285.992,..6 Inschrijving Kv.K 17087425 · · Fax. 049? :-.3) 1'391 1 

echte bakker 

®11 ç -· ~ · 

Pullshaw weet · .. ··· .. ~- · 
" . .ç ' ,\;'\g, 

.!( ~t . ~ 1eesten~ :, .·· 
· n J,,,. ... \.' Poll>h•w ,;"";,"rt '""'° ~;j P"ti'"U"''.~ '. .· ··•. • J I /~ [Il\'\.."\. iub1lèa, bednJfsopemngen; bedn]fsdagen, ; 

~ .: .. },I"'· 
7 

open d'agen .'eri ~ llerle'i ang~re bijZóndere· ' ." . 

. : . '' !lr'_ :. (bedrijfs)evenemente·n'. E~ is ec~tér · é'én feest dat wij niet . 
• • ( ,· • • '• 1 : . ! • . ' ' • 

, • organiseren:, het •s1:ándaard: •. ·· " .,,, .. ~ . . 
1--... ,Ji. ...• 

feest. Wilt u meer weten over ",_ , ""'~( ~ <,,. 
een feest dat anders is dan alle ::;:.:' fl//i.,,.~ '~'>J: 

andere? Belt u dan voor .een vrijtilijven- PLJ' ; ~ . ~.S.J:J:.A W 
de afspraak. . Party service b.v. 

Houten en Par·k 
. .. 

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

,• 

· ·. , · · · Vishandel Henk Bos 

Voor de lekkerste ~ . ibpeling Donderdag van 10:00 tot 13:00 en zaterdag van 10:00 tot 15:00 bij de Edah 
en·de ·fijnste -maatjes hàrln~f .~.· Vrijdagmiddag op de markt!! · 

,.,,, 4._ 
t'' "" 
\'.-·'"ij."!' 

Tel.: 033-2988181-2986494 
. , ,.. Spakenb1:1rg ~ ~· ,~: " ... , , .... 

~ " ' . . "': ". "_.;,_ '. .,. ~ 

ASWOENSDAG VAN 10:00 U TOT.13:00 U. 
·: ' 
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Tfierkoverleg bij de Raddraaiers, de Pee/strekels Chris! Manders en Ad Welten luisteren 

"Nee, dè is niks .. voor ons, waai 
wille nie op de vûrgrond, waai 
naaie onze eige noad. we wille niet 
in de schijnwerpers,·· w·aren de 

. eerste berichten aan ons. toen we 
de fa1nilie Koppens vroegen mee 
te werken aan een stuk in de Peel
strekel. Maar gelukkig hebben ze 
toch ook de positieve kant bekeken 
en:·· voofUlt. als jullie dat zo graag 
willen, dan intervjoe ons mar, in de 
dug-out"" . We hadden 1 avond 
uitgetrokken. maar we kunnen met 
gemak een weekend besteden aan 
dezeJainilie. 

Jan werd prins der Pottenbak
kers. 

.De ganse falnilie werd actief De 
, 0 · s en A · s waren niet van de lucht. 

Hetjaar na zijn prinsenschap be
s1ootJan om nog een keer incog

= · t met de Zaailbergse optocht 
mee1e doen. Zijn eigen venvanten 
hadden geen weet van zijn deel
name. Na de prijsuitreiking vielen 
zijn "broers"" steil achterm·er. "'Jan. 
jongen hä dè gezî. dan hadden 
waai ök mee gelauwpe" zeen ze 
tegen Janne. Jan schreef dit op een 
bierviltje en het dat iedereen teke
nen. In 1990 lopen we allemaal 
mee met de optocht. Op straffe van 
een blad bier. mdien men onder de 
weddenschap wt \\ilde komen. Het 
jaar 1990 naderde met rasse schre
den en Jan trok nog eens aan de bel 
en wreef ZIJn bloedbroeders het 
viltje onder de neus . Vergaderen. 
lassen. denken. proberen. dnnken 
en de geboorte was een fen. 

Raddraaiers 
Het tweede Jaar "ilden ze zich 
verbeteren. nog groter en vooral 
nog meer mbreng van eigen Yolk. 
De club bestond rnortaan utt 22 
leden van één fanuhe. neYen, aan
getrouwden en een geadopteerd 
kind, Wil!~. Eigen kinderen, jon-

. gens zowel als meisjes maakten 
deel uit van het nu reeds legendari
sche Koppenstcam Persé wilden 
ze iets maken "at door mankracht 
aangedre,·en moest worden. En 
omdat er iet ge' onden werd in de 
vorm van een rad. was de naam 
van hw1 groep zeer voor de hand 
liggend de Zaailbergse Rad
draaiers . ln het Peelstrekelrijk 
hebben ze er ook \'an geweten: de 
Raddraalers wilden ook mee in de 

· optocht van de Peelstrekels, toen 
gruwelijk de concurrent van de 
Zaailberg. Ze '\ilden zich wel eens 
laten zien m het hol van de leeuw. 
Niet iedere rechtgeaarde Zeilber-

ger wr= blij mee. maar de 

Raddraaiers bewezen en bewijzen · 
nog steeds dat plezier maken, niet 
gebonden is aan rijksgrenzen. Ook 
Deurne raakte overspoeld met hun 
creaties. Toen bleek de kracht van 
de Raddraaiers tot hun recht te 
komen. Superlatieven als mooi, 
schoon en kei te waauw werden 
door de jury opgetekend. De Rad
draaiers wonnen vele prijzen en 
even hebben ze ovenvogen om hun 
baan of bedrijf op te zeggen en 
fulltime Raddraaier te worden. 

Vindingrijkste vondst en andere 
prijzen 
Eerste prijzen sleepten ze weg, de 
Vindingrijkste vondst liefst 4 keer, 
maar ook de Pechprijs kwamen ze 
helaas ooit tegen....Drie dubbel 
pech, geen hoezee van de mensen 
langs de kant, geen prijzengeld en 
de pechprijs was alleen een mooi 
certificaat, niks geen doekje voor 
het bloeden. Niks drinkgeld, hele
maal niks. Dat moet toch nog eens 
worden rechtgezet, daar broeden 
de mannen nog op. "we komme d 'r 
wel op trug," zei Harrie 
Deze prijs hadden ze wel helemaal 
aan zichzelf te wijten, want con
trole vooraf was niet bespreekbaar. 
·'waai doen alles zelluf dus ook de 
controle", zei Harrie. Zelfs een 
bezoek van de reserveprinses met 
een kratje Bavaria mocht niet ba
ten iet verder dan het blauwe 
doek Alles supergeheim. Het 
kratje werd handig leeggemaakt en 
de pnnses mocht weer vertrekken. 
Een mnuner aflatend enthousias
me. een vast stralnien in werkwijze 
en vooral het zelf voortbewegen 
van de creatie. Wie herinnert zich 
niet de bezemschommel, het lap
mobiel en het reuzenrad. Vernufti
ge vondsten en vooral het uitpro
beren en veranderen en weer ver
gaderen m de dug-out. 
Veel gebeurt stiekem, niks indrin
gers. geen pottenkijkers op hun 
geheim bouwadres. een fictieve 
straatnaam. niks is hun te dol. 

Geerd Jansen 
De ,·erhalen komen pas goed los 
als de naam Geerd Jansen valt, èx
preses van de Peelstrekels. Dat was 
het begin van een erg fijne Carna
valstijd. De eerste keer moe ten 
de raddraaiers tekenen voor nt
vangst Yan de Vindingrijkste 
vondst. Mooi niet dat we zei gete
kend hebben, wat dat ligt fil\.:t in 
onze aard werd Geerd Jansen te 
verstaan gegeven Omdat een 
echtgenote van een van de Rad
draaiers naar huis \\ilde. tekende 

zij voor ontvangst. De bokaal is 
twee keer gesneuveld, înaat telkens 
weer gemaakt en ingeleverd tijdens 
een ludiek bezoek met de receptie 
van de prins. De maker van deze 

· prijs weet inmiddels dat ie kapot 
kan vriezen en als een grote hond 
tegen een klein weefke springt, die 
de bokaal vast heeft, dan kletst ie 
ook kapot. Om 10 voor ~O komt er 
altijd warm appelgebak met koffie. 
Dan nemen ze een korte pauze en 
gaan daarna gezwind weer aan het 
werk. Soms tot 01.00 uur maar 
dikwijls tot 03.00 uur. "Ga maar 
tegen het bed zitten want dalijk 
moette weer op, of doe maar niet 
zo zachtjes want ik heb oew al
laaaang gebeurd". Ja de dames 
hebben het zwaar in deze dagen. 
Zij maken de kostuums want alles 
moet tot in de perfectie worden 
gemaakt. De taak voor de dames 
Raddraaiers is te zorgen voor een 
herkenbaar perfect geheel. 

Een andere weg inslaan 
Uit de oorspronkelijke groep Kop
pensen ontstonden in de loop van 
10 jaar, drie nieuwe groepen. Kin
deren van de roemruchte Rad
draaiers met hun vrienden en 
vriendinnen. Bouwplaats zat, Har
rie ruimt zijn loods wel op dan kan 
iedereen vooruit. De Raddraaiers 
noemen deze groepen hun opvol
gers, maar zolang ze zelf zoveel 
plezier beleven aan Carnavalsop
tocht willen de Raddraaiers voorop 
lopen. Doe maar na. Met z 'n lüen 
gaan ze onvenninderd door, maar 
ze zijn nu op een punt beland dat 
ze, tevreden drinkend van een 
bruin patertje, moeten conclude
ren, het was mooi, verrekkus mooi, 
maar we gaan een andere weg in 
na het volgend jaar. De venvach
tingen zijn zo hoog, de extra eve
nementen waar ze aan deelnemen 
zijn legio, een receptie hier, een 
boerenbrulluft daar en altijd weer 

1 iets unieks bedenken en maken, het 
begint wat teveel te worden. Maar 
de Raddraaiers geven niet op, op 
een andere manier en met een 
andere invulling zullen we nog 
regelmatig van ze horen en zien. 
Zolang we er pletier in hebben 
zullen we doorgaan, we zijn be
smet met het Carnavalsvirus maar 
daar krijg je geen koorts van en . 
daar bestaat maar 1 medicijn tegen 
en dat is: meedoen, meelopen en 
meef'{e sten, maak plezier en laat 
anderen meegenieten van de Zaail

ber*1 e Raddraaiers. Een Carna
vals amilie die welkom zijn en 
blij en, ook al moeten we het nog 
eeds hebben over die pechprijs. 

I 

Zes Stuks 
Gaat Doorl 
Zondagavond 19 januari wan
neer het laatste applaus heeft 
geklonken is het voor de dames 
van Zesstuks een beetje afgelo
pen. Zoals ze vorig jaar op de 
Deurnese podia bekend maakten 
houden ze er mee op. Er mee 
ophouden? Nou nee, eigenlijk 
dus niet. 

1990 -2002 
Vanaf 1990 treden de meiden: Fria 
Beket, Rinie Fransen, Cora Kop
pens, Inge van Laarhoven, Helmie 
de Louw en Sandra Manders op 
voor publiek. Daarvoor luisterden 
ze elkaars bruiloft op, maar toen 
iedereen in de echt verbonden was 
bleef de drang om iets te doen 
aanwezig. De Gala-avonden van 
de Peelstrekels vonnden de eerste 
kemlismaking met het grote pu
bliek: 'We moesten zelfs auditie 
doen!' Drie jaar traden ze tot ieders 
tevredenheid op met de Gala- · 
avonden, maar toen in 1993 't 
Klotgemul startte waren ze er als 
de kippen bij . Op het lO<le Klotge
mul nemen ze afscheid van het 
Deurnese publiek. 'Nee, we stop
pen niet! We blijven oefenen en 
werken aan ons repertoire en mis
schien dat we over een paar jaar 
eens zeggen: kom laten we weer 
eens op de Deumese planken gaan 

· staan.' 

Niet in Deurne 
Er wordt dus niet meer opgetreden · 
in Deurne met carnaval, maar als 
van buiten een verzoek komt dan 
gaan ze, als ze er zin hebben. En 
ook wanneer het geen carnavals
activiteiten in Deurne betreft. 'Die 
druk van elk jaar en steeds weer 
jezelf te overstijgen, daar willen 
we gewoon even vanaf. En Inis
schien dat de mensen in Deurne 
o~k wel iets hebben va.n: Zesstuks, 
dat hebben we nu onderhand wel 
gezien.' Uitdagingen zijn er ge
noeg: 'Nu doen we bijna alles op 
bestaande muziek die gearrangeerd 
wordt door Mario van Ooij en Rob 
van Poorten, maar misschien dat 
we eens echt eigen muziek gaan 
proberen.' Gitarist Mario van Ooij 
(Super Mario) begeleidt de zes 
sinds 1992 en toetsenist Rob van · 

Poorten is erbij gekomen in 1998 
toen het avondvullende program
ma vanwege het tienjarige bestaan, 
werd opgevoerd (twee uitver-
kochte zalen) ··· 

Hoogzwanger 

Terugkijkend op hun carrière: 'We 
zijn wat professioneler geworden 
zonder dat we de amateurstatus 
verloren hebben. Graag maken we 
gebruik van goed geluid, dan komt 
de repetitiearbeid en het plezier dat 
we in een optreden steken er het 
beste uit. Het publiek heeft er dan 
ook recht op dat alles goed wordt 
overgebracht.' Een andere zaak die 
de meeste Deurnenaren wel voor 
ogen zal staat is dat de dames 
regelmatig in blijde venvachting 
op het podium stonden . .Van de_ 17 
kinderen hebben er 14 een aantal 
optredens meegemaakt, relatief 
veel maartkinderen, hetgeen bete
kent dat de meiden niet zo maar 
zwanger waren, maar hoogzwan
ger. 

Kroon op carrière 
'We zien het avondvullende pro
gra1mna en het meedoen aan "de 
Kans" van Venray als de voorlopi
ge kroon op onze carrière. Twee 
keer een uitverkochte zaal bij ons 
tienjarig bestaan en in Venray er 
vandoor gaan met de publieksprijs. 
Er was veel Deurnes publiek in 
Venray, toegegeven, maar vooral 
het feit dat men er was is .door ons 

' ervaren als een waardering voor 
hetgeen we in al die jaren hebben 
gedaan. Een beloning zonder 
woorden. 

Missen 
Och, wat zullen we het in het begin 
missen als we in de zaal-zitten. Als 
we zelf publiek zijn. Het optreden 
zullen we missen, maar ook alles 
daaromheen, de voorbereiding, het 
sfeertje in de Harmoniezaal met de 
andere artiesten en het bijbal in de 

. foyer van de Vierspan.' 

Met dank aan: Cora, Helrri'ie, Fria. 
Inge, Rinie & Sandra. 

Achterste rij v.l.n.r.: Fria Beket, Cara J:oppens, Rinie Fransen & Sandra Mander.1· 
Voorste r(j ;,_z.n.r.: Inge van Laarhoven & He/mie de Louw 

Zesstuks, hartstikke bedankt! En tot Ziens! 
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Brood & V!Jn Ewijk ... 
... mi 'n goe1 neus uur oew geldzake! 

Het hele jaar steken wij als accountant en 

belastingadviseur onze neus in andermans geldzaken. 

nop slot. 
d r 'n paar dage 

de eu 
1 houden we 

-et carnava 
·Maar'" 

Dan lopen we gewoon onze feestneus ~hterna >< 

en maken veel plezier Als " 
rr~ . we zz;n uitgefeest kunt u ' if , va na 

aswoensdag !'weer op 

~ onze 'brood'nuchtere cijfers rekenen! 
" 

Broodl! van Ewijk 
ilCCOUbt&llt$ 

Gerard Bildersstraat 8 5753 DE Deurne Tel. 0493 318318 Fax 0493 316921 
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Zo. 6 jan. 

Vr.18 jan. 

Evenement 

Receptie 
Cafebezoek 

Za. 19 jan. • 13.30 • Seniore_n 
19.30 Klotgemul 

Zo. 20 jan. 19.30 Klotgemul 

Zo. 27 jan. 

Vr. 8 febr. 10.00 
20.00 

: 21.30 

Matinee KHD \ 
Ondertrouw 

Bo~"bruilo\ 

Ca rnava lsm is 
Receptie 
c.s De Pottenbakkers 

·nderbal Walsberg 

tel afhalen 

. eikneuters 
Is 

1 Gerardushuis 
Markt 

• 
: H. v.Marijke 

• Stationszicht 
: De Vierspan 

• , ng optocht 
uitreiking 
eroptocht 
uitreiking 

f \ ... 
t • 

· De Vierspan 
< ., 111 . . 

~ 

• 111 De Vierspan 

't ' ' 
1 Nieuwen hof 
s . ' " icht 

e * Vi~span 

' De Vierspan ' . De Vierspan 
' e·· d IJ e 
' v· ' 1erspan 

' 
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h~ t:-<>od'-~pgave ~
tweede, katern 

37. Prograrmna Carnaval 2002 
38. Inhoudsopgave "~ 

39.·DZT 
41. Watervri1mden , 
43. De Sc,epter, Plat, Pastor Harrie Ke.ijsers 
45. 1959: Prins Jan Brüggenwirth , 
47. Nellie Strijbosch, Oud-Prinsen, Senioren, ' 
Krantenwisseltrofee 
49. Vrienden Prinsenpaar 2001 
51. Afscheid & Welkom 
52. Kommer & Kwijl 
55. Ukkepukkenbal, Jong & Oud nieuws, Piet 
Adriaans, Kraamvisite 
57. Club van 100 
59. Zultkoppen 
61. D'n Biels 2001, Jocus, Eerste steen 
63. Rondom De Prins 2001, P.R./Cie 
65. Horoscoop Prins Johan 1 
67"Colofon 

.SNACKBAR 
'"DE MARKT; 

Markt 6a 

Tel. 0493- 313474 

sporttrofeeën 
carnavalsmedailles 
vanen 
erelinten 
tin-artikelen 
relatiegeschenken 
en alle graveerwerken 

Leembaan 56 Tel. 0493-316051 
5753 CV Deurne Fax 0493-321531 

~---------------

Wc=-i h~bb~ 
V\lé:t 1:~ "i~r - ~ 

w 
Zo. Nu eerst een Bavaria. 

