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Met de Carnaval 
· "Café in den Sleutel" 

Samen met Harrie - Hannie 
en Carel v. Hoof 

vos 
. relatiegeschenken 

Member 

• jos vos • e-mail:vos.relatiegeschenken@wxs.nl 

• telefoon: 0493 315314 • postbus 55, 5750 ab deurne, holland 

• telefax: 0493 317355 • eendracht 7, 5751 sb deurne, holland 

Voor al uw verf, glas, behang en schilderwerken 

~Koppens 
~SCHILDERSBEDRIJF 

Koppens Schildersbedrijf 
Zeilbergsestraat 41 , · 
5751 LH Deurne 
Telefoon 0493- 3121 82 

5...,o ç::.'? 
_,u ·(b 

* reklame fotografie 
~~ 

~o~O 
«_O o~ 

'Ç; 

"'~romstroot 22 

* fotografie voor industrie 
* produkt fotografie 
*reportage 
* digitale fotobéwerkingen 

~~ ;;51 jk deurne 
tel: 0493 313643 gsm: 06 53581972 
fox 0493 320446 ton.hartjens@planet.nl 

Administratiekantoor Welten 

\ . 
• Boekhouding 
• Loonadministratie 
• Belastingformulieren 
• Startersbegeleiding 
• Tekstverwerking 
• Jaarrekeningen 

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

Administratiekantoor 
~ --

Welten 
i Molenstraat 25 

Postbus 274 
Telefoon 
Telefax 
Internetadres · 
E-mail 

5751 LA DEURNE 
5750 AG DEURNE 
0493 32 60 00 
0493 32 60 01 
www.welten.nl 
info@welten.nl 

... "" t. 

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

Glas en schilderwerken 
Verheijen 

• 1 • . • 

Deurne 

BEHANG 

" 

r rf' 

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

info@verheijenglasschilderwerken.nf 
Milhezerweg 31 - tel. 0493-322393 - fax. 0493-311045 

FRANSEN DIENSTENCENTRUM 

DERPSESTRAA~ l .C 
575 1 KA DEUR ,f 

SHINE I KAPPER 
KERKSTRAAT 32 a 
5751 aH DEURNE 
0493 32 00 79 

T (0493)3118"5 

Exclusieve interieurs 

Maatkeukens 

Badkamermeubila ir 

Garderobemeubilair 

Kantoor- en winkelinterieurs 

Tel. 0493 - 354845 ___] 
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VOORZITTER TWAN VAN DOORNE 

Als ik carnaYal 2002 de rerne 
laat 1>asseren is de nieuwe prins 
'an 2003 al bekend. Wat hebben 
"e genoten van het 1>rinsenpaar 
Johan en Elly en hun kinderen 
\\ illem en Janneke. Vanaf het 
moment nn onthulling 11-11-
:?1101 tot de 1>01werbranding met 
carnavalsdinsdag is er mi d'n 
accu \ 'OI en mi z'n alle mee an 
2 doan en mee gecarnaYald. En 
het ~ a · een lang jaar, het was 
zelf 'erdeeld oyer 2001, 2002 en 
:?003. Daarnaast was het ook nog 
en. een jubileumjaar: ·-'"'jaar 

PceLtrekels. 

cti' itei1en te over 
Er \ ren a ... 11, neiten te oYer Leu-
~ ... t\ 11 ncn bezoek aan de \\ 1k. 

H RlJI\ n en het bejaardenJm1 
Spannend ell onderhoudende 
acm iteiten al· rondom de prms. 
Klotgemul en Gala. Eigen uut1a
Ue\ en al - 'renade bij de pnn 

lrtY. het skiën met 
de ch o l n de gluhwein. De 
onthullm.., ' · pectaculair. De 
Yoorber.::1dmg p carnaval was 
intensief " " ma\·al zelf was 
spetterend h t ~-jarig jubileum in 
mei 2002 - het toetje. 
Een acn' 1 n die afgelopen jaar 
erg opY1 'l en 'aar veel publiek 
aanwez1 ~ ' · \\as Kommer en 
Kwijl. d' manlappenavond op de 

vrijdagavond, georganiseerd door 
de PRICIE in 7 cafe's in het cen
tmm Yan Deurne. 2000 mensen 
\varen op de been om te genieten 
van rasechte Deurnese artiesten die 
een repertoire ten gehore brachten 
\vaar je U tegen zegt Konuner en 
K\\IJI. ook weer te zien en te horen 
met carnm·al 2003 

44 jaar Peelstrekels 
Er 1s hel afgelopen jaar veel over 
de Peelslrekcls gesproken. wc 
hebben Deurne laten zien dat wc 
Yccl m onze mars hebben. Zo ook 
o\·er het Jubileum weekend met 
een gezellige mfonnele openings
ayond. een nagenoeg uitverkochte 
zaal rnor Rob de Nijs en de Cari
bische optocht. een evenement dat 
nog ruet in Deurne was georgani
seerd. De optochtdeelnemer heb
ben veel werk gemaakt van kle
ding en wagens. alles zag er fleurig 
uit. De route was uniek. er werd 
zelfs door het bejaardenhm heen
getrokken~ alle mensen bmn n 
hebben dubbel en dwars k'llnnen 
genieten van al die uitgelaten deel
nemers. De Markt zag zwart van 
de mensen, niemand wilde iets van 
dit geweldige schouwspel missen. 
Als klap op de vuurpijl de Prin
senwagen met Prins Johan 1 en 
Prinses Elly, prachtig versierd met 
bloemen, met de dansmarietjes, 
Ger van Hois en een grote groep 
die swingend volgde. 
Deurne heeft kunnen genieten. 
Commissie H-jaar, jullie hadden 
het goed voor elkaar! 

Afscheid & Welkom 
Johan en Elly, julbe hebben een 
lang prinsenjaar achter de rug met 
vele activiteiten, je hebt je gewel
dig mgespannen om carnaval 2002 
tot een waar feest te maken. 
pra hug. alle lof voor julhe inzet 
'-"Il betrokkenheid. Maar zoals 
alUJd lekker is maar een vinger 
lang - btJ Jullie wel een lange vin
g r - maar er komt toch wel een 
emd aan. teruninste voor Jullie als 
Pnnsenpaar, de trein loopt door 

want Johan wil zich in gaan zetten 
bij de raad van elf en Janneke is bij 
de dansmarietjes begonnen en zal 
komende carnaval voor het eerst 
mee doen. 
Op 4 jan 2003 hebben we afscheid 
genomen van Prins Johan en Prin
ses Elly , zij zijn nu weer bekend 
als Johan en Elly Verhaegh, maar 
nauwelijks drie kwartier later had
den we alweer een nieuwe prins en 
prinses. Eerst leek het er niet van 
te komen want een paar poetsda
mes kwamen met oud prins Kees 
Brood op de proppen als de nieuwe 
prins, vervolgens kwamen er uit de 
doos op het podium 2 kinderen 
tevoorschijn in plaats van de nieu
we prins, maar zij kondigden aan 
dat hunne pap prins wilde worden 
van de Peelstrekels. We konden 
via een volgspot in de zaal ken
nismaken met Prins Stephan en 
Prinses Stefanie en in de doos 
zaten hun kinderen Marly en San
der. 
Een enthousiast prinsenpaar, er 
vast van overtuigd van hun prin
senjaar er een te maken om nooit 

te vergeten. Wij willen hen daarbij 
helpen en Deurne weer een prach
tige carnaval voorschotelen. 

Binnen het bestuur en de raad van 
elf zijn nog enige mutaties ge
weest. 
Zo verlieten Kees Brood en Coen 
van den Berkmortel het bestuur en 
Marco Beye en Willem-Jan Til
borghs de raad. Mannen, maar ook 
zeker jullie vrouwen, bedankt 
voor vele jaren insparming! We 
konden ook 2 nieuwe raadsleden 
begroeten, Frans Strijbosch en oud 
prins Johan Verhaegh. 

Patrick 
Helaas hebben we afscheid moeten 
nemen van ons raadslid Patrick 
Proenings die na een lang ziekbed 
is gestorven. Ondanks zijn ziekte 
was Patrick nog vaak aanwezig bij 
de activiteiten van het afgelopen 
jaar. Hij bleef wie hij was, opti
mistisch en vrolijk, want, zei hij. 

een dag niet gelachen is een dag 
niet geleefd en zo beurde hij ons 
vaak op. Patrick, fijn dat we je 
gekend hebben. we zullen nog 
vaak aan je denken. 

Hoofdsponsor 
Carnaval kan niet georganiseerd 
worden zonder geld, daarom vra
gen we voor de optocht, met name 
voor het uit te keren prijzengeld 
een hoofdsponsor. Afgelopen jaar 
was dat de Rabobank, waarvoor 
onze hartelijke dank, Ik hoop dat 
het voor hen gebracht heeft wat ze 
ervan verwachtten. Rabobank, 
Bedankt. Voor 2003 hebben we 
Goorts-Coppens advocaten bereid 
gevonden de optocht te sponsoren. 
Dankzij uw bijdrage kunnen wij 
Deurne weer laten genieten van 
carnaval 2003. 

Christ bedankt 
Ch.ri.st Manders, jij was vice voor
zitter en kreeg de zware taak om 
als voorzitter van de Peelstrekels 
alles rondom carnaval 2002 in 
goede banen te leiden. Ik vind dat 
je dat geweldig gedaan hebt, je 
hebt er vele uren tijd gestopt. 
Overal heb je op gelet, je bent bij 
vele besprekingen aanwezig ge
weest en hebt alles kunnen plooien 

in de goede richting. Chapeau' Ik 
heb het estafettestokje van je over
genomen. en ook ik zal mijn best 
doen om de komende jaren carna
val op een zo hoóg mogelijk plan 
te brengen. 

Ik zou me daarom ook volledig aan 
willen sluiten bij het motto van 
Prins Stephan: Makt oew aige mi 
de carnaval nie druk, springt oit 
oew douwes dan kan •t nie mir 
stuk. 
Volgt iedereen dit motto, dan kon 
het wel eens heel druk worden bij 
alle activiteiten die zullen volgen 
voor en tijdens carnaval 2003 . 

Twan van Doome, 
Voorzitter Peelstrekels. 

OUD-VOORZITTER CHRIST MANDERS 

Ik zal gra 
verzoek om een 
schrijven a oud-voorzitter. 
Eventjes heb i mijn functie 
van vice-voorzitter ingeruild 
voor die nn oorzitter. Tij
delijk, want e moesten we] 
verder toen e e~eo zonder 
kwamen zitten. Je neemt die 
taak op je, ant dat is logisch. 
Een druk jaar normale (in 
hoeverre is C ama al nor-

maal) Carnaval met o.a. het 
aanzoeken van een nieuwe 
Prin , en meteen ook een ju
bileumjaar. 

\\ ~sto nden vorig Jaar 44 
Jaar Wat een feestje extra. zo 

·n m het jaar. Een Caribi
ptocht, een reüm~ achtige 

a nd en een daverend feest 
m t Rob de Nijs . Maar even pas 
op ·plaats, en eerst terug naar 
Pn Johan en zijn Pnn es met 
h n nderen. Tjonge ' at kan 
d Pr nses feesten, een 
1 g brulluft ef\'an gc-

De familie en bun 
·nschaar lieten zich niet 
1gd. Diverse leuke acties 

r ondernomen. Van après 
n dubbele Vel)aardag. 

Pnns was, toen eb een
maa g "end was aan z11n 
fiinct• . moeilijk af te stoppen. 
In h gm een ietwat schuch-
ter Pnns maar naar gelang de 
tijd rd.:rde een erg enthousi
ast Pn Vol ideeën, en sa-

men met zijn Elly een mooi 
prinsenpaar. 

Ik zal niet alle activiteiten op
noemen die we gedaan hebben, 
want dat staat verderop wel in 
deze Pilstrikkel. Nee, ik kan 
kort maar krachtig zeggen, een 
mooi brulluft. De Mculenpeep 
heeft zich als buurt werkelijk 
weten te overtreffen, het is nie 
niks, om twee prinsén vlak na 
elkaar te huldigen en te kronen. 
Proficiat buurt, met jullie inzet 
en jullie enthousiasme. Ik hoop 

voor jullie dat, in ieder geval de 
eerste twee jaar, een andere 
buurt zich moet gaan inzetten. 
Hier wil ik dan deze Carnaval 
ook mee besluiten, ik heb in 
ieder geval mijn accu weer 
opgeladen en we gaan op naar 
2003. Als vice-voorzitter gaan 
ik er in ieder geval weer vol 
tegenaan. Er is genoeg werk te 
verzetten dus ... Vooruit met de 
geit. 

En dan nog even het 44 jarig 

bestaan. 
Kort terugkijkend een mooi en 
vol programma, met voor ieder 
wat wils. Een mooi herinne
ringsboekje voor alle huishou
dens in ons Peelstrekelrijk. Een 
leuk en uniek kunstwerk aange
boden aan de inwoners van 
Deurne. We denken dat we in 
ieder geval ons gesteund weten 
door vele Peelstrekels en Peel- · 
strekelinnekes, en dat we ge
zwind opstomen naar het 5 5 ste 
jaar. Dat is zo weer hier. Te
rugkijkend was het allemaal 
wel de moeite waard, denk ik. 
Vooruitkijkend kan ik constate
ren dat we een goeie voorzitter 
gevonden hebben in de persoon 
van Twan van Doorne. Hij zal 
de kar voorttrekken, soms let
terlijk. Als bestuur zullen we 
hem overal in steunen. Twan, 
proficiat met je benoeming ais 
voorzitter, en je weet, ik sta 
vlak achter je. 

Christ Manders vice-voorzitter. 

HIHAHU 

MOR 
Bouwfraude 
Bij de bouw van de Willibrordus
kerk in Deurne blijkt sprake te zijn 
geweest van illegale praktijken. 
Dit meldde een medewerker - die 
onbekend wil blijven - van de 
belastingsdienst. Destijds is er 
volgens de zegsman gèsjoemeld 
met de aanbesteding en blijkt ook 
de betaling op duistere wijze te 
zijn geschiedt. Doordat de daders 
niet meer te achterhalen zijn en de 
kwestie is verjaard komt het niet 
meer tot een vervolging. 

Bouwfraude 2 
Naar onlangs bekend is geworden 
blijkt de bekende bouwer Bob de 
B. reeds enige maanden achter slot 
en grendel te zitten. Alle handel 
die in verband staat met Bob de B. 
is uit de handel genomen. 

Bob de B. in beter tijden 

Vaaltkepot 
De Deurnese stort is vanwege een 
defect tot nader order buiten ge
bruik. 

Open inschrijving 
Centrumplan zuid 
Goed werk heeft tijd nodig en 
daarom heeft de gemeente Deurne 
besloten om helemaal opnieuw te 
beginnen met de aanpak van het 
Deurnese centnnn. Er is zelfs een 
speciale wethouder aangesteld om 
een en ander in de juiste banen te 
leiden. Direct na de grote vakantie 
start de Deurne Kom-petitie. Ie
dereen mag meedoen en de sterk
ste wint. 
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Voor sport, ontspanning en plezier! 
Wij zijn er voor al Uw wensen, zoals 
bedrijfsfitness, arrangetnenten, 
feesten, sportdagen, en dergelijke! 
*Bel vrijblijvend voor infortnatie* 

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

Tel.: 0493-311348 Fax: 0493-320674 
WWW.MADOU.NL 

MttRent Hanie v.d. Putten 

Direct goed op weg 

AutoRent Harrie v.d. Putten 
Liesselseweg 122 Deurne 
Tel. 0493 310111 
E-mail: info@putten-verhuur.nl 

duidelijke digitaal 
• y 

. -.. ~~~· 
:,, 

... . , . RJ*rna Co mp ~t~ ' f '· ·5 ei'v
1

Îce s 

· Pi~! .: ~o ! nd ri aa n~11~iat t z ~~~ 3 .f ~J Deur~~ 
lie l : 1,j]' 0 4 9.;'3 · ~ 3 2 ·~ 2 6 4x3 r;, a x , ~ ,"•« O 4. 9 '8 3 ~, - 3 2 . ,!Jf/7 1 

l~ ~.,;;~ 1'.wl ~ ;,Ç /m t/\ t ; int J; r o .,1a . n i 

·:;· ... 
·~· ·, 

,;;'. · ~Y.I~i; . 

VOOR DAMES EN HEREN 

Nancy van Lieshout 1 

Kerkstraat 1 a 
5751 BG Deurne 
Tel. 0493 313254 

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

Voor al uw · electrische apparaten en service 

----· -~-~ ----· ----- ---- ·- ----- - ~- -···"' 

..• ~ 

•.;.. .. 

GROENTEN EN FRUIT 

Uw adres voor vers gesneden groente, 
salades en rauwkost. 

Zeilbergsestr. 90, Deurne, tel. 313712 
Markstr. 5, Asten, tel. 695846, fax 314-493 
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BURGEMEESTER 
In memoriam Patri,ck Proenings 

In gesprek met de Burgemeester 
, ·an Deurne. 

bet Ploegersland (Liempde) en in 
hel Land van de Genuuen en de 
Bokken (Mill). Hij weet van wan
ten dus. 

Vooral de sociale kant van het 
carnaval spreekt hem aan. Hij 
denkt dan aan de beleving, de 
uitdaging, de traditie, maar ook 
soms de gène die je ziet Alhoewel, 
dit laatste is met een mombakkes 
op te lossen. Deze mix en daarbij 
nog de mix van de jeugd, ouderen, 
gehandicapten, allochtonen (denk 
maar aan het Braziliaans carnaval) 
geven eigenlijk ongekende mogc
Jijkl1eden om ook in Deurne van 
carnaval een volksfeest te maken. 
Wat dat betreft tnist hij hier in 
Deurne het straatcarnaval. Naar 

zijn mening brengt dat sfeer, ge
zeiligheid, sociaal contact en dat 
draagt weer bij tot verbroedering. 
Het schept in ieder geval een band. 

Op 28 december j.l overleed op 
33 jarige leeftijd na een lang 
ziekbed ons raadslid Patrick 
Proenings,echtgenoot van Myra 
van Haandel. Patrick en Myra 
hebben het de laatste paar jaar 
niet gemakkelijk gehad. Langza-

merhand werd duidelijk dat Pa
trick niet meer beter zou worden . . 
Vanaf een bepaald moment zijn 
zij zich intensief gaan voorberei
den op het afscheid van Patrick. 
Tot in de _kleinste details gebeur
de dat Door al die voorbereidin
gen ontstond een hele mooie 
uitvaartdienst en begrafenis
plechtigheid, waarop iedereen 
met trots kan terug kijken. 

Patrick is in 1997 toegetreden tot 
onze raad van elf. Hij hield van 
carnaval wat al was gebleken uit 
het feit dat hij jeugdprins was in 
Deurne en lid van de raad van elf 
in de St. Jozef. 
Naast het bouwen van feestjes en 
een geintje was Patrick een echte 
voetbalfan. Hij was lid van Ra
cing-Boys, lid van de veteranen 
van SV Deurne en hij was leider 
van de jeugd van ZSV en daar-

naast een echte PSV-fan. 
Carnaval was echter zijn lust en 
zijn leven: hij regelde het vervoer 
- hij was namelijk taxichauffeur -
en was een geweldige carnaval
slotenverkoper en dat kwam weer 
door het feit dat hij erg veel men
sen kende. 

Patrick was altijd bezig voor 
anderen en met anderen. Wij 
zullen Patrick altijd blijven her
iMeren: hij was een goed mens. 

Stichting "De Peelstrekels" 
In plaats van het gebruikelijke 
voonvoord ' 'an onze burgerva
der (Gerard Daandels) vonden 
we het een goede gedachte om 
onder bet genot van een drankje 
het eens te hebben over de zin of 
onzin van Carnaval. 

Meestal begin je bij het begin. Dus 
ook \\ij. In het begin van deze 21• 
eeuw vieren of vierden enkele 
Carnavalsverenigingen biMen de 
gemeente Deurne hun 44-jarig 
bestaan. In het carnavalsgebeuren 
speelt het getal 11 een grole rol. 
dus ook .+ x 11. Dit betekent dat op 
enkele uitzonderingen na in 
Noord-Brabant en hier in onze 
streek Zuid-Oost-Brabant het car
naval zo ongeveer 50 jaar geleden 
zijn intrede heeft gedaan. Bij onze 
Oosterburen, zoals Duitsland en 
Limburg maakte Carnaval reeds 
langer deel uit van het maatschap
pelijk leven en had zich daarin een 
vaste plaats Yerworven. 

Veranderingen 
Veranderingen zijn onontkoom
baar. Het is goed als die verande
ringen in de lijn van de traditie 
zitten. Onze burgervader is het 
opgevallen dat in en om De Peel
strekels jongeren plaatsen zijn 
gaan innemen van ouderen. Dit 
geeft in ieder geval aan dat ook het 
carnaval bij jongere generaties 
leeft en verder gaat leven. Ook al 
lijkt het soms op het tegendeel. Het 
44-jarig bestaan van De Peelstre
kels in 2002 is daarom naar zijn 
mening niet het laatste jubileum. 

VORST HENNY 

Carnavalsverleden 
Voordat onze burgervader naar 
Deurne kwam, had hij in ieder 
geval al langer carnaval gevierd 
onder andere in het alom bekende 
Oeteldonk. In zijn hoedanigheid 
van wethouder in het Snevelbok
kenland nam hij deel aan hel car
naval in Heeswijk-Dinther. Als 
eerste burger vierde hij carnavai in 

Hij hoopt van ganser harte dat 
Carnaval gevierd wordt door de 
Deurnenaren zelf, zij die van el
ders in onze gemeenschap zijn 
komen wonen, Brabanders en 
Limburgers, ouderen, gehandicap
ten en allochtonen. Zijn wens is 
dat Carnaval 2003 een verdere 
aanloop is tot een sociaal gebeuren 
waarbij wij allen zijn betrokken. 
Aan het einde van het gesprek 
hebben we vanzelfsprekend de 
conclusie getrokken dat het zinvol 
is om ons in het Carnavalsgedruis 
te storten. 