Lokale Liberalen Deurne 
Een goed Carnaval 

~~"." a -·-J - !llU ti~ >;~. 
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Helmondsingel 37, 5751 PA Deurne 
Tel. 0493 - 313847 Fax 0493 - 323038 

Buck Design Luxe Verpakkingen 

G. Bildersstraat 2 
5753 DE Deurne - Holland 

GROOTHANDEL 

Tel.: (+31) (0)493 32 14 71 Jaarbeurs Utrecht/Trade Mart 48247 
Fax: (+31) (0)493 .32 14 73 E-mail:t.bisseling@chello.nl 

_, 1 '. 

" . ' 

,-, 

1 

" 

" -
Van Deursen 

·k., 

BJ.oemencentrum. 

Boeketten" Bloemstukken, Karileqjlanten, Rouwarrangementen, Tuinplanten, 
Potterie, teakhouten ~runeubelen, Kado-artikelen, etc .... 

Veldstraat 5,' Deurne; 0493-312102 

i 

Nancy van Lieshout 
Kerkstraat 1 a 

VOOR DAMES EN HEREN 

5751 BG Deurne 
Tel. 0493 313254 

Chinees-Indisch specialiteiten restaurant 

"HO-WAH" 

Sint Jozefstraat 11 - St. Jozefparochie 

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

Stationsstraat 4 
5751 HE Deurne " 
Telefoon 0493 - 313296 

de carriere van de Audi A3 
begint bij Auto Daamen 

ml) 

Voor timmer-, Metsel- en 
stucadoonwerkzaamheden 

Ook voor uw houten tuinafscheidingen 

ex(!ert@DEURNE 
Stationsstraat 58 - 5751 HG Deurne - Telf. (0493) 319 389 -Fax. (0493) 316 818 

Voor al . uw · electrische apparaten en service 

Auö1 
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eraan , '. 
Carnaval baby, Carnaval laat je 
gaan 
Carnaval baby, je levè nsstijl 
voortaan 

Deze tekst zongen Twan en Leon
tien als Prins en Prinses als afslui
ting van de avond "Rondom de 
Prins". En· we hebben het geweten. 
Dat de Carnaval eraan zat te ko
men Wisten we natuurlijk al langer, 
op zaterdag 6 januari is bekend 
geworden dat Twan van Doorne, 
voorzitter van onze zwemvereni
ging Prins van de Peelstrekels 
werd. Iets wat maar weinigen van 
ons verwacht hadden. Tijdens de 
clubkampioenschappen zat Twan 
nog bij hoog· en laag te verkondi
gen Ïk ga nog liever drie keer op 
vakantie dan 1 keer Prins van 
Deurne te worden··. Maar nu wij 
Twan en Leontien bezig gezien 
hebben denken wij dat ze van de 
afgelopen · maanden als Prins en 
Prinses geen spijt hebben gehad en 
dîe drie vakanties even laten 
schieten. Op maandagmorgen 8 
januari ligt er een email in de bus 
van de SponzenConunissie. Of we 
bereid zijn op de vrijdag voor de 
carnaval iets leuks te organiseren. 
En zoals u van ons gewend bent 
hadden: we meteen een vergadering 
om iets in elkaar te draaien. Dat 
werd het Grówwet Deurnes Carna
vals Sirkwietje. Maar daar dadelijk 
meer over. 

Sirkwietje 
Er waren natuurlijk meer momen
ten dat we als vereniging ons 
moesten laten zien. De receptie zat 
er al vlug aan te komen en Twan 
had al door laten schemeren het 
erg vervelend te vinden de diplo
ma· s niet uit te kunnen rijken. 

" 
Onze instelling is als ~ozes · Qjet 
naar de berg komt dan maar de 
berg naar Mózes, zo togen onge~ 
veer 50 kinderen.naar zaal de Vier ~ 
span om toch van Prins Twairzrjii 
of haar zwemdiploma te mogen 
ontvangen. Voor velen een prach
tige ervaring die ook nog met een de doeken gedaan. Hier moest gaan richten op het Grówwet het programma Het Spijt uns 
foto beloond werd. Op deze mid- natuurlijk op gereageerd worden Deurnes Carnavals Sirkwietje Het krijgt Twan een bloemetje aange-
dag kreeg Twan natuurlijk ook van en dat heeft de SponzenCommissie werk was even enonn. Alle spellen boden. Wat zegt Twan, het kan wel 
onze .zwemvereniging een kado. · geweten. Op dinsdag 30 januari is moesten . verzonnen en uitgepro- van mijn vader zijn.' Dit kon hij 
Niet zomaar een kado, een kado Twan dan ook officieel op non- beerd worden, het progranuna- niet verkroppen en daarom kreeg 
waar hij· zelf nog hard voor moet actief gesteld als voorzitter van boekje werd ·geschreven, de teams Twan en zijn faifulié deze titel 
werken en niet alleen hij, Prinses DZT'62. De SponzenC01nmissie moesten bijelkaar geronseld wor- waar je echt niet trots op hoeft te 
Leontien en de Prinsenpaarkinde- ging vanaf dat moment verder als den want ruim een week voor het zijn hoor .. 
ren, Magreet, Tijn, Maud en An- voorzitter DZT'62 ad interim. We sirkwietje hadden we maar net 90 Na afloop hebben we nog een 
neloes ook. In de aankondiging hebben wat vergaderingen gehad deelnemers. Maar al die moeite is · geweldige feestavond gehad samen 
stond niet voor niets, Prins Twan of we nu bepaalde leden zouden gelukkig niet voor niets geweest mef alle deelnemers en de carna
daagt jullie uit, en dan in het dia- gaan schorsen en of we niet een want op vrijdag 23 februari hebben · valsvereniging met als stralend 
leet. Het Grówwet Deurnes Carna- eigen budget moesten krijgen maar bijna 150 mensen in een geweldige middelpunt Prins Twan. Hij kon 
vals Sirkwietje was geboren. En dat hebben we maar niet gedaan. sfeer het Grówwet Deumes Carna- laten zien dat wij als zwemvereni
dat hebben we geweten, maar goed Het was wel een leuke ervaring om vals Sirkwietje gezwommen. Er ging in staat zijn geweldige eve
er gebeurde meer en daar eerst even voorzitter te · zijn van zo'n waren 18 verschillende onderdelen nementen te organiseren die voor 
weer meer over. grote zwemvereniging. verspreid over de 3 binnenbaden ieder wat wils hebben. 

~ van Dobberpoel de Wiemel. Deze 
-Watervrienden Strijdbijl spellen waren onderverdeeld in 5 
Een week later stpnden we weer in Al met al "blelfon de feiten die verschillende fases . Eén hele be
dezelfde zaal de Vierspan. De ·. tijdens dat programma aan het licht . langrijke fase was het contact met 
avond heette Rondom de Prins. zijn gebraclft niet te kloppen. Twan de jury. De ouders van Twan en 
Allerlei bekenden en familieleden · blee~ erg goede bedoelingen te Leontien waren bereid . gevonden 
van de Prins en Prinses treden hier hebben met die strijdbijl en bur- voor deze avond als juryleden op 
op en vertellen leuke verhalen over gemeester Daandels heeft Piet te treden. De deelnemers wisten 
de Prins, de Prinses (je bent een Aarts bij zich geroepen om alles dat ze om . te kopen waren en dat 
kei je blijft een kei .. .. . ) en ook de uit de doeken te doen. Op zondag hebben ze zeker ook geprobeerd, 
Prinsenkinderen. Wij van DZT .13 februari tijdens de Mega-Kien, liedjes, massage's en vele loze 
hadden een stukje ingestudeerd en hebben we in het programma Het beloftes zijn aan de juryleden ge
waren al vroeg jn de avond aan de Spijt Ons ,geprobeerd alles weer te daan om er maar voor te zorgen 
beurt. Later kwam ook de Deurne- lijmen. Dat is uiteindelijk gelukt dat zij met hun team de eerste prijs 
se Watervrienden die toch wel maar niet zomaar. Allereerst gooit zouden halen. We willen jullie hier 
verschrikkelijke feiten aan het licht Twan de aangereikte bloemen in 1 spel niet onthouden. In het 
brachten. Onze voorzitter zou zich de hakselaar en later komt ook nog boekje werd aangegeven dat er een 
inlaten met activiteiten die het de r:Îjdende rechter Judge George gezichtsbehandeling zou volgen. 

Optocht 
Dan is de carnaval nog niet afgelo
pen want QP zondag is de optocht 
van Deurne. Daar hebben een 30 
leden van DZT'62 aan meegedaan. 
Het was een bont geheel van men

, sen die allemaal wilde uitbeelden 
wat onze zwemvereniging in petto 
heeft. Men wilde plankspringen 
maar sprong er steeds naast, ballen 
belande naast de goal. en natuurlijk 
ging de foto waarin Twan zo goed 
als naakt op staat flink in de ronde. 
Voor de deelnemers een prima 
geslaagde middag met veel gezel
ligheid en plezier langs de kant. 

daglicht niet kunnen verdragen en zich ermee bemoeien maar geluk- Alle deelnemers hebben een heer- Tot zover de carnaval van dit jaar. 
verder kwam er een strijdbijl bo- kig is alles goed gekomen. Twan 1ijke duik kunnen nemen in de We hebben ons flink laten gaan en 
ven tafel die gebruikt werd om de weer voorzitter wat hij prima doet ! meetbak die voor ze gereed stond zo veel plei:ier gehad in de afgelo-
Watervrienden kort te houden. Dit ! en dat heeft geleid tot een aantal . pen tijd. Twan heeft er voor kun-
alles werd via een prachtig TV Titel schitterende plaatjes. De mooiste is nen zorgen dat zwemmen weer 
progranuna waarin Willibrordus Vanaf die tijd konden wij van de te zien op onze internetsite. Prins stevig cip de kaart is gezet in Deur
_Frequentie de hoofdrol speelde uit 1 Spo~enCommissie ons helemaal Twan, Prinses Leontien en de ne en dat samen zorgt voor iets 

~ P_rinse~paarkinderen gingen uit- waar we n:og jaren over napraten. 
~ e~n?eliJk er met de hte~ , . het .. Carnaval baby je : ':levensstijl: -~ , , 

<Jrowwet Deumes Carnavals voortaan ..... .. ? · · ;. " ' . · · · 
~iirkwietje Helden Team vandoor. 
Dat was niet omdat ze het zo goed 

gedaan hadden maar omdat de De SponzenCominissie 
vader van Twan nog een appeltje 
met hem te schillen had. Tijdens 
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Teunisse en Schoones Groep 

van den akker b.v. 
cleaning & inspection services 

Dubloen 7 - 5751 PX Deurne 

tel. 0493-3134.58 
fax. 0493-317535 

www.akkercis.nl - hans@akkercis.nl . . . 

Harrie v.d. Putten 
(BedriJfs)-autoverhuur · Aanhangwagenverhuur 

Die eet met smaak 
Heeft groot vermaak! 

Uw 

ambachtelijke· 

Bakker 

VERZEKERINGEN · HYPOTHEKEN • PENSIOENEN · SPAREN · BELEGGEtl • FHIANCIËLE PlANtllNG 

Stationsstraat 31- Deurne - 0493-315353 

*personenbussen 
*bestelbussen 
*aanhangwagèns 

Milhezerweg 17 
DEURNE 

Liesselseweg 122 5753 pp Deurne ,___Ti_e_l_._0_4_9_3_-_3_1_2_7_1_5 _ __. 

rijnders assurantiën bv 
Deurne - Liessel 

Slagerij C. van Goch 
Martiç{ètstraat 22 
57 ~1 KR DEURNE 
Tet. 0493-~12385 

""'! .~· "" <\" 
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Tel. 0493 - 310111 

'fe l: · 0492-507550 
Fax: 0492-507551 
Email: info@elektrojosvogels.nl 
l~( ). <)(H î l en \ X:~h srh < ir g gcccrti fircerd 

' .. .. 

~1111'1.AFONDS 
HELMONDB. V 

Tel: 0492-507560 
Fax: 0492-507561 
Email: info@elektrojosvogelsbv.nl 
ISCJ-9001 gecertificeerd . 

". 

GROENTEN EN FRUIT 
/ 

Uw adres voor vers gesneden groente, 
salades en rauwkost. 

Zeilbergsestr. 90, Deurne, tel. 313712 
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De Strijdbijl 

Als voorzitter van de Deumese 
Watervrienden was ik uiteraard 
aanwezig op de receptie van Prins 
Twan om daar mijn collega
voorzitter van Triton te feliciteren 
met zijn uitverkiezing tot Prins van 
de Peelstrekels. De verhoudingen 
tussen beide clubs zijn een stuk 
beter dan zo'n 30 jaar geleden, toen 
was het meer als kat en hond of 
water en vuur. In ieder geval ging 
het toen niet goed door een deur. 
Tijden veranderen, vandaar mijn 
aanwezigheid. Tijdens deze recep
tie kreeg de Prins van zijn club een 
wedstrijd aangeboden. Hij zou 
daar ook zelf aan deelnemen en 
kon zo de strijd aanbinden met. 
eenieder die zich daar voor in-

- ... , . 

dag doen" ,zei hij, "op de avond 
rondom de Prins". Nou dat was 
tegen geen dovemansoren gezegd. 

Zieke geesten 
De breinen van een aantal zieke 
geesten sloegen helemaal op hol 
die week. Nadat het Prinselijke 
paar door 13 groeperingen die 
avond waren toegezongen en beju

. beid als ware er geen betere men
sen te vinden in Deurne en verre 
omgeving, waren wij de afsluiter 
van deze geweldige avond. In mijn 
openingsspeech liet ik geen spaan 
heel van die Prins met zijn clubje, 
dit tot grote verbazing van het 
talrijke publiek. Wat was er n.l. het 

schreef. Pamfletten werden uitge- 1 geval: vele fouten, zoals zijn be
deeld om zoveel mogelijk inschrij- denkelijke prinsverkiezing en de 
vingen te verkrijgen. omstreden wedstrijd die uitge

Knullig reglement 
Wie schetst onze verbazing? 
Met een aantal deskundige Water
vrienden hebben we het knullige 
reglement eens zitten bestuderen 
en kwamen tot de conclusie dat het 
wel heel gek moest gaan als Prins 
Twan daar niet als winnaar uit te 
voorschijn zou komen. Nou dat 
vonden wij zo'n overdreven vorm 
van persoonsverheerlijking dat we 
daar toch wel over wilden reclame
ren. Het was uiteindelijk Michiel 
Dankers die mij belette om nog 
tijdens de receptie protest aan te 
tekenen tegen de gang van zaken. 
"Dat moetje dan maar a .s. zater-

schreven was werden hem nog wel 
vergeven. Maar dat hij deel uit
maakte van een complot dat al 
jarenlang de ondergang van de 
Deumese Watervrienden nastreef
de, dat kon natuurlijk nooit door de 
beugel. Wij hadden overtuigende 
bewijzen dat er binnen Triton iets 
als een "strijdbijlprocedure" ge
)lanteerd werd en dat die "Strijd
bijl" ook werkelijk bestond. En 
voor de twijfelaars onder het pu
bliek hadden wij de bewijzen maar 
gelijk meegenomen. 

Film 
Die avond toonden wij een film die 
onomstotelijk bewees dat het zeker 

niet om een gerucht ging maar 
allemaal op werkelijkheid berustte. 
In een overvolle, edoch muisstille, 
Vierspan waren vele mensen ge- ' 
tuige van een beangstigend dorps
schandaal. Deze film, waarin vele 
bekende gezichten uit Deurne te 
zien ware!J., toonde wat er allemaal 
gebeurd was die afgelopen dagen. 
Een paniekerig bestuur van de 
Watervrienden, een heuse inval in 
het kantoor van Prins Twan, een 
schokkend relaas van Prins Willie 
van de Heikneuters, stiekeme ge
dragingen van vader van Doome, 
wettelijke regelingen op het poli
tiebureau, en uiteindelijk de op
graving van de bijl in de tuin van 
het prinselijke paar. Dit zijn een 
aantal ingrediënten van de getoon
de schokkende film. Samenvattend 
werd vastgesteld dat Deurne, maar 
zeker ook de Peelstrekels, toch wel 
erg in hun maag zaten met de ge
kozen Prins. Wij eisten genoeg
doening!!! 

Non-actief 
Enkele dagen later werd Prins 
Twan door zijn medebestuursleden 
van Triton op non-actief gesteld. 
In de week die daarop volgde werd 
ik door onze, toen nog nieuwe, 
burgemeester Daandels verzocht 
om me zo spoedig mogelijk bij 
hem op het gemeentehuis te mel
den. Daar kreeg ik te horen dat de 
geschetste situatie wel deels op 
waarheid berustte, maar dat er iets 

was wat verder niemand wist. Het 
was n.l. Prins Twan geweest die 
uiteindelijk van die bijl af wilde en 
daarvoor van hem een speciale 
vergunning had gekregen. Op de 
PR/cie. middag in dansschool 
Manders lieten wij wederom met 
een film zien wat er allemaal ge
beurd was. Uiteindelijk kwam het 
TV programma "Het spijt ons" er · 
aan te pas om alles tot een goed 
einde te brengen. Maar ook "De 
rijdende Rechter" was daar aanwe
zig en veroordeelde Triton en de 
Watervrienden tot deelname aan de 
carnavalsoptocht. 

Nog dichter bij elkaar 
Al met al is de aanloop tot carna
val 2001 een hele enerverende tijd 
geweest waar wij als Watervrien
den met heel veel plezier op terug 
zullen blijven kijken. De denk
beeldige strijdbijl heeft uiteindelijk 
nog heel goed werk verricht. lfü 
heeft geen kloof tussen de beide 
verenigingen geslagen, maar de 
clubs uiteindelijk alleen nog dich
ter bij elkaar gebracht. Met dank 
aan alle medewerkers, rolspelers 
en figuranten die geheel belange
loos en spontaan hun medewerking 
verleenden bij de totstandkoming 
van de film "de Strijdbijl." 

Piet Aarts ( voorzitter Deumese 
Watervrienden) 
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De Scepter 

(door Gerard Geurts) 

Bij de voorbereidingen en de 
uitvoering van carnaval zijn veel 
personen betrokken. Niet alleen 
bestuursleden, leden van de raad 
van elf, leden van de verschillen
de commissies of trainsters / 
leidsters van de dansmarietjes. 
leder jaar weer opnieuw worden 
ook andere personen gevraagd 
een steentje bij te dragen. Daar
naast worden ook personen be
naderd om hun specifieke des
kundigheid of vaardigheid. 

Specifieke vaardigheid 
Om eens aan zo'n specifieke vaar
digheid aandacht te schenken, ging 
ik op stap. Ik fietste naar een 
prachtig stukje van ons Deurne en 
wel naar de Walsberg naar de 
Suezlaan. In het doodlopende 
stukje moest ik zijn. Zonder verder 
te ~ijkel). , '\\;'ist ik toen waar de heer 
A. van Poorten woont. Fraai hout
snijwerk wees mij de weg. 
Voor diegenen die het nog niet 
weten: de heer van Poorten maakt 
vanaf 1984 scepters voor de Prin
sen van ons Peelstrekelrijk. Ik was 
nieuwsgierig hoe dat nu allemaal 
begonnen is en wat er bij komt 
kijken. 

Staal · 

werktuigkundige en heeft in zijn 
werkzame leven in het staal geze
ten. Hij had daarnaast wel aanleg 
voor tekenen. Ongeveer 20 jaar 
geleden tijdens een gesprek m-t 
een collega werd hem geadviseeïd 
om een hobby te zoeken. zodat hij 
na de beëindiging van zijn werk
kring nog wat te doen zou hebben. 
Hij ging totaal iets anders doen, in 
plaats van het staal, kreeg hij inte
resse in het hout. Hij begon met 
houtdraaien en toonde na enige tijd 
meer ambitie in houtsnijwerk. 
Nadat hij wat boekjes over hout
snijden had gekocht en na eigen 
studie, is hij begonnen. Om kennis 
op te doen bezocht hij ex-posities 
en in samenspraak met anderen 
ging hij naar Oostenrijk, waar 
ontzettend veel aan houtsnijwerk 
wordt gedaan. Hij bekwaamde zich 
daar verder en deed nieuwe ideeën 
op. Hij -ging ook naar de houtsnij
school, waar hij.kennis opdeed van 
de houtsoorten en de gereedschap
pen en natuurlijk niet te vergeten 
de techniek. · 

van de nieuwe prins benaderd om 
een scepter te maken. Er volgt dan 
altijd een gesprek van ongeveer 
een uur. Hij laat ze iets vertellen 
overbetrokkene.Hetgaatdan 
meestal over het beroep, de hob
by's en achtergronden van de 
prins. Daarna begint het creatieve 
denkproces, waarbij de aangedra
gen gegevens in een carnavaleske 
en humoristische context worden 
geplaatst en in een schetsontWerp 
aan het papier worden toever
trouwd. Tij~ens de periode ~an het 
houtsnijwerk wordt alles verlijnd 
en eventueel aan nieuwe ideeën 
aangepast. Eenmaal is het zelfs 
gebeurd, dat hij helemaal opnieuw 
is begonnen. Een dergelijk proces 
en het houtsnijden duurt minimaal 
14 dagen. Hij gebruiktZirbe-hout. 
Dat is Oostenrijks hout, maar is 
heel licht van gewicht. Als de 
scepter gereed is, heeft zijn echt
genote het laatste woord. 

Resultaat 

Omdat de tijden veranderen, 
veranderen ook de gebruiken, de 
taal, de kleding, maar ook het 
eigene plaatselijke. Het is niet 
voor niks dat voor "heemkunde" 
de belangstelling groeiende is. 
Vandaar dat we in deu krant 
aandacht willen schenken aan 
het Deumes dialect. Met wie 
anders konden we daarover 
praten dan met Hans van Hoek, 
de schrijver van het Deurnes 
Woordenboek. Hans van Hoek is 
verbonden aan een basisschool 
en geeft onderwijs in het ABN 
(Algemeen Beschaafd Neder
lands) aan groep 1of2. Wat 
vindt hij in het algemeen van 
dialect en het Deurnes dialect in 
het bijzonder?" 

Het dialect is een prachtige vorm 
van je (kunnen) uitdrukken; het is 
net als plaatselijk geld: je kunt er 
nergens mee komen. Hij wil daar
mede aangeven, dat je met dialect 
in je eigen plaats en /of streek goed 
uit de voeten kunt, maar als je je 
wat verder weg begeeft een taal 
moet spreken die een ander ook 
verstaat. Hij bedoelt daar ook mee 
te zeggen, dat anderen bij gesprek
ken betrokken dienen te worden en 
dus als het nodig is in je eigen 
groep van het dialect over te scha
kelen naar een andere taal. Hij 
betreurt het zeer, dat het dialect
sprekers afneemt. Ook merkt hij 
dat in de eigenlijk echte Deurnese 
gezinnen het dialect als spreektaal 
verdwijnt. 

Gedurende het proces maakt hij 
niemand deelgenoot van zijn ont
werp en de vorderingen in het 
houtsnijwerk. De bestellers moeten 
het resultaat afwachten. Overigens 
is de heer van Poorten pas echt 
tevreden als ook de Prins tevreden 
is. Als geboren Amsterdammer 
weet hij carnaval goed op zijn 
waarde te schatten. Hij voelt zich 
in het Deumese thuis en heeft 
vooral een hekel aan de verloede
ringen van carnaval die hier en 
daar optreden. Hij geniet van car
i\aval ~ voo~ · ~ het onverwachte, 
het humoristische en het karakte
ristieke. Zijn pobby vind je 'in het 
huis terug. et ademt rust en sfeer 
uit. Onder het genot van een kopje Hij heeft het Deurnes Woorden~ 
thee had ik een fijn gesprek en was boek geschreven, wat waren daar 

1984 vooral een ervaring rijker. zijn drijfoeren voor? 
In 1984 werd hij benaderd door Hij merkte in zijn omgeving nadat 
Bart van Driel, broer van Prins Jan Tot slot heeft de heer van Poorten een oud dialectsprekend iemand 

' V, om een scepter te maken. Dit een wens: Op een eerlijke manier was overleden, er een schat aan 
heeft hij met plezier gedaan. Van, met elkaar carnaval vieren, maar uitdrukkingen verdween, maar ook 
het een kwam het ander en nadat ook.daarna er voor elkaar zijn. een hoop levenswijsheid. Aan de 
jaar werd hij veelal door de familie hand daarvan is de gedachte ont-

•••••••••••••••••••••••••lllll•••••llli•••••••.11 staan om het Deumes dialect voor het nageslacht te behouden. Hij 

De heer van Poorten is van origine 

PASTOR 
"Zonder Aswoensdag is Carna
val geen Vastenavond". Met zo'n 
opmerking trap ik ongetwijfeld 
menig carnavalsvierder op zijn 
of haar gevoelige teen. Maar dat 
trappen lijkt me veiliger dan dat 
ik iets schrijf of suggereer over 
ene Osama of over de president 
van een bevriende natie. Dat 
dreigt op het moment van dit 
schrijven, begin november 2001, 
zelfs verboden te worden. Dus 
daar waag ik mij niet aan. 

"Zonder Aswoensdag is Carnaval 
geen Vastenavond". 
Als ik een vergelijking maak met 
het afsluiten van de Ramadan bij 
de moslims, zal iedereen begrijpen 
wat ik bedoel met deze uitspraak. 
Want aan dat zogenaamde Suiker-
feest -dat ook drie dagen duurt- / 

doet iedereen in de islamitische 
wereld mee. Het is een maatschap
pelijk feest. De achtergrond is de 
blijdschap en de vreugde over het 
einde van de Ramadan. Dat is de 
maand waarin men van zonsop- · 

gang tot zonsondergang gehouden 
is geen eten en drinken, geen' 
kruimeltje brood en geen slokje 
w.ater tot zich te nemen. Begrijpe
hJk dat je na een maand blij bent, 
dat je weer normaal mag eten en 
drinken. Je weet waarom je dit 
feest viert. Of ook iedereen vast in 
die voorafgaande maand? 

"Zonder Aswoensdag is Carnaval 
geen Vastenavond". 
Misschien zijn de meeste carna
valsvierders niet eens meer op de 
hoogte van de oorsprong en de 
reden van dit feest. Voor enkele 
eeuwen was in de christelijke we
reld de vastentijd. de veertig dagen 
tussen Aswoensdag en Pasen, een 
tijd van vasten en onthouding. Men 
diende zich te beperken tot één 
volle maaltijd per dag en zich van 
genot (drank e.d.) te onthouden. 
Het is te begrijpen dat men op een 
gegeven moment vlak vóór die 
periode van vasten nog eens goed 
uit de bol ging. Voordat de periode 
van ernst en bezinning op het har-

heeft aan het woordenboek 10 jaar 
gewerkt. Binnen het gezin van 
Hoek werd steeds dialect gespro
ken. Bij het samenstellen van zijn 
boek ontdekte Hans dat hij zelfs in 
het dialect dacht. Vaak kende hij 
wel de gevoelswaarde van een 
woord, maar kon dat toch niet in 
goed Nederlands vertalen. Om zijn 
woordenboek te kunnen samen
stellen, ging hij ook veel op pad 

de leven aanbrak, wilde men het er 
nog wel even van nemen. Zo kreeg 
dat feest met alle spot en spel een 
duidelijke plaats in het maatscha~ 
pelijke leven. Het lijkt er nu op dat 
het vasten is verdwenen, terwijl het 
feest ervóór is blijven bestaan. 

"Zonder Aswoensdag is Carnaval 
.geen Vastenavond". 
Wat doeje daar vandaag mee? 
Vier je Carnaval? Of vier je Vas
tenavond? 
Carnaval zie ik dan als een feest in 
de grote rij van feesten. Niets bij
zonders eigenlijk. Carnaval begint 
vaak al weken of zeker enkele 
dagen eerder en gaat vaak ook nog 
door in de dagen na dinsdagavond, 
zeker in de kroegen hier. Vasten
avond zie ik dan als een feest dat 
inleidt op de vastentijd. Vasten-

om met echt oude Deurnese men
sen te praten. Hij kwam daarvoor 
veel in het bejaardenhuis aan de 
Kruisstraat en daarna in Zorgcen
trum De Nieuwenhof. Een vaak 
gebruikte uitdrukking is hem bij
gebleven: "ne goejen boewr hi: ·n 
dikke vróów (meestal in verwach
ting, grote gezinnen)'n maoger 
pèrd (moest hard werkeft) en zoon 
óp ·t simmenárrie (hij kon ·t beta
len). Vooral enkele jaren geleden. 
maar ook nu nog, zijn naast de 
plaatselijke carnavalsschlagers ook 
Nederlandstalige schlagers ge
maakt. 

Dikwijls hebben de laatsten de 
plaatselijke schlagers verdrongen. 
lfot vindt hij daarvan? 
Juist plaatselijk camavalsschlagers 
in het dialect zijn een kans om het 
dialect nog onder de mensen te 
brengen. Het heeft zijn voorkeur 
boven de landelijke schlagers. In 
de Carnavalskrant De Peelstrekel 
worden stukken geschreven. Deze 
stukken zijn meestal in het Neder
lands maar er zijn ook stukken in 
het dialect. Is dat voor hem een 
doom in het oog? Het 'is niet persé 
een doom in het oog. Maar het is 
duidelijk dat stukken in het dialect 
zeer welkom zijn. Hij geeft daarbij 
een tip: Misschien is er een Ne
derlandse vertaling bij te geven. 
omdat het overgrote deel van de 
Deurnese bevolking het dialect niet 
meer machtig is. 

Ligt er naar zijn mening een taak 
voor 'De Peelstrekèls" om het 
dialect te promoten en .' ofte be
houden? 
Hij ziet graag dat via De Peelstre
kels het dialect graag uitgedragen 
wordt. De carnavalskrant de Pee/
strekel is daar bij uitstek een prima 
middel voor. Op die manier kan bij 
een groot deel van de Deumese 
inwoners het dialect onder de aan
dacht worden gebracht. Aan het 
einde van het vraaggesprek wil hij 
aan alle Peelstrekelinnekes en 
Strekels het volgende meegeven: 

Gedrót oew mi de Camevalsdaog 
zówwe, dèddege nódderhand iede
reijen rèècht in de ówege kàànt 

, kiejke en dèddege oew nirreges 
vur hooft te schaome. 

·ne plezierige Cameval toege
wenst, vierjt ze! Hans van Hoek 

avond stopt op dinsdagavond en op 
Aswoensdag staat men 'in de rij' 

· voor het halen van een askruisje: 
"Gedenkt, mens, dat gij van stof 
zijt en tot stof zult wederkeren". 

Houdt die uitspraak voor ogen. 
Dan heb je beslist in de roes van 
die drie dagen feest ook oog, res- . 
peet en waardering voor al het 
andere levende stof (van mensen, 
dieren en dingen) om je heen. In 
die zin wens ik alle feestneuzen, 
clowns, monniken, boerenkielen 
en andere merkwaardige fîgur~ 
een oprecht goede vastenavond. 

Alaaf, en tot Aswoensdag! r ! 

Deurne, den elfde van den elfde 
2001, pastor Harry Keijsers 
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dagelijks vanaf 
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VOOR BRILLEN EN 
CONTAèt!LÉNZÈN 

· UWV AKOPTICIEN 
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Stationsstraat 3a - Deurne - 0493- 312895 
www.marresoptiek.nl 
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Vurun;schön tepaijt of 
gurdijihe, moet-te-g~ · 
natüudij.k nao: 

. s~J!j§,·=• 

·, I t 

Stijn Streuvelslaan 48, 5751 XZ Deurne 
tel. 0493 312586 

.; :,. ' 

. . . 
uw· Eêhte, w~r.m · e : Bakker ': ··-

P. H. · Schellens . . 
~ . . . 

. " 
Vlierden: Pastoriestraat 1 Tel 0493 -312476 f.i liaal Deurne: De Martinet 24 Tel. 0493- 316700 

Markt 8 
5751 BE DEURNE 
Tel. 0493 354418 
Fax. 0493 354271 

' .. 

Knapen Trailers BV Theo vJnDoesburgstraat 8 Deurne 

Tel. Û493 320330 Fu 0493 310728 

www.knapen-trailers.nl e-mail: knapenOknapen·trailers.nl __, 
KNAPEN 
~ ~l 

l~ . 
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.. 1 · WB&ABouwstoffen 1 ··. ~an a ·usseÎ 
1 · ·· t.\ektrotechniek 81i 

1..-aliSe91'>fll" ~ViSeer, l 1 GJiOOTHANDELIN(iIUL'e)STOFFENVOORDEBOUW 

1 . 1 1 LEVERANCIER VAN: 

1 1 1 

o KORODUR-: hardstoffen en mortelproducten 
.

1 

, o Ql)l _ CK~ , MIX,_ 7 mortelproducten 

1 

o HAHNE - producten voor vloer wan<.i en dak 
o GREMMLER - epoxy producten voor vloer en wand 

1 1 

o KERTSCHER- ontkistingsolie en mortelverbeteraars 
, o . ARDEX - cementgebonden vloerproducten . 

1 

Al roym 15 jaor bouwen wai ' • · 1 , o · DEN BRA VEN SEALANTS - kitten en pur 
schakelkasten en installaties vur alles ·c 0 VAN DEN BERGH - ontkistingsolie · 

1 wa mi stroom te maoken hl. . " 1 ; 1 ° NEDSALE DAKACCESOIRES - dak.producten. 

1 Ok schreven wai programma's vur '· :·, · 1 l l· · 
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Mi Carnaval zain wai geslote! 

1 A)laijen vur nood kanduggu terecht! . '. "11 MET DE CARNA VALSDAGEN ZIJNWE GESWTEN 
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Dr. H. van Doorneweg 44 1 1 
· Postbus 192 5750 AD Deurne , 
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Prins Jein J geïnstalleerd als: Prins . 

Jan Brüggenwirth is zojuist uit de TV Toespraak van· de kersverse Prins, Voorzitter Willy Geerts links 
Nar Gerrit Schoonderbeek en vorst Hein Smeets ter linkerzijde 
van de Prins. 

gesprongen 

Willy Geerts wordt als voorzitter 
eïnstalleerd door vorst Hein Smeets 

v.l.n.r. Jos Thielens, 
Leo Obers en Willie 
Hendriks. zi/ 
hebbenjar~n aan de 

· optocht meegedaan 

Een beeld uit de optocht 

.Martien Sauvé 
- zoon van secretaris 
Harrie Sauvé - die assisteerde 
bij de Prinsonthulling 
(cape, steek en scepter zijn van 
de eerste 'Peelstrekelprins). 

Prins met Raad van 11 , 
Vlnr: Thij Schee pers, Pierre Schrik.51• Harrie Goossens, vorst Hein Smeets, Prins Jan 1, Kees Vermulst, Piet -
Strijbosch, Wout Knijnenbut.g. ,Ziften vlnr: Willy Verhofstad, Piet Goossens; adjudant Piet van de Mortel, Nár 
Gerrit Schoonebeek, Sjef van de'Eijnde, Harrie van' de kerkhof . 

·PRl.NS. JAN· 1 
MEIJEL - 27 juni, de zomer is net 
begonnen, de-.redactie rnn De Pee/.. 
.strekel is te gast bij Jan Brüggen
wirth in MeijeJ.. De eerste Prins' rnn 
de Peelstrékels \voont al zo'n 2S ja~r 
met zijn vrouw Jeanne in een aar
dig, landelijk gelegen, huis in het 
Limburgse Meijel. Jan en Jeanne. ·. 
hebben drie kinderen. Jan is 68 ,jaar 
Op 2-1 jarige'leefti,jd zwaaide toen' 
hij de scepter ovèr het prille rijk. 

Te vlug 
'Alles ging te vlug' zegt Jan, 'De voor

~ bereidingstijd was te kort en daarbij 

zegt Jeanne, 'Veel meer dan drinken De Optocht 
deden jullie niet!' Deze constatering Dat de Peelstrekels een optocht heb-
zal nog menigmaal klinken. De p,lat_l-, ben, daar is Jan in hoogsteigen persoon 

· ning voor de drie da.gen·was in hattden verantwoordelijk voor. Er\verd eèrst 
van de vorst, in 1959 was dlt Heih • · · nog wat moeilijk over gedaan (Burge-

Smeets. 'Hein iiad het z~akje go~d in 'meester Roefs zag 't niet zo zitten), 
hand', zegt Jeanne. 'Als hij \vai zei . . "' . maar toen ik zei dat ik anders geen 

'e de elll.st'rd e11 '"a1111e'r de r'"t '·.Prins zou worden was d~ op. tocht een \\ r r g 1 e ' e ev 
zich wee1 ~ eens goed had ]aten v0!iopt;n 'feit. De eigenlijke winnaar van de 
wist hij het zaa~ je toch nog enigszii1s dptocht was afkomstig van Venray, 
in het gareel .te hmldéi. Ook naar · een hele grote wagen met daarop een 
Willy Geerts werd·'i;oed geluisterd, ooievaar, maar omdat ie buitendorps 
Willy was wat 'ouder dan de rest en was, heeft ie 'm toen niet gekregen.' . · . 
straalde gezag 1~t' D'r was ook al een kinderoptocht dgit. 