Carnaval ad 2003 

Kopij aan banden. 

Om zo veel mogelijk gebruik te 
maken van de aan mij toegekende 
leestekens zal ik me beperken tot 
uitsluitend noodzakelijke letters en 

spaties,afk., .. +" . Voorts zou ik 
andere schrijv(st)ers willen ver
zoeken om bij de red. aan te drin
gen op leutige foto's teksten en 
overige kolderieke zaken. Daar
voor zullen wij onze teksten graag 
inkorten. 2002 't jaar vanjub. t.i.t . 
verlopen en een pritna p. paar m.k 
Hoogtepunten vanafnov.'01 tot 
ergens in feb.'02. Wijzigingen in 
bestuur en daarmee het beleid, 
T.v.Doorne als voor.L. en een 
nieuw gezicht in de R.v.11, kortom 
ingrediënten( oeps w~er 2 ... extra 
telt overigens voor 1 leesteken) om 
met veel enthousiasme de Carnaval 
'03 te organiseren. 
Het volksfeest m.v.i.w.w: dus ook 
voor diegenen die dachten dat het 
allemaal wat minder aan het wor
den 'vas. Als PS gaan wij voorop 
in de hoop dat de staart weer lan
ger is dat het afgelopen jaar. Ho
pelijk weer een grote optocht en 
door nauwere samenwerking met 
bv. de BB.cie een andere invuliing 
van de onthulling van het EB.paar 
en de bruiloft op di. 

In memoriam Jan Rakels 
In 1981 werd Jan lid van de Raad hij voorzitter van de krantencom-
van Elf en hij ontpopte zich hier missie. In die rol heeft hij de krant 
als een enthousiast en hardwerkend steeds op een hoger niveau weten 
Raadslid. Op inspirerende wijze en te brengen. De waarde daarvan 
in collegiale samenwerking met de ervaren wij nog jaarlijks bij het 
ander raadsleden verzette hij veel uitkomen van de nieuwe Peelstre
werk voor de Peelstrekels. Zes jaar kelkrant. 
later werd Jan bestuurslid van 
Stichting de Peelstrekels alwaar hij In 1991 werd Jan benoemd tot Ere 

Strekel. Een benoeming die recht 
deed aan zijn ongeëvenaarde inzet 
voor de carnaval in Deurne en voor 
Stichting de Peelstrekels. 

• een prominente rol vervulde. Jan 
bad een tomeloze inzet en wist 
vele mensen in Deurne te enthou
siasmeren voor carnaval. Het vice
voorzitterschap wat hij van 1989 
tot 1994 vervulde was bij hem in Jan legde zijn bestuursfunctie bij 
goede handen. In het bestuur deed stichting de Peelstrekels in 1994 

Tijdens carnaval 2002 overleed 
onze Ere Strekel, Jan Rakels. 

Jan was een carnavalsvierder en 
Peelstrekel in hart en nieren_ Hij 
genoot intens van het carnav?ls
feest en deed dat op zijn geheel 
eigen wijze; ingetogen, vol humor 
en met aandacht voor alle mensen 
in zijn omgeving. 

men nooit een tevergeefs beroep neer. Hij bleef echter betrokken bij 
op hem. Rondom het 33 jarig be- de Peelstrekels en zitting houden 
staan van de Peelstrekels heeft Jan in het bestuur van de Club van 
het initiatief genomen voor de 100, teneinde mee te werken aan 
organisatie van tal van evenemen• · de financiële ondersteuning van de 
ten en zo het carnavalsfeest in Peelstrekels. Ook in deze rol wist 
Deurne weer een nieuwe impuls hij ieder keer weer nieuwe mensen 
gegeven. te ~trekken bij het carnavalsfeest 

Speciale aandacht had Jan voor de 
Peelstrekelskrant. Jarenlang was 

en bedacht hij tal van zaken om 
geld voor zijn Peelstrekels te wer
ven. Tot zijn overlijden is Jan 

bestuurslid geweest. Weliswaar 
was hij de laatste tijd niet meer in 
staat de vergaderingen bij te wo
nen, op een afstand volgde hij de 
club van 100 kritisch en had hij 
altijd belangstelling voor de acti
viteiten van de club. 

Tijdens zijn geliefde carnavalsfeest 
is Jan ons komen te ontvallen. Op 
diverse plaatsen is Jan in die dagen 
herdacht. Herdacht als een sym
pathiek, betrokk-en mens die zich 
op collegiale wijze voor tal van 
zaken in onze gemeenschap en in 
het bijzonder voor het carnavals
feest, heeft ingezet. 

Wij zullen ons Jan zo blijven her
inneren. 

Stichting Club van 100 
Michiel Dankers 

Stichting de Peelstrekels 
Twan van Doorne 

P.J&P.E+k. het was gezellig en 
goed. Ik wens de nwe P&P+k 
succes en lol. 

Gr. Vorst 

Naschrift redactie: de Vorst geep 
in bovenstaand schrijven gevolg 
aan het verzoek van de redactie om 
het verhaal kort en bondig te hou
den. Het maximale aantal leeste
kens werd zelfs aangegeven. Blijk
baar was het toch wel een beetje 
krap, want niet alle woorden kon
den er volledig in. Omdat we al 
geruime tijd geen puzzl meer heb
ben gehad in de Pee/strekel aan u 
het verzoek om de tekst voluit te 
schrijven en ons te doen toekomen, 
want ook wij zijn zeer benieuwd 
naar de woorden van de vorst. U 
kunt de tekst sturen naar de post
bus van de Peelstrekels (269 5750 
AG DEURNE) of mailen naar de 
site: www.Peelstrekels.nl T<fij zijn 
zeer benieuwd .. . 
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BOUW /INTERIEUR/ONTWERP-BURO 

Houten 
Speeltoestellen 

*schommels 
*klimtorentJes 
*zandbakken 

Koninginnepage 1 
5754 DL DEURNE 

}
~ · 

.(/ ~ ; 
4 - ~· 

*speelhuisjes 
*blokhutjes 
*glijbanen 

E-mail schiks.woonwinkel@worldonline.nl 
www.schikswoonwinkel.nl 

f~ - . 

, _.._rk moa•IQk ...... "- Bank 52.33.15.201 

Houtverwerk.Ind. Fransen BV IF . P.· .Ach ten Grote Bottel 7a,Deume _ 
tel.0493-326070 1 

wwwfransen-deurne.nl · 

OBERS DEURNE B.V. 

• Verkoop van nieuwe en 
gebruikte wagens 

• Verkoop van bedrijfswagens 
• Onderhoud en reparaties 
• Erkend Focwa 

autoschadeherstelbedrijf 
• Inbouw van autotelefoons en 

autoalarm systemen 
• LPG-installaties 

SHELL OBERS DEURNE B.V. 

I Transmissieservice 

Voltstraat 24 
575) RL Deurne 

.:;. .: 

-tel. . 0493.399625 
fax. 0493.399612 
mob.06.20448421 
e.:.mail: OSHlid4@signet.nl 

Stijn Streuvelslaan 48 
5751 XZ Deurne 
Tel. 0493 312 586 
Fax. 0493 316 920 

Tel. 0493 - 31 09 .51 
Fax 0493 - 3109 51 

Groencentrum 

Clarinet 
·Wilbert Knijnenburg 

Hanenbergweg 4a 
Deurne - Zeilberg 

• Verkoop van Euro, Supe(plus, 
diesel, LPG en mengsmering 

• Uitgebreide Shell Select 
Convenience Shop 

.:: Tweewielerbed-rijf Wijnen 
• 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 . 

1---~~-·- - ____ .... __ , 

De grootste keus - De scherpste prijs - [)e beste service 

Union 
Bàtavus 

St. Jozefstraat 27 
Telefoon 312494 

P.J.G. v.d. WEIJER AANHANGERS B.V. 
A l ---- - can'Oaserieën - aanhangwagens 

~~ 
..Jl; i!L !inL J'. ._ _ :~:f>C · 

Fabriekstraat 32 - Deurne - ·Tel. 0493 - 311888 

Roode Leeuw 

Lekker lunchen, 
. dineren, uitgaan 

Elke dag geopend vanaf 11.00 uur 

Herberg cie Roo<le Leeuw 
Molenstraa t 31 5751 LA Dnurne Tel. 049:l :l15Hl2 

management 
electrical systems 

mi dees 
daog gi 
baai ons 
de • 
stekker 
deruit .. 

~ .,.. 

@.î %N 

~ • 4.t ~ 

.. d'rnao 
bende 

• w1r van 
harte @fü . 

welkom'"* 

«? -@} . ~ · • 

. , .Ç/6· · 

henny manders 
e Peellandsingel 49 ffüt 

5754 GA Deurne 
teL323093 privé~316760 

fox:317674 
e-maîl:înfo@e-techman.nl 

. f /~ 
~6"'-~-

, (~. --
Antoine van Baars Kèurslager BV 

Stationsstraat 20 
5751 HE DEURNE 
tel: 0493-312638 

E-mail:baarshv@technonet.nl 
www.vanba.arsdeurne.keurslager.nl 
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Een stukje voor de carnavals
krant van en over het Klotge
mul.. .en liefst ook nog met hu
mor geschreven. Maar dat is het 
nou net, daar hebben wij arties
ten Yoor: wij zijn niet degenen 
die grappig moeten zijn. Daar 
zijn veel mensen al weer geruime 
tijd mee bezig: grappen, acts en 
liedjes bedenken. De Klotgemul 
commissie zet de steigers, bouwt 
bier en daar een muurtje, legt 
hier en daar een leiding maar de 
rest "an de bouw krijgt gestalte 
door de artiesten. Dit jaar alweer 
mor de 11 de keer. We mogen 
dus spreken "an een heus carna
rnl jubileum: al 11 keer is er een 
commissie actief bezig geweest 
met de organisatie, al 11 keer 
hebben "ele artiesten zich belan
geloos ingezet "oor een avondje 
ontspanning. 

Du Jaar zijn er twee nieuwe com
ffilssieleden bijgekomen: Dick 
Remmen en Inge van Laarhoven. 

amen met Tineke Jansen als 
yoorz1tter. Arno Maas. Marcel 

Kooien, Henny Manders en Bart 
Aarts komen zij op gezette tijden, 
onder gezellige omstandigheden 
bijeen om de 3 avonden voor te 
bereiden. Ook dit jaar lijkt er weer 
een leuk progra1mna op de planken 
te komen. Naast bekende artiesten 
als 2 '12 Wat, Toon van de Heijden, 
Naw de wir, Op het Nippertje, De 
Klothumnelkes, De Prinsengarde 
Tiggebitterwete, ook een nieuw 
duo: Zever en Zanik. Dit duo, 
bestaande uit twee vrouwen, heeft 
al vaker in de Walsberg op de 
planken gestaan. Natuurlijk zullen 
op de Klotgemul avonden de 
dansmarietjes en Nex1 II niet ont
breken. 

Wij hebben er weer zin in en met · 
ons waarschijnlijk een hoop Peel
strekels! De avonden zullen 
plaatsvinden op 8, 15 en 16 februa
ri 2003. Let op de tijden voor de 
kaartverkoop, want het is nu nog 
wat te vroeg om in de rij te gaan 
staan! 

Inge van Laarhoven 

KAARTVERKOOP KLOTGEMUL 
ZATERDAG 1 FEBRUARI 'De Vierspan' 

Vrije verkoop: zaal open om 11.30 uur. Volgnummers 
worden uitgedeeld, aanvang verkoop 11 .45 tot 12.30 uur. 
Entree:€ 7,-
(Leden club van 100: € 4,- voorverkoop Club van 100 is op 
deze dag van 10.00 tot 11.30 uur, maximaal 4 pasjes per 
aanwezige persoon (8 kaartjes)) 

Klotgemul vindt plaats op zaterdag 8 februari , zaterdag 15 
februari en zondag 16 februari. Aanvang alle avonden 
stipt om 19.30 uur en denk eraan: U en uw GSM: Gezellig 
uit! 

Klotgemul 2003 wordt evenals 
voorgaande jaren afgesloten 
met een Grande Finale, waar
bij alle artiesten gezamenlijk 
op het toneel verschijnen 
onder de klanken van het 
Klotgemullied (Non regret je 
rien}, waarvoor de tekst is 
geschreven door Peter Aarts. 
De ballonnen die de zaal 
ingaan tijdens deze afslui
tingsceremonie zijn be
s.chikbaar gesteld door 
Willie Goossens. Willie, 
bedankt! 

Kabbel TV 
Speciaal voor mensen die verslaafd 
zijn aan televisie, maar elke dag 
klagen dat er 'weer niks op was' is 
de gratis zender kabbel TV (Ka
naal EEN) geïntroduceerd door 
EndeWolff, een project van Joop 
van den Ende en John de Wolff 
Het kanaal toont vierentwintig uur 
per dag, zeven dagen per week 
beelden van een van de vele kab
beiende stroompjes die ons land 
rijk is. Over regio kabbel TV 
wordt nog nagedacht, maar wij 
raden de plaatselijke videocamera
bezitter nu alvast aan om zich te 
verschansen op de boorden van 
plaatselijke stroompjes. 

In de ban van de 
ringen. 
Buitenstaanders noemen het be
scheidenheid, maar de Deurnenaar 
"veet wel beter: het is het gebrek 
aan lef dat deze Peelgemeente 
weerhoudt van daadkracht. Einde
lijk hebben de ware Deurnenaren 
zich verenigd in de aanbevelings
com1nissie die Deurne kandidaat 
stelt voor de Olympische winter
spelen in 3000 (Het trilennium) 
"Het wordt een flink kanvei om op 
tijd klaar te zijn voor de daadwer
kelijke kandidaatstelling in 2990, 
maar we hebben een goed team." 
aldus de externe voorzitter A. 
Heesink, oud-olympisch kampi
oen. Aangezien het nog een poosje 
duurt eer het zover is, heeft men 
informatie ingewonnen bij her 
organisatiecomité dat vorige eeuw 
de realisatie van een nieuw Deur
nes centrum ter hand heeft geno
men. 

Reisbureau 
Reisbureau Deurne e.o. vraagt nog 
enige Bali-medewerkers. 
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· arnaval gaan bij mij alle remmen los. 
rgens aan denken, 
gewoon plezier maken. L~kk 
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Rabobank 
Midden in de samenleving 

Het 
Peel strekel 

brood 

en 
het 

Peelstrekel 
Taartje 
Lekker 

he 

Van9run 
Omdat smaak een naam heeft 

Bakkerij Gerard van Ham 
Markt 11 5751 BE Deurne 
Tel . (0493) 314498 Fax 320710 

sporttrofeeën 
camavalsmedailles 
vanen 
erelinten 
tin-artikelen 
relatiegeschenken 
en alle graveerwerken 

85- Hier had geen advertentie kunnen 
Leembaan 56 Tel. 0493-316051 
5753 CV Deurne Fax 0493-321531 

,J.· " 

C.J.N. Manders, Accounti:lnt Administratieconsulent 
M.J. Manders, Accountant Administratieconsulent 

federatie Belastingadviseur 

Derpsestraat 1 O \ 
Postbus 109 Telefoon (0493) 31 32 63 

5750 AC Deurne Telefax (0493) 32 09 32 

Harmoniestraat 2-8 
5751 KW DEURNE 
Tel .'0493. 313333 
Fax 0493· 310455 . 

' . 

E-maii: info@devierspan.nl 

Zalencentriu m-Cateri ng 
"DE VIERSPAN" Deurne 

Programma: maandagavond vetkuivenbal 
met m.m.v. Vegas '68 en The Light Stars. 
Entree gratis, aanvang 20.30 uur. 

0 

staan 

Potgrond en compostbedrijf 
Containerverhuur en transport 

· THIELEN 
Schutsboom 42 Deurne - tel. 0493 - 312929 

~\ AJEl7l0BEDRIJF .•. 
In- en verkoop en 

' - ... ,,. T 1J,11s· ~I(' . 1- . . reparatie alle merken auto's 

' f/M~~fll • 
Vloeieindsedreef 6 5753 SM DEURNE 
0493 313091Fax0493 311618 Mob 06 53537725 
h. tabor@hetnet nl www.autobedrijftabor.nl . 

ECHT KWALITEIT 
. ECHTSTIJL 

HEMA 

ECHT HEMA DEURNE 
Stationsstraat 39 
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GALA-AVONDEN 

Strekel van het jaar 

Gerard Verhappen 

In het jaar 2002 hebben mijn 
vrouw en ik, evenals in voor
gaande jaren, bijgewoond de 
Gala-avond van Carnavalsvere
niging Stichting De Peelstrekels 
en wel op 2 februari. Jaarlijks 
programmapunt op deze avond 
is het bekendmaken van de Stre
kel van het jaar. 

Op een leuke en ludieke wijze 
maakt de Vorst stapsgewijze de 
Strekel bekend, dus de spanning 
blijft. 
Carnavalesk en raadselachtig weet 
de Vorst beetje voor beetje de 
actiYiteiten van de aanstaande 
Strekel te onthullen. Prijzenswaar
dig zoals Vorst Henny dit voor
draagt. De aanwezigen in de zaal 
gissen al een beetje wie het zal 
zijn. Ook de persoon in kwestie 
cienkt dat sommige vermeldingen 

~ 
" .$ . 

op hem van toepassing zouden 
kunnen zijn, doch zeker weten doet 
hij of zij het pas als de juiste naam 
wordt genoemd. 

Voor mij en mijn vrouw was het 
volkomen een verrassing dat ik de 
uitverkorene was en eerlijk gezegd 
ook nooit aan gedacht Ik ben zeer 
vereerd met deze onderscheiding 
en mede namens mijn vrouw dank 
ik dan ook welgemeend bestuur, 
raad van Elf en eenieder van stich
ting De Peelstrekels die, op welke 
manier dan ook, hebben bijgedra
gen aan mijn uitverkiezing tot 
Strekel van het jaar. 

Het was geweldig. 

Wij wensen eenieder een fijne en 
prachtige Carnaval 2003. 

Met vriendelijke groeten. 

Gerard Verhappen 

Kinderoptocht 

Informatie over de kinder
optoèht vindt je elders in 
deze carnavalskrant. 

Ukkepukken bal 

KLEl 1R\\'EDSTRIJD 
Ook dit jaar is er weer een 
leuke kl~urplaat die op de 
basisscholen in het Peelstre
kelrijk wordt uitgedeeld. De 
drie mooiste ingekleurde 
tekeningen krijgen een prijs. 
Alle ingeleverde kleurplaten 
zullen dinsdagmorgen met 
het Ukkepukkenbal tentoon
gesteld worden in de Vier-

Wist jij dat 

-op carnavalsdinsdag - .+ maart 
2003 - het Ukkepukkenbal weer 
gehouden zal worden? 
-het zoals elk jaar dan weer een 
groot feest wordt in de Vierspan? 
-het feest begint om 10.30 uur en 
eindigt om 13 .00 uur? 
-je dan wel verkleed moet komen? 

-dat de Hosbengels hun muzikale 
-je rnet prins Stephan 1 en prinses 
Stefanie, de Raad van Elf en de 
dansmarietjes de polonaise kunt 
lopen? 
-de dansmarietjes dan ook voor 
jullie zullen optreden? 
-er weer een bekendheid zal zijn 
van de tv(Yorin)? 
-het een rode hond is die Clifford 
heet? 
-die jou graag een pootje wil ko
men geven om ongeveer 11. .+5 
uur? 
medewerking weer verlenen? 

· -er ook een disco is? 
-HET GEWOON ECHT DE 
MOEITE WAARD IS OM TE 
KOMEN? 
NB: 
De afgezette mimte is alleen be
stemd voor kinderen! Wij vragen 
de ouders om begrip te hebben 
voor dit besluit en om hun mede
werking. 

De DEDVPV.feliciteert de PRICIE met 
hun 11 ~ja ri g bestaan 
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Swinkels Assurantiën 

Swinkels Makelaardij 

Swinkels Regiobank 

i 
1 

LSWINKELS 

nva4:'1id . 
· ~ 
NVM 

Po -, t~U '> 87 '.1 7SO All Kerbt raa t 1 /Deurne fel 0493 312468 Fax 04·93 3 101·Ei 

TUINEN J Winkelinterieuren 

J Projekl meubelen 

Piet Mondriaanstraat 16 
5753 DJ Deurne 

Helmondseweg 111 - Deurne 
Telefoon 0493 - 314593 

J Exclusieve timmerwerken 
Telefoon (0493) 314253 
Telefax (0493) 313524 

bab1spec1aa1iaak 

GRIEKS SPECIALITEITEN- -
' RESTAURANT 

Raadbuisstraat 6 Deurne 
Iedere dag geopend 
Van 16.30- 23.30 uur 

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

Molenlaan la, tel.0493-354740. 

Tijdens de camavalsdagen 
speciale 

CARNAVALSMENU'S 
Voor een speciale prijs 

€ 12,50 

~AlOe 
Naturino 
Jochie 
WoUy 
Pinocchio 
Iacove\U 
YeUow Cab 
Ricosta 
B\ack.Stone 

kinderschoenen 
5tationsstraat qq 
5751HD Deurne 
1 el: 01.tq3. 31683q 

L - -·- -----·----------------- - - - - • - -

Ton de Bruin 
Sport 

Tel. 0493 - 310709 

:'( :, -.1 
. ..... _1,-

-Stationsstraat 56 
5751 HG Deurne e-mail: info@tondebruinsport .nl 

webpage: www. tondebruinsport . nl 

@ 
RENAULT 

Autobedrijf 
Manders Deurne B.V. 

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

Telefoon: 0493 - 31 26 26 
Fax 0493 - 3169 93 
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SLEUTELAFHALEN OPTOCHT· 

Sleutelafhalen 1 maart 2003 

Traditioneel wordt op zaterdag
middag voor de Carnaval op de 
markt in Deurne de sleutels van de 
zeven Prinsdommen der Gemeente 
Deurne door burgemeester Daan
dels uitgereikt aan de zeven Prin
sen Op deze wijze wordt symbo
lisch de heerschappij van Deurne 
en al haar kerkdorpen in handen 
gelegd van de zeven Prinsen en 
wordt het startschot gegeven voor 
het Carnavalsfeest 2003. Deze 
happening start om 15. 00 uur door 
het onder muzikale begeleiding 
betreden van het markt lein van 

Route optocht 
Stationsplein, Spoorlaan, 
Stationsstraat, Markt, 
Visser, Kruisstraat, Mo
lenlaan, €pastraat en de 
ontbinding is op de roton
de bij de Molenberg. 

Motto 2003 
MÉÉLÈÈJ IS NIE NÓDEG 

Prijsuitreiking kinderen 
Meteen na de optocht in 
de Vierspan. 

Prijsuitreiking groten 
De prijsuitreiking voor de 
grote optocht is om 20.00 
uur ook in de residentie. 
Tijdens een carnavals
avondprogramma zullen 
de prijzen worden uitge
reikt. Ook, zal dan het 
motto 2004 bekend ge
maakt worden. Dit om de 
deelnemers vroeg in de 
gelegenheid te stellen 
hun creatie aan te pas
sen. 

Reglement 
Het reglement is verkrijg
baar bij de inschrijfadres
sen en op te halen van 
site: Peelstrekels.nl 

op het balkon van het gemeente
huis de sleutels van de Prinsdom
men één voor één door burge
meester Daandels overhandigd aan 
de Prinsen. Tevens reikt de burge
meester per Prinsdom een door de 
Gemeente ingestelde zogenaamde 
"vetleren"-medaille uit aan iemand 
die daarvoor door d~ Carnavals
vereniging is voorgedragen. 
Ter afsluiting van het-prograrµma 
op de Markt verschijnen alle Prin-
sen voor de ramen van het g~ - . 
meentehuis of op het balkon om 
zich te laten toejuichen door het 
publiek, terwijl de Hosbengels het 
alom bekende Graaf Walderzee ten 

. alle Carnavalsverenigingen van gehore zullen brengen. 
groot Deurne, voorgegaan door Vervolgens. gaat het in een grote 
hun Prinsen en Prinsessen. Daarna stoet naar de Vierspan, alwaar de 
wordt een enonne Prinsencake P~sen lde_ ~urgemeester zullen 
aangesneden en rondgedeeld onder on ersc ie1 en om vervolgens 
het publiek. Ook worden door de gezamenlijk te ~roosten met grote 
gezamenlijke Carnavalsverenigin- pullen Pnnsenb1er. Iedere bezoeker 
gen Peelneutjes en wanne choco- knJgt een consumpnebon, zodat hij 
lademelk aangeboden. Ondertus- of ZIJ mee kan proosten op een 
sen worden de Prinsen door het goede _Carnaval._ !ot slot is er een 
college van B & w ontvangen in g~zelhg samenz1Jn m~t veel mu-
het gemeentehuis en brengen zij z1~~ do~ alle aanwezig~ blaaska-
een toast uit op een goede Carna- pe en. ortom een mo01 evene
val 2003. Vanaf de Kiosk wordt ment om een keer mee te maken. 
voor een muzikaal intermezzo 
gezorgd. 
Vanaf ongeveer halfvier worden 

Commissie Sleutelafhalen. 

· 2002 stön in het teiken van de Vervolg 
·invoering van d'n Euro. En dè Deze avond is dennate positief 
hebbe we geweete. Heijel veul verlopen, dat we besloten er een 
deelnemers hän er wä mî geda- Vervolg aan te geven en om met 
on. Zo, dat was dan het stukje vertegenwoordigers vanuit de 
dialect Een schoon taaltje in het deelnemers een tweede gesprek 
Brabantse land. Maar meerdere , aan te gaan en hier hebben we 
mensen lezen onze Peelstrekel constructief gepraat over de regle-
dus ik zal .meer Algemeen Be- menten en d~ meningen van de 
schaaf<i Nederlands schrijven. wagenbouwers hebben we kunnen 

Alle gekheid op eeq $tokje. De 
Optocht 2002 was er één die we· 
niet snel vergeten. Veel euro's en 
veel leuke creaties. Minder leuk 
was het dat er dit jaar enkele wa
gens (3 in getal) uit de optocht 
gezet moesten worden. Blijkbaar 
had ons verzoek om minder geluid 
te produceren en het alcoholge
bruik te matigen, niet het beoogd 
resultaat. Seunt is dat. Daarom 
hebben we de koe bij de horens 
gevat en zijn. we als optochtcom
missie het gesprek aangegaan met 
de wagenbouwers. Een verzoek 
om naar hen en ons te luisteren 
heeft veel effect gesorteerd. Ruim 
120 deelnemers uit de optochten 
Deurne en Zaailberg gaven gehoor 
aan de oproep. De gemeente en 
ook de sterke ann der wet.waren 
erbij. In de Apollo hebben wij 
vooral geluisterd naar hun argu
menten en hebben we via Tjeerd 
van de Kimmenade getracht om de 
signalen naar boven te krijgen. 

verM'erken. U merkt c4it het ons 
veel werk gekost heeft, maar dat 
\.vas.en.is volgef!s ons de meest 
prettige manier om te komen tot 
een mooie optocht in het Deurnese. 
Wij hebben er in ieder geval alle 
hoop op. De deelnemers zijn er 
zich meer van bewust geworden 
dat we een Carnavalsoptocht orga
niseren en geen houseoptocht. 
Carnaval vier je met elkaar. Samen 
kun je veel lol hebben en samen 
kun je de schouders eronder krij
gen. Dus mensen van Deurne, wij 
roepen u op om carnavalszondag 
in Deurne en op carnavalsmaandag 
in Zaailberg de optocht nieuwe 
stijl te bezoeken. De deelnemers 
hebben er alles aan gedaan en wij 
als optochtcomlnissie ook, dus aan 
jullie om te oordelen. 

Zeurgt dèdu dur baaj bènt. 

De optocht zal aantrekken om 
14. 00 uur vanaf het Stationsplein. 
De optochtcommissie van de Peel
strekels. 

Meziekmoakerij "Bloast um op" 

Carnaval 2003, Meziekmoakerij "Bloast um op" is al enkele 
maanden druk bezig met de voorbereidingen voor het komend 
carnaval Wij willen er wederom een onvergetelijk en lang feestje 
van te maken. · . 

Dat het een bijzonder feestje zal zijn is voor ons wel zeker. 
Meziekmoakerij "Bloast um op" bestaat 

---- 20 jaar ---

Hoe we dit gaan vieren is nog even geheim!!!!. Dat het niet 
ongemerkt voorbij gaat kunnen we u garanderen. Daarom 
hopen wij u zeker op één van onze activiteiten te mogen 
begroeten. 

Door de jaren heen hebben wij ons muzikaai steentje 
bijgedragèn aan tal van activiteiten en vooral " gezellige 
feestjes': Hèt repertoire is onlangs uitgebreid met allerlei 
soorten muziek, dit is belangrijk om ook onze luisteraars over de 
grens te kunnen entertainen. Wij zijn regelmatig daar te gast en 
kunnen op deze manier en met enige trots "ONS DEURNE" 
vertegenwoordigen. 

Op zaterdag 1 maart kan het wat ons betreft beginnen en willen 
wij iedereen op de markt zien. Burgemeester Daandels zal, als 
startschot voor Carnaval, de sleutel overhandigen aan de 
prinsen van groot Deurne. Wat ons betreft kan dan het feestje 
beginnen. · · 

13 
Houdoe en tot dan, 

Meziekmoakerij "Bloast um op" 
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SERVICE 

) 

24 uurs Truck- en"Trailerservice 

Tel. 0493 313372 (=voor Deurne) 
. 077 3870737 (=voor Venlo) 

BEDRIJFSWAGENS DEURNE / VENLO 

,' 

JAN VAN TOOROPSTRÁAT 5' .. NASSAUSTRAAT 18 
5753· DK DEURNE 5932 EB TEGELEN 

' - Truck & Trailer Parts Trading BV 

077 4678495 

"°' VOOR AL UW TRUCK- & TRAILERONDERDELEN 

077 - 3870737 I 06 - 53442788 

Snel & Betrouwbaar 

n"-..,.~ ' r (Juickynatte.. 9\ 
STOMERIJ 
D 'E U R . N E 

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

e KLEDINGREPARATIES 

De Martinet 13 Deurne 
Tel. 0493-314774 '. 

MAND ERS -· ~···-·· ...... ··~· . ..- - ' 

Bouw B.V. 
Postbus 1 

5757 ZG Liessel 

Tel.: 0493 • 341204 

Fax: 0493 • 341263 

Loon 3 · 

5757 AA Liessel 

Internet www.mandersbouw.nl 
E-mail info@mandersbouw.nl 

ISO 9001 

VCA ** 

Asten • Emmastraat 4 . 
Telefoon 0493 • 695141 

' 

Gemert • ~ieuwstraat 39 . Deurne - Stationstraat 26 
TelefoO,n 0492 ::- 361461 · " " ~ ~q • Telefoon 0493 - 312297 

rç:o . : TWEEWIELE~CENTRUM 
0 10 · AD ·.OBERS 

Hogeweg 15, 5751 KX DEURNE 0493-312377 

Dierenhotel "Heidelust - Deurne" 
Openingstijden: 

Ma. tlm vr. 10.00 -12.00 uur 
16.30 -19.00 uur 

Zaterdag 10.00 -12.00 uur 
16.30 - 18.00 uur 
Zondag gesloten 

Voor infomiatie en reservering bel: 
Pierre en Gerry Adriaans 
Heleindseweg 12 · - · 
5753 PZ Deurne , 
Telefoon 0493 - 315107 

Nieuwe en gebruikte banden 
24-uurs Pechservice 

Trailerservice 
Truckreparatie 

Rem service 

r t DICK REMMEN ASSURANTIEN 

DRA *Verzekeringen *Hypotheken 
. *Pensioenen *Financieringen 

Julianastraat 13 5751 JW DEURNE. Tel. 0493-317184 

. 
DIERENHOTEL MOLENZICHT 
Vlierden~weg 228 
5756 AD Vlierden 
Tel I fax 0493 313821 

1 
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ABRIEKSTRAAT 42 1 

753 AH D EURNE 

0493 . 697 388 . \ 

1 J.Kuunder~ 
Garage-APK 

>'iîè 
we~®~ 

0493-314775 
1 Liesselseweg 199 
5753PN Deurne 

-fl'l'I - fl i)i 14 
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Hoe werkt de puzzel? 
In de genummerde vakjes moeten de namen van de dansmarietjes 
worden gezet. In de ongenummérde vakjes zet je de restnamen (goed de 
hokjes tellen). Van boven naar beneden (grijze kolom) staat nu een 
woord te lezen. Dat is de oplossing van de puzzel. 

De namen die je in kunt gebruiken zijn: 
Anne - Anneloes - Anne-Mijke - Fleur - Janneke - Judith - K3-dansje 
- Kim - Lynn - Manon - Monique - Myra - Trainen 

1 ' 

Hallo allemaal, 

Ik ben Janneke Verhaegh. Ik ben 
acht jaar oud en ik zit in groep 5 

1op school. Ik ben dit jaar voor het 
eerst bij de dansmarietjes. Maar 
toen mijn papa Prins is geworden 
heb ik de dansmarietjes al leren 
kennen. Mijn hobby's zijn paard
rijden dinky-dance en tae kwando. 
Ik hoop dat het vlug Carnaval ·is 
want dan mag ik met de dansma
rietjes meedoen. Ik hoop dàt jullie 
allemaal komen kijken. Wij heb
ben een heel mooi dansje geleerd. 
Tot de Carnaval, 
daaag. 

Janneke Verhaegh. 

Afgelopen jaar nam Inge Albers afscheid van de dansma-
rietjes, we herhalen hieronder het stukje dat ze schreef in 
de krant van 2002. · 

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. 

Winstwaarschuwing 
Deurne trainer Paul van der Palen 
waarschuwt alle tegenstanders van 
de blauwwitten voor een overwin
ning van zijn team op het hunne. 
De koers van het aandeel Deurne 
blijkt door deze winstwaarschu.
wing als een komeet omhoog te 
gaan. Naar verluidt zijn enige 
enthousiaste fans de kampioenskar 
van vorig jaar weer aan het fatsoe
neren. 

Chinees
Kartoneeslestaulant 
Op initiatief van plins Stephan I en 
zijn plinses Stefanie is el tijdens de 
calnavalsdagen een mobiel Chi
nees-Kartonees lestaulant aanwe
zig in Deulne. Uitbatel is een Viet
namees die zich met enthousiasme 
gewolpen heeft op de Chinees
kartoneese kookkunst nadat zijn 
inflastluctuul blijvend velnietigd 
weld door een confettibombalde
ment. 

Snelhijscon trole 
Ten einde het snelhijsen tijdens 
carnaval te stimuleren heeft de 
Deumese horeca een aantal door 
de politie afgedankte flitspalen in 
hun etablissementen geposteerd. 
Carnavalisten die in een te hoog 
tempo het steeds kostbaarder wor
dende vocht achterover slaan wor
den op Horecaswoensdag, de dag 
na carnaval, beloond met het 
horecaskruis. 

Groene penningen 
De aandacht voor het milieu dreigt 
te verslappen. Daarom heeft De 
Eerste Deurnese Golfclub opge
roepen tot een symbolische actie. 
Ze roept de diverse horecagele
genheden op in plaats van geld 
alleen maar groene penningen te 
verkopen en te incasseren. Van 
elke groene penning zou dan 10 
cent gestort moeten worden in het 
fonds dat zich beijverd voor de 
aanleg van 97 golfbanen, waaron
der 67 met ven, in het Deurnese 
Peelgebied. 
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BEDRIJVENCLUSTER 

DEURNE 

ENERGIESTRAAT 2 

INDUSTRIETERREIN KRANENMORTEL · 

drukwerk service 

kapsalon 

" HJppy Ha i r" 
voor jong en oud 

Ingrid van Bakel 
Trimpertstraat 12 

5752 AN Deurne Walsberg 
T elefóon 0493- 32 33 27 

-, ' 

.. 

Ristorante Marco Polo 
Aangesloten bij: -
Alleanza Culinaria Ristoranti ltaliani 

Molenstraat 27 
5751 LA Deurne 
tel. 0493.320207 

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

UW Echte Warme Bakker 

. P. H. Schellens 

Voor al uw drukwerk Vlierden: Pastoriestraat 1 Tel. 0493 -312476 Filiaal Deume: De Martinet 24 Tel. 0493- 316700 

---9 
DOE HET PRAXIS 

Tel. 0493 353300 
Het grootste 

doe-het-zelf-center 
van de regio 

naast de Boerenbond 

'. ~~ Stationsstraat -1- ' • 

j ~ 5751 HE Deurne Tel. +31(0)493 313296 

1 

' - Fax. +31(0)'.:J.93 321236 , llSI ~o~tbus 64 E-mail:info@mvanhooffnl 

. [ ~ ,7,0AB Deurne 

Vooraluwleukekadootjes 

Stationsstraat 30 - DEURNE 
Telefoon 0493-312963 

iees-In~~WAWrestit 

l.. ~-;w~-t ~ 
St. .Jozefstraat 11 
5753 AR Deurne 
Tel.: 0-193 313519 

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

Vishandel Henk Bos 

Voor de lekkerste kibbeling Donderdag van 10:00tot13:00 en zaterdag van 10:00 tot 15:00 bij de Edah 
en de fijnste maatjes haring. Vrijdagmiddag op de markt!! · 

Tel.: 033-2988181 -2986494 
Spakenburg 

l--··------·-- _____ " ". -·--- --

ASWOENSDAG VAN 10:00 U TOT 13:00 U 

16 
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WHO'S NEXT~ •• ANNY BEDANKT-!!! 
1 

' Het zit erop ... !' 

Beste Peelstrekels en Peelstreke
linnekes, 

Na 28 jaar bij de Peelstrekels te 
hebben gedanst zet ik er, na het 
seizoen 2003, een streep onder. 
Ik begon indertijd met de dansma
rietjes. het visitekaartje van de 
Peelstrekels. Die ik 17 jaar met 
veel plezier heb getJ:aind Vele 
kinders uit Deurne heb ik in mijn 
groepen gehad. Ik kom ze nog 
regelmatig tegen als jonge vrou
wen! (met hûn kinders) 
Het was èen prachttijd. 

1993 

nieuwe leden. Een clownèndans 
met blacklight, schitterende make
up en prachtige kostuums, werd op 
het podium gezet. Met een aantal 
lieve mensen die me achter de 
schermen hielpen. Sien Verbaar
schot was destijds mijn maatje met 
de dansmarietjes en de showdans
groep. We waren ruim 10 jaar een 
team, zoals je dat ze mooi zegr. 
Bedankt Sien! 

11 sbowdansen 
Na de clownendans zijn er nog 
zo'n 10 showdansen gevolgd. O.a. 
'Blues Brothers', ' Singing and 
Dancing in the rain', 'the white, 
black en gold dance', '2 times 
1000' en Jennifer Lopez, enz. 

met de dans: Our Eleven Sensati
on ' . Dan geef ik mijn groep door 
aan onze dochters 

Stokje overdragen 
Anne-Mijke en Karlijn. Hopelijk 
gaan onze kinderen nog een hele 
tijd door met de dansmarietjes eh 
met Next Two. 
En weet dat achter de schennen ik 
jullie altijd zal steunen en helpen, 
daar waar nodig is. Succes doch
ters! 

Bedankt, bedankt ... 
Mijn dank in al die 28 jaar gaat ten 
eerste uit naar Wim, ·die mij (in 
mijn grootste hobby) altijd stimu
leerde en steunde. 

Vanaf de stip met de klok mee: 
Lieke Derks, Minke Jansen, Nicole ' 
Weerts, Elze Hermans, Renske v.d. 
Steen, Mai v.d. Kruys·, Sandra 
Welten, Karlijn Scheffers, Evelie
ne van Nunen, Karlijn Nooyen, 
hnke Verhoeven, Karlijn Berkers, 
Kim Jansen, Marloes Aldenzee en 
in het midden: Anny Berkers'. 

HIHAHU 

MOR 
' { 

.€pastraat 
Vorig jaar stond ie .in deze krant, 
maar is waars.chijnlijk aan uw 
aandacl.~.t ontsnapt: de €pastraat. · 
Aangezien de omgeving van deze ·.•,. 
straat f}an de nodige verandetinge·n · 
bloot staat sloop & ni~uwpouw -". 
in die voigorde ~ is het voorstel : 

. · g~opperd -, OIJl' de l}élflm van deze , " 
'verkeersader te veranderen irt. Gul
den Middenweg. 

Btractie park 
Ook mensen met een minder goeq 
gevulde beurs willen een dagje uit. 
Wanneer Ef):eling, Bobbejaanland. 
en Disneyworld ne~ niet binnen het 
gezinsbudget passen is er voortaan 
het Btractie park Retro aan het " \. . ··. . . "'·' . " ' 

_ , Leegveld m Deurne. ·_ _ . 

weer die bekende kick! 
Aan de Peelstrekels mijn dank 
voor 28 jaar. 
Een heerlijke uitlaatklep, waar ik 
alles in kwijt kon, bezig met mu
ziek, beweging, dans, creativiteit, 
ontwerpen, kiezen van kleuren en 
muziek, make-up en haardracht, 
maar vooral bezig zijn met kinde
ren. Een hobby die ik zeer zeker 
met ontzettend veel plezier en 
genot heb uitgeoefend. 
..:\.Is laatste mijn dank aan al die 
meiden, en dat zijn er veel in 
Deurne. 
Dankjewel voor jullie vertrouwen. 
Ik zal dit zeker heel erg gaan mis
sen ... ". 
Het allerbeste voor de toekomst 
aan iedereen in Peelstrekelland . 

Ctractie park 
Ook mensen Jiiet eeri lege beurs 
willen een·dagje uit. Wanneer 
Efteling, Bobbejaanland en Dis
neyworld ver buiten bereik liggen 
en Btractiepark Retro te duur is, 
dan is daar het Ctractiepark 'De 
Wens' halverwege Niemandsland 
en Nutopia. Entree uiteraard gratis. 

Gevelversiering 
Tijdens de optocht zal de Prins der 
Peelstrekels vanaf zijn Prinsmobiel 
een oplettend oog hebben voor de 
gevels van Deurne. De mooist 
versierde gevel kan namelijk reke
nen op een aardige prijs. Tepel
piercings zijn van deelname uitge
sloten. 