· \ eerste jaar, deze trok apart van de grote ·. 
stoet. · 

Prinsengarde . 
Prinsenwagen in optocht, bestuurdet: tractor:· J.os 

·, kwam dat het de eerste keer was. Niet 
', dat het niet leuk en gezellig was, inte
, gencJeel! D.e Ptinsonthulling vond 

pla,gits op 11 november 1958 bij Toon
~ ·tje :van'M,oorsel. 'lk kwam uit een 

Na zijn Prinsenjaar heeft Jan nog eei1 · 
jaar gebivakkeerd in de raad van El[. ' 
Later heetl hij o.a. met Gijs van de 

Van de 1\funnikhof met zijn zus. · 

:. ·_' télevisie gespro1igen, 't was hartstikke 
, druk', herilmei:t hij zich. 'En ik Werd 

· · ' gevqrngd .om Prii1s te zijn door Toontje 
(be·sme,d) Franssen. 'lk vree nog niet 
met Jiln, kendè hem nog niet eens, 

. maar ook ik was bij die onthulling', 
·zij11 vrouw mengt zich in het gesprek. 
'Ik ·was nog nooit in een café geweest, 
dat \Y!iS de èerste keer. 1k was 18.' 

Program~a 
'Het programma stelde niet veel vóor', 
J!jn is hier ,duidelijk in: 'Het was cirie 
dagen camava,l en op de dag ervoor, 
zaterdag, legden we een bezoek aan de 
zieken af Zondag was er de optocht en 
op maandag en dinsdag werden de 
cafés met een bezoek vereerd.' 'Ja", 

Oranje bovèn 
Muziek was er in die dagen ook al bij. 
Een kapel helemaal uit Bakel. 'De 
hannonie, mocht toentertijd nog niet 
mee. Daarom was d'r een kapel bij, die 
elke dag met ons meetrok. Alleen, het 
repertoire ... Erg veel konden ze niet 
spelen, eigenlijk konden ze maar één 
nunm1er: "Ora1tje Boven". En dat 
speelden de dus ... D'n hele tijd.' 

Broek en de vader van de huidige 
Prins Jan Verhaegh de Prinsengarde 
opgericht. Deze is na enige succesvolle 
jaren opgehouden te bestaan. 

Bier 
Zo terngkijkend op het verleden con
stateert Jan dat het een leuke tijd was 
waarvan hij zeker geen spijt heen. Het 
carnaval vieren is er echter voor Jan 
niet meer bij, 't trekt hem allang niet 
meer. Gelukkig heeft hij met zijn 
hobby, de duivensport, genoeg om 
handen. En dat bier drinken uit het 
verleden? Ook dat is beduidend min
der geworden, beter gezegd: da's een 
gepasseerd station. Zou verstand dan 
toch met de jaren komen? 
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WIVO graszoden 

• Leembaan2 

• 5753 cv 
Deurne 

• Telefoon 

0493 314656 
06 53656608 

WIVO 
Beregenings
installaties 

OFFICIEEL 

JIAJN~8JRD 

DEALER 

lVlunckhof Deurne 
Leembaan 13, Tel. 0493-313922 

Uw adres voor onderdelen / materialen 
Traktoren Deutz-Fahr en andere 
merken ...... . 

V-snaren 
Kogellagers 

Bouten & moeren 
0-ringen 

Traktor onderdelen 
Oliekeeringen 

Olie filters 
Slangen 

Hydr.slangen 
Slang-klemmen 

Dèurne 
• 

Meerdan 100 Jaar 
. 

1ong en 

+ Mengvoeders 
slagvaardig! 

+ Groene winkel 
-1 

,, + Praxis 

+ O.K. tankstation 
' 

... ' +Weekblad voor Deurne 

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

BOERENBOND DEURNE 

Trienekens 

aatschap Trienekens 

Belastingadviesbureau 

Postbus 347 
5750 AH Deurne 
Tel. 0493-311362 

Fax: 0493-315857 

Postbus 206 
6020 ABBude 
0495-494554 

0495-492195 

·es Bureau Trienekens BV 

Thijssen Sanidróme 

Florijn2 
5751 PC Deurne 

Sanitair & Tegels ·. '1
· 

\ 

u· 

Op aswoensdag 
beschrééve waj 

. . . . 

gèèr wá ·gál He 
m·i ·de carn·aval 

;t 1 • ~ 'f: 

,;_, 
1 l, ! : . . 

het afgepraat: 
' ~ 

Bots & Borghstijn .. 
' 

Notariaat Deurne 

van Santvoort & v.., 
Santvoort b.~ . 

n .~ . I 

Deurne 

Helmond 

,'' 

1 makelaars 
koop & verkoop 
h y µot t1('ke n & tinanc i tN1 n qt'r 
V(" f 7f'/c('/ill!J('ll 

ra xa t1Pi 
hvvt & verhuur 

!architecten 
~ 1 voor l1 t't tHlt w erpen. reah~Cf<'n & 

bt>gt'lt>it1f'n van nit;>uwbo1.av & VC' rbouw 

1 bouwburo 
ontwikkel1ng 
e Kplo i tarie 
bc. l eggtng 1n onroE>rl'nde J'.)kC'n & pro1e<te11 

De Roosdonck b .v. 

1 p rojecton twi k kei in g 
on 1w i kkclîn9 
e xploit;Hie 
b e lC'gging i n on r oerPndt> .1..- Ji:en & P'O/ ee!en 

Lage Kerk 1] 5751 KG tel 0493 1111 11 ••• 049J 

te• 0492 S 2S5~ •ax 0492 

323070 

52 5727 

Nventm 8ef92 4 S671 cc tel 040 231 1708 f.ax 040 283 M 35 ...... E kenbu(g 5 55211-1.L tel 0491 51 ))93 ."" 0497 51 57 38 ...... l~ll rn 5541 BA tel 0497 64 l8 67 ,,.. 0491 64 31 09 

' madou-:' }'.. 
SPORT· & GEZONOHEIOSCENTRU':X 

d4f/;ftf4~ 

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

Madou Sport & Gezondheidscentrum 
H. Dunantweg 14, 5751 CB Deurne 

Tel. : 0493-311348 Fax: 0493-320674 
WWW.MADOU.NL 
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Naamgeefster Peelstrekels overleden 
Afgelo11en jaar overleed Nellie Strijbosch, de naamgeefster ' 'an De Pcelstrekels. In dit jubileumjaar 
heeft de redactie het wenselijk geacht om ter nagedachtenis ' 'an Nellie het inten•iew dat Ad Welten 
en Marcel Kooien haar vorig .iaar ·afnamen en dat verscheen in. de 42"1

• editie van de Peelstrekel 
opnieuw af te drukken. Nellie heeft het artikel nog kunnen lezen, ze overleed 011 17 januari 2001, de 
krant rolde op 12 januari ' 'an de persen". 

(Door Ad Welten en Alarcel Kooien) 

PEELSTREKELRJJK - Het is l 0 
oktober 2000, iets na ze,·en uur in 
de avond, verzorgingshuis de 
Nieuwenhof aan de Visser. De 
eerste echte herfstdag (bron: Johan 
Verschuren) hebben we er op zit
ten. We zijn te gast bij Nellie Strij
bosch (80) die ons samen met haar 
zoon Frans opwacht in de gemeen
schappelijke 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 "de Peelstrekels" 
in 1958. een naam die nog steeds 
dapper stand houdt. Tussen carna
val 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 lin
kerbeen wil niet al te best dus zit 
ze in een rolstoel. Ze krijgt thera
pie en deze ochtend heeft ze zelfs 
gevoetbald. Ondanks dit ongemak 
kan ze ons goed te woord staan en 
vertelt ze honderduit. 

1958 
Nellie Strijbosch bedacht in 1958 
de naam de Peelstrekels en kan dus 
eigenlijk een beetje als "moeder" 
van de Peelstrekels worden gezien. 
Haar man was in het oprichtings
jaar lid van de raad van 11. De 
club had nog geen naam, dus de 
Deurnenaren werden opgeroepen 

1 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 wor
den ... 
Tijdens het eerste Prinsenbal bij 
van Moorsel (Jan) werd vanaf het 
podium de winnende naam be
kendgemaakt: de Peelstrekels. 

"Peelstrekels 
"Ons moeder zei vroeger nogal 
eens tegen ons dat we Strikkels 
waren", vertelt Nellie, "En dat 
combineerde ik met de Peel, want 
wie Deurne zegt, zegt de Peel. Dus 
werd het de Peelstrekels." Als 
dank voor de naam kreeg ze van 
Hein Smeets (toemnalig vorst, 
red.) namens de carnavalsvereni
ging 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!" 

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 creatie: een pop met een im
mense jurk met allemaal strepen 
waaronder ze zelf schuil gaat. Er 
loopt een streepje door, is de titel. 
het fotoalbum toont een foto, ver-

geeld. vol nostalgie. Met de fancy 
fair en het kienen waren de Strij
boschen uiteraard ook vertegen
woordigd en Frans herinnert zich 
nog een keer toen hij met nog twee 
andere kinderen uit het gezin met 
geelzucht tijd.ens carnaval te bed 
lag en dat het feestvierend gezel
schap even op 'ziekenbezoek' 
kwam. "'t Was een mooie tijd" 
mijmert Nellie, "Deurne was nog 
zo klein en een hechte gemeen
schap, iedereen kende iedereen. 
Toen was het drie dagen carnaval, 
het begon op zondag. Zondag twee 
uur voor de optocht was het recep
tie, alle cafés werden aangedaan, 
Boerenbal, Prinsenbal, Auw wij
venbal, een mooie tijd." 

Nog steeds is Nellie verknocht aan 
carnaval, niet meer zo actief ( 
begin jaren '70, na het overlijden 
van haar man stopte ze) als vroe
ger, maar ze kijkt er nog steeds 
naar uit: Carnaval zit in haar bloed 
en is d'r niet uit te krijgen. Frans 
weet nog dat de Peelstrekels des
tijds begonnen met tweedehands 
steken, afkomstig uit Duitsland. De 
onderscheidingen van zijn vader 
heeft hij zorgvuldig bewaard. 

Ongemerkt is het al over achten en 
moeten we gaan. Nellie die 's 
avonds graag nog een advocaatje 
met slagroom nuttigt kust ons 
tweeën gedag-en met een wann 'tot 
ziens' nemen we afscheid van de 
vrouw die de Peelstrekels een 
naam gaf. 

SENIORENMIDDAG ZATERDAG 19 JANUARI 

Aanvang: 14.00 u * Zaal Open: 13.15 u * VIERSPAN 

Met medewerking van: Dansmarietjes Pee/strekels, NEXT 2, 
Tiggebitterwete, Hendig Zat, Opa Ties, Roos & Toos en Naw de Wir. 

De onthulling van de naam van de carnavalsvereniging 
bij van Moorsel in 1958. 
Op de foto heffen voorzitter Willy Geerts en naamgeefster 
van de Pee/strekels Nellie Strijbosch het glas. .-----------. I (jdlerj .Der O!ld P~!strekel Pri11se11 I 
11959 Janl (Brüggenwirth) 1 
11960 Heinl (Smeets) 

1 
1961 Heinl (Smeets) 
1962 Jan II (Verhaegh) (11994) 

11963 Adl (v d Linden). (t 1998) 1 ~ . 
1964 Martien 1 (Vèrdonschot) 

11965 Frans 1 (v.d. Kerkhof) (11996) 

1 1966 Jan ID (Hendriks) (t 1994) 
1967 Harry! (Kuypers) 

l 1968 Pierre 1 (Keeren) (11995) 1 
11969 Jan IV (Lichteveld) 

1 1970 Leol (Verhees) (t 2001) 
1971 Neell (Cor Keeren) 

11972 Gijs 1 (v.d. Broek) (t 1991) 1 1973 Theol (van Baars) 
11974 Willy 1 (Hoebergen) 

1 1975 Frits 1 (Hurkmans) (f 1978) 
11976 Charles J (van Goch) 

1977 Toni (Markhorst) 1 
11978 Bertl (v.d. Broek) 

1 1979 Toon 1 (Hölskens) 
1980 Wiml (van Midden) 

l 1981 Piet 1 (van Bree) 1 
1982 Huubl (van Kessel) 

11983 Wim II (KMts) 
1 1984 JanV (van Driel) 

11985 Wim ID (van de Mortel) 
1986 Ties 1 (Verbaarschot) 1 

11987 Jan VI (Hoeben) 

1 1988 Arjan 1 (Ah out) 
1989 Marcel 1 (van Nunen) 

l 1990 Ad II (v.d. Mortel) 1 
11991 Leonl (van Osch) 

1992 Jol (Verheijen) 
1 1993 Wim IV (Berkers) 

11994 Jan VII (Welten) 
1 1995 Kees 1 (Brood) 

11996 Michiel! (Dankers) 

1 1997 Christ 1 (Manders) 
1998 Ad ID (Welten) 

l 1999 Raoul 1 (Kivits) 1 
12000 Lèonll (Verdonschot) 

1 2001 Twanl (van Doorne) -- -- - -- ----- -
KRANTENWISSELTROFEE 

Zaterdag 2 maart 2002 is Party-centrum De Boog
aard in Moergestel het toneel voor de uitreiking 
van de Krantenwisseltrofee Noord-Brabant. De 
traditie van de tro.fèe telt al 28 jaren, maar hel is 
nu voor het vierde jaar dat de trofee een Brabant
breed karakter draagt. In 2001 werd de Krulkrant 
uit Heesch eerste, zou in 2002 de Pee/strekel een 
kans maken? 
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VAN DIJK BV 
Voltstraat 19, 5753 RL 
PO BOX 383, 5750 AJ 
DEURNE-HOLLAND 

" TEL. (+31) 493-313107 1 

FAX (+31) 493-316162 
E-mail: vandijkim pexp@compuserve.com 

,van Dijk 
Tractors & Heavy rnachinery 

Garage Boerenkamp BV 
1Nïssan Dealer voor Peelstrekelland e.o 

. .. ftlm'~°b·~ " .. .. 

• *autoverhuur 
*autoleasing 
*onderhoud 
*schadeherstel 

. &jlftr .. " 

• 
*Momidashi 
*Audio & Navigatie 
*Verkoop nieuw 
*Occasions 

H. Mesdagstr. 1 Deurne 
Tel. 0493 31 78 16 

Installatietechniek 
& Saniboutique 

Bezoek onze showroom volledig ingericht 
met het nieuwste sanitair. badmeubels 
en bijpassende '!and- en vloertegels 

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

, ~ " t j ~ J~ ~ c ~ 1 st ; 1 ll , 111 c ' 
centrale verwarming - airconditioning - luchtbehandeling 

Energiestraat 19 5753 RN, Deurne - tel. 0493-313957 - fax. 0493-317621 

UW DIEPVRIESMAN! 

Tel. 0493 315576 
Fax 0493 311055 

1 

./ 

l'vt <> 1 e n s t: r a a t: I 

KANTC>C>RBC>E K HANDE L 

kan t<.>< . ...,r rr"l.aç hin e s, -r"l"l C''l.1l>c l cr, , 
bockhan.d e l , . - c rea t:i·ef. 

Inclust:rieweg 23a 

KANTC>C>RS E RVICE 

on.c.1crhc.>ud , r e pa rat i t,.• e n 
v c rvar,ging var, kant"<> <>r tn élc lïi1, <..~s . 

S . t a t i <> n s s t: r a a t: 7 <.> a 

k <..>f . .> i<.. ~ <..·rwink e l , fc>rr'l\ aat" va r·1 
.A.6-AO z vvart / vvit . kl e u r k < >pi<.·t..• n . 

K~·rkst:ra at J 

. . gr<"l <>tsl<..." <.:<>llt.."Ct"i c 
vve 11skaa rt <... ~ r 1. 

-' 1 ~J1Jl ~~ ; 
NC>UD VA.N DEN EIJNDE DEURNE 

.;.· ,,..- . 

. · ~ - · -- ~ - .... - -·\ "'10 

Café - Z3al - Catering · ~ , . 1 
· ; 'V.d. Putten ~ L. ) 

Uw verjaardag of feest 
Zonder zorgen laat het 

Catering 
v.d. Putten bezorgen 

Info: Catering v.d. Putten 0493 312558 ' (/ 

Ma~dag kindermatinee v.a. 14:30~ · -··· - ~ . 
'I::'=-,.-- ' . " r :-f'-, .....__ - --- -- ~-- - --- · - · · " -· ·- - --- - - - -- - ------ _______ , 

P.otgrond en compÖstbedrijf 
Containe'rverhuur en transport 

·~~;. THIELEN . 
Schutsboom 42 Deurne - tel. 0493 - 312929 

FA. UGEN 
*Op-en overslag 
* Hcnruckverhuur 
telcfoonnr. 0493-312465 

Liesselseweg 120 5753 PP Deurne 

'-----'---------------- -------· - -
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Vrienden van het Prinsenpaar 2001 

6 Januari late dienst. Als ik thuis 
kom (23.00 uur) krijg ik te horen: 
"hou je jas maar aan, je gaat uit." 
··wat ik ga uit, hoezo, met wie?" 
··Met Jos. Weetje wat voor een 
dag het is vandaag? Uitkomen van 
de Prins." 
··Gelieg ut, is Twan prins'ïs mijn 
antwoord. Zo ging het in ele 
huizen van de vrienden van de 
prins. Over en weer werd er gebeld 
wie er nog mee kon naar de Vier
span om Twan, Leontine, Mar
greet, Thijn, Anneloes en Maud te 

' feliciteren. Dit was voor ons het 
begin van carnaval 2001. En wat 

, een c.arna,·al hebben we gehad. 
Graag vertellen '\'\ij over onze 
carnaval; met onze Prins Twan! 

Afspraken 
Nadat we ons wat hadden gekuist ( 
6 januari) zijn we naar de Vierspan 
gegaan. Felicitaties en gezellig 
gekletst met vooral ook organisato
ren van de Peelstrekels. Wie wie 
is, is nog niet voor iedereen van 
ons duidelijk, maar ook daar ko
men we wel achter Er \\Ordt ons al 
veel informatie verstrekt over wat 
er zoal verwacht wordt \an een 
vriendenclub. 7 Januan zijn we 
welkom bij het Pandje voor een 
mfonneel samen zijn. Er wordt 

weer veel getelefoneerd om zoveel 
mogelijk vrienden te bereiken. 
Ook op de diverse werkplekken 
moet er van alles geregeld worden. 
Op zondag worden onderling de 
eerste afspraken gemaakt: vanaf 
deze week is elke woensdagavond 
gereserveerd voor ·onze Prins' . Op 
de eerste woensdagavond worden 
er al diverse commissies gemaakt: 
zo hebben we een ·rondom de 
Prins· commissie en een optocht
commissie. Iedereen gaat bard aan 
het werk en tussendoor zijn er· ook 
nog vergaderingen waar een afge
vaardigde van de Peelstrekels bij 
aanwezig is. Op 21 Januari de 
receptie van de Prins, wat een 
gezellige drukte. 

Naaimachine 
Avonden zitten we achter de naai
machine. want bij ·rondom de 
Prins· willen we toch wel 'gepast' 
gekleed gaan. (zoals de prins en 
prinses vorige jaren ook gekleed 
gingen) 27 Januari is dan de· 
avond rondom de Prins '. ·s Mor
gens is er eerst nog overleg met 
alle mensen die · s avonds een 
optreden zullen verzorgen De 
avond wordt erg gezellig er zijn 
allemaal leuke acts, zang, dans, en 
video. De Boefjes, Kolok. Triton, 
de Watervrienden, Gymclub, wij 
als dansmariekes en \Vaterpoloërs 

en nog vele anderen. We genieten 
erg van deze avond en krijgen 
steeds meer zin in het carnaval. 
Het hoogtepunt van deze avond is 
de verrassing van Twan en Leonti
ne dat zij hun eigen lied ten gehore 
brengen. Het lijkt er op dat we na 
deze avond wat rust krijgen maar 
niets is minder waar. De optocht
commissie is druk bezig met het 
uitwerken van de ideeën en met het 
leggen van diverse contacten. We 
bezoeken een gezellige klotgemul
avond en lachen tranen met tuiten 
bij de Gala-avond. De woensdag
avonden wo ~ nog steeds goed 
benut door e meder van de vrien
denclub. Er staat nog een groot 
evenement ( de optocht) te wach
ten waar veel tijd in gaat zitten in 
de voorbereidingen. We hebben 
veel tips gekregen wat van belang 
kan zijn in de optocht. Eén daarvan 
is dat je het publiek zoveel moge
lijk bij de optocht moet betrekken. 
Zo hebben we tijdens de avond van 
'rondom de Prins ' al een lied ge
maakt en gezongen; dit kunnen we 
ook voor de optocht gebruiken. 

Sprekende teksten 
We moeten sprekende teksten 
hebben die betrekking hebben op 
het motto van de Prins "Waj 
b®oowe ' r 'n fisje van, b®oowde 
gallie mee? Dat we al menig fisje 
hebben geb®oowd kunnen jullie je 

!\/. Ireber & F. B 1RJouwer voor een volle zaal uitzinnig publiek 

natuurlijk wel·voorstellen! En voor' 
degene die zich dat niet· kunnen 
voorstellen hopen wij dat jullie hef 
ook eens mee mogen maken, een 
Prins in de vriendenclub te hebben. 
Op 22 Februari eerst nog cake 
snijden bij bakker Jacobs. Velen 
zullen zich de roze-steencakejes 
nog wel kunnen herinneren! Op 23 
Februari nemen we deel aan 't 
Growwet Deurnes Cainavals 
Sirkwietje! Wat had de sponzen
commissie van DZT de Wiemel 
prachtig veranderd en wat deden er 
veel teams mee uit Deurne. 24 
Februari Hanno11iebal 0ok daar 
waren we aanwezig als Twan en 
Leontine. 

De Optocht 

., 
; 

25 Februari DE DAG VAN DE 
OPTOCHT. Vroeg op, verzamelen 
om 10.00 uur, er moet nog van 
alles gebeuren voordat we ons 
kunnen gaan opstellen bij het stati
on. Enkelen maken van de gele
genheid gebruik om naar de mis in 
de Walsberg te gaan. Na de nodige 
soep, broodjes en koffie vertrekken 
we naar het station alwaar we ons 
opstellen voor de optocht. Donkere 
wolken komen dichterbij , er valt 
een spatje regen, daarna klaart het 
op en worden we vergezeld van 
een aardig voorjaarszonnetje. We 
zien veel deelnemers voorbij ko
men, het motto van de optocht ( . 
NL ) wordt vaak uitgebeeld. Zelf 
hebben we ons geconcentreerd op 
het motto van de Prins. 

Weemoedig afscheid 
Op 26 Februari geven we acte de 
presence in diverse cafés. 's 
Avonds zijn we aanwezig bij 
Beekman en Beekman 27 Februari 
naar het Ukkepukkenbal. 's 
Avonds aanwezig in de residentie 
alwaar de afscheidsceremonie 
plaats vindt van Prins Twan en 
Prinses Leontine en hun kinderen. 
Tja Peelstrekels, jullie hebben ze 
mogen lenen voor een geweldige 
carnaval (helaas was de regeer 
periode maar kort. nog geen jaar! 

En omdat Twan in de bouw zit 
konden we er ook veel van 
b®oowen. Allen in het rood ge-

, kleed en met stenen (met dank aan 
Toon Manders) op ons hoofd ver
trokken we bij StaÜonzicht. Vaak 
hebben we het liedje gezongen wat 
we ook bij ·rondom de Prins· heb
ben gezongen. groot was de ach
terdocht van het publiek toen we 
ze een roze cakeje presenteerden. 
Wie hoort er eigenlijk bij de jury? 
Zijn ze te herkennen? Kunnen ·we 
ze paaien met zo· n overheerlijk 
cakeje? Wat vinderne van ons als 
groep? Zijn on:z;e teksten wel te 
lezen? · 

Na afloop van de optocht. die we 
allen met plezier hebben gelopen, 
drinken we nog wat bij de vier
span waar de. prijsuitreiking van de 
kinderoptocht is. · s 'Avonds gaan 
we terug, ook wij zijn nieuwsgierig 
naar de uitslag. Het duurt een hele 
tijd voordat de grote groepen ( 
want daar vallen wij onder) wor
den gehonoreerd. 
Tot onze verbazing (maar eigenlijk 
vinden we gewoon dat we het 
verdiend hebben!!!! 1 ! !) worden we 
1 e in deze categorie. Onze carnaval 
kan niet meer stuk! We maken een 
vreugde dans op het toneel en 
ontvangen de felicitaties van velen. 
Bedankt publiek dat jullie zijn 
komen kijken! Bedankt jury! Be-

' dankt Peelstrekels! Bedankt Twan 
·en Leontine dat wij dit aan jullie te 
danken hebben. 

Dit kan dus best wel eens over 
gedaan worden'! 1) We dragen DE 
PEELSTREKEL naar de markt. 
Met weemoed nemen we afscheid 
van carnaval 2001. "We zullen 
jullie nog wel zien·' zijn de woor
den van Henny Manders. En hier
mee sluit ik dit (intensieve) jaar 
carnaval af door een stuk aan te 
leveren voor de krant van het jaar 
2002 en dank ik iedereen, namens 
alle vrienden, 

Mirjam van Berkom. 
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Stationsstraat 76 
5751 HG DEURNE 

Tel. 0493 312423 
Fax 0493 ·693882 

"9lefni'' 
Zaal UOM, ~ en pwdifen 
fJ~tju en dûwt6 
9J1UUteft, Wwan- en / of, lfuude l1ufldun 
v~,p~~ 

· 91~e~ 

- ~tiu 

K~uken open: dinsdag t/m zaterdag, 16.30 • 21.30 uur. zondag 12.00 • 21.30 uur. 's ·maandags gesloten m.u.v. feestdagen. 

Restaurant "Hof van Deurne" 

j(e11ken geopend: dinsdag t/111/ vrijdag: J 2.00 - 14.30 en 17.30- 21.00 11ur 

zaterdagen zondag: 17 . .00 - 21.00 1111r @·· " ... ---:- ~ 
maandag gesloten •· · • 

. . '· . il& . "7-;i 
Wij we11.se11 Il prettige camavalsdagett. '--· . ~~ 

0 
c 
ca · 
E 
Q. 

0 -
o· 
(.) . 

Haageind 29 
5751 BB De1tme 
relefoon 0493-312141 

• woningbouwprojecten 
. bedrijfshuisvesting 
utiliteitsbouw 

• duurz~am plannen 
'' 

• duurzaam bouwen 

• know-how en ervaring 

• inspirerende partner 

• in bouwteamverband 

• in plancombinaties 

•bijv. "De Akkers" Helmond 
bijv. ~howroom Deska Asten 
~ - i 

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

Kees van Boerdonk 
SVH meesterkok 
Pmricia van Boerdonk 

Blerick - Tegelen - Deurne - Panningen 
RAADHUISSTRAAT 12 DEURNE, TEL. 0493 319464 

HEMA 

"EClIT KWALITEIT 
ECHT STIJL 

ECHT HEMA DEURNE 
Stationsstraat 39 

GEBR.ALDENZEE 

OP ALLE VELDEN EN WEGEN 
KOM JE ALDENZEE TEGEN 

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

'. 
. ~ 

Cordstrap· B.V. - Deurne 

.. 21--,cor 
Postbus 315 
5750 AH Deurne 

Geyserstraat 4 
5753 RP Deurne 
Telefoon +31 (01 493320005 
Telefax+31 (0149332011 5 

Wereldmarktleider in polyester omsnoering- en ladingvastzetsystemen. 

strap 

- -= , • \: ';.._Js " ... " .•. " . - .:< . . • 

Cordstrap B.V. ïs · v~naf 1990 ~evestigd . o · ~ h~ (i nd · ~ · ttr(~ _ i-§ ' r i ~in · Kra nen mortel In .Deurne 
Sinds-' de oprichting heeft Cordsfrap e'en enorme gr_o~i '.Çf oorgemaakt en intussen zijn er 
behalve het moederbedrijf , in Deurne, vestigingen . in · puitsland , Frankrijk, Engeland , 
Verenigde Arabische Emirate11, Polen, Italië, Ierland: ~n de Verenigde ·Staten. De 

· produ'ctie voor alle landen vindt plaats in Deurne. ;: 
-

< ' 
~ . 

Cords.trap is al sinds 1965" toonaangevend . op - . hèt · gebied van eenmalig 
ladingzekerende en beschermende produkten voor l')arr~m~tige toepassingen, zoals: 

• Cordstrap omsnoeringsystemen 
• Cordstrap ladingvastzetsystemen 
• . Cordstrap stuwkussens · 

' . 

cordstrap : dat staat vast! 
___________ ........... __ ...... _ , ~ .. ~ ......... "'---------------------------------... ,-.. ----------------------5_.0 
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• De Peelstrekelpop gaat in vlammen op. 
• Prins Twan 1 en Prinses Leontine 
• De sleutel van Deurne moet weer ingeleverd worden 

' . 
I 

. ~ 
Welkom 

Ca.rnaval 2002 
' 

' 
• ·Prins Johan 1 

springt uit de band. · 

\ ' ' 

• De' versierselen 
behorende bij het 
Prinsschap worden 
dq,or burgemeester 

:Daándels -bevestigd" 
·,. 

• Prins Johan 1, 
Prinses Elly, 
Janneke & Willem. 

• Ja! 

• Oud & Nieuw vieren . 
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.... ". 
uitgaanscentrum 

~A. >hA. t1A.l 
Café-biljart DE TAPPERIJ 

Ree;identie POTTENBAKKERS ZEILBERG f' 1 . 

. 1 

1

1 Vrij. 8 feb. HALVE ZOOLE BAL met o.a. 

1 

HENK WIJNGAARD , , 1 

1

: 

1 

en DE KLU'l'SERS · 

1 l Il Zat. 9 feb. GEMASKERD BAL 

1 Zon. 10 .feb. KINDERBAL m.m.v. 
·I CLOWN ........... l-

's avonds LITTLE EARTH BAND 1 

1 Ma. 11 feb. 15.11 u. MATINEE 
1 's avonds DE SJONNIES 1 Swinkels Assurantiën 

Swinkels Makelaardij - ~ l 1 Din. · 12 ,feb. 15.11 u MATINEE 1 

1 
1 

's avonds 0 NE TW 0 TRI 0 
1 1 
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l_SWINKELS NVM 

Swinkels Regiobank 

't 
1 MAND ERS 

Bouw B.V. 
Postbus 1 

5757 ZG Liessel 

Tel.: 0493 • 341204 

Fax: 0493 • 341263 

Loon 3 

5757 AA Liessel 

E-mail: mandersliessel@tref.nl 

ISO 9001 

VCA ** 

-PIZZA'S. " SUPERPIZZA'S • MEGAPIZZA'S 
PASTA'S - SPARE RIBS · SPAGHETTI 

EN ANDERE SPECIALITEITEN 

FELIX TIMMERMANSSTRAAT 52 
5751 LS DEURNE 

TEL. 0493 ... 323436 
OOK AFHAAL EN BEZORGING IN DEURNE 

EN OMGEVING 

VÉGIO, UW ZEKERHEID IN DE REGIO 

, I~ 
Bank 

sr~r . ::ii.S F LC: • •• 4 1 5 751 ..l'l Di:urwc 1 Tt:LCFom• 0·1':l::J· .3 5 24 00 
P R[~ , ..... r s.-. LCC:·c:r~r .3G 1 5.;2 1 V;\ GL:MEhf 1 TCLEFCON 0492 ·.39 14 00 

I · 

. b~ ~" 
~ · ~~ a 

* reklame fotografie 
* fotografie voor industrie 
* produkt fotografie ~~ ~ 0 

-ç; * reportage 

f * digitale fotobewerkingen 
tramstroot 22 tel:0493-313643 gsm: 06-53581972 
5751 jk deume fox: 0493-320446 hartjens@worldonline.ni 

~ 
1 

1 

1 

l :c~itectenburo ... -·--·----- ~! 

v!inderhof 28 
postbus 311 
k.v.k. eindhoven 
architecten register 

. ' 

p. ceelen 
p. v. wetten 

5754 DZ deume tel. : 0493 - 351432 
5750 AH äeume fax: 0493 - 351433 
17060106 
1.890202.058 

stofzuiger 

30 mtr. lange autowasstraat 5 autowasplaatsen 
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Halenson,f;geefl je". géén vleugels, 
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5754 DA Deurne 

Stark Texel® software 
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De _leverancier van al uw 
diepvrtes-procl~en aan huts 
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Derpsestraa,t ic' " 
57§1 KA Deurne 

Postbûs 128 
5750AE Deume 
fa:X, 0493-31046~ tel 0493-317827 · ~ 
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Lekker lunchen, 
dineren, uitgaan 

~ ~ ! . 

Elke dag geopend vánat: 11.00 uur 
Herberg de Roode, Léeuw 

Molenstrnat 31 5751 LA Deurne Tel. 0493 315Hl2 
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henny manders 
• Peellandsingel 49 

5754 GA Deurne 
tel .323093 privé:3-16760 

fox:317674 
e-mail : înfo@e-techman. n1 
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JONG & OUD NIEUWS 

Kleurwedstrijd 
Dit jaar is er weer een leuke kleurplaat die op de scholen in het Peelstrekelrijk wordt uitgedeeld. De 
mooist ingekleurde tekening wint een prijs: je mag met Prins Johan I, Prinses Elly en hun kinderen en 
de Raad van Elf op de Prinsenwagen meerijden in de optocht! Er is nog plaats voor 3 kinderen, dus 
kleuren maar! Op donderdagavond 7 februari krijg je te horen of jij een van de gelukkigen bent Verder 
worden alle ingekleurde tekeningen op dinsdagochtend met carnaval in de Vierspan tentoongesteld. 

Khtitseieren 
V.l.n.r.: Raoul, zoon van Wim Kivits; Frans Kivits. 
zoon van Cor Kivits: Wim Kivits, zoon van Willem 
KiYits; Twan van Doome. zoon van Miet KiYits: Willy 
Re1jnders zoon van Miet Kivits. 

UKKEPUKKEN BAL 
Weten jullie nog dat we speciaal voor jullie altijd een ochtend vrij
maken om carnaval met elkaar te vieren. 
Ja IllJtuurlijk weten jullie dat nog wel, want dan laten jullie zien hoe 
goéd jullie carnaval kunnen vieren. Met heel erg veel kinderen bij 
elkaar in de Vierspan is het dan een heel erg groot feest. . Met z'n 
allen in een lange slinger achter elkaar hossen, en mooi dansen op de 
muziek die we hebben. Wij hebben daarom ook altijd een stuk op de 
dansvlo,er en die is helemaal voor jullie alleen, zodat jullie hier ook 
alle plaats hebben. Hier zijn jullie de baas en kunnen jullie echt 
carnaval vieren met elkaat Ook dit jaar komt die gezellige ochtend 
er weer aan. Natuurlijk zijn jullie.niet alleen, want Prins Johan I, 
Prinses Elly en natuurlijk hun kinderen Janneke en Willem komen 
op Bezoek Maar ook de raad van elf komt, om er samen met jullie 
een leuke ochtend van te maken" Natuurlijk vergeten zij de dansma
rietjes niet, want zij laten jullie heel graag zien hoe mooi ze kunnen 
dansen. Daarna gaan we er allemaal nog een groot feest van maken: 

DUS ZORG DAT JE ERBIJ BENT OP HET UKKEPUKKENBAL!! 

Natuurlijk hebben wij nog veel meer voor jullie in petto op deze 
ochtend maar we laten jullie nog even in spanning". 