,_ 

Wim, mijn man, werd in 1993 tot 
Prins gekozen. Het leek mij leuk, 
voor het Klotgemul, (wat toen voor 
het eerst werd georganiseerd) een 

. Samen met Next was dat een ge

. weldige tijd! Dank aan alle hulp achter de 
schermen voor het maken van onze 
altijd schitterende kostuums en het 
grimmeren tijdens onze optredens. 
Dank aan het publiek, voor uw 
warm applaus, het gaf mij altijd 

--
showdans te maken. Met de dans
marietjes van dat jaar en een aantal 

Lieke Derks 

Hallo, 

Mijn naam is Lieke Derks en ik 
ben 15 jaar Ik woon in Deurne en 
zit op het Bernard Alfrink College. 
Mijn hobby's zijn: shoppen, 
hockeyen, dansen en lol maken. Ik 
vind Next 2 een kei leuke groep. Je 
kan er met iedereen lachen en de 
meiden zijn kei leuk, maar de helft 
kende ik al. 

Lieke Derks 

De laatste drie jaar zijn we met 
Next Two bezig. Een jongere 
showdansgroep, die Next opvolg
de. In 2003 bestaan wij, net als het 
Klotgemul, 11 jaar! Ik sluit dan af 

Anny Berkers. 

Hallo mensen, licht schitteren en de muziek 
knallen. 

Wij zijn twee meiden uit de groep 1 W~j kijken er in ieder geval naar 
Next Two. De groep bestaat mt i uit om onze dans aan u te laten 
veertien spontane meiden tussen de zien en dat u ervan zult genieten. 
14 en 17 jaar. We hebben afscheid Wij hopen u op een van onze op-
moeten nemen van Karlijn Goos- tredens te zien. 
sens, waardoor we er een nieuw lid Het Klotgemul van dit jaar is spe

, bij hebben gekregen: Lieke Derks. 1 ciaal, er zit een extra thema aan 
·Natuurlijk hebben we ook voor dit vast. omdat het áe 11 de keer is dat 

· jaar weer een dans om te laten de Klotgemulavonden plaatsvon-
. zien. Daarom zijn we alweer druk den. Het zou daardoor ex1ra sfeer-
bezig met de repetities en andere vol en gezellig zijn. 
voorbereidingen. 
Zoals elk jaar hebben we een the- Groetjes, 
ma, we verklappen het nog niet, 
maar ook al zijn er donkere avon- Renske, Marloes en de rest.van 
den en nachten ook dan kan het Next Two. 

Vogel met een luchtje 
De Peel staat bekend om zijn hoge 
varkensdichtheid. Een dichtheid 
die, zo naar men aanneemt , alleen 
maar ;zal toenemen. Door de mest 
die deze dieren produceren kunnen 
er tal van milieueffecten optreden. 
Meestal worden deze negatief 
beoordeeld door deskundigen. 
Daar blijkt nu een kentering in te 
komen met de ontdekking van een 
nieuwe vogelsoort: de beerputter. 
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Deurne• Lage Kerk 9 • 5751 KG Deurne• Postbus 41 • 5750 AA Deurne• Tel. 0493 352 070 •Fax 0493 352 071 
'Roermond• Godsweerdersingel 44 • 6041 GM Roermond • Postbus 458 • 6040 AL Roermond •Tel. 0475 420 033 • Fax 0475 316 182 

E.~.;_L ~oo~PJs1~gtjls : ~ . ~ :, ~fl!n ~ ~ : ~ - ~JQ;~~~m - ~ 0 ~ 3 Deu~ne 
•~ ,'»h0< :;,;:::: "\ ~ <~ ~;r,:"" ,Y2 ~h~ h S: vh ~ vv ~ ~ 'x: "~~j !"" ~'X =:':. '> :;:;:« tfü ~&#~ >=<;;::.';.,,,~; '" ~"'~ ~>:«<-M :" < "~ v~ ;&::; 0;,:, ;>; - ~=""~::::«< v« ~ ~:;:,: :it»<«',; ,.,:.,~ '::'~ h '~":;:: »>~~'!:~ '\ ff:~< ~ ~ ~;;'~«;;~,~ vv < ,; ~ ;; J;;.,, ~~ » ;:v~'!:~xfä' ~ ~ H .« » < U 



~' 

Woensdag: 

Diepzee bodem drinken 

verkleden, Vermaak en Vasteloavend ••• 
Natuurlijk ook in KET v11voLG » 

Vrijdag 28 februari: Kommer & Kwijl 

Zaterdag 1 maart: DJ De Vos 
Zondag 2 maa~ , Rond d"n optocht met DJ De Vos . 

20:00 geopend 

. ,.,aandag 3 maart: Yanaf 11f.30 uur Kindermiddag . 
Vanaf 21.00 uur caribian carnaval met Grupo Txoca 

Dinsdag 4 maart: Live Nederpoppen met de band Lijn 7 

Woensdag 5 maart: vanaf 19.00 uur Haringhappen,_* .... 

i Il· · ·Z J 
~ 

~~--·~-' 
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Molenstroat 69 - 57 51 LC Deurne 
Postbus 3'60 - 5750 AJ Deurne 

- ' 

ge bai meen nie zain. 
Kiek mer op onze ww 

as ge wilt. 

Accountancy & Fiscalite,i.ten 
Tel. : 0493 - 351 851 - Fox: 0493 - 316 533 : 
Internet: www.kontoorvondemortel.nl 
E-mail : info_@kontoorvondemortel.nl 

Geen ktus te zwaar. Timmerwerken 
. Voor al uw hout en plaatmateriaal 
.Diversesoortenmeubelpanelen Walter Donkers 
. Wand- en plafondbekleding 
. Hang- en sluitwerk ~ 

: ~~~~:~e~~=~~~:~inafscheidin.gen ~ 

_ Carnavalsmaandag en 

-dinsdag gesloten 

SNELLE LEVERING - LAGE PRIJZEN 

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

Voor al uw: 
Trappen 
Ramen 
Deuren 

Kozijnen 

Dukaat 15 
5751 PW Deurne 
Tel. 0493 315059 
Fax 0493 316515 

WE IJ ER 

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

", 
•l(&t A l'T-Y rTI ·- ~f 

jS TirLA1E UB EL E~~ 

Wonen in onvergankelijke stijl 
Uw adres voor: 

Antiek, Stijlmeubelen, Speigels en 
Decoratiematerialen 

Blasiusstraat 15, 5754 AS DEURNE 
0493 319892, Fax 0493 321933 
WWW.Dirksantiek.nl 

Louis Kuijpers 

IJzer- en metaalhandel 
Containertransport 

Slagerij C. van Goch 
Martinetstraat 22 
5751 KR DEURNE 
Tel. 0493-312385 

Liesselseweg 214 
Deurne 
Tel. 0493 - 312764 
www.x4all.NL-reststof 
Fax. 0493 - 312424 

internationaal transportbedrijf 

~ 
jan verhaegh b.v. 

NOUD VAN DEN EIJNDE: 
E IJ N DE LOOS VOOR KANTOOR! 

,........C>Ll.NS.TltAAT 't <"""'ARKT) DlUf'<N(. Tl.L 0491 ):ltOtC> FAX C>d?J )1'2 A 1.J 

... "..,, "4:. ' / ,;. '.j """. w- ; .,., .A ~,H,t ,,.i t \ f\ ( j• 1 \ '\ ~ \ l ' f ' ' " t t ~ '\ "· . ' 
' ..... \ i • • .-. ' 1 \ ·:._ \_ ' • -_ •. - ' ,. " 1f. ... ' • . . 

",, - ...... ,,._ " 1. ~ l' ~ ' .._•':. ( " . ' f • •· ,' • '· l'. , (' " " • #·· " · - t ' ~ 
fif~.;.- \ ....... :11. .,..., • • t:t 

'' ·'" 11,, 

voltstraat 22 - postbus 77 
5750 ab deurne - holland 

tel. 0493-35331 O 
fax 0493-353311 
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Let op het vogeltje! 
Afariu s van Deursen 
Flitsende vent 

" . ..,. . 
~ '1..__ -
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KOPPENS - V.D. BROEK 
G TIMMERBEDRIJF 

ITIMMERBEDRIJF KOPPENS - V.D. BRGEK 
VELDSTRAAT 30 • 5751 AC DEURNE• 

TEL. 0493 ·- 35 14 74 / 06.54 37 59 09 FAX 0493 35 14 57 • E-MAIL: ·KOPPENSVDBROEK@TREF.NL 

echte bakker 

,;f.·" 

Deurne Il 
Koolhof ,. 
Liessel 
Bakel 1 

Gemert 1. 

··-·-· ... --- ~- --· __,.:;;;;, ---
f~-; 

kleur.en/interieur 
Voorheen 

Van de Mortel 
Glas - Verf - Behang 

Schildersbedrijf COOLEN 
GLAS VERF BEHANG 

TEVENS VERZORGEN 

WIJ UW INLIJSTWERK 

A. Reddingiusstraat 22 - Deurne 

Tel. 312426 

Oude Liesselseweg 18 Deurne 0493 312844 
Mierloseweg 86 Helmond 0492 535066 

ttELEMA"·S 
STOffERlttGEH 

P IZZA'S~ SUPERPIZZA'S • MEGAPIZZA'S 
PASTA'S · SPARE RIBS • SPAGHETII 

EN ANDERE SPECIALITEITEN 

FELIX TIMMERMANSSTRAAT 52 
5751 LS DEURNE 

TEL. 0493 - 323436 
OOK AFHAAL EN BEZORGING IN DEURNE 

EN OMGEVING 

../. 

Munckhof Deurn 
Leembaan 13, Tel. 0493 313922 

5753 CW DEURNE 

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

V-snaren 
Kogellagers 

Bouten & moeren 
0-ringen 

T raktor onderdelen 
0 hekeeringen 

Olie filters 
Slangen 

Hydr.slangen 
Slang-klemmen 

VOOR UW TOTAL.E WOlitNGSTOFFERIHG 

" . . · 32- D DEURNE 
Ks

: r.R·· A· ·A· T .. ·.. " . . . . · 
KER 

. . . . . 
' . . , , , : . ' . ~ ' 

Geo••MD ,• ·. 
. . . , · .. " 21.00 UUR 

VRIJDAG 1 o.OO . · .. · UUR . . n•• 1·0 oo - 1,&.00 ·· za,TBR ·. "". . • · . . · ... . · ·. 
. '- a& • 53T29·118 . .... _ ... 
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Die maandagmorgen ergens in en Willem hebben met volle teu- Vervolgens is het dan zover: alsof 
oktober 2001 vergeet ik nooit gen genoten van al die feesten met we nog niet genoeg gefeest heb-
meer. Christ Manders komt bij al die enthousiaste mensen om ons ben. Nu moet de carnaval nog 
mij 's morgens om half 9 op de heen. beginnen. 
zaak om vervolgens met een 

Laaang brulluft korte introductie de directe Cai:naval 
vraag te stellen: "Wil jij Prins Daarom wil ik dit schrijven ook Geeft niks, we waren gewaar-
worden van de Peelstrekels?" aangrijpen om het bestuur en de schuwd. Wij zorgen wel dat we 

raad van elf inclusief hun weder- niet bij de enkels afbreken door al · 
Het werd me dus duidelijk dat hij helften, de dansmarietjes, de buurt, dat feesten van 's morgens tot 's 
geen nieuwe Renault bus kwam de familie en de vrienden, de off avonds in de kleine uurtjes. Vrij-
kopen. Toen ik tussen de middag the road club de Noppenbrekers en dags begon het al met diverse 
thuis kwam moest ik dit toch even de kookclub de pollepel, de ouder- leuke scholen bezoeken, 's avonds 
aan Elly kwijt. Ik zei tegen Elly dat raad van de Willibrordusschool , de zeer geslaagde Kommer en 
Christ Manders die morgen ge- alle Peelstrekels en Peelstrekelin- Kwijl avond in de verschillende 
weest was. "Dat weet ik," zei ze nekes en uiteraard de Burger- kroegen waar ik het podium op 
mij ·direct in de rede vallend, meester die diverse keren zijn getrokken werd om mee te zingen. 
"Chris heeft eerst hierheen ge- beste beentje heeft voorgezet, Maar zoals met al die fijne carna-
beid." allemaal en iedereen hartstikke valsfeesten: de tijd gaat zo snel 
Ik dacht van " NONDEJU " die bedanken. Tijdens <lees laaang dat die camavalsdagen in een zeer 
weet er al alles van. Maar dat was brulluft hebben we zoveel mooie mooie roes voorbij gaan. Genieten 
toch niet zo. Toen ik Elly alles feesten gehad, eigenlijk te veel om hiervan, hebben ze ons verteid, en 
vertelde zei ze meteen: "Je zult ze allemaal op te noemen: de dat hebben we met ons hele gezin 
toch wel JA gezegd hebben?" Prinsonthulling, hier leef je in het gedaan. 

geheim naartoe totdat de Euro van 
Prakkiseren & praldiseren de grote vrachtwagenband wordt In de watten gelegd 
Na 2 dagen prakkiseren en alles gehaald en ik er uit kom. Hier We werden gewoon de hele tijd in 
geregeld te hebben op het werk begint het feest, in het begin wel de watten gelegd. Je hoeft zelf je 
zodat ze daar door konden werken wat onwennig met de nodige podi- pilsje niet te halen, er wordt goed 
tijdens al mijn Prinselijke bezighe- umvrees, maar dat ging voor ons al op de kinderen gelet, je strik doen 
den was ik er klaar voor. Ik heb snel over door de goede hulp van ze om de hayerklap weer recht, je toen eerst een kwartier in een hoek vorst Henny die ons voortreffelijk wordt steeds opgehaald en weer ( in het geheim) zitten lachen. heeft bijgestaan. naar huis gebracht , Petro Lijsten 
Prins Johan 1. - onze adjudant heeft ons de hele 
IKKE, JA, IKKE ! Voor dat het begint Cfillülvalstijd op onze wenken 
Nu Christ Manders bellen en dan Vervolgens volgt het ene feest na voortreffelijk bediend . Zo zouden 
kunnen we niet meer terug. Vanaf het'andere in hoog tempo. De we het nog lang vol kunnen hou-
die tijd moest alles in het geheim feestavond Rondom de Prins is den. Maar ~oals met alle dingen: 
gebeuren tot aan de onthulling wat voor ons één van de mooiste eve- aan alles komt een einde. Terug-
dus een zeer spannende tijd is nementen geweest. Deze avond is kijkend op h_et hele carnavals-
geweest. Vorst Henny Manders net een bruiloft waar je als Prins en spektakel van onthulling tot en met 
lichtte ons in die geheime tijd in Prinses op een stoel gezet wordt en de pop verbranden en de sleutel 
over van alles wat er ons te wach- vervolgens de hele avond genieten weer bij de burgemeester inleveren 
ten stond: onthulling , receptie , kunt van de prachtige optredens 'Yas het voor ons gezin een prach-

"' ...... rondom de Prins , Gala-avonden , die zich op het podium afspelen. tige tijd om nooit meer te vergeten, 
Klotgemulavonden en nog veel Vervolgens is het weer feesten, nogmaals allemaal bedankt hier-meer. Ik zei nog tegen Henny, "Als feesten, op de tafel klimmen met voor: 
ik dit zo boor dan wordt het één Elly oin hossend en dansend de · 
laaang brulluft ". Precies zo is het juiste maat aan te geven aan de Ex Prins Johan 1 en Prinses Elly. 
ook geworden. Niet alleen ik maar deinende menigte, die altijd en 
ook Elly en onze kinderen Janneke steeds weer enthousiast meedeed. 

. ... _ ... 
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Elektro Vogels BV 
Industrieterrein nr. 2298 
Kanaaldijk Zuid Oost 96 
5705 BE Helmond 
Postbus 333 
5700 AH Helmond 
Tel. 0492 507550 
Fax. 0492 507551 

1 info@elektrovogels.nl 

· 1 

1 "D~ ra~~r~ 

1 e enn h ID ~tfo 

1 

1 

Systeemplafonds Helmond 
Industrieterrein nr. 2298 

·Kanaaldijk Zuid Oost 96 
5705 BE Helmond 
Postbus 333 
5700 AH Helmond 
Tel. 0492 507560 
Fax. 0492 507561 
info@elektrovogels.nl 

r 

j 

systeem 1 " 
plafonds ~. liPllN•liI~t 

Molenstraat-17 a - Deurne 
tel. 312631 

heistraat 135 - Helmond 
tel. 522542 · 

'frienekens 

aatschap Trienekens 
vies Bureau Trienekens BV 

' __ _____ __J 

Voor gezond brood 
en vers gebak!! 

ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ 

Floreffestraat 7 Someren tel. 491590 
Llesselse'l{eg 16 Deurne tel. 312518 

"De Meent" - Heiakker - Deurne 

flori 111 21 Pe u rn·: 
l'<"t b IJ' :\ .) 4 . . 'i 7 S O :\ J Î) 1_> IH!l (• 

[€'i » fll O JI 019 .1 :l l 1.\ 6 '1 
Tt• le f<lx 049 .\ 31 S9 liO 

Belastingadviesbureau 

Postbus 347 
5750 AH Deurne 
Tel. 0493-311362 

Fax: 0493-315857 

Postbus 206 
6020 ABBude 
0495-494554 

0495-492195 

1 1 

/-

_, 

• 

At.VEMA 
• 

n· • • 

Ramen - Deuren - Puien : 

• • 
• • . '• • 
• • • 

• • • • 
• • • 

• • 
• • 

• 
• 

1 

In Hout - Kunststof - ~luminlum en Staal j 

Alverna Deurne BV 
Florijn 14 

5751 PC DEURNE 
Tel. : 0493 35 35 60 
Fax : 0493 35 35 66 

Op aswoensdag 
, , , 

besc-hreeve waj 
gèèr wá gállie 

' 

mi de G:arnaval 
het af gepraat. 

Bots & Borghstijn 
Notariaat Deurne 

24 

1 
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RONDOM DE PRINS 2002 
"s Zondagsavonds, 18.00 uur, 
telefoon. Iemand van de Peel
strekels. Of we naar de Vierspan 
wilden komen, want we werden 
uitgenodigd door Prins Johan en 
Prinses Ell)'· Dit sloeg in als een 
bom. We waren net aan het eten. 
Alle borden op de tafel laten 
staan, natuurlijk geen honger 
meer en oei naar de Vierspan. 
De rest van de familie is er ook. 
Voor Pa en Ma ' 'an den Corput, 
Ma Verhaegh, Opaasoma- en 
opa Cor en Nel, een GROTE 
' 'errassing en ,·oor ons NIET 
minder. 

Je vraagt JC af. "at moeten we, wat 
wordt er' an ons verwacht, wat 
zullen we. hoe gaat dit allemaal in 
.zijn werk'1 • laar St. de Peelstrekels 
gaf al antwoord Er was een draai
boek wat on allemaal te wachten 
stond. Noon geweten dat de ouders 
van de Pnns n Prinses en familie 
door de \'eremgmg zo goed opge
vangen "crden en zo betrokken 
werden bIJ de talloze optredens 
voorafgaand en UJd os Carnaval. 
Wij hebben als familie veel waar
dering voor de Peelstrekels. 

Wij hebben n l als familie een 
kijkje mogen n men in de keuken 
van de Peelsrrekcls Het lijkt van 
de buitenkant zo yanzelfsprekend. 
maar er moet \'eel werk voor ver
zet worden Terugdenkend ook aan 

~ het 44 jang bestaan.. springt \'OOT 

ons de Caribische optocht er echt 
uit. Het was voor het eerste jaar. 
maar zeker voor herhalmg vatbaar. 
Dit schrijvende. merk ik dat ik nog 
steeds geniet van deze festi\ltenen. 
Lovende woorden, veel \\aarde-
ring. in een woord, BEDAA'KT 

Namens d familie, 
Annie van den Corput. 

De foto's op deze pagina zijn af 
komstig van de avond 'Rondom de 
Prins' die zaterdag 30 november 
2002 plaatsvond in de residentie 
van de Pee/strekels. Vooral de 

spectaculaire 'off the roadshow' 
maakte diepe indruk, niet in het 
laatst op de vloer van de Vier-
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Gebr. Aldenzeel 

Deurne 

* Puinrecycling 
*Sloopwerk 
*Grondwerk 
*Loonwerk 

tel. 0493- 313714 

Op velden en wegen kom je Aldenzee tegen 

Liesse/seweg 7 20 

H iënisch, correct, snel handelen en een o timale bedrïfsvoerin 
Voor iedereen die net als wij vertrouwen heeft in de toekomst staan wij klaar om 

samen met onze afnemers en voerleveranciers, Uw bedrijfsresultaten te optimaliseren. 

Ook uw bedrijf heeft toekomst. 
Wij werken hier graag aan mee. 
Jan en Nellie van den Einden. 

Liesselseweg 214a 5753P P Deurne 
Tel. 0493 310350 fax . 0493 320406 
Meer info op www.varkensveiling .nl 

Hotel 

oossens 0 
www.hotelgoossens.nl 

& w ,Sale 
Het adres voor al Uw 

carnavalskleding & 
attributen. 

Stationsstraat 88 

Waarom duur doen als het 
-

goedkoop · kan. 

+ Astrid en Peter Revenboer heten u van 
harte welkom in hun gezellige hotel. 

+ Aantrekkelijke prijzen, All inn 
arrangementen etc. 

Stationsplein 30 
5751 JN Deurne' 

Telefoon 0493 312 530 
Fax 0493 312 578 

Bank: 120808609 Rabo 

Restaurant 
Bar l' 

ondial · 

Hier had geen advertentie 
kunnen staan 

Kn.apen Trailers BV Theo vanDoesborgstnat 8 Dwme 

Tet 0493 320330 Fax 0493 310728 

www .~ ;.,.Cn-ttai l e rf. n1 e·ma il:~\ta penO ~ ~ l trWts.i\! 