Op bezoek bij het Boerenbn1idspaar van de Pottenbakkers 

Nieuw in de Raad van Elf: 
Piet Adriaans 

Piet Ad.naan -.i Jaar 
Getrou" d met Gerrie Adnaans
Nelemans. -l ~ j aar 

Zij hebben t\\ee zon n .• farce! van 
19 en Ern1n \äll 1 Jaar 

Piet is al 1- jaar \\erkzaam b1J 
UMT te Deum HIJ 1 r Hef
truckchauffi ur n houdt z1 h ook 
bezig met d magazijn xpechtie 
Verder 1 Piet ook al l ~Jaar \\ed.
zaam b1J d bcgraferusondememer 
v. Kessel 
Ze zijn sam n oorspronkeltJk echte 
feestnerders. maar door omstan-

digheden zijn ze de laatste 9 jaar 
niet meer op stap geweest Toen 
Leon Vèrdonschot 2 jaar geleden 
prins werd ii]n ze als buren héei • 
intensief betrokken geworden bij 
de carnaval met hun buurt Ze 
hebben er zo van genoten en alles 
van carnaval van zo chchtbij mee
gemaakt dat het sindsdien weer is 
gaan kriebelen. Ze hebben niet 
lang hoeven na te denken toen ze 
gevraagd werden om b1J de vereni
ging te komen c.q Raadslid te 
worden. 

Op kraamvisitie bij Freekje 

De publieksjury, een samenwerkingsverband van Dors(t)vlegels, Pee/strekels, Pottenbakkers en Heikneuters 
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Florijn 8 Postbus 294 5750 AG Deurne Tel. (0493) 39 94 74 Fax (0493) 39 92 9 1 

E-mail bogaert.vloeren@wxs.nJ http://home.wxs.nl/4Jogaert.vloeren 

Een goede basis met vloeren van Van d·en Bogaert 

KAATJE JANS . 
Het beste van de boerderij. 

De _grootste keus in kaas; 
zowel Nederlands als buitenlands. 

Vleeswarenspecialiteiten, 
salades1 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 5b Deurne tel. 0493-351688 

DIERENHOTEL MOLENZICHT 
Vlierdensweg 228 
5756 AD Vlierden 
Tel I fax 0493 313821 · 

Waar je alleen al voor 
De gezelligheid komt 

Liesselseweg 114 

10 X 15 cm glans v.a. 34 cent 
Uitsluitend kleinbeeld film, excl. Ontwikkelen 

Kerkstraat 6 5751 BH Deurne Tel. 0493 - 353101 

10BERS DEURNE B.V. 

• Verkoop van nieuwe en 
gebruikte wagens 

• Verkoop van bedrijfswagens 
• Onderhoud en reparaties 
• Erkend Focwa 

autoschadeherstel bedrijf 
• Inbouw van autotelefoons en 

autoalarmsystemen 
• LPG-installaties 

SHELL OBERS DEURNE B.V. 

• 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 

Tramstraat 65, Deurne Hogeweg 2, Deurne 
0493 - 35 11 25 0493 - 31 30 52 

'fhijssen 
• · BP Tankstation - All creditcards accepted 

• Snelpomp voor vrachtwagens 

• 24-uur service \tl 
ÜN lllE MOVE 

• verkoop luxe cadeàu-artikelen 
Vlierdensewe_g_ 232 - Vlierden 

Klussenbedrijf Martens 

gespecialiseenl in schilderwerk 

Kloosterstraat 9 
5753 GP PeuJne 

W TTE GULLIE Dé •••• 
E!e vur un grote kolleksie 
qie Goei· Ceedee 's •••• 
moet zijn. bij De Muziekfontein 
in·de kerkstroat in Deurne • . i 

Want doar hebbe ze d'r nol! verstand van ok l 1 
l!e kànt Zfl ok vinden OP 'f Internet : 

www.cd.si>e<:laalzaak.com 

Tel.: 0493 - 314858 
b.g.g. : 06 - 51617485 

· Fl nri1n Z-l P c- u r n " 
l'<"t tn" :IS ·1 . .'>7S O :\ I f1 •.' 1.1 r n.

l e let 110 11 01Y.I :11 11 t>l 
r e l ef<lx 0 4 9.l l I 'i9 li O 

TRUUJENDAAG 
BOEREBROËL 
M ~ 'l 

wm aantuloon ". 

~~ haet van alles .. · 
dei Jdeijf t3ch aan van kop wies schoor ! 

BOÉREBROÉLOFSKLEIER @ 
BAOLDERSESTRAOT128 - 077-32'30820 
5923 AP VENL0-8LIËRJCK-(Privé)38237{)L{ 

' 
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*.CLUB*VAN*100* 
'Wil jij ook maar het Klotgemul, of 
een van de Gala-avonden? Dan 
moet je lid worden van de Club 
van 100.' 

De Club van 100 spant zich in de 
carnavalsvereniging financieel te 
ondersteunen. Ieder jaar weer 
brengt een grote groep mensen een 
mooi bedrag bij elkaar, waannee 

Heeft u deze opmerking ook wel · het mogelijk wordt gemaakt dat De 
eens gehoo11d? Sommige mensen Peelstrekels hun activiteiten kun
schijnen te denken, dat het lid- nen uitvoeren. Graag wil ik al deze 
maatschap an de Club van l 00 mensen bedanken.. Zij denken met 
alleen maar bedoeld is om in de de carnaval niet alleen aan hun 
voorverkoop kaartjes voor deze eigen plezier, maar gunnën ook 
beide activiteiten te kopen. anderen dat zij in het camavals
Dit is echter absoluut niet het ge- feest delen. 
val. Natuurlijk heb je als lid van de 
Club van 100 genoemde voor- Als u lid van de Club van 100 
rechten, maar in ~erst e instantie is wordt, ontvangt u, na betaling van 
het lidmaatschap toch bedoeld om f 33,-- (of méér), een pasje waar
De Peelstrekels te steunen. De mee u voor het carnaval in 2002 
Peelstrekels organiseren, zoals kaartjes kunt kopen in de voorver
beken.d is, tal van activiteiten rond koop. Voor het overbekende Klot
de carnaval. Iedereen denkt dan gemul ontvangt u bovendien kor
aan de optocht en de feesten voor ting. Alhoewel wij u, na aanmel
en tijdens carnaval, maar De Peel- · ding voor dit jaar, ook de komende 
strekels doen veel meer. Zo maken jaren zullen benaderen, heeft het 
zij carnavalsactiviteiten mogelijk lidmaatschap voor dit jaar geen 
voor mensen die normaal niets van enkele verplichting voor de ko
de carnaval zouden rn,erken, zoals mende jaren. 
zieken, bejaarden en gehandicap
ten. En ik denk dat iedereen in 
Deurne, of je nou wel of geen car
naval viert, dat bijzonder in onze 
carnavalsvereniging waardeert. Zij 
vieren niet alleen hun eigen feestje, 
maar zorgen ervoor dat iedereen 
die dat wil iets van het carnavals
feest kan proeven. Dat daaraan de 
nodige kosten verbonden zijn is 
duidelijk. 

Er is ook een mogelijkheid om 
Begunstiger (f 111 ,--), dan wel 
Erebegunstiger (f 250,--) te wor
den. Zoals u op deze pagina kunt 
zien worden begunstigers, tenzij 
zij dat niet wensen, opgenomen in 
een lijst van Begunstigers in deze 
krant. Erebegunstigers worden 
prominenter vermeld. Wellicht is 
het voor u, of uw onderne1ning iets 

om · lid of (Ere-)Begunstiger te 
worden. Dat kan vanzelfsprekend 
voor volgend jaar, maar ook voor 
het lopende jaar (carnaval 2002) is , 
dat nog mogelijk. 

Indien u hier belangstelling voor 
heeft, neem dan even contact op 
met Marian Brood, Reeksenakker 
4, te Deurne (tel. 320934). Tegen 
contante betaling krijgt u zelfs 
onmiddellijk uw pasje mee. 

Betalingen 1>er bank dienen vóór 
1 januari 2002 01> ons rekening
nummer 11.08.55.884 gestort te 
zijn. 

Houd echter rekening met vertra
gingen bij de financiële instellin
gen i.v.m. de feestdagen 'en ·de in
voering van de Euro! Met anderè 
woorden: deze bladzijde gele
zen .. . , besluit genomen om bij 
onze club te komen ... ; Marian 
bellen 320934 ... en meteen even 
bedrag overmaken op hierboven 
vermeld rekeningnmmner ! 

Graag wens ik u een geweldig car
navalsfeest toe, 

Michiel Dankers, 
Voorzitter Club van 100. 

Hr. A.J. Braam 
Dima SMT Systems B.V. 

Familie Eltink 
Henselmans Advocaten 

Hr. J.J.A. Hohmann 
Leverdo Produkten B. V. I Habek Snacks 

Hr. E. Smulders 
Hr. R. Snijder 

Frans en Nelly Strijbosch 
Bouwmaterialen v.d. Wal B.V. 

Administratiekantoor Welten V.O.F. 

Begunstigers Club van 100 
ABN-AMRO bank 
Hr. G.H.J.M. Achterberg 
Hr. G.J. Albers 
Hr. L. W.M. Aldenzee 
Fam. M.G.J. Arons 
Hr. AJ.G. van Baars 
Hr. P. Benschop 
V.O.F. Kantoorboekhandel Hub 
Berkers 
Hr. M.J. v.d. Berkmortel 
Hr. M.C. v.d. Broek 
Hr. C.H.M. v.d. Broek 

Hr. CAM. Brood . 
Fam. W.H.P. van Bussel 
Coopmans Bouw B.V. 
Hr. J.G.M. Daandels 
Bloemencentrum Van Deursen 
Hr. L.A van Dijk 
Hr. AL.C.M. van Dinter 
Gebr. Van Doorne B.V. 
Hr. H.J.M.M. van Doorne 
Hr. J.S.M. van Driel 
Hr. JG. v.d. Einden 
Hr. A.L.J. v.d. Einden 

Elektro Jos Vogels B.V. 

Houthandel Fransen B.V. 
Miny & Gerard Geurts 
Hr. C.G.Th. van Goch 
Hr. C.T.J.E. van Goch 
Hr. J.H.S.H.M. van Gulick 
Hr. G.L.H.M. Jansen 
Hr. F. v.d. Kerkhof 
Klussenbedrijf Snelle Hen.kie 
Timmerbedrijf Koppens-Van den 
Broek 

Hr. F.I.W. Knijpers 
Hr. J.W.M.H. Lichteveld 
Fam. G.P.J.M. Lutters 
Lutters Bouwbedrijven B.V. 
Hr. H.T.H.M. van Osch 
Siem Pepping Makel~rdij B.V. 
V.O.F. Philips-Willems 
Restaurant Den Vergulde Helm 
Hr. H. van Rijssel 
Hr. P.F.E. Schiks 
Autobedrijfv.d. Schoot 
Spiegel Reclamestudio B.V. 

Erven Dhr. J.A Swinkels 
Hr. J.F.Th. Terbeek 
V3L Bouwconsultancy 
Bakkerij Vedder Deurne B.V. 
Wiljo en Fiona Verbruggen 
Hr. L.W.H. Verdonschot 
Hr. H.P.M. Verhaegh 
Glas-enSdlikbmmn Va:lx:ijenBV 
Hr. K.H. Weerts 
Cis en Jan Welten 
t Wijnhuis 
Zanzi-bar 
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LUTTERS 
BOUWBEDRINEN BV 

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

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

VLEVEKA BV 

@ 
RENAULT 

Autobedrijf 
Manders Deurne B.V. 

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

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

Ron Teunissen 

Teunissen Parket 

Café-zaal-hotel THJJSSEN 

. /' f(· - ~ - - . ~ .. 
. Tel: 0493 312432 

www.Vlierden.com 

~kti<i~ 45a ELKE DAG LIYE J\JllZIEK 
fM 318660 gf= 322789 

~-ma.J': &ft'w..w~@~ .nf 
Pastoriestraat 20 - Vlierden 

P.J.G. v.d. WEIJER AANHANGERS B.V. 
carrosserieën - aanhangwagens 

fabriekstraat 32 - Deurne - Tel. 0493 - 311888 

Alles op het gebied 

van bouwmaterialen 

en doe-het-zelf artikelen 
van 

Stationsstraat 138, 5751 HJ Deurne 

Het 
Peel strekel 

brood 

en 
het 

Peelstrekel 
Taartje 
Lekkeri 

he 

Vr:wi9am 
Omdat smaak een naam heeft 

Bakkerij Gerard van Ham 
Markt 11 5751 BE Deurne 
Tel. (0493) 314498 Fax 320710 

Autoschade? 
Stuur 'm naar 
Schonewille! ... 1 • 

L I• ~ · 

·~ " ~~:_ 
.,... , ~ ~~ 

Bel 0493 319319 
r"\ . 

Schonewdle 
f.t111.guq.u1j if·i Jfiiilli-111 

Dr. Hub v..u1 Doorneweg 20 Deum~ 

Molenstraat 19, 5751 LA . Deurne 
Tel /Fax: 0493-320157 

06-53313127 Tel. (0493) 31 23 70 - Tel. (0493) 32 07 01 • Fax (0493) • 31 18 45 

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

Federatie Belastingadviseur 

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

5750 AC Deurne Telefax (0493) 32 09 32 

• 'f .;., 

M\Altlr MWJ~SlfEltS · l.~V/·~ w 
LOON- & GRONDWERKEN 

· DEURNE . 

Griendtsveenseweg 35 · Tel. 0493 31 52 86 

5754 AA DEURNE Fax. 0493 32 12 67 
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Hurkend van links naar rechts: 
Jozef Hendriks, Tonnie 1\fartens, Gon Hendriks, Riek Jansen, met vaandel voorzitter Piet Jansen. 
Staand van links naar rechts: A1inie Geurts, Kees Werts, Grada Hoeben, Elly van de Kimmenade, Martien 
van de Kimmenade, Piet Jvfartens, Jvfien van Goch, Tiny Weerts, Gerard Geurts en Annie Nouwen. 

Vanaf 1994 reiken "De Zultkop
pen" jaarlijks de onderscheiding 
D'n Biels uit. ln.2002 gebeurt dit 
dan al voor de 9• keer. 

De symbolische betekenis en een 
aantal andere vastgestelde voor
waarden zijn voor "De Zultkop
pen" van belang voor de keuze aan 

' wie deze onderscheiding wordt 
D 'n Biels geeft de binding aan toegekend. Ook dient de onder-
tussen De Zultkoppen, Hotel Stati- scheidene binnen de gemeente 
onszicht en het spoor. Bij een Deurne te wonen. 
symbolische vertaling kan dan ook De uitreiking van D 'n Biels vindt 
worden gedacht aan ondersteuning, traditiegetrouw plaats op Carna-

- h~~~e ,!!..Y ~_lasten, ee~ ~nder :__ _::_alszater:dag tussen 2_1.30 en 22. op. 
deel van een netwerk of het gaan uur. 

' in verschillende richtingen. Be- Traditie is geworden dat de laatst 
grijk voor verdere ontplooiing onderscheidene zijn opvolger be-

en niet te vergeten het maatschap- kendmaakt. Martien Keunen, D 'n 
pelijk economisch functioneren. Biels 2001, reikt daarom deze 
Bij wijze van spreken is er ook onderscheiding in 2002 uit. 
ruimte voor een "dwarsligger". Het spreekt vanzelf dat op Cama-

Michiel Dankers, Krintemiksnijder der Zultkoppen 

valsdinsdag de traditie van kren
tenmik, roggebrood met zult en 
hanenbillen worden voortgezet en 
geserveerd. De krentenmik wordt 
met muzikale begeleiding van 
Krèk Goe opgehaald bij Bakkerij 
van de Mortel in de Molenstraat en 
daarna in de Residentie aangesne-
den door D'n Biels 2002 en de " 
nieuwe Prins van het Peelstrekel-
.rijk 1 "'~~' 
Maak deze festiviteiten é ~ns mee 
en zorg dat u er•' s zaterdags om ca. 
21 . 00 uur en op Carnavalsdinsdag;· 
12 februari 2002, bent u vanaf 
11.30 uur van harte welkom. 

D'n Biels 
is toegekend aan: 

1994: Cor van Laarhoven 
St. Jozefparochie 

• • 

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 

• 
2001: Martien Keunen 
Deurne 

Nieuwe leden Dé Zultkoppen. 

Tiny en Kees Weerts 
Ook Tiny en Kees zijn in Deurne geboren en getogen. Kees is een be
kend gezicht bij de Brandweer Deurne en Tiny werkt op de salarisadmi
nistratie bij Philips Eindhoven. Carnaval vieren ze in ieder geval vanaf 
de oprichting van De Pottenbakkers. 

Tonnie en Piet Martens 
Tonnie en Piet zijn allebei in Deurne geboren en getogen. Piet is als 
chauffeur nu in de VUT en Tonnie is huisvrouw. Carnaval vieren doen 
ze in ieder geval al vanaf de oprichting van De Heikneuters. 

"·:.. 

Elly en Martien ''an de Kimmenade 
Martien is geboren in Stiphout en werkt als vertegenwoordiger in be
drijfsklimaatteclmiek Elly is een echte Helmondse en huisvrouw. Sa
men wonen ze vanaf 1970 in de Walsberg en vinden zich in ieder geval 
(echte) carnavalsvierders. 

Alle, zes vonden dat ze met de carnaval ergens bij moesten horen. Ze 
voelden zich thuis tijdens de activiteiten van De Zultkoppen en vinden 
het een gezellige groep mensen. 

In Memoriam Jan Nouwen 

In 2001 overleed ons lid Jan Nouwen. Nadat Jan, drie jaar geleden een 
zware en ingrijpende operatie moest ondergaan herstelde hij daarvan 
toch vrij snel en was van plan om zo snel mogelijk de draad weer op 
te pakken. Hij voelde zich naár omstandigheden goed en de eerste 
berichten gaven goede hoop. 

Vanaf Carnaval 1999 was hij weer present en in de weer met het 
plaatsen, het maken en herstellen van de varkenskop, het grote bord 
tegen de zijgevel van onze residentie, de zaalversiering en de borden 
bij Slagerij van Goch en Bakkerij van de Mortel. En natuurlijk niet te 
vergeten het samen met Annie maken van de zult voor de zaterdag
avond. 

Hij heeft de afgelopen drie jaren gevochten voor wat hij waard was, 
maar het heeft niet mogen baten. 

Wij zullen Jan missen. Wij wensen Annie, Fedor en Linda, Gerry en 
Sylvain en Yannick en Joy, en de overige frunilie veel kracht en 
sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies.· 

De Zultkoppen 
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Wij Vieren mee! 

1 
• 0 0 

1 Onze deuren zijn. tijdens de komende 

1 carnavalsdagen beperkt ·geopend. Omdat 

1 

we u toch graag van dienst willen zij.n, 

1 kunt u ·ons voor dringende zaken overdag ' 
1 ' 

0 

telefonisch bereiken. Uiteraard werken 

onze geldautomaten tot in de vroege 

uurtjes voor u door. 

Wij wen~en . u fijne dagen! 

llL ~~~~- - -M_a_rk_t_1_o_ : t_e_1e_fo_o_n_ : _32_s_s_o_o_F_a_x_:3_1_9_1_s_s~~~~ 
1 

1 
'ABN·AMRO De bank 

,, 

!~BOVAG! 

REPARATIE/ONDERHOUD ~ 

. ALLE MERKEN ~() 
BESTEL- & BEDRIJFSWAGENS '-../ 

Deurne Tel: 0493-322858 

GRIEKS SPECIALITEITEN-
RESTAURANT 

Raadhuisstraat 6 Deurne 
Iedere dag geopend 
Van 16.30- 23.30 uur 

Voor een gezellig avondje u,iL 
Diverse buitenlandse bieren. 

Dartbord aanwezig. 
Zondagavond pelpinda-avond. 

Dus tot ziens bij 'n pin/je in 't Pandje. 

Tijdens de carnavalsdagen 
Speciale 
CARNA V ALSMENU'S 
Voor een speciale 

Prijs van Fl. 27 ,50 

Molenstraat 15, Deurne 

Henk en Gerda Sleegiers 

( 
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D'n BIELS, 2001 Ik heb gedaan, wat ik niet laten kon (Schiller) 

Je staat er niet bij stil. Dat je dingen doet, die je op gt;.en enkele 
manier niet kunt laten. Ik ga er vanuit dat elk mens jong" oud, in de · 
bloei van zijn leven of noem maar op dit verschijnsel kent, herkent en 
meemaakt. · 

De Zultkoppen., Wacht'maar mènneke 
Bij Jozef aan de toog was het goed 

Zaterdag 24 februari 2001. Inder- toeven en Hans van den Einden liet · 
·daad een avond om nooit te ver- · zich pei ongdtlk of eX:pre~sunt-

' · geten. Maar ook. een avol1d die · vallen: 'Wie zou dit· keer d 'n Biels 
' , anders ei)ldigdè dan·ondergeteken- uitgèr.eikt krijgen'? Ik ilaéht: 

de had verwacht Sameu-met 'Wacht maaF'mènneke zo.dadelijk 
Martha,' mijn vrouw, en een be- zul je anders "gaan piepen'. Voor-
vriend echtpaar bezochten w!j eerst zitter :piet, Jansen SP.rak een ,wel
de :eceptie yan P,rins Willy val) de komstwoord en gaf dé .microfoon 
Heikneuters in het Hofke van Ma- over aan Jan Lichteveld; D:n Biels 

, rij~è.in de St. Jozefparochie . En ' 2000. Hij mocht immers de naam 
dan zou het gaan gebeuren. De van de nieuwe D' n Biels 2001 
man van het bevriende echtpaar, . bek1md maken. En toen had ik er 

'"Rails va,n den Eiriäëlï, werd ·inëe.:-: n og ~é n erg-fn' tot het moment dat 
· gelokt' naar J,0ze,f H,endriks ~a nt ' Jan_Lichteveld , het · activiteitefü 

tij__ en niemandan~~rs zou dqor D ~ ·_lijstje' va~ de nieuwe D 'n Biels te 
,., Zufflrnppen m ·cafe-restaurant • · voorschijn toverde. Ik had me flink 

• ~ Statio ~z icht worden geprésen- . ·.· te grazen latén nemen maar lever
teerd .alS'D' n Biels 2001. Tenmin- de hiermee tevens het bewijs dat 
ste .. ;. ~ q liad 'oérard Geurts het D · n Biels bij een èchte Zultkop 
allemaal tot in de puntjes geregeld! terecht was gekomen! Maar alle 
Ondergetekende was imÎners al · gekheid op een stokje. Ik was 
ruim van tevoren door hem bena- apentrots met deze onderscheiding. 
derd met het verzoek om gègevens · De : plechtigheid ' heb ik samen 
over deze persoon aan te leveren ·met mijn vrouw en anderen uitge-
met de opmerking 'en verder breid gevierd. 
mondje dicht' . Die opdracht werd · 
prompt uitgevoerd, niet wetende Sympathie 
dat Hans van den Einden eenzelfde Mij is ook gebleken dat het gezel-
opdracht had ontvangen. schap van De Zultkoppen kan 

rekenen op ieders sympathie want 
zelfs burgemeester Gerard Daan
dels was in Stationszicht van de 
partij. Tijdens de carnaval ontving 
oridergetekende·verder tientallen 

· leuke en fijne reacties. Dit had ik 
voor geen goud willen .1nissen. · 

. Ook de bijzondere happening op 
carnaval,sdinsdag was van grote 
klasse. De krentenmik ophalen bij 
bakkerij van ·de Mortel in de Mo
lenstraat, het · stiêke1p. ' los)coppe
len van de truck door de PR-Cie 
van De Peelstrekds op de Markt, 

De drang oin iets te doen, waar je op dat moment misscbief,1 wel ge~n 
zin hebt of van je ·afzét. Iets doen tegen wil en dank. Dat is raar. Dit 
overkwam mij in meer of mindere mate tegen de Carnaval 2001. Zal ik 
gaan of niet gaan. Heb ik daar wel ofrgF;en zin in. Kom ik Wf?I in de 
stemming om alleen of samen met and~ren weer die dagen door te 
brengen, lol te maken en eens alle.s van me af te zetten. Of moet ik 
maar -zoals vele. anderen- raar een bungalowpark, de wintersport of 
be zon. opzoeken? . · 
1 ' 

· :Na·E1rmate carnaval nadert, overkwam mij het gevoel: Ga toch maar; 
j:iak je op en ma.ak' er wat ·van; Alleen en siJmen met anderen; G~ _ niet 
van het samenzijn; -Leer andere mensen kennen of beket:1den in een 
anàere entourage. Ja, ik ben. toch in Deurne ge{:Jleven, in hei 
Peelstrekelrijk, genoten van de vele çJingen die anderen hebben 
gedaan, gemaakt en noef!J máar op. 

Ik ben blij, dat ik achteraf heb kupnen zeggen: Ik heb gedaan, wat ik 
niet laten kon. Ik hpqp dat mij da( bij Carnaval 2002 ook weer 
ovérkomL Ik wens jpll(e een goede en prettige Carnaval 2002 en hoop 

u ·daarbij ergef')s te ontmo~tén : fi:' "'" ·. ; JO~US 

·.' 

het aansnijden van het krenten
brood, samerunet prins Twan den 
_eerste, en hanenbillen eten, wat wil 
je nog meer. Iedereen, maar dan ' ·" 
toch vooral De Zultkoppen, hart- .' 
stikke bedankt voor deze bijzonde- ' 
re verrassing. En tenslotte: een · ,;. 
biels wordt met name bij de 
spoorwegen als 'dwarsligger' 
gebruikt. Reken er op dat je ook 
van deze 'dwarsligger' nog niet af 
bent. ·Iedereen een fijne carnavat 
Alaaf! 

D 'n Biels 2001 
Martien Keunen 

Heropening van ASTEFFEKAN voor 10 tot 14 jarigen. 

Vergeten we niemand? ... 
Tussen het Ukkepukkenba l en andere peuterfestiviteiten voor de al
lerjongsten , .en de bejaardenmiddagen voor de oudsten zijn er geluk
kig veel carnavalsaétiviteiten in het rijk der Peelstrekels. Je zou den
ken dat er voor elk wat wils is, maar toch is er een min of meer verge
ten groep die in .het verleden haar eigen prinsendom met veel aan-
hangers kende. " 

'Dé ~ v . ~rgeten groep, .· .,_ . . . . 
,We doelen hierbij op onze'jeugd van tien tot veertièn jaar die, tot voor 
enkele jaren i,n As.teffekan_aan de Visser met eigen prins en raad van . 
èlluf uitbundig-caroayal vierde. Jammer genoeg is het rondom Asteffe
k?n een tijdje stil gewEiest, maar ... 

... tot elf over halfelf. '::>:;;;::' 

'Met Carnaval wordt Asteffekan.op maandag- en dinsdagavond van 
halfacht tot elf-over halfelf exclusief voQr deze groep geopend. Goede, 
eigentijdse muziek, een ge._zellige ruimte, vriendelijke prijzen en· een 
fijne deskundige lèiding. Na de optocht op zondagmiddag is Asteffe-
kan voor iedereen, van jong tot oud geopend. 

Soos (her)start na Carnaval 
Na Carnaval zal Asteffekan op de zaterdagavonden ook weer vanaf 
halfacht tot halfelf geopend zijn voor' de jeugd van 10 tot 14 jaar. 
Voorlopig hoef je nog geen lid te zijn en kun je gewoon binnen komen 
lopen en kijken of het je bevalt. 

Voor inlicht ingen: Franklin Kater Tel. 0648 080048 Mail@kater.com 
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l~ DAM. EVENTS B.V. 
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Creat"':9f!iËEFîi1°öE STERREN AL GEZIEN r 
Wij laten de sterrenhemel stralen boven ieder feest ........... . 
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*.(PERSONEELS)FEESTEN * DINNERSHOWS *BRUILOFTEN* 

*THEMA-FEESTEN * JUBILEUM * ARTIESTEN * ORKESTEN * 

Zin in een gezellige Apres Ski Par'ty? Een spetterend feest met grote 
sterren? Jody Bernal op uw feestje? Deelnemen aan een dinershow? 
Een toporkest op uw bruiloft? Uw personeelsfeest in de grotten? 
Wij regelen· voor u .......... . 
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[SPECIALE PR;'EKTEN * FESTIVITEITEN * ARITIES~ * :ICESTEN 
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Advertenties 
Affiches 
Autobelettering 
Brochures 
Bli~angers 

-
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VREGOM 1 

Helmondseweg 59 
5751 GB Deurne 

Tel. 0493-351500 
Fax 0493-35139-1 

Email adres: Vrecom @WXS.n 

f'....I Ï . ~LJW ·Ï ~ 

COMPUTERHUIS 

~ 0 onheidssa1i 
o:P .. o" Voor o.a. Reinigen 

Harsen 
Epileren 

Monika Grut' 

(Bruids) make -up 
Manicure enz. enz. 

Tel. 06 - 29420669 

1 

1 

1 

1. 

1 

1 

i 
1 

i 
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Personeel gevraagd \ 

Tel. 0493-351519 
Fax. 0493-351509 

www.knapen-hydrauliek.nl 

DESIGN 

Bedrijfskleding 
Huisstijlen 
Lichtreclame 

1 

1 

ec\amema~ers met oog voord 
\)0 t Tel. 0493 - 314473 . eta11 

06 - 20006980 
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RONDOM DE PRINS 2001 

PEELSTREKELRIJK - Fijnbe
~n aa nl e zielen, Denktank rnn de 
Peel trekels. Zieke geesten. Och de 
P.R./Cie. is al voor alles uitgemaakt. 
Maar hoe zit het nu echt? Wat drijft 
dit n ~e nkoppig g~zelschap'? Beken
de ederlander Daniël, haalde enige 
opmerkelijke zaken aan de opper-
,·Iaktc... · 

Het Yerhaal is bekend: de P.R./Cie 
werd opgencht in 1992, maar kwam al 
eind 19 1 ,·oor de eerste keer bij el
kaar. W un &rkers en Joost van den 
Broek trnden tets later toe en Lèon 
Verdon ··hot \\JS het voorlopig laatste 
lid. Ere-hd Hame Nuijten. Jaarlijks, 
tetmûnste at <laar aanleiding toe is, 
reikt de P.R.iCie geheel in de traditie 
van camm al e...~ onderscheiding uit: 
de Opsteker. De PR/Cie. stond aan de 
\\~eg van het Klotgemul, gaf het woord 

ludiek inhoud en tracht door afte 
\\ij ken van gebaande paden de carna
valsviering in het Deumese naar een 
hoger niv;au te tillen. De P.R./ Cie. 
wie kent ze nie? 

Bijna 11 jaar 
Bijna 11 jaar is de P.R./Cie. nu bezig. 
R~ utine ~ luipt erin. Carnaval in Det;._ 
ne, wie zit er nog te wachten op de 
P.R./Cie.? B~jna iedereen heeft een 
onderscheiding en de meest heikele 
camavalsptmten zijn imniddels afge-
\\ erh.1 Tijd om achterover te leunen in 
hel clublokaal aan het spoor. Ja u 1 ' est 
het goed. De P.R./Cie. gaat het rustiger 
aan doen en daartoe zal het komende 

Enige Deurnenaren op de foto met de P.R.!Cie. 

ze het weten wordt hen een proefwerk 
afgenomen. De P.R/Cie. is ervan 
overtuigd dat ze een goede opvolger 
krijgt en het proefwerk is slechts een 
fonrn11iteit. De vindingrijkheid van het 
gezelschap is van uitzonderlijke klasse 
en de nauwelijks in te tomen daden
drang en ontwikkelzucht zijn voor een 
opmerkzaam oog allang geen geheim 

meer. De P.R/Cie. kan het daarom met 
een gerust gemoed wat rustiger aan 
gaan doen. Mocht u in een groepje 
zitten dat aan voorgaande besdu·ijving 
voldoet , u weet uw prijs, u bent ge
waarschuwd 

Waarom? 
De patmen erop? 
Nou, 1ûet de pannen erop, maar wel 
·gewoon wat rustiger aan doen. De 
voorzitter van de P.R/Cie. (overigens 
voorzitter voor het leven ... en daarna) 

acht dit verstandig. En wmmeer de 
voorzitter dit zegt, dan volgt de rest als 
een makke meute. Carnaval 2002 zal 
dus anders zijn voor de P.R./Cic. Als 
opwanner is het Konuner & Kwijl 
festival op vrijdagavond opgezet. 
Zaterdag gaat het dan zo rond een uur 
of drie begimten wanneer op bekwame 
wijze enige t01men confetti over de 
Deurnenaren wordt uitgestrooid Ui
teraard geeft men acte de presence hij 
de uitreiking van d'n Biels en wordt 
daarna met opgeruimd gemoed het 
Ham10niebal bezocht in de residentie 
die dan even iets weg heeft van een 
onneembare veste. Zondag zal met een 
kritisch oog de optocht \\ · ~rden beke
ken, maandag wordt een eerste evalu
atierapport gesd1reven, waarna op 
dinsdag de bom barst, wanneer het 
locale horecaleven aan een grondige 
inspectie wordt onderworpen en de 
op.volgers de weg wordt bereidt . . 

De Prijsnaag 
Tot slot, zoals u van de P.R/Cie. 
gewend bent, de Prijsvraag. 
Onlangs vierde P.R/Cie. lid Wim 
Berkcrs zijn 50-jarig bestaan. Van zijn 
vrienden kreeg hij een huisdier. Een 
hok. Deze stambok wordt op het mo
ment getraind voor deelname aan de 
love parade in Berlijn mei volgend 
jaar. De vraag is hoe heet de hok van 
Wim Berkers. U kunt uw inzending 
sturen naar het e-mailadres van de 
Peelstrekels: Ï1!f11(tjpeel'ftrekelv. 11111/ 
11at1r pt1stblls 269 5750 AG DEUR.NE 
ll. lt v. Pr~jn•rt1t1g Bt1k Wim Berkers. 
Een Deumese slager heeft een niet 
onaanzienlijk bedrag beschikbaar 
gesteld (zijnde de conunissie voor de 
verkoop van de hok). 
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Vertrouwenspersoon 
voor het MKB 

• Totale administratie 
• Salarisadministratie 
• Belastingzaken 
• Jaarrekening enz . 
• Adviezen 

Voór enkele diensten 
of het hele pakket 

• Vast aanspreekpunt 
• Flexibele instelling 
• Vooraf prijsopgave 

Rel voor informatie: 

Telefoon (0492) 59 90 90 

Kasteel Traverse 7 

5701 NR Helmond 

Telefax (0492) 55 03 56 

Arte di Granito bv · 

Maisdijk 4 

5704 RM Helmond 

0[ 

Nederland 

e-mail arte@digranito.nl 

www .artedigranito.nl 

natuurstenen werkbladen 

De natuurstenen 
werkbladen van 

'Arte Di Granito: 

Rotsvast in kwaliteit en logistiek FAO b:v. is een onderdeel van 
Foederer DFK accountants en ftsealislen ~ . ~ . ~ 

"REMOTECH 
Reinigen van injectoren 
* Single- en multipoint injectoren 
Motorenrevisie 
* Ook levering van onderdelen 
Balanceertechniek 
* Dynamisch balanceren 
Airco service 
* Reparatie en onderhoud auto airco 
Kenteken pla tenfa bri kage 
*Ook tekstplaten en verkeersborden 

Leembaan 21 
5753 CW Deurne 
Tel. 0493 - 312368 

,J 

AUTOWASSERETTE 

SfEK~ 

~i 
BOVAG 

Uw specialist op schadegebied 
Paul Gabrielstraat 14 

.. - --
Toepkaarten : Toepbehoren 

Deurne - Tel. 0493 • 311063 

Keukencentrum M. Berkers 

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

Telefoon: 0-193 · .H2 5i0 . Fax:·0-193· ·320103 . 

l" ... 

" 

(ltkfin '1\gstaZLrq 
ép ~ ~z 

JJ <1D ~'fA 'f1 C' 
Geopend:. 

Zaterdag, zo_ndag en feestdagen 
Van 15:00 tot 23:00 uur 

Maandag Urn vrijdag 
Van 16:00 tot 22:30 uur 

U kunt alle gerechten ook afhalen 

Oude Liesselseweg 20 - 5.751 WP Deurne 

Telefoon: 0493 - 323633 

' " ( '-' • l f..• " •• 

Exclusieve interieurs 

Maatkeukens 

Badkamermeubilair 

Garderobemeubilair 

Kantoor- en winkelinterieurs 

Tel. 0493 - 354845 1 
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Horoscoo 
Naam Prins Johan 1 
Plaats Deurne 
Breedte 51°28'00" NB 
Len te 5°46'00" OL 
Datum 1-12-1961 
Lokale tïd 3:30:00 
GMT 2:30:00 
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Prins Johan 1, eindelijk weer "politieke" vaardigheid. De posi-
eens een Prins uit de Molen- tieve kant hiervan kan zich mani-
straat eep Prins met een bekende.. festeren door een bepaald gevoel 
achternaam. Je bent geboren te voor de goede keuze, gepaard 

1 
Deurne op vrijdag 1 december gaande met een gevoel voor even-

961, half vier 's morgens. We wicht en verdeling. In feite. heb je 
gllan proberen een aantal zaken geen problemen van eenzaamheid. 
voor je op 'n rijtje te zetten zo- zeker tijdens de drukke carnavals-
dat carnavalvierend Deurne dagen niet. 
weet wat voor ze dit jaar hebben 
in Peelstrekelrijk. 