KNAPEN 

{;'. ~ 

J.P.M. Fastfood Products 
Hendrik Mesdagstraat 7 - Oet,1me 
Tel. 0493-320222 /Fax 0493-320229 

H. van Tilburg v.o.F. 
autobedrijf 

-· ·~· ~ - . 

,'f ...._.. t~~- ~ . SCHOONHEIDSSALON 

GENO 

+ Mengvoeders· 

+Groene winkel 

+ Praxis 

+ O.K. tankstation 

+Weekblad voor Deurne 

in- en verkoop onderhoud & reparatie 

tel. 0493-313542 
Dukaat 1 _ fax 0493-354074 
5751 PW Deurne www.hvantilburg.nf 

Boeren Deurne 
. . 

Meer dan 100 Jaar 
' 
• Jong en 

slagvaardig! ~ 

Stationsstraat 122 5751 HJ Deurne 
Tel. (0493) 328100 Fax (0493) 32811 1 

BOERENBOND DEURNE 
26 
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r 
Strekels & 

1 

1 1 Strekelinnekes, 

lcarnaval 2003 staat voor del 
deur. De commissie 

lboerenbruilofl is druk bezig metl 
lde voorbereidingen van del 

Boerenbruiloft. Als we 
lterugkijken op het afge.lopenl 
IJaar, dan kunnen we zeggen dat 

we samen met het 
' IBoerenbruidspaar Ger & Jannyl 
'
1

Achterberg en hun kinderen erl 
een geweldig feest van hebben 

lgem.aakt. De echte en onechtel 
J:amilie. de buurt en vrienden 

hebben erl"Oor gezorgd dat hèt 
1 
leen geslaagde dag lt'erd Wijl 
.ll'illen dan ook Ger & Jannyl 

bedanken voor hun geweldige 

l

inzet en gastvrijheid die wijl 
hebben mogen ontvangen en 
verder iedereen die op welke 

lll'ijze dan ook heeft bijgedragenl 

1
aan de Boerenbruiloft 2002.1 
Graag . ook een woord van dank 

l

aan prins Johan 1, Prinses El~v 1 
en De Pee/strekels. Trij wensen 
ons nieull'e Boerenbrwdspaar 

12003 veel succes toe. Ire hopenl 
t'·ullie allemaal ll'eer te zien Of! de l 

onthulling en op de bnulofi. 

IDinsdag 4 maart 1 
Tot dan! 

1 

Het boerenbruidspaanan 2003 Nardje is in 1967 in Venhorst 

Commissie Boerenbruiloft : 
1 wordt gevormd door Nardje en geboren, Mieps wiegje stond in 

1 1Mien,,&.,J;4_e,Q.JJ..qn ,çle.B,QQJ1Jen.; .. , 1 ' 
1 

Ties Verbaarschot; Nico Kooter; 1 
Jaqueline Schrama; Riek Knoops 

Miep. in het dagelijkse leven Ron Boekel (1970). Het motto vanl1et 
en Heidi Ossendrijver·."Nardje en ·-,. paar Nardje en Miep, boeren- "' 
Miep drijven sinds 1993 bakkers- bruidspaar 2003 .. . Dat is dikke 
zaak Bakker Ron in de Walsberg. mik' 

--------------------en later gingen we met de hele 
meute naar de Jules de Cortestraat 
Daar werd het een geweldig feest. 
De volgende dag kwamen de reac
ties, telefoontjes, kaarten en ui
teraard veel bloemen. In de \veek 
die daarop volgde werd ons huis en 
de hele straat prachtig versierd. 

De jas 

Afgelopen jaar, op 17 noyem.ber, 
vond in het Gerardüii:iuis in de 
Walsberg de boerenbruiloftreü
nic plaats. 

Een kleine l 00 man bezocht de 
reünie die van 13.00 tot 18.00 uur 
duurde . Het organiserend comité 
en_ de bezoekers waren goed te 
spreken over het initiatief. Jammer 
·was wel dat m.n. uit de beginjaren 
van de boerenbruiloft (periode Den 
Deel) de opkomst niet al te groot 
was. De opzet was bewust laag
drempelig gehouden en stond in 
het teken van buurten, eten en 
drinken. Het boerenbrunchbuffet, 
waannee werd geopend werd alle 
eer aan gedaan. Een compliment 
aan het Gerardushuis voor de goe
de zorgen is dan ook zeker op zijn 
plaats. Ook de Peelstrekels waren 
met een kleine delegatie even 
aanwezig. Inmiddels is de boeren
bmi)oft een instituut grworden en 
zou het, zo viel te horen, niet eens 
zo raar zijn om eens te denken aan 
een zilveren boerenbruiloft. In 
2003 is dit het paar Appie en Han
nie Louwers .. 

De commissie: Anneke en Louis 
van Hassel, Hans Keeren, Ger 
Guffens, Toon Berkers, Jaqueline 
Schrama en Marcel Kooien. . 

dinsdagmorgen begon dus heel 
goed. 
Zo tegen het eind van de ochtend 
kwam de familie en aJ het overige 
echte en onechte spul ons ophalen. 
We dronken nog wat en gingen 
toen in huifkarren richting het 
Gerardushuis. Daar 
werden we opgewacht door fami
lie, vrienden, buurtgenoten. Ger 
van Hois en nog wat ander ongere-

BOERENBRUIDSPAREN DOOR DE 
JAREN HEEN 

Organisatie: Den Instuif I Den Deel 
I KPJ/Mixed Hockeyclyub 
1959 H. Vrunt en Anneke 
Brüggenwirth 
1970 Harrie Geven en Maria Prinssen 
1971 Geen boerenbruiloft 
1972 Geen boerenbrui loft 
1973 Peter Gevaert en Enny Koops 
1974 Frank Donkers en Pitty van 
Nunen 
1975 Mieke Wijnhoven en Jan v.d . 
Heijden 
1976 Gerrie Guffens en Beppie 
Adriaans 
1977 Ad van Kessel en Marrie! 
Heesmans 
1978 Appie Louwers en Hannie 
Hansen 
1979 Hans van Nunen en Marianne 
1980 Joost Martens en Marion van de 
Heuvel 
1981 Jacky Bellemakers en Anja 
Hendriks 
1982 Anthony Knapen en Petra 
Bloemen 
1983 Carl Berkers en Marjon van 
Helmond 
1984 Anja Koppens en Pieter 
Verbeek 
1985 Geen boerenbru iloft 
Organisatie: K.V.O. /Commissie 
Boerenbruiloft 
1986 Dorus en Mina (Theo en Mien 
v.d. Boomen) 
1987 Nilles en Netje (Cor en Antoinet 
v.ci Beek) 
1988-Drieka en Teun (Teun en 
Hennie v.d. Weijer) 
1989 Hannes en Rika (Jan en Riek 
Knoops) 
1990 Rinus en Grada (Rien en Ger 
van Mierlo) 
1991 Sjef en Leenk_e (Sjef en Leny 
Kuijpers) 
1992 Dorus en Tonna (Theo en 
Tonny Aldenzee) 
1993 Drieka en.Cis (Frans en Riek 
Thielen) 
1994 Anna en Peier (Piet en Anneke 
Bankers) 
1995 Kneeltje en Thijs (Thijs en 
Corrie van ~eeuwen) 
1996 Ties en Sien (Ties en Sien 
Verbaarschot) 
Commissie Boerenbruiloft 
1997 Klaas en Anna (Nico en Ans 
Schrama) 
1998 Frans en Mie (Frans en Marij 
Bierings) 
1999 Walter en Lies (Walter en Lies 
Donkers) 
2000 Kobus en Dientje (Jac en Diny 
Megens) 
2001 Dricus en Marie (Henk en Mieke 
Aarts) , 
2002 Gerrit en Jantje (Ger en Janny 
Achterberg) 
2003 Nardje en Miep (Ron en Heidi 
Ossendrijver) 

Het was de trouwdag van Willem
Alexander en Maxima en ook in 
Deurne scheen het zonnetje, er 
stond een lekker fris windje. Jantje 
dacht. even de trouwkleren lekker 
luchten: laat maar waé1ien. En dat 
deed het ook .. 

geld volk. Daar kwamen ook de '-------------~ 

Ger & Janm Achterherg hoerenbruidspaar 2002 

Zouden jullie er iet ,·oor melen 
om in 2002 Boerenbruid paar te 
worden? Daar moesten " ·e wel 
even over nadenken. We waren 
wel elk jaar present op de dins
dagmiddao in de Vierspan, maar 
wisten niet wat er allemaal bij 
zou komen kijken. En er komt 
heel wat bij kijken, geloof on 
maar! We gingen praten en 
foto's bekijken bij de leden van 
de commis ie Yan de boeren
bruiloft. Daarna toch maar bet 
besluit genomen we doen het, we 
gaan ervoor. 

Onze onechte familie werd uitge
zocht. we pasten de trouwringen, 
schaften de bruidskleding aan en 
"De Foto's" werden gemaakt. 
Zondag 27 januari genoten we van 
het carnaYalsconcert. Later die 
middag kondigde Nico Kooter, na 
de spanning wat opge..-oerd te 
hebben. het boerenbruidspaar 2002 
aan En daar stonden we dan, sa
men met de Peelstrekels, prins 
Johan. prinses Elly, de commissie 
en met heel veel muziek op het 
podium het ging beginnen. Het 
bleef heel gezellig in de Vierspan 

De hond van de buren dacht waar
schijnlijk: leuk, iets nieuws om 
mee te spelen, maar gooide 
"het ding" na een tijdje maar weg 
Wij hadden de nieuwe zwarte 
trouwjas nog niet gemist en keken 
vreemd op toen de buren ons even 
iets terugbrachten. Het was donker, 
smerig en zat vol zand en kwijl. 
Kortom het was de trouwjas van 
Gerrit Uiteindelijk is alles toch 
nog goed gekomen op enige tand
afdrukken in de voering na. 

eerste bezwaren tegen onze trou
werij, het was even slikken, maar 
ja, de "waarheid" mag gezegd 
worden. Eind goed, alles goed. 
Toen op weg, in de koetsjes, rich
ting de Strekelsspan. Eemnaal 
bitmen aangekomen, begeleid door 
prachtige muziek stonden we daar 
op bet podium. De hele onechte 
familie gaf toestemming: we zou
den dus kmmen trouwen. . . niet 
dus!! 

Schaamro.od 
Het schaamrood steeg ons naar de 
kaken en we kregen het steeds 
warmer. Maar eindelijk na veel 
vijven en zessen. veel korreltjes 

· zout. onderhandelingen, omkoperij 
Bruiloft en veel gedane beloften (waar we 
Carnavalsdinsdag werden we heel nu nog mee tobben), maar ook met 
vroeg uit bed gebeld cl.oor een heel veel plezier. werden we dan 
delegatie van de onechte familie. · toch nog door Prins Johan I in de 
Deze twee kwajongens hadden onecht verbonden. Daarna volgde 
midden in de nacht een ontbijt in nog een prachtige receptie en een 
elkaar gedraaid en kwamen dat hele gezellige middag. We hebben 
aanbieden, het was heerlijk. We een geweldige boerenbruiloft ge-
bedankten hen uitvoerig en wilden ; had. Mede namens onze echte 
net gaan opruimen en wat denk je? : kinderen willen we iedereen. die 
Ja hoor, daar ging de bel en stond , op wat voor een manier dan ook 
een aantal van onze vrienden voor . een bijdrage aan onze boerenbrui
de deur met... jawel een ontbijt! De : loft heeft of hebben geleverd, 

hartstikke bedanken. Het was ge
weldig. Het boerenbruidspaar 2003 
wensen we net zo veel plezier als 
dat wij gehad hebben. 

Nogmaals, allemaal bedankt 
Het war goe' 

Gerrit , Jantje. Niels, Bob. Inge en 
Richard. 

--

_,-



LUTTERS 
BOUWBEDRIJVEN BV 

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

Helmondsingel 37, 5751 PA Deurne 
Tel. 0493 • 313847 Fax 0493 • 323038 

PA R T Y - A R T 1 K E LE N' 
Partytenten in diverse afmetingen en 

· uitvoeringen eventueel met vloer en verwarming 

Taf els, Stoelen. 
Statafels, Serviesgoed/ 
Koff iezetapparatuur 
Parasols, Verlichting 

Fabriekstraat 34 5753 AH Deurne - tel. 0493-316381 

Die re nartse.n praktijk 
.· ... ·.· ... ··.··· ·············.·:•.•,•,•,•.·".·.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.···· 

Deurne 

Dierenartsenpraktijk Deurne 
Zeilbergsestraat 142 

5751 LP Deurne 
J"el. 0493-352424 I 352425 

Fax. 0493-352420 

M 
. 

,.;-;....., . 
1 ~ jaa r Klotgemul / PRrc1E 

Metselbedrijf Leembaan 35 
5753 CW Deurne 

Tel. 0493 - 316373 B Bankers B.V. 
Faxnr.: 0493-320409 

, \p<· l'ia.1l,.J,1k in n rh 1 ~ • « 'C <lamcskl td 1ng, 
foundations , lingt•rk " " i>Jdmud.·. 

\V. C . Ül' Martinc·t 2 - 4 

5751 KS fXUR'.\JE 

Tt-1. 0493 -314744 

DESIGN 

PRE-PRESS 

PRESS 

AFTER-PRESS 

DRUKKERIJ 
KEIJZERS 
DEURNE 
OUDE LIESSELSEWEG 25 - 5751 WN DEUltNE 

TEL. (0493} 31 23 81- FAX (0493} 32 04 66 
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*ClUB*VA *100* 
'Wil jij ook naar het Klotgemul, 
of een van de Gala-avonden? 
Dan moet je lid worden van de 
Club \'an 100.' 

Heeft u deze opmerking ook W!!l 
eens gehoord? 
Sommige mensen schijnen te den
ken. dat het lidmaatschap van de 
Club van 100 alleen maar bedoeld 
is om in de voorverkoop kaartjes 

· voor deze beide activiteiten te 
kopen. Dit is echter absoluut niet 

1 
het geval. 

l Natuurlijk heb je als lid van de 
- Club Yan 100 genoemde voor-

rechten. maar in eerste instantie is 
het lidmaatschap toch bedoeld om 
De Peelstrekels te steunen. 

BEGUNSTIGERS 
Heer G.H.J.M. Achterberg 
Gebr. Aldenzee 
Louis Aldenzee Montage 
Fam. M.G.J. Arons 
Heer A.J.G. van Baars 
Heer J.H. Bekkers 
Heer P. Benschop 
Heer M.J. v.d. Berkmortel 
Heer H.F.M v.d. Boomen 
Heer A.J. Braam 
Heer M.C. v.d. Broek 
Kees en Marian Brood 
IJzergieterij v.d. Burgt 
Fam. W.H.P. van Bussel 
Heer J.G.M. Daandels 
Bloemencentrum van Deursen 
Heer LA. van Dijk 
Heer A.L.C.M. van Dinter 
Gebr. Van Doorne B.V. 

~ 

De Peelstrekels organis.eren. zoals . De Club van l 00 spant zich in de 
bekend, tal van activiteiten rond de . carnavalsvereniging financieel te 
carnaval. Iedereen denkt dan aan : ondersteunen. leder jaar weer 
de optocht en de feesten voor en ; brengt een grote groep mensen een 
tijdens de carnaval, maar De Peel- . mooi bedrag bij elkaar, waannee 
strekels doen vee~ meer. Zo maken : het mogelijk wordt gemaakt dat De 
ZIJ carnavalsact1v1teiten mogehJk · Peelstrekels hun activiteiten kun
voor mensen die nonnaal niets van . nen uitvoeren. Graag wil ik al deze 
de carnaval zouden merken, zoals : mensen bedanken. Zij denken met 
zieken. bejaarden en gehandicap- de carnaval niet alleen aan hun 
ten. En ik denk dat iedereen in . eigen plezier, maar gunnen ook 
Deurne, of je nou wel of geen . anderen dat zij in het carnavals-
camaval viert. dat bijzonder in : feest delen. 
onze carnavalsvereniging waar-
deert. Zij vieren niet alleen hun : Graag wens ik u een geweldig 
eigen feestje, maar zorgen ervoor · carnavalsfeest toe. 
dat iedereen die dat wil iets van het 
carnavalsfeest kan proeven. Dat 
daaraan de nodige kosten verbon
den zijn is duidelijk. 

LID WORDEN 

Wellicht is het voor u, of uw 
onderneming iets om lid of 
(Ere-)begunstiger te worden. 

Als u lid wordt van de Club van 
100, ontvangt u, na betaling van€ 
15. -- (of méér), een pasje waarmee 
u zowel voor het Klotgemul als 
Gala 2 kaartjes kunt kopen in de 
voorverkoop Voor het Klotgemul 
ontvangt u bovendien korting. 
Er is ook een mogelijkheid om 
Begunstiger(€ 50,--), dan wel Ere-

Michiel Dankers, 
voorzitter Club van 100. 

begunstiger(€ 115,--) te \Vorden. 
U ontvangt dan 2 respectievelijk 4 
pasjes (t.b.v. 4 dan wel 8 plaats
bewijzen). 
Zoals u op deze pagina kunt zien 
worden begunstigers, tenzij zij dat 
wensen. opgenomen in een lijst 
van Begunstigers in deze krant. 
Erebegunstigers worden promi
nenter venneld. 

Indien u hier belangstelling voor 
heeft, neem dan even contact op 
met Marian Brood. Reeksenakker 
.+ .. te Deurne (tel. 320934). 

1989 Hoeka 
1991 Oskomera 

ERE-BEGUNSTIGERS 
Dima SMT Systems B.V. 
Familie Eltink 
Heer G.L.H.M. Jansen 
Le.verdo Prod. I Habek 
Bouwmaterialen v.d. Wal B.V. 

1992 Rabobank Deurne 
1993 ModexpressNerhaegh 

1994 Budec Deurne 8.V. 
1995 Verheijen Glas- en SchilderwerkenNan Rijssel Mode 

1996 Habek Snacks 
1998 ABN-AMRO Bank 

1999 Brood & Van Ewijk Accountants 
2000 WPS Parking Systems 

2001 Arte di Granito 

Heer J.S.M. van Drie! 
DTKC Beheer BV 
Heer A.L.J. v.d. Einden 
Miny & Gerard Geurts 
Heer C.T.J.E. van Goch 
Heer C.G.Th. van Goch 
Heer J.H.S.H.M. van Gulick 
Heer. H. Hannink 
Snelle Henkie 
Advocaten Henselmans 
Heer J.J.A. Hohmann 
Bakkerij Nico Jacobs B.V. 
Heer F. v.d. Kerkhof 
Timmerbedrijf Koppens & v.d. 
Broek 
Heer F .1.W. Kuijpers 

2002 Rabobank Deurne 

Kuijpers Installaties 
Heer J.W.M.H. Lichteveld 
Familie G.J.P.M. Lutters 
Heer H.T.H.M. van Osch 
F. Otten 

· Siem Pepping Makelaardij 
V.O.F. Philips-Willems 
Heer A. v.d. Pol 
Schiks Woningdecoratie 
Autobedrijf v.d. Schoot 
Heer H.C.G.M. Smulders 
Heer R. Snijder 
Spako Ketel- en Apparaten 
Spiegel Reclamestudio 

Frans en Nelly Strijbosch 
Erven JA Swinkels 
Terbeek Deurne B.V. 
L.C. Timmerwerken 
Bakkerij Vedder B.V. 
Heer L.W.H. Verdonschot 
Heer J.W.A.M . Verhaegh 
Mevr. J. Verhaegh 
Glas- en Schilderwerken 
Verheijen 
Elektro Jos Vogels B.V. 
Heer K.H. Weerts 
Cis en ·Jan Welten 
t Wijnhuis 
Zanzi~bar 
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1 Uw vervoer dag en nacht. 1 1 

1. 

TAXI Rolstoel·, z-eken· en 

1 

, 

groepsvervoer, per taxi 

1 
of tourincar 

1 

1 ~' 4AJ1 
1 \J.oAJ"' ~ . . 
1 Is lopen voor u een bezwaar, 

1 

hel dan taxi Hebben maar. 
Hebben rijdt voor iedere klant 

1 in binnen- en buitenland. 

1 

Wilt u met de bus of taxi mee, 

I bel dan: 34Z.34Z 

1 · 

l 
! 
i 

1 

1 

1 

1 

1 

Bezoek onze showroom volledig ingericht 
met het nieuwste sanitair. bCldmeubels 
en bijpassende wand- en vloertegels 

Gerard Bildersstroot 7 - Deurne 
Tel. 0493-310203 Fox. 310633 

Garage Boerenkamp BV 
1Nissan Dealer voor Peelstrekelland e.o 
1 

*autoverhuur 
*autoleasing 
*onderhoud 
*schadeherstel 

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

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

Helmondseweg 118 
5751 PH Deurne 
Tel. : 0493 321825 

IVRE.HIL Vë~ 
~~ 

~\L +~~ 

1 

' 

Assurantiekantoor ~"'" -; 

~v,~1 
~> . Vfl~ 1 

lt~8 

Verzekeringen Il . , 

Financieringen I 
Hypotheken· 

Tel.: 0493-351500 . Helmondseweg 59 - 67'.51 GB OEU.RNÈ' 

bv 

. Verkoop 
& 

Verhuur 

AUTO·, 

Prettige carnaval 
2003 

wensen wij u 

BOEKHANDEL HUB BERKERS 
DEURNE 

"De betere boekhandel" 

Liesselseweg 120a 
5753 PP DEURNE 

0493 399775 /Fax 0493 399776 

CAtlPlllGSPORT DEURllE . BY 
Voor al uw Automaterialen, Campingartikelen, Outdoor & Skivakantie 

''Ik vraag het 

gewoon aan 

BouwCente .... 