Je bent een Boogschutter met als 
Ascendant Weegschaal. 
Eerst een aantal algemene kenmer
ken van Boogschutter: 
• Verruiming van je horizon. 
• Je bent graag op reis. 
• Gevoel voor gerechtigheid. 
• Makkelijk te inspireren. 
• Handelt uit edele overtuigin

gen. 
• 

• 
• 

Liefde en respect voor de 
mens. 
Je bent enthousiast. 
Beroepsterrein: alles wat met 
het buitenland te maken heeft. 

Je dominante element is rnur. Dat 
betekent dat je erg op jezelf gericht 
bent. Je hebt een meeslepende 
kracht die je goed \'an pas zal 
komen tijdens de carnavalsdagen. 
Maar je hebt ook een grote be
hoefte aan onafhankelijkheid en 
vrijheid. Waak er ook voor je 
emotionele en lichamelijke ge
zondheid niet te vem·aarlozen. 
. 

/ 

Met ascendant WEEG-
SCHAAL. ben je gevoen lig ~oor de sociale om

-- gevmg, cultuur en nus-
/ schien beschik je over een zekere 

Met de Zon in het 
t;\ tweede huis tracht je je 
'V geestelijke en materiële 

rijkdommen waard te 
zijn. Iets dwingt je om 

je nuttig te maken of te zoeken 
naar het nuttige. Als je je niet laat 
gebruiken door je bezittingen, zou 
je tamelijk goed moeten kunnen 
opschieten met jezelf. Je probeert 
je gevoelens onder controle te 
houden, want je probeert orde in je 
leven te scheppen. Laat je gevoe
lens hun vrije loop nemen, want 
deze hebben te veel de neiging 
naar het verstand te luisteren. 

Je Maan staat in Maagd. 
f?' Dat wil zeggen dat je 
~ een betrouwbaar persoon 

bent. Je houdt van orde 
en properheid. Maar je 

bent ook voorzichtig. kritisch be-
schouwend. Je wilt alles graag 
goed doen en je nuttig en behulp
zaam tonen. Met de Maan in het 
elfde huis heb je een zeer sterk 
sociaal bewustzijn, want je weet 
heel goed wat er 1nankeert aan je 
omgeving, wil die volmaakt zijn. 
Door je gevoeligheid en je venno
gen om de dingen te doorzien ben 
je in staat om oplossingen te vin
den voor de problemen van het 
leven van alledag. Die moeten 
voortdurend worden bijg steld, 
want ze veranderen mee met je 
instincten en je manier om de 
zaken aan te pakken. 

Met Mercurius in het 
teken van de Boog
schutter sta je open voor 
de wereld, je bent onbe
krompen een veelzijdig 

geinteresseerd. Je bent op zoek 
naar idealen, sterke overtuigingen 
en een hogre opleiding. Je opti
mistische kijk op dingen kan ande
ren opbeuren. Met Mercurius in 
het tweede huis is je intellect een 
van je rijkdommen. Je bezit een 
vaardige zakelijkheid en dat uit 
zich in het goed kunnen beheren 
van vermogens. 

Met Venus in het 
teken van de Sc)lorpi
oen kun je zeer 
hartstochtelijk, jaloers 
en bezitterig zijn. Je 

hebt een kant in je karakter die 
zeer emotioneel, hypergevoelig en 
steeds intens is. Je kunt niet leven 
zonder hartstocht. Je hebt behoefte 
om te beminnen en bemind te 
worden. Met Venus in het tweede 
huis heb je een trefzekere aangebo
ren smaak. Je bent op zoek en 
houdt van emotionele en materi
eele zekerheid. Je laat graag zien 
wat je hebt. Met Venus in dit huis 
kan sensualiteit belangrijk zijn. 

Met Mars in het teken 
~ van de Boogschutter 
U komen je idealisme en 

je behoefte om je te 
ontplooien op de eerste plaats, en 
sleep je anderen mee naar plaatsen 
van vennaak. Je bent direct, vrij
moedig en tamelijk concreet van 
aard. Je morele overtuigingen zijn 
je drijfveer. Anderen moeten in 
staat zijn het op te nemen tegen je 
idealen. Je wilt graag dat men je 
prijst om je zelfvertrouwen. Met 
Mars in het derde huis kun je je 
schriftelijk en mondeling sterk 
uitdrukken. Je houdt je omgeving 
scherp in de gaten en je probeert 

alles te onthullen wat niet klopt. Je 
bezit de moed om kleur te beken
nen en je te laten zien, ook al zou 
je jezelf blameren. 

Met Jupiter in het 
teken van de Water
man vindt je het prettig 
om de handen uit de 

mouwen te steken. anderen te 
helpen. en kan het zijn dat je 
EHBO'er bent. Je moet ervoor 
zorgen dat je niet in handen valt 
van mensen die te veel op eigen 
belang uit zijn. Je weet je vrijheid 
te bewaren. Ook kom je op voor de 
mensenrechten. Met Jupiter in het 
vierde huis ben je trots op je af
komst. Je hebt een sterk vertrou
wen in je eigen wortels. Je leeft 
graag in een verzorgde comforta
bele woonomgeving. 

. Met Saturnus in het 
t teken van de Steenbok 
/ heb je vaak een pijnlijk 

scherpe kijk op jezelf en 
op de wereld. Het ontbreekt je 
soms aan tact, waardoor het kan 
gebeuren dat je de kans inisloopt 
om je voordeel te doen met de 
situatie. Je zoekt een gevoel van 
absolute verantwoordelijkheid . 
Saturnus in het vierde huis duidt 
op een sterke invloed van het beeld 
dat je van je vader hebt. Als je je 
gevoelens de vrije loop laat, dan 
betekent dat dat je geleerd hebt om 
het inzicht van je hart te gebruiken 
en dat je veel diepgang hebt. Deze 
stand zegt ook iets over je ambi
ties. 

Met Uranus in het teken 
van Maagd voel je een 
drang om verouderde 
gewoonten en patronen 

te herzien, uitgedrukt door zorg. 
voor de omgeving en je bent je erg 
be\:vust van je gezondheid. Uranus 
in het elfde huis. Je zoekt naar 

eigenzinnige, originele, buitenissi
ge vriendschappen. Je werkt sti
mulerend op de ander. Je kunt je 
niet echt aan een vriendschap ver
plichten, maar je kunt wel je hele 
leven lang een goede vriend zijn. 

Met Neptunus in-het 
~ teken van de Schorpi

oen. Je zoekt naar een 
vorm van samensmel

ting met iets of iemand via je ver
langens of in een "collectieve een
wording" . Zo'n collectieve een
wording vond plaats toen de hele 
·wereld keek naar de eerste stappen 
van de mens op de Maan. Mis
schien komt dit gevoel met carna
val ook wel naar boven. Neptunus 
in het tweede huis is op financieel 
gebied niet per definitie een 
slechte stand. Het geluk helpt soms 
een handje mee. Je hebt een fijne 
neus voor onverstandige investe
ringen en je bent modegevoelig. 

Met Pluto in het teken 
van Maagd bezit je eeIJ 
behoefte aan doelge
richtheid. Door alles 
op een rijtje te zetten 

bezit je het vermogen om verou
derde waarden te veranderen. Met 
Pluto in het elfde huis kun je een 
sterk. vooruitstrevend karakter 
hebben, als je er in slaagt om je 
Pluto vinden. Je moet leren om 
anderen zich te laten uiten en zich 
open te stellen voor nieuwe wegen. 
zonder daannee je gevoelens vol
ledig te onderdrukken. 

geboortehoroscoop 
relatiehoroscoop 

PETER VAN OOSTERHOUT 
ASTROLOOG 
schoorstraat 8 - 6095 nw baexem L telefoon: 0475 - 459023 
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5753 6K Deurne . . d . VINYL 

MARMOLEUM 

~MINAAT . 

GORDIJNEN 
RAAM DECORATIE 

~®00\millDOO© ®[3(]Jill00~ .. ~~· 
z(JNNÉNsèHERMEN s~REENs ROLLUIKEN · · " ' · 
ROLDEUREN BINNENZONWERING HORREN te[ (0493) 31 60 01 ; . 

'' 

•• 

TAXI 
ZIEKEN-, ROLSTOEL- EN GROEPSVERVOER 

DE .WIT GOTAX WIGOTAX 
"DEURNE DEURNE·. LIESSEL 

312939 314000 342222 

• • • • 

ALVEMA n· • • • • • • 
• • • • 

• • • 
• • • 

• • 
• • 

! • 

" .. • .. ' .. ' ' ; ·.· . 

Ramen - Deurèn - Puien • 

In Hout - Kunststof - Aluminium en· Staal 

Alverna Deurne BV 
Florijn 14 

5751 PC DEURNE 
Tel. : 0493 35 35 60 
Fax : 0493 35 35 66 

. . . . - elektrotechnische materialen 
Elektrotechrnek - Telecom - Beveillg_i.np . .,. - elektr'°technische installaties 

J. v.d. Mortel B.V . . ~ -te1etoon~a..n~1uitingen 
Oud Liesselseweg 69 - 5751 WN Deurne - telefo_'?n!nstallaties ...,::;. 

· · - beve111gmgen , ~ 
Tel. (0493) 31 22 68 I Fax (0493) 31 08 61 _netwerken ll.. . 
E-mail·jvdmortel@bouw-it.nl · WMRBOOG 

• · KEMA 
·Het adres voor al uw: s:;; 

officieel dealer 
Ptttelecom 

Il .. 
~ ~-n-o-o~~ . 

J.P.M. Fastfood Products ~""v ~ r 

" . 

Ll.ll\1llWoouc1s 
Hendrik Mesdagstraat 7 - Deurne 
Tel. 0493-320222 I Fax 0493-'320229 

DEURNE 

1 

'l(&t A l'TITL K &' 
1STJ JLMEUB E r°. FcIS 

Wonen in onvergankelijke stijl Mode voor het hele gezin 
Uw adres voor: 

Antiek, Stijlmeubelen, Speigels en 
Decoratiematerialen 

BLASIUSSTRAAT 15, 5754 AS DEURNE 
TEL. 0493 319892, FAX 0493 321933 

Piet Mondriaanstraat 1a DEURNE 

tel.:0493-311542 fax:0493-316995 

• 
• 
• 
• 
• 

DAMESMODE 
·• . t HERENMODE · . 

JEANS 
~. 

.,. 
BABYMODE 
KINDERMODE 

DEURNE - - - BAKEL 

Lid Centro le Branche veren1g1ny Wo nen 

Ristorante Marco Polo 
Aangesloten bij: 
Alleanza Culinaria Ristoranti Jtaliani 

Molenstraat 27 
5751 LA Deurne 
tel. 0493.320207 

Restaurant 

N ondial~ 

• Een dagmenu doordeweeks 

• A la·carte in het weekend 

Wij gaan voor 

KWALITEIT 
SFEER 

(VERTEERBARE) PRIJZEN 

~ 

U kunt lekker voor/na borrelen in 
onze bar/lounge 

TOT ZIENS! 

Stationsplein 30 
5751 JN Deurne 

Telefoon 0493 312 530 
Fax 0493 312 578 

Bank: 120808609 Rabo 

• Astrid en Peter Revenboer heten u van 
harte welkom in hun gezellige hotel. 

• Aantrekkelijke prijzen, All inn 
am11r;gementen etc. 

L 
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De P~els(rekel'2002, een uitgave \'an ·es De Peelstrekelsî>eurne~ :a3•1
• jaargang.· De · Peçl~trèkeJ.s · ,1e1 : en · óî> 24;· 25 e~ " 26 ·mei 2002 net ~-t-jarig bestaan; "\vn'W.Jteelstr-ekels.hl · 

l-

Carnavalskrant "de Pee/strekel" verschijnt éépmaal per jaar in een oplage van ruim 7000 
stuks. De krant is het werk van de commissie krant van stichting de Pee/strekels. Deze com
missie is als volgt samengestel<i;· 

Hoofdredactie 
Ad WelteA, Marian Brood, Marcel van Nunen. . ~ . - . 

:f{edactie · 
Marius van Deursen, Marcel Kooien 
Layout /vormgeving 
Marius van Deursen, Marcel Kooien 
Tekenwerk 
Maarten Berkers · 
Scans 
Jeroen (Se) Ennenga 
Speciale projecten (voorkant, èigen advertenties) 
Cor Bruggenwirth 
Advertentieacquisitie . 

·'Mies Martens, Kees Brood 
Fotojournalist · 
Mariu5'van Deursèn. 
Columnist & Interviews 
Gerard Geurts 
Freelancers 
Alle inzenders van stukjes. 
Jonge helden 
Leden raad van 11, bestuur en overigen. 
Druk 
Drukkerij "DKZET". 

. ' 
y _". 

Reacties: Postbus 269 5750 AG DEURNE o.v.v. "dè Pee/strekel" 
E-post: inf o@peelstrekels.nl 

Abonnementen Het is niet mogelijk een abmpiement op de Peelstrekel te nemen. Woont u 
buiten Deurne? Dan heeft u helemaal pech gehad! De krant ontvangen op uw (winter) 
vakantieadres behoort daarentegen wél tot de mogelijkheden. Gelieve de kosten van heen- en 
terugreis, alsmede een veertiendaags verblijf van de krantenjongen vooraf te voldoen. De 
Pee/strekel wordt u dan kosteloos overhandigd. Verantwoording (Bijna) Alle kolder en 
quatsch is van eigen hand, mocht u onverhoopt een geval van plagiaat in deze krant tegen het 
lijf lopen, gelieve dan schriftelijk te reageren. U krijgt dan een nieuwe krant waaruit de ge
wraakte passage(s) verwijdert is (zijn). Milieu De (stuk)gelezen Peelstrekel liever niet met 
het oud papier aan de weg zetten. Gebruik in erpelschèllemèndje heeft de voorkeur boven het 
vouwen van papieren hoedjes I bootjes/ vliegtuigjes/ etc. Pasterop!!! In het jaar 2002 vieren 
de Pee~jarig bestaan en wel op 24, 25 & 26 mei. Tot slot Naast een bijzonder 
goed 2002 wenst de cormnissiekrant u veel leesple:èieF en-oon prima.camaval toef 0h. Ja!...,. 

·7 _ We zïn d'r ook o het internet, ons adres: www. eelstrekels.nl -.... 
....._ ~/l/l/,ar/:Jl!,,,,,,l'/D/J'/IXl/,#/.l~/,JIMl/ll'/l/.lll'/UJ-;1il'/l/l/l/l/l/!l/.#/l'/l/I/~ 

iERE-STREKELS f 
~ ~ 
~ i 

l i i 
~ 1. Willie Geerts ~ 

- ~ i ~ 2. Harrie Goossens ~ 

~ 3 Hein Smeets ~ 
~ . ~ 

1-.,..... ~ 4. Frans van de Kerkhof ~ 

l s. Gé Markhorst 1 
~ 6. Willy Martens = 
" ~ ~ 7. Jan Rakels ~ 
~ ~ 
~ 8. Sjef Geerts ~ 
19. Geerd Jansen 1 
~ 10. Marcel van Nunen ~ 
~ i 
~ f 
i#.&á".W~4f"/.M ... 4!1'/.#~J/lr/,fll'/~M'Yl1W/l/A·U'-#/.#/IY#&tr/l/l/l/.l?M'.IJ 

TUINEN 

Helmondseweg 111 - Deurne 
Telefoon 0493 - 314593 

Ton de Bruin 
Sport 

Stationsstraat 56 
5751 HG Deurne 

Tel. 0493 - 310709 
e-mail: info@tondebruinsport.nl 
webpage: www.tondebruinsport.nl 

· *Verzekeringen *Hypotheken 
*Pensioenen *Financieringen 

J ulianastraat 13 5751 JW DEURNE. Tel. 0493-317184 

· · ierenhotel "Heidelust - .Deurne" 
Openingstijden: Voor infonnatie en reservering bel: 

Ma. t/m vr. 10.00 -12.00 uur 
16.30 - 19.00 uur 

Zaterdag 10.00 -12.00 uur 
16.30 -18.00 uur 
Zondag gesloten 

Pierre en Gerry Adriaans ~ 
Heieindseweg 12 . . . 
5753 PZ Deurne · 
Telefoon 0493 - 315107 

In- en ver1<oop en 1 

1 111114- reparátie alle merkén auto's ! 

, l Vloeieindsedreef 6 5753 SM Deurne 
Tel. 0493 - 313091 Mob. 06 - 53537725 Fax.0493-311618 • 

Aannemersbedrijf 
Kusters Deurne B.V. 

Tel.: 0493 -319390Fax: 0493 - 323510 

Heddege wa te onderhauwe 
of te verbouwe 
dan kande gewoon 
op ons blieve vertrouwe 

~ 
NVOB Voor al uw: nieuwbouw 

verbouw 
- onderhoud 

bouwservice · 

Nederlands Verbond 
van Ondernemers 
in de Bouwnijverheid 

1 
KETTLER 

fREIZEIT MARKE KETILER 

KETTLER ... 
ZEKER WETEN 

MELK : KOEVLOEISTOF 

DOEDELZIEKMUZAK 

_·. ~'V-
. . ~ 

DATJE 
GOED ZIT!! 

Kettler Benelux B.V. 
lndumastraat 18 
5753 RJ Deurne 
Tel.: 0493-~10345 
Fax: 0493-3~ 0739 

Op TV barst het van mensen die praten 
in one-liners: Het Quootjesvolk 

SCHOONHEIDSSALON 

GENO 
Utrechtstraat 2 
5751 AG Deurne 

Tel. 0493 - 319694 

Fax. 0493 - 31~~~~ .J 
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