IBouwCenter: van Hoppe 
Va11 Hoppe Bouwmateriàtén"Èi':v., Koperslager 20, ind. terr. de Haagdoorn. 

postbus 185, 5520 AD Eersel, telefoon 0497-516905. 
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ZULTKOPPEN 

De da11s 0 111 de krintemik bij mn de J\!ortel in de Peep 

;vanaf 199-' reiken "De Zultkop- ding wordt toegekend. Het wo-
pen" jaarlijks de onderscheiding nen binnen de grenzen van de 
D'n Biels uit. In 2003 gebeurt dit gemeente Deurne is een voor-
voor de 10• keer. D'n Biels geeft waarde. Inmiddels traditiege-
de binding aan tu sen De Zult- trouw vindt de uitreiking van 
koppen, Hotel Stationszichten D'n Biels plaats op Carnavalsza-
het spoor. Bij een ymboli che terdag tussen 21.30 en 22.00 uur 
vertaling kan worden gedacht in de Residentie van De Zult-
aan ondersteunen, dragen van koppen, Hotel Stationszicht 

lasten, onderdeel 'an een net- Traditie is ook dat de laatst onder-
werk of het gaan in Yerschillende schcidene zijn opvolger bekend
richtingen. Belangrijk voor ver- maakt. Mevrouw Adje Stevens-,·an 
dere ontplooiing en niet te verge- Irsel. D'n Biels 2002. reikt daarom 
ten het maatschappelijk- deze onderscheiding in 2003 uit. 
economisch functioneren. Bij Het spreekt vanzelf dat op Cama-
wijze van spreken is er ook valsdinsdag de traditie van kren-
ruimte voor een "dwarsligger". tennuk. roggebrood ml!t zult en 
Deze symbolische betekenis en hanenb1llen wordt rnortgczet De_ 
enkele andere nstgestelde krentenmik wordt met muzikaie 
voon ·aar den zijn voor "De begeleiding opgehaald bij Bakkerij 
Zultko1>pen" van belang mor de Yan de Mortel in de Molenstraat en 

/ lieuze aan wie deze onderschei- daarna in de Residentie aangesne-
1-

J ocus 
Wat een bedrog eigenlijk: de mensen laten lachen om de 
waarheid (Fon Jansen). 

Je mag en lmnt 1e afvragen wat dit gezegde van Fons -:Jansen 
met CarnavL1' te maken heeft. Als je het letterlijk neemt. zou je 
net zo goed kunnen zt:ggen het heeft niets met Carnaval te 
maken. Want de mensen lachen om hetgeen te berde wordt 
gebracht Her gam dan immers om een bepaald gedrag, een 
uitbeelding, het gebnliken van tekst(en) en wat dies meer zif 

Veelal wordt daarvoor m de huid van een ander gekropen, een 
thema gebruikt o en 1 p/aaTselijke) gebeurtenis op de korrel 
genomen Mao" dL \Taag die in ieder geval naar boven komt, 
is die van: J I; / l1 aar of niet waa_r? Vanzelfsprekend gaat het 
dan niet ov1.:" het ·wetsen van anderen of bepaalde bevol
kingsgroept ,- D ::e uitingen horen zowel bij het een als het 
ander nier Ti lil 

Maar toch Ho ilcwijls wordt niet tegen elkaar gezeod: Dat 
is waar JJ,. n /, ... r er mee eens. Dat had ik ook kunnen beden
ken. Hoc. ·.om 1e a op. Wat een goede tekst. Wat goed w tge
beeld. We a he 1 erom. We hebben er plezier in. Misschien 
denken l t c " / 11otverd ... " . ... waarom ben ik er ze(f niel op
gekomen l h d het prikkelender of anders gebracht We 
hebben L "pi ::1..: r in dat anderen het met ons eens zijn. deze(f
de geel 1 ht n ht!bben, wellicht er nog iets aan toevoegen 

Was h t by d naakte waarheid gebleven, is het maar de 
vraa..: o "· daaraan dat plezier hebben beleefd. In ieder ge
val hmn n hi:r cabaret en het carnaval wordt die naakte 
waarh 1d gehracht op een manier die ons aan het lachen 
maakr.on p ft::ner brengt en soms ook nog wel stof tot naden

ken gee t 

Denk er maar eens over na. Vier een goede carnaval 2003 en 

blijf vooral j ezelf 

A /aa 

den door D 'n Biels 2003 en de 
nieuwe Prins vap het Peelstrekel
rijk. 

Op carnavalszaterdag, l maart 
2003 bent u vanaf ca. 2 LOO uur en 
op carnavalsdinsdag bent u vanaf 
11. 30 uur van harte uitgenodigd. 
De Zultkoppen heten u dan van 
harte welkom en raden u beslist 
aan dit eens mee te maken. 

Tot ziens. 

Zaterdag 9 februari 2002 had ik 
dienst als fotograaf van het 
Weekblad voor Deurne. Op mijn 
lijstje stond het fotograferen van 
de uitreiking van D'n Biels om 
ongeveer half tien in Stations
zicht 

Die dag was ik erg moe en ik baal
de dat ik er nog opuit moest. Na 
het eten nog even rustig televisie
kijken totdat mijn echtgenoot (de 
hoofdredacteur van het Weekblad 
voor Deurne) mij aanporde en tot 
spoed maande. Dus met frisse 
tegenzin op de fiets naar Stations
zicht en maar hopen dat het vlug 
zou gebeuren, want dan kon ik 
naar huis en naar bed. 

Adj e Stevens-van Jrsel 

Onwetend 
Volkomen onwetend stond ik te 
wachten. Het zou beginnen, maar 
in plaats van te moeten fotografe
ren werd ik zelf als ·slachtoffer' · 
naar voren gehaald. Het fototoestel 
werd van mijn hals gehaald en in 
plaats daarvan kreeg ik uit handen 
van Martien Keunen - D'n Biels 
van 2001- de onderscheiding om
gehangen. Mijn echtgenoot was 
inmiddels ook aanwezig evenals 
mijn collega fotograaf die foto's 
van mij maakte. 

Verrast 
lk was totaal verrast Dat ik de 
eerst vrouw ben die hem kreeg 
maakte me wel trots. Naar bed 
gaan kwam er dus voorlopig niet 
van en ze moeten wel gedacht 
hebben dat ik een erg saai mens 
ben, \.vant echt meefeesten kon ik 

, op dat moment niet. Dat heb ik 
gelukkig in kunnen halen met de 
carnaval. Een heel groot krenten
brood ophalen met de hele club 
staand op een grote vrachhvagen. 
een ritje ennee door Deurne naar 
Stationszicht en samen met de 
Prins hem aansnijden is een leuke 
ervaring. Ook het camavallen erna 
was gezellig. Dank dus aan de 
Zultkoppen dat ze mij hebben 
uitgekozen. 

Adje Stevens-van Irsel, Biels van 
2002. 

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 
2002: Adje Stevens-van lrsel Deurne 
2003: ? 

·-

Demonisering 
Erintuincentnnn 'De lustige aard
bei' aan de Strausslaan in Deurne 
exposeert komend weekend de 
Demoni Sering in bloei . 

Gene zijde 
Er zijn mensen die geen hetero 
zijn. maar ook geen homo Zijn zij 
dan van gene zijde? 

Ramkraak 
DEURNE - Gisteravond heeft een 
ramkraak plaatsgevonden in de 
Stationsstraat in Deurne. De ram is 
in verzekerde bewaring gesteld 
nadat proces verbaaaaaal was op
gemaakt. Verdachte is een bekende 
van de politie, zo deelde een 
woordvoerder van het Deumes 
blauw mede. 'Norn1aal gaat ver
dachte met een compagnon over de 
schreef, maar compagnon was 
verhinderd vanwege een blessure 
die hij opliep tijdens het WK Bok
kennollen in Griendtsveen.' 

·Muizenplaag 
CADZAND - In Cadzand heerst 
een muizenplaag. Toeristen in deze 
mondaine badplaats (a bad place to 
be for the moment) weten niet 
waar ze het moeten zoeken van 
ellende: het grijze schoelje jaagt 
niet alleen vrouwen, maar ook 
mannen de stuipen op het lijf met 
hun agressieve aanwezigheid. De 
gemeentevoorlichter - norm3àl 
behept met het lesgeven aan groep 
acht van de basisschool in het vak 
menskunde - heeft zelfs de Dikke 
van Dale getipt over een nieuwe 
betekenis van het woord piep
schuim. 

Piepshow 
Astmanië - Ademnood is geen 
pretje, maar als een heel land be
hept is met dezelfde kwaal, dan 
hoor je niemand piepen. 

Spreekoren 
ROTTERDAM- Wat zijn spreek
koren zonder spreekoren, zo dacht 
de Rotterdammer Nul Perron Go
nezalig en hij schiep een nieuw 
orgaan: het spreekoor. Helaas ging 
er wat mis in de voorbereiding en 
moet de bijna succesvol uitvinder 
de rest van zijn leven slijten in een 
rolstoel en zich voeden met astro
nautenvoedseL Of het spreekoor er 
ooit nog komt is zeer de vraag. 
omdat de bedenker geen aanteke
ningen of aanwijzingen heeft ach
tergelaten en hij zelfs de mogelijk
heid tot verbale uitdrukking en 
andere vonnen van communicatie 
verloren heeft. 

' 
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Ne Strikkel ltá krek wá te veul leut 
En war dan ók goe ·de pineut 
Hai kós gelukkig z'n zurreg overloaten 
An Henselmans Advocoaten 

Derpsestraat 1 c 
5751 KA Deurne 
tel 0493-317827 

Postbus 128 
5750 AE Deunie 
fax 0493-310465 

Helmondseweg 105 
5751 PH Deurne 

IN- EN VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S 
Tel. (0493) 312999 
Fax(0493)310055 

Autotel. 06-53183957 

BIDE 

Tel. 312523 

li\à ~~à~®~ 
-·- -M --

ERKERS 
VV~ VNA/JE JeoA) 
6~/P~ k:J/'.' 

BLOEMENMAGAZIJN 

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

toegewenst 

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

Waar je alleen al voor 
De gezelligheid komt 

Liesselseweg 114 

1 

VRECOM 
COMPUTERHUIS f 

Helmondsewe 59 
5751 GB Deu e 

Tel. 0493-35 500 
Fax 0493-35 391 

Email adres: Vrecom @WX.S. n 

Elektrotechniek - Telecom - Beveihg1ng 

v.d. Mortel B.V. 
Ams tel 1 - 5 75 1 RD Deu111e 
Id . (J4t)3 - 312268 / Fax 0493 -

www.mortel.nl 

VAN DIJK BV 
Voltstraat 19, 5753 RL 
PO BOX 383, 5750 AJ 
DEURNE-HOLLAND 

TEL. (+31) 493-313107 
FAX (+31) 493-316162 

E-mail: vandijkim pe~p@compuserve.com 
WWW.VDIE.NL 

vanBijk 
Tractors & Heavy machinery 
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f ROZE:NMONDEG 2003 
MET DE PRINSENGARDE VA_N DE PEELSTREKELS 

··~ Carnavalsmaandag 3 maart 
-Onder organisatie van. de Prinsengarde van de Peelstrekels, gaat ook dit jaar op 
weer een groep Rozenmondeggangers op stap in Deurne-Centrum op carna
valsmaandagmiddag. Een fameuze blaaskapel zorgt de gehele dag voor de mu
zikale omlijsting. Gedurende het eerste gedeelte van het programma zal ook de 
Prins van de Peelstrekels met zijn gevolg van de partij zijn. 

Er wordt om 11 .00 uur gestart met een "Carnavalesk Ontbijt" bij hotel 

Stationzicht. Het ontbijt wordt tegen een zeer schappelijke prijs van 6,00 euro 

pip aangeboden en u kunt hierop inschrijven van 22 febr. Urn 01 maart bij hotel 

Stationzicht. Na het ontbijt, omstreeks 12.15 uur. gaan de Raad van Oud-prinsen, 

de Peelstrekels en de dan aanwezige Rozenmondeggangers onder begeleiding 

van de blaaskapel naar de Markt, om daar om 12.45 uur op de Kiosk de nieuwe 

Rozenmondegprins te onthullen. Het Rozenmondeggezelschap zal achtereen

volgens deze horecagelegenheden bezoeken: 

• 13.15 14.35 uur 

14.35 15.55 uur 

:15.55 -17.15 uur 

17.15 -18.35 uur 

18.35 - 20.00 uur 

Het Vervolg 

ZanziBar 

De Potdeksel 

Beekman & Beekman 
De Koets · 

Tot slot zä in- Qe Koets de Rozenmondegprins weer van zijn Hoogwaardigheden 
worden on daan en terugkeren onder het Peelstrekelvolk. De Commissie Ro
zenmondeg hoopt velen van u te mogen verwelkomen om er tezamen eeri zeer 
gezellige dag van te maken. 

De carnavalsoptocht van De 
Peelstrekels in ondenkbaar zon
der de jeugd. de indhiduelen, de 
paren, de kleine en grote groe
pen, d_e kleine en !!J'Ote wagens 
en de verschillende muziekgezel
schap'pen en prin ""agens. 
Volgens de O\erle,ering trekt de 
optocht al nnaf 1959 - toen 
werd gestart in \\ 1 ber~ - door 
Deurne en is in d loop der jaren 
een begrip ge" orden in de regio 
en kan worden e rekend tot een 
van de grotere opt hten. 

Binnen De Peel -r 1 en m t 
name bij de Opt ~111comm1 1 1 

het bekend, dat ~r 1-
ne(e)m(st)ers z1,1 

staat van dienst h 
we deelnem 1 K 
Uit de inschnJfformulieren is ge
bleken. dat betrokkene woont op 
het adres Helmondsew eg ~ 
Tenminste dat dachten we Om 
voor een gesprek een afspraak te 
maken moest naar Woerden wor
den gebeld \ e waren natuurlijk 
e· g nieu" g1eng g \\Orden. 

Woerden 
Op de elfde van de elfde togen we 
naar Beekman & Beekman en w 
troffen daar in ieder geval een \'OOr 
ons bekend gezicht: Kees Brinkhof 
uit Woerden. Al heel vlug werd 
ons duidelijk hoe de vork in de 
steel zat. Kees woonde boven de 
grote rivieren en vierde al vanaf 
1965 in zijn eentje en soms met 
vrienden carnaval in het Limburg
se (vooral Maastricht) en raakte op 
een gegeven moment in Deurne 
verzeild. Kwam in contact met zijn 
huidige echtgenote, Riet Rodts 
geboren en getogen in Zeilberg en 
een zus van de pensionhouder 
Rodts in de Stationsstraat. 

22 jaar individueel 
H1J doet al 22 jaar mee aan de 
optocht als individueel. Hij is 
graag creatief bezig, niet alleen 
met het bedenken en maken van 
creanes, maar ook op het gebied 
van cabaret en dergelijke. Ideeën 
heeft hij in de loop der jaren opge· 
<laan. door te kijken naar het pro. 
gramma Ter zee, te land en in de 
lucht. Daarnaast lee~ hij veel de 

dagbladen en natuurlijk het Week
blad voor Deurne. Niet alleen om 
bij te blijven, maar ook om moge
lijke ideeën op te doen. 

Actualiteit & perfectie 
Meestal krijgt hij 2 tot 3 weken 
voor de optocht het idee. Hij werkt 
dat uit. Hij streeft naar actualiteit 
en perfectie zowel in tekst als in 
uitbeelding. De uitbeelding werkt 
hij uit en knutselt deze in Woerden 
in elkaar. Afllankelijk van de 
grootte vervoert hij die in de auto 
of op de aanltanger. Het spreekt 
bijna vanzelf dat hij zijn buren in 
Woerden wel wat heeft uit te leg
gen. Hij kijkt uit naar de zondag, 
de dag van de optocht. :s-Morgens 
voert hij een laatste inspectie uit en 
gaat op pad. 

Sf eet 
In de loop der jaren heeft hij door 
zijn deelname aan de optocht veel 
·sociale contacten gekregen. Deze 
treft hij dan tijdens het Harmonie
bal in De Vierspan. Carnaval be
leeft hij met hart en ziel Hij er
vaart wel dat het vieren van en het 

deelnemen aan Carnaval anders is 
geworden. In ieder geval springt in 
het oog de verbetering van de 
kwaliteit van de optocht. Vernieu
wing is goed, maar het moet wel 
sfeervol blijven, carnaval vieren 
moet vanuit het hart komen. Het 
moet sfeer uitademen. Misschien 
moet het wel iets carribeanachtig 
worden. Inuners: dat is ook een 
sfeervol gebeuren. 

HIHAHU 

MOR 

Winnie de Jong 
Den Haag - Gevraagd spreekkoren. 
Aanmelden bij Winnie de Jong of 
mijn manisch depressieve alter 
ego. Om te yellen: Winniel Win
niel Winnie!. Betaling geschiedt 
achteraf in niet gangbare valuta 
(muntgeld). Ik ben even het tele
foonnummer kwijt. Bel me als ik 
het weer gevonden heb. 

Staatsloterij 
Ja, de verkiezingen zijn weer ach
ter de rug. Over een half jaar is de 
volgende trekking. 



~-

De Pee/strekel 2003, een uitgave van es de Peelstrekels Deurne, 44ste jaargang. WWW.Peelstrekels.nl. 11 jaar Klotgemul / PRICIE 

~--""'!:ll~-.r----------------.1~------------------- ï e 
\ · ' .mer,ge ~o~t 

wel goe ... ete, 
•• zeker naw · .~ · 

en daorvur 
gaode naor 

Groente & Frult 

E>OEQ~ 

Mode voor het hele gezin 

• DAMESMODE 
• HERENMODE 
• JEANS 
• BABYMODE 
• KINDERMODE 

DEURNE - - - BAKEL 

VLEVEKA BV 

NIET DE GROOTSTE 
WELDE BESTE 

AUTORIJSCHOOL 
· T JEU PHILIPS 

STATIONSSTRAAT 19 
TEL. 0493-313831 - DEURNE 

l 

:-::-------= .:- - ---." - -- - - - - ::- _-: - :. ::-:r-

, 

······-c, _ 

•••• 

De leverancier van al uw 
dlepvrtes-proclukten aan huts 

P. Gabrtelstraat 9 - Deurne 

Tel. 0493-J 1 ei 82 

F ABRIEKSSTRAAT 40 
5754 AH DEURNE 
0493 351807 

Beckers Deurne 
Indumastraat 19 

DEURNE 

Afwijken.de vorm 
Worstenbroodjes 

Openingstijden: 
dinsdag tlm vrijdag 

van 11.30 tot 17.00 uur 

Tel. 0493 326800 

. Zalen Van Bussel 

; 

l. 

Tel.: 0493-313117 St. Jozefstraat 77 
Tel. privé: 0493-314136 5753 AS Deurne 

TAXI "GOT AX". 
DEURNE 

j 

Zieken- en rolstoelvervoer 

0493 - 314000 

KAATJE JANS 
Het beste van de boerderij. 

De; _grootste keus in kaas; 
zowel Nederlands als buitenlands. 

Vleeswarenspecialiteiten, 
salades1 luxe broodjes, wijn, noten 

en oagverse 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 

Autoschade? 
Stuur 'm naar 
Schonewille! 

L 
~§*/~ 

r- ~\:; .@=!~-
~~~ 

.. ......... -~ 

Bel 0493 319319 
~ 

Schonewille 
1-jiiH(i+iO.ij if.f J'äiliij-111 

Dr. Hub v;:tn Doorneweg 20 Ot:u-rne 

\Y"ij yieren mee! 

1 Onze deuren zijn tijdens de komende telefoni ch bereiken. Uiteraard werken 

1 carnavalsdagen beperkt geopend. Omdat onze geldautomaten tot in de vroege 

we u toch graag van dienst willen zijn, uurtjes voor u door. 

kunt u ons voor dringende. zaken overdag Wij wen en u fijne .dagen! 

1IL _:;_~--'-~-M~a-rk_t_10~0-e_u_rn_e_,_te_1e_fo_o_n_ :_04 ~92~57_7_3_1_2_0~~~--' 
. 'ABN·AMRO De bank 
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Inhoudsopgave eerste katern 
01. Voorpagina 
02. Inhoudsopgave, Materialen- en dienstensponsors & Loterij 
03. Prinsenpagina 
05. Woord voorzitter, woord oud-voorzitter 
07. Burgemeester, Vorst, In Memoriam 
09. Klotgemulpagina 
11. Gala-avond, Ukkepukkenbal 
13. Sleutelafhalen, Optocht 
15. Dansmarietjes 
17. Next Il 
18. Hoofdsponsor: Goorts & Coppens Advocaten 
21. Prentenkabinet · 
23. Terugblik Prins-Johan 1 
25. Rond<.>m Prins Johan 1. 
27. Boerenbruiloft 

· 29 ~ Club van ·100 
· 31: Zultkoppen, Biels, Jocus 
33. Rozenmondeg 2003, Kees Brinkhof 
35. Hosbengels 

,. 

Materialen- en diensten sponsors 

.... HOEKA B.V. 0 

.... BOUWCENTER VAN HOPPE 

.... V.D. MORTEL LEDERWAREN 

.... BOUWCENTER CENTEN 

.... VAN RIJSSEL MODE 

.... BAKKERIJ VEDDER 

.... VERHEIJEN SCHILDERWERKEN 

.... M.v.HOOF JUWELIER - HORLOGER 

van Stichting de Peelstrekels 
Bij de overhandiging van de krant wordt u in de gelegenheid gesteld loten te 
kopen_ Deze kosten € 0,50 per stuk en het aantal loten dat verkocht kan 
worden bedraagt 12,500. De trekking vindt plaats direct na de prijsuitreiking van 
de optocht in de residentie op optochtzondag om ongeveer 20,00 uur. Dit zijn 
de prijzen: 

• Een fiets 
• Een reischeque 
• Een kofferset 
• Een radio-cd speler 
• 2 maal een dinnercheque 
• 2 maal een cadeaubon 

t.w,v. € 450,
t.w_v, € 225,
t.w.v, € 135,
t.w,v. € 90,
t.w.v, € 70,- ' 
t.w.v, € 45,-

~e 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. 

Voor timmer- en metselwerkzaamheden, 

renovatie en plaatsen van kozijnen. 

r c::~:, _ ;~x;: - ~::~ - '.:) - 'ê:::x - :;·:: - " }~'1";~•:i: • m: ::.m t:.1 -. ~ - ~::~ - :W.tlï lllill~ 

L ... .; nava . ",.,, ... 1 *}à" .. 2~3 -·!hotel - cafe -'Zaal , ·; 1 
i \ ! . "-~tlPNSZICHT .... . Ï ·'·»";., ~~ urne - tel.: 0493 - 31295_5 ....... " ... "".,.._". 1 
~··' ij"'' '1 -1' 'ir:'''.i ·~Il"'\)~ 11'.1 11 .!,· """ 11 dl, lt t'o\'. Ai. \i"' ,-~. "". • _; 

Î zaterdag: ZULTKOPPENAVOND ··" ....... ".·· -
f! Uitreiking D'n Biels 2003 in het bijzijn van de · · 1 Prins van de Pee/strekels en zijn gevolg. 1 
.
';1~ ·:·-:· · Muzikale omlijsting VTO en Gèr v~n Hois. ·1"'\ 
.. • ••••••••••••••••••••••••••• • ••• • ••••••••••••••••• \\\\·"'" \~ < "~·" 

, , Zondag: ~:;:~i!::::s;~:gd:: 0 ;~~ 1 P:;g'~.t ... " .. :."." •.. "".·" 1 1 ~ ï ......................................... •'• ..... •. .· 1 
. ,,·, Maand~g: · Carnavalsontbijt om 11.00 uur met m~dewe~king " .. r . 

x' . · Rosenmontag ~ en Muziek. In het bijzijn van 1' · 1 · de Prins van de Pee/strekels en zijn gevolg . -:-~:~· · J~ · 

· ~ - ~i-;.~~; ... ~;~:{ ::.:: ·::; iüiTKöPPËNöÄG'........... 1 
~ . :;:.~n;;:,:r~~~:~;: ::~u:!:; hanebillen .... . ": · 1 
Ï ' · ;~~~;d;~ ~ • ~;~;Î ~;.~~ · ~~; ~~~ ; ;;s · ,j,;,i;;. • • ~~ . :: . :: . : ... "::~.*. 1 
Ï .· · Wij wensen''<:: Ï 
.. 1.::-~:··--,·· .. ·.~-.::::• 1'l<e dag""··.:· iedere~n 'n . 1. ,., 

.. voor u ""carn al sm en u's prettige : 
1 1 ,, J . ~~ ef ~J_\ ,," Con carnaval! , .. "·· 1 
,,., . ~~ ' M'ea ew ,r k(st)e ~~ .. · ·~ ï " ... ,"", .... "" ... " .. ".... ~ .... 1 

1 ï .. _,_ 

i 
i·' 

ic - - ~ -

[?§ 
~@ 

QZNVWRLD 
TXTconceptie 

Ron Teunissen ~~ 
Marcel Kooien 
Fitissingel 142 
De Jongenskamer 
5754 CD DEURNE 
0493 310771 g@ 

~ CJ .. QZNYWRLD@Hetnet.nl --t 

@; ~ "Fijn, woorden te hebben" 

Teunissen Parket 

Molenstraat 19, 5751 LA Deurne 
Tel I Fax: 0493-320157 

06-53313127 L_ ____ _ 
- - -----' / 

Nico Jacobs 
Helmondseweg 66 

tel: 0493-314608 fax: 321457 

Bij elke hap proef je het vakmanschap! 

r---... r . 
WIELERHUIS LIESSEL Jij Patrick Claessens 

Voor fietsplezier, löyaliteit en service 
E-mail : wielerhuisliessel@wanadoo.nl Hoofdstraat 63, Liessel, 342882 

. 2 ' 
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12.00 

15.00 

enmontag 

ijtve ~ 

Cafe Bezoek 

Asteffekan 

rnavalsbal 

luitings 1e 

Verbranden Strekel 
e Vierspan 

Bij de Vierspan 
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lnhouds~pgave 

tweede katern 

37. Programma Carnaval 2003 
38. Inhoudsopgave tweede katern 
39. Horoscoop Prins Stephan 1 
41. Vruuger, Seniorenmiddag 
43. Optochtkanjers ZSV, WIK 
45. Rock & Roll 
47. D'n Opsteker, Nötjes 
48 PRICIE 11 jaar 
49. PR!CIE 11 jaar 
50. PRICIE 11 jaar 
53. Toep, advertentiewedstrijd 
55. Afscheid & Welkom 
57. 44-jarig bestaan 
59. Komende en gaande 
61. Kommer & Kwijl 2003 
63. Colofon 

• 

· ~ 
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E 
c. 
0 
0 
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• woningbouwprojecten 
bedrijfshuisvesting 
utllltehsbouw 

• duurzaam plannen 

• duurzaam bouwen 

- • know-how en ervaring 

• inspirerende partner 

• in bouWteamverband 

• in plancombinaties 

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

van den akker b.v. 
cleaning & inspection services 

Dubloen 7 - 5751 PX Deurne 

tel. 0493-313458 
fax. 0493-317535 

www.akkercis.nl - hans@akkercis nl 

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

MET CARNAVAL 
MAG HET 

VARKEN KAPOT ... 

VEEL PLEZIER 

ERMEE! 

NOOYEN ROOSTERS . 

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

NOOYEN: EUROPA'S GROOTSTE FABRIKANT 
VAN ROOSTERVLOEREN VOOR V A.RKENS.STALLEN. 

/ 

FoedererDFK 
ACCOUNTANTS & CONSULTANTS 

Assen 

Foederer DFK is een reeds lang be

staand top-20 kantoor met accountants, 

fiscalisten en organisatieadviseurs. Bij 

Foederer DFK werken ruim 250 mede

werkers verdeeld over 11 vestigingen 

in Nederland en België. Het hoofd

kanto~r is gevestigd in Eindhoven. 
BlaOel 1 

! 

Eindhoven 

Foederer DFK is een toonaangevend d van 

DFK International, een wereldwijd netwerk 

van onafhankelijke accountantskantoren. 

Hierdoor kunnen wij onze cliënten n onge

veer 70 landen ondersteunen en voorzien 

van lokale expertise. 

1 
Helmond j 

Onze full service dienstverlening is gericht 

op accountancy, fiscale zaken, administra

tieve ondersteuning en consultanq op 

het gebied van organisatie, automatisering, 

kwaliteitszorg, ISO Certificering en sociale 

verzekeringswetten. Onze filosofie is het 

bouwen aan een langdurige en persoonlijke 

relatie met onze cliënten. 

Kasteel Traverse 7. 5701 R Helmond 
Telefoon (0492) 54 03 30. Telefax (0<:9ê -- ()3 56 

E-mail helmond@fo~ ~ 

Foederer 1s aangesloten bij ~P.f.~ 

lelystao 

OostzaM 

Putten 

Roet mond 

Uden 

Weerl 

Hasselt (Bl 

Florijn 10a 5751 PC DEURNE 
Tel. 0493 312570 Fax 0493 320103 

lnfo@keukencentrumberkers.nl 
www.keukencentrumberkers.nl 

Oeume Tel. 0493 311 •09 Mob. 06123 988 18 

1 
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Hor.oscooD<te~cvettS 

Naam Prins Steohan 1 e 
Plaats Deurne 
Breedte 51°28'00" NB 
Lenate 5°46'00" OL 
Datum 11-08-1963 
Lokale ti id 4:00:00 
GMT 3:00:00 

d ó*B 

D 
/:::,. d * 

/:::,. d c 
D 

Horoscoop van zondag 11 au
gustus 1963 om 04.00 uur te 
Deurne 

Je bent Leeuw-met als ascen
dant Leeuw 
Je bent dus een op en top 
Leeuw. Dat betekent: jij bent de 
KONING, je levenstaak is 
daarom ook om een waardig 
middelpunt te zijn en dat zal 
tijdens de carnavalsdagen heel 
aardig lukken. Je hebt een uit
gesproken zelfbewustzijn en 
een meeslepende levensvreug
de. deze factoren helpen je 
voortreffelijk bij de Peelstre
kels. Je bent rustig, zelfverze
kerd. optimistisch en je handelt 
vastbesloten. Je waagt in je 
leven altijd maar weer die grote 
··sprong·· omdat je die kleine 
stapjes maar niks vindt. Sterke 
overtuigingen, groot zelfver
trouwen en een vitaal optimis
me kleuren je denken. 

Je dominante element is vuur. 
Meestal ben je naar jezelf ge
richt Aan de buitenkant, wek je 
een mdruk van zelfvertrouwen 
en zelfmotivatie. Je hebt een 
meeslepende kracht, je bent 
enthousiast, penetrant en crea
tief Je wilskracht, je omgeving 
en J doorzettingsvermogen 
kunnen veranderen in roeke
loosheid, een tekort aan con
trole en terughoudendheid. Je 
hebt een doel nodig om trouw 
en loyaal te zijn, en een grote 
behoefte aan onafhankelijkheid 
n vrijheid. Waak voor een 

tekort aan geduld dat kan leiden 
tot destructieve ervaringen. Dit 
1s te wijten aan het feit dat Je Je 
door Je verleden bedreigd voelt 
en dat je je aangetrokken voelt 
door de toekomst. Ondanks je 
tendens te overdrijven en te 
dramatiseren, kunt je je vaak op 
een eenvoudige manier uit-

D bOR 

drukken. Op zijn ergst, kan er 
sprake zijn van hoogmoed, 
egoïsme en arrogantie. De keu-
ze van mogelijkheden is enorm, 
wat je problemen kan geven. 

Met de Zon in het tweede 
0huis tracht je je 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 ge
bruiken door je bezittingen, zou 
je tamelijk goed moeten kunnen 
opschieten met jezelf Veel 
meer danje denkt of danje 
wenst kun je geconditioneerd 
worden door je afstamming of 
door erfelijke elementen. Het 
sociale milieu van je voorou
ders kan zich via jou manifeste
ren. 
Aangezien alles voor jou nut 
moet hebben, houd je niet van 
inconcrete en instabiele men
sen. ·Je laat liever je gevoelens 
zien dan ze te verdringen. Om
dat je op zoek bent naar een 
evenwicht, houd je niet van 
veranderingen, vooral niet van 
abrupte veranderingen. Je houdt 
van rust. stabiliteit en samen
hang. Je hebt er alles voor over 
om dit te bereiken. Van nature 
ben je concreet en artistiek. 

Met de Maan in het tiende 
}) huis voel je instinctief aan 
wat de mensen om je heen van 
je verlangen. Je kunt je gemak
kelijk geliefd maken en op je 
werk kun je goed met anderen 
omgaan. Je moet niet je gevoel 
openstellen om aan anderen te 
bewijzen dat je het waard bent 
om van te houden, maar datje 
het waard bent om te zijn wie je 
bent. Door je charme te laten 
werken kun je je doel bereiken. 
Je hebt ook de neiging om je bij 
alles wat je doet bijna altijd 
onbewust te vereenzelvigen met 
de behoeften van je moeder. 
Met de Maan in Stier ben je 
iemand die houdt van gebor
genheid. Als je eenmaal in j 
leven gekozen hebt voor een 
partner is dat voor eeuwig. J 
hebt een sterke behoefte om 
dicht bij je partner te zijn. 

~ Met Mercurius in het teken 
van de Maagd houdt je er van 

om in dialoog te zijn met je 

omgevmg. Je beschikt over 
opmerkingsgave. Je houdt er 
niet van om je waarnemingen te 
interpreteren, maar geeft ze 
liever letterlijk weer. Je vermo
gen tot analyseren is zeer goed 
ontwikkeld, en in je woorden 
streef je naar precisie en syste
matiek en ben je liever concreet 
dan vaag, terwijl je graag een 
nieuw licht op de zaken werpt. 
Je bezit een goed organisatie
vermogen. 
Met Mercurius in het derde huis 
zou je een levendige intelligen
tie moeten hebben, een goed 
geheugen, en ook je communi
catieve vermogens en je aan
passingsvermogen zijn goed. Je 
bent welbespraakt en dat zal 
carnavalvierend Deurne nog 
wel merken. 

0 
Met Venus in het teken van 

+de Leeuw heb je er behoefte 
aan gerespecteerd te worden. Je 
hebt er echter een hekel aan om 
te worden afgewezen. Je houdt 
van wat mooi is en briljant. 

Met Venus in het eerste huis 
zou je een sterke aantrekkings
kracht moeten hebben. Je ge
bruikt die aantrekkingskracht 
om al datgene naar je toe te 
trekken dat je nodig hebt om 
harmonie te bereiken. Je bent 
open en gastvrij , enje hebt een 
sterke behoefte aan contacten 
met mensen. Bij een verkeerde 
beleving van deze stand zou je 
je charme kunnen misbruiken 
om anderen te manipuleren Je 
bent geliefd en graag gezien. 

Met Mars in het teken· van de 

hun mannetje staan. Je genotzin 
is groter dan normaal en ver
toont in een enkel geval een 
enigszins exhibitionistisch 
trekje. Je hebt een krachtige 
persoonlijkheid en je optimisme 
zou aanstekelijk moeten wer
ken. 
Met Jupiter in het tiende huis 
ben je trots op je verantwoor
delijkheden en dat je meetelt 
binnen een groep, ongeacht op 
welk gebied. Je moetje imago 

. bevestigen en je tijd niet ver
doen met vluchten voor je ver
plichtingen. Met deze stand heb 
je vaak het gevoel dat je niet 
genoeg tijd of middelen hebt 
om de rol op je te nemen die je 
graag zou spelen. Je moet je 
voorbereiden en het goede 
moment afwachten. Je kuntje 
ook verschuilen achter een 
masker van optimisme, om een 
wond te verbergen die niet te 
genezen is, maar die je ook 
menselijk en filosofisch maakt. 

Met Saturnus in het teken van 
îlde Waterman zoek je een 
grote mate van vrijheid, vrij
heid in het onderzoeken en het 
vernieuwen. Je probeert je los 
te maken van de massa. Je te 
grote mate van serieusheid kan 
nadelig zijn voor je liefd~serva
ringen. In het beste geval ben je 
intelligent en kun je zeer on
derhoudend zijn. 
Met Saturnus in het zevende 
huis heb je vertrouwen in een 
verantwoordelijke, rijpe relatie. 
Misschien heb je wel lang ge
wacht op je grote liefde in je 
leven. 

d'weegschaal houdt je van Met Uranus in het teken van 
communiceren, van het uitwis- Glde Maagd kun je, inje stre-
selen van gedachten en gevoe- ven om helemaal jezelf te zijn, 
lens. Je bent een schaker, een een leegte om je heen creëren. 
diplomaat. Je hoeft niet per se Je overigens vaak voortreffelij-
hartstochtelijk te zijn, want ke kritische eigenschappen zijn 
soms vindt je op seksueel ge- verscherpt aanwezig. Het kan 
bied maar moeilijk een goed zijn dat je iets doet met je crea-
evenwicht. Je houdt niet van tieve vermogens . 
geweld. Uranus in het tweede huis wil 
Met Mars in het derde huis kun niet graag conservatief zijn. 
je je schriftelijk--enmunde-Iing~ -- ' ..... 'andaaulat je-fe-verleden en 
goed uitdrukken . Je houdt niet zelfs je erfelijke eigenschappen 
van leugens . Je bezit de moed volledig in twijfel kunt trekken. 
om kleur te bekennen. Je moet financieel onafhanke

lijk worden. Je kunt nogal 
Met Jupiter in het teken van vreemde hoogtepunten en 

1

2!.de Ram waardeer je mensen , dieptepunten op financieel ge
die zich niets op laten leggen en ; bied hebben. Wat dat betreft 

moet je laten zien dat je je kunt 
aanpassen. 

Met Neptunus in het teken 
':!='van de Schorpioen zoek je 
naar een vorm van samensmel
ting met iets of iemand via uw 
verlangens of in een "collectie
ve eenwording". Een dergelijke 
collectieve eenwording vond 
plaats toen de hele wereld keek 
naar de eerste stappen van de 
mens op de maan. 
Neptunus in het vierde huis kan 
duiden op de behoefte om je 
eigen grondslagen ergens an
ders te zoeken dan in de wer
kelijkheid. Je kunt jezelf open
stellen voor je onbewuste en je 
behoefte aan gevoelens onder
kennen. Het kan zijn dat je 
tamelijk afhankelijk bent van je 
familie. Emotionele chantage 
kan je gevoelens vaak in de war 
brengen. Je moet breken met de 
normen en waarden waarop 
anderen hun zekerheden door
gaans baseren. De zekerheid 
waar je naar streeft, móét meer 
omvattend en van een hoger 
plan zijn, en wordt door je geï
dealiseerd. 

Met Pluto in het teken van de 
E Maagd wordt de druk van de 
collectieve geestesgesteldheid 
omgezet in een verandering van 
de benadering van werken en 
het verrichten van diensten 
voor anderen. Mensen vvillen 
niet meer voor niets werken. Je 
specialiseert je. 
Met Pluto in het derde huis kun 
je afstandelijk en ongevoelig 
ten aanzien van je omgeving 
zijn, simpelweg omdat je 
denkwereld gericht is op verder 
weg liggende en vaak ongrijp
bare waarden. Je manier van 
denken verandert het meest in 
je leven. Je hebt bijzondere 
ideeën, die het verstand van 
anderen vaak te boven gaan. 
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Ge kaant ·bij ons te 
vur récht, 

maar met die doag 
lowpe wai zelf 
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Deurne Roermond 

Lage Kerk 11-9 Godsw~erdersingel 44 
5751 KG Deurnê' · 60:11 G~ ·Roermond 
Postbus 41 Postbus 458 
5750 M Deurne 6040 AL RQermond 
Tel. 0493 352 070 Tel. 0475 420 033 
Fax 0493 3,?2 071 

Leembaan41 
•
4 EENI{ '. 

\ =:7MTENS A~ro·~ · 
575'~ CW DetITT1e , 
Td.: 0493 311161 

06 22~40665 
Fax.: 0493 314004 

VERKOOP ALLE MERKEN AUTO'S 

lrikoop - Verkoop - .onderhoud - Taxatie 
Al 20 jaar uw vertrouwt adres / .:_ 

" 
Dubloen 8 

' 

( 

aa,nnemersbedrijf 
. ~t . { 

5751 PX DEURNE 

~--- · · . aldenzee ~ b. v.. 
Lp 1 · deu·rne 

Tel. 0493 399915 
Fax 0493 320943 

'n bouwbedrijf op maat voor: nieuwbouw, renovatie, onderhoud, machinaal timmerwerk 

Van Deursen 
B1oemencentrum 

Boeketten, Bloemstukken, Kamerplanten, 
Rouwarrangementen, Tuinplanten, Potterie, Teakhouten 

tuinmeubelen, Cadeauartikelen, Houten ki_nderspeelgoed. 

Veldstraat 5, Deurne; 0493-312102 

---"--- .• --- - -· -· :J 

l 
1 

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

UW ADRES VOOR AL UW ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN: 

*APK-KEUREN *SCHADEREGELINGEN 

*VERKOOP GEBRUIKTE EN NIEUWE AUTO'S 
1 ' 1 

1 ~ \ 1 

· 1 MAAR OOK UW VERVOER KAN GEREGELD WORDEN: 1 

*ZIEKENVERVOER *ROLSTOELVERVOER 

· 1 *PARTICULIER-EN ~ *GR..OEPSVERVOER 1 

:==-=================;===:;::::============== 
". Hétadresvoor · Sanitair 
.··~ install~ties tegels 

' , " . Thiiss:.. ·(!nidrêime etc ... 
www.san1drome.nl ~" ~ 

. CHINEES~INDISCH RESTAURANT 

.Azië.· • 1 .. 
" 

De 5pec1AL1S'f 
vooRELl<E 
tEt<t<ERBEI<! 

. Heuvelstraat 29-Deume- tel. 313781 
Vanaf 10 pers. bieden wij tl na reservering een 

lopend buffet aan. . · 

t ., 
/ l~vering en montage van: 
'\ i • . 

- geïsoleerde garage- & bedrijfsdeuren 
· - deuraandrijvingen 

- branddeuren 
- snelloopdeuren 

- enz." ... 

Ald·enzee 
G A R A G E - & 's E ~ R 1 J F S D E U R E N 

Marc Aldenzee Tel.: 0493 - 314355 
Vlierdenseweg 160 Fax: 0493 - 320943 
5756 AC Vlierden-Deurne Auto: 06 - 53656544 

Montage Ser\ ice 01ult>rhoud 

c " . . 
Q) 
0.. 
0.. .... 

:::::> 
C"' 

~ 
3 -

Internet: 

$ - Hosting vanaf 29,-/mnd" 
- Internet vanaf 69,-/mnd" 
- Internet-marketing op maa 

Wat nu 1 
Hoe nu 1 ~Qu· 

Marketing: 

- Marketingplan 
- Onder~teunin g 

- Relatie-manage en 
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VRUUGER 

Hein Smeets, een oprichter. 

Het jaar 2002 is bekend als het 
jaar waarin De Peelstrekels hun 
-U-jarig bestaan hebben ge,·ierd. 
Op 7 oktober 1958 werd de eer-
. te ledenvergadering gehouden. 
De Peelstrekels zijn destijd ·al 
een vereniging gestart De naam: 
De Peelstrekels is overigens van 
latere datum. Van de werkers 
'an het eer. e uur _,·oor zover 
tban bij on. bekend de nog 

ni,.. in le,·en zijnde- bezochten 
"c Hein Smeets. 

-lolein woont reeds geruune tijd 
o éf.:de ~ gr ens·· . namelijk in het 
mo~ie Limburg. · GnendtS\·een 
langs het kanaal n htmg Hor 1-

America. De opnchtmgsvergade
ring berinnen !UJ zich nog als de 
dag van vandaag HIJ ''erd destijds 
meteen in het be uur gekozen. AJs 

Op bezoek bij Willem van 
Deursen. 

Door: G Stnkkel 

In de terugblik van 44-jaar 
Peelstrekcls past de ervanng 
van een bestuurder. Vooral de 
ouderen onder ons herinneren 
zich ongen\1Jfeld de rasechte 
Dors(t)vlegel Willem van 
Deursen. Willem (bijna 90) is, 
denken wij, nog een \an de 
weinige echte geboren Vlierde-
naren. Immer 1llem werd in 
1913 in de toenmalige ge-

voorzitter werd gekozen Willy 
Geerts. Curieus op dat moment 
\\as. dat ook een vrouw, mevrouw 
Coonen. m het bestuur werd geko
zen Zij trok zich evenwel staande 
de yergadering terug. Die oprich-
t ingS\·ergadering was het resultaat 
rnn een eerder gevonnd werkco
mité Leden van dit comité vierden 
reeds Jaren carnaval in Venlo of 
Venra~ en "aren van mening dat 
het camavah 1eren ook in de oude 
paroclue 'an Deurne levensvatbaar 
kon ZIJD Vandaar! 

Hem memoreerde de oprichting 
ook bij de opening van de tentoon
stellîng ··De Peelstrekels -t.-l-jaar". 
Hij . ei toen dat hij niet heeft kun
n be\ roeden dat de oprichting na 
-l-l-Jaar generd kon worden. Met 
gepaste trots merkte hij op dat hij 
bhJ \\as dat hij daar deel van wt 
heeft kunnen maken. 

m ente Vlierden geboren (per 1 
Januan l 926 werd Vlierden 
"mgehJfd" red.). Carnaval 
h ft h1J leren vieren 10 enray. 
Samen met zijn echtgenote toog 
hij daar ongeveer 13 jaar naar 
toe. totdat ook het carnavals-
pektakel zich in Deurne en 
berden manifesteerde. 

Omdat hij destijds woonde 
tegeno,·er de residentie van De 
Dors(t)Ylegels, werd het van het 
begin af aan de gewoonte dat de 
nieuwe pnns bij hem thuis naar 
binnensloop en werd aange-

In de eerste jaren was het pro
gramma van De Peelstrekels na
tilurlijk niet zo druk als nu. Maar 
toch werd al gauw genoeg na de 
start een begin gemaakt met een 
aantal evenementen of het bezoe
ken van door anderen georgani
seerde evenementen. Te denken is 
dan aan de bezoek na geboorten 
tijdens de carnavalsdagen, bezoek 
aan de zieken in het ziekenhuis, 
aan de bewoners van 't Rijtven, 
aan het bejaardenhuis in de Kruis
straat, aan het harmoniebal etc. 
Kortom veel contacten en bezoe
ken in de sociale sfeer. 

Andere evenementen zoals de 
optocht - al vanaf 1959 - en het 
sleutelafhalen bij de burgemeester. 
Dit werd later uitgebreid door de 
deelname van alle officiële carna
valsverenigingen binnen de ge
meente Deurne. En natuurlijk niet 
te vergeten de Gala-avonden en 
nog later het Klotgemul. Als hij 
terugdellkt aan de afgelopen 44-
jaar, bespeurt hij in ieder geval een 
vooruitgang in kwaliteit en inten
siteit Ook in het verleden hebben 
De Peelstrekels hun 7 vette en 7 
magere jaren gehad. Toch zijn De 
Peelstrekels er nog en hoe! Hein 
heeft in deze 44 jaar veel mensen 
ontmoet en er veel sociale contac
ten aan overgehouden. Hij draagt 
De Peelstrekels een warm hart toe 
en hoopt dat zij în lengte van jaren 
blijven voortbestaan. Ook al wordt 
hij een jaartje ouder en heeft hij 
zich in het Limburgse gevestigd. 

Hein bedarikt en wat ons betreft 
mag je er trots op zijn, wat jij met 
je medeoprichters 44 jaar geleden 
tot stand hebt gebracht. 

kleed. Vanuit zijn woning werd 
de nieuwe prins in zaal Thijssen 
binnengeloodst en bekend ge
maakt. Vanaf 1962 toen hij in 
de gemeenteraad werd gekozen 
en meteen wethouder werd, was 
hij als bestuurder bij het carna
val binnen de gemeente Deurne 
in meer of mindere mate be
trokken. Als bestuurder heeft 
hij dit kunnen en mogen doen 
tot 1978, het jaar dat hij een 
stap terug deed. 

Hij herinnert zich het nog als de 
dag van vandaag dat de viering 
van carnaval rustig begon. Be
perkte het zich in het begin tot 
een prinsenverkiezing en de 
carnavalsdagen, van lieverlee 
ontwikkelde zich ook de andere 
festiviteiten zoals avonden, 
recepties, optochten, sleutelaf
halen en ga zo maar door. In de 
loop der jaren hebben natuurlijk 
diverse leuke en minder leuke 
gebeurtenissen plaatsgevonden. 
Een aardige ervaring was dat 
hij tijdens het prinsschap van 
Cor Keeren een (wet)strekel 
(zeisscherper) kreeg aangebo
den, omdat hij wethouder was. 
Daarnaast is hem bijgebleven 
het feit dat de toenmalige ar
chivaris (van Emstede) op 
klompen verscheen omdat het 

koud was en er in verband met 
die koude op die bewuste plek 
al een houten vloer was gelegd. 

Diverse evenementen kunnen 
zich verheugen op een toene
mende belangstelling. Ook zijn 
er evenementen waarbij naar 
zijn mening de belangstelling 
terugloopt. Kwalitatief is de 
carnavalsviering beter gewor
den. Wat hij in de hedendaagse 
optochten in ieder geval mist, is 
de plaatselijke politiek. Was dit 
in het begin veelal een hot item, 
het lijkt erop dat de belangstel
ling daarvoor tanende is. Dit is 
Jammer. 

Zijn leeftijd noopt hem welis
waar niet meer in het echte 
feestgédruis te vertoeven, maar 
het vieren van carnaval bij de 
ouderen, zoals de seniorenmid
dag en de avonden in De Nieu
wenhof zal hij niet missen. 

, aarten van Brug vorig jaar 
tijdens de seniorenmiddag 



• 
Danse eesten • 

O.l.v. Miranda en Ronald Denkers 
Spoorlaan 9 • 5751 ..M Deurne • Tel.: (0493) 320101 

•• 
Za. 2 maart 13.30 u. Kindercarnaval 

tot 12 jr. € 2,- p.p. 

Zo. 3 maart, na optocht Kindercarnaval 
tot 12 jr. € 2,- p.p. 

1 

! 

1 

1. 

1 

[ I Ge het pas gefist as ge 

11 mi de carnaval bij 

· 1 't Pandje bèènt gewist 

Molenstraat 15 

tel 0493-310743 

Tot ziens voor een pintje bij het 't Pandje Timo en Laila 

Ma. 4 maart 13.30 u. 

Di. 5 maart 13.30 u. 

Kindercarnaval 
tot 12 jr. € 2,- p.p. 

Kindercarnaval 
tot 12jr. ~ 2,- p.p. 

* SPRINGKUSSEN 

OPTREDEN CLOWNS· 

*Nieuwbouw 
*Verbouwing " 
*Planning 
* Voorlichting 

. *Nazorg 

Deurne 0493 320101 

P. ORC~N · 
~ 

BP Thijssen 
• BP Tankstation - All creditcards accepted 

• Snelpomp voor vrachtwagens 

• 24-uur service 

• verkoop luxe cadeau-artikelen 
Vlierdensewe_g_ 232 - Vlierden 

Dr. Hub van Doorneweg 16 
5753 PM DEURNE 

Tel. 0493 326600 Fax 0493 326601 
WWW.PORCON.COM 

ÜNîHE MOVE 

AUTOWASSERETTE ~o natuursteen bv 
Uw specialist op schadegebied 
Paul Gabrielstraat 14 
DEURNE -Tel. 0493 - 3110631Bank1108775 78 

REMOTECH 
Reinigen van injectoren 
* Single- en multipoint injectoren 
Motorenrevisie 
* Ook levering van· onderdelen 

1 

Balanceertechniek 
* Dynamisch balanceren 
Airco service 
* Reparatie en onderhoud auto airco 
Kentekenplatenfabrikage · 
* Ook tekstplaten en verkeersborden 

Lee·mbaan 21 
5753 CW Deurne 
Tel. 0493 - 312368 

SfEK"' 
~ l 
BOVAG 

tut 
• J 

Maatwerk in: 

•Graniet 

•Marmer 

• & Belgisch 
Hardsteen 

Daalder 11 
5753 SZ 
DEURNE 

Tel. 0493 323232 
42 
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OPTOCHTKANJERS 

zsv 

In deze Peelstrekel hebben we uitwerking, de kleding van de 

10 uur aanwezig en worden de 
noodzakelijke foto 's gemaakt. 
Deze hele groep gaat gezamenlijk 
eten en na de prijsuitreiking in De 
Vierspan, wordt carnaval gevierd 
in de Residentie van De Potten
bakkers: De deelname aan de op
tocht op maandag in Zeilberg is 
vanzelfsprèkend en ook dan wordt 
er na de prijsuitreiking gezamen
lijk gegeten en daarna is men weer 
in de Residentie van De Potten
bakkers. Op carnavalsdinsdag is 
men van 10.tot 17 uur bezig is met 
het afbreken van de wagen. 

ons gericht 01> het verleden en groep, het verschaffen van de ma-
dan vooral op personen die al terialen en ga zo maar door vergt 
een redelijk aantal jaren beeld- nogal wat. Dit omdat zij zich aan 
bet>alend zijn voor het Carnaval plaatselijke onderwerpen willen 

De geest die in deze groep.leeft en 
de wil om van carnaval een feest te 
maken is geweldig en moet aan
stekelijk werken. Carnavalsclub 
Z.S.V. bedankt voor de afgelopen 
15 jaar, veel succes en wij hopen 
dat jullie nog lang door kunt èn 
zult gaan. 

in Deurne, met name in de op- houden. Met name de eindfase kost 
tocht. Grote wagens zijn in die veel tijd. Een ex'tra moeilijkheid bij 
01>tocht niet meer weg te denken. het geheel is dat er zo gebouwd . 
Zo ook die no Zeilbergse Sport , moet worden, dat het geheel pas op 
Vereniging. Zonder de andere het laatste moment op een diepla
leden tekort te willen doen, heb- der geplaatst kan worden. Dit kan 
ben wij een afspraak met 4 deel- pas op het laatste moment, omdat 
nemers vanaf het eerste uur: - het transportbedrijf die dieplader 
Marius Eibers, Louis Litjens, niet eerder ter beschikking kan 
Nol Manders en Johan Verlijs- stellen. f'llVl/.ll"/l/l/1'/,1//Vl/l/l/l/l/l/.11"/.ll"/l/l'AIY/l/l/.l/l/l/l!A 

~ ~ 
donk. Vanaf 1987 doet de groep 
mee in de categorie Grote Wa
gens. Omdat in 1990 niet mee 
werd gedaan in verband met het 
overlijden nn Hennie Luttik
hold, wordt dit jaar voor de 16" 
keer een wagen gebouwd. 

(Door: G. Strikkel) 

Van begin af aan heeft de groep 
financieel op eigen benen gestaan. 
Dit neemt niet weg. dat zij dit 
alleen kunnen blijven doen dankzij 
spontane sponsoren. Sponsoren 
niet alleen op het gebied van mate
rialen. maar ook op het gebied van 
de financiën. De groep gaat steeds 
voor de 1° prijs, maar nadrukkelijk 
stellen ze dat het plezier met de 
gehele groep de slagroom is. 

Unanieme beslissingen 
Waren het in eerste instantie de 
mannen die zich met het bouwen 
van de wagen en het deelnemen 
aan de optocht bezig hielden. dan 
is dat nu niet meer het geval. In de 
loop der jaren is de groep uitge
breid. ook met echtgenotes en 
kinderen. Dit betekent dat het 
thans een groot sociaal gebeuren 
is: waarbij hele gezinnen betrok
ken zijn. Dit uit zich in de voorbe
reiding, het deelnemen aan. de 
optocht en natuurlijk niet te ver
geten het feestgedruis zelf. Ken
merkend voor de groep is, dat alles 
wat noodzakelijk is om te komen 
tot een resultaat do.or iedereen 
wordt gedragen. De groep zorgt 
steeds voor unanieme beslissingen. 
Dit geldt voor alle fasen in het 
proces. Dat men elkaar door en 
door kent, blijkt ook uit het feit 
dat hen dat lukt. Al met al is men 4 
tot 5 maanden bezig. In het verle
den is het wel voorgekomen dat 
door verschillende oorzaken deze 
tijd korter was. Tijdens het bouwen 
zijn enkele personen in hun eigen 
specialiteit belast met de coördina
tie. Dit gaat zo vanzelfsprekend, 
dat dit geen probleem oplevert 

Dieplader 
Het bedenken van het idee. de 

Hoogte en diepte punten 1 ERE- 1 
Natuurlijk hebben ze in de afgelo- 1 STREKELS 1 
pen jaren niet alleen hoogtepunten ~ ~ 

gekend, maar ook enkele diepte- 1 1 
punten. Een dieptepunt was in ~ 1. Willie Geerts 1 
ieder geval in 1990 het overlijden i 2. Harrie Goossens 1 
van Hennie Luttikhold. Een ander ~ 3. Hein Smeets ~ 
d

. ~ ~ 
ieptepunt was dat getracht is, de ,, ~ 4. Frans van de Kerkhof ~ 

wagen die elders werd gebouwd te l 5. Gé Markhorst. ; 
beschadigen of weg te halen. Om- l 6. Willy Martens 1 
dat dat kennelijk niet lukte, werden 17. Jan Rakels 1 
de deuren van de loods met verf l B. Sjef Geerts 1 
beklad. In 1996 ging de wagen ~ 9. Geerd Jansen 1 
door de as, zodat verder trekken in l 1 O. Marcel van Nunen ~ 
de optocht onmogelijk was. Ge- 1 1 
weldig was het dat De Peelstrekels ~ ~ 
h 

. . 'r/1/l'/l/l4fl'71/1/1/1Y1/1/1/1/.1/1/1/1/1Y1/1/1/1/1YA 

en toch een ere pnJS toekenden. 
De ontvangen prijzen en vooral de 
le prijzen in zowel in Deurnese 
optocht als de Zeilbergse optocht 
doen de groep goed. Twee hoogte
punten springen eruit. Dit zijn in 
1997 de Gouden Koets waar voor
al de complimenten uit het publiek 
zijn bijgebleven. Niet te vergeten 
is ook het jaar 1998, waarbij Nol 
en Marietje tijdens de Zeilbergse 
Carnaval het boerenbruidspaar 
waren. 

Ritueel 
Het ritueel tijdens de carnavalsda
gen is steevast hetzelfde: vrijdag
avond zijn alleen de bouwers in de 
loods aanwezig om hun creatie te 
bewonderen en een pilsje te drin
ken. Op zaterdag is iedereen, dus 
ook de sponsors, familieleden en 
andere genodigden tussen 12 en 18 
uur welkom. Op zondag zijn de 
deelnemers en deelneemsters vanaf 

Beste Peelstrekels en Peelstreke
linnekes, 

Langs deze weg willen wij, alle 
Wikkers en Wikkerinnekes, jullie 
een kei gezellig carnaval toewen
sen. 
Jullie nieuwe Prins en Prinses 
zullen van goede huize moeten 
komen om jullie oud prins en prin
ses te doen vergeten. Zij hebben 
van jullie jubileumjaar een pracht 
jaar gemaakt, niet alleen zij maar 
natuurlijk ook de raad van elf en 
het bestuur. Zonder al deze mensen 
is er geen carnaval en zeker geen 

qalerjj /{er 011d Pee/strekel Pri11se11 
1 

1959 Jan 1 (Brüggenwirth) 
1960 Hein 1 (Smeets) 
1961 Hein 1 (Smeets) 
1962 Jan Il (Verhaegh) (t 1994) 
1963 Adl (v.d. Linden) (t 1998) 
1964 Martien 1 (Verdonschot) 
1965 Frans 1 (v.d. Kerkhof) (t 1996) 
1966 Jan 111 (Hendriks) (t 1994) 
1967 Harry 1 (Kuypers) 
1968 Pierre 1 (Keeren). (t 1995) 
1969 Jan IV (Lichteveld) 
1970 Leol (Verhees) (t 2001) 
1971 Nee! 1 (C~r Keeren) 
1972 Gijs 1 - . 

(v.d. Broek) (t 1991) 
1973 Theol (van Baars) 
1974 Willy 1 (Hoebergen) 
1975 Frits 1 (Hurkmans) (t 1978) 
1976 Charles 1 (van Goch) 
19n Ton 1 (Markhorst) 
1978 Bert 1 (v.d. Broek) 
1979 Toon 1 (Hölskens) 
1980 Wiml (van Midden) 
1981 Piet 1 (van Bree) 
1982 Huub 1 (van Kessel) 
1983 Wim Il (Kivits) 
1984 JanV (van Driel) 
1985 Wim 111 (van de Mortel) 
1986 Ties 1 (Verbaarschot) 
1987 Jan VI (Hoeben) 
1988 Arjan 1 (Ahout) 
1989 Marcel 1 (van Nunen) 
1990 Adll (v.d. Mortel) 
1991 Leon 1 (van Osch) 
1992 Jol (Verheijen) 
1993 Wim IV (Berkers) 
1994 Jan VII (Welten) 
1995 Keesl (Brood) 
1996 Michiel 1 (Oankers) 
1991 Christ 1 (Manders) 
1998 Ad 111 (Welten) 
1999 Raoul.1 (Kivits) 
2000 Lèon Il (Verdonschot) 
2001 Twan 1 (van Doorne) 
2002 Johan 1 (Verhaegh) 

Voorzitters Peelstrekels 
1958 - 1975 
1975 - 1983 
1983 - 1988 
1988 - 1991 
1991 - 1998 
1998 - 2001 

. 2001 - 2002 
2002 -

Willy Geerts 
Gé Markhorst 
Hein Smeets 
Willy Martens 
Geerd Jansen 
Wim Berkers 
Christ Manders 
Twan van Doorne 

geslaagd carnaval. Jullie optocht 
was ook weer van grote klasse, er 
deden tenminste weer veel groe
pen, eenlingen en wagens groot of 
klein mee. Wij , als Wikkers en 
Wikkerinnekes, hebben samen met 
onze Prins Alex en Prinses Tatl).ara 
ook een kei gezellig en vermoei
end carnaval gehad. Wie de opvol
gers van deze twee worden weten 
we nog niet. Als jullie bij ons op 
bezoek komen zijn ze bekend en 
zullen ze hun best doen om er 
samen met jullie een mooie mid
dag van te maken. 
1eaereen zouden we uit willen 
nodigen om tijdens de carnaval 
eens binnen te wippen in ons club 
gebouw aan de Hellemanstraat 2b. 
Op carnavalzondag na de optocht · 
door Deurne zal Ger van Hois een 
optreden bij ons verzorgen. Onze 
vorst Peter zal zijn best doen om 
alles in goede banen te leiden en 
daar zijn wij dan ook niet bang 
voor. Met zijn jaren ervaring heeft 
hij bewezen dat ie zijn mannetje 
staat. 

Namens alle Wikkers en Wikke
rinnekes een gezellig en gezond 
carnavalsjaar. 
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Helmondseweg 1 09 
5751 PH Deurne 

Telefoon (0493) 31 64 78 
Fax. (0493) 31 16 25 
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/ASI 
~ 

Spieqel 
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• 
reclamestudio b.v. 

·• · reclamestudio b.v. Martinetstraat 32-34 5751 KR Deurne T. 0493 317183 www. 

1 

1 

1 

1 I 
1 
1 

M\Alllf MllJJNSlrEllS l.,V.~ ~ 
LOON- & GRONDWERKEN 

DEURNE 

Griendtsveenseweg 35 Tel. 0493 31 52 86 
5754 AA DEURNE Fax. 0493 32 12 67 

TOMASSA TENTEN 
~~~"'C7L:7L:7LJ 

Oude Liesselseweg 78 

5751 WP Deurne 

Tel. (0493} - 3199911 

/· 
SIEBERS VOEGWERKEN --- u GE ELREI TIGING 

RESTAURATIE 1. 

1 

Rietgors 36 

1 

5754 CT DEURNE 
Tel.: 0493 - 32 2 08 
F : 0493 - 31 82 42 

obiel: 06-22 52 ~ 9 

Pullshaw weet ..1"' .-~ 

Il _.\. · ~ feesten! 
f) J 'lr~ ~.\'\" Pu1.· l Ç3 eert feesten bij ç · e~ 

J I .-& \ '\. "\. ii.· ea e:I ;openingen , be: s a e 
-;::..-=...-=...-::_-;:::...--::;.~-=--=-- ~~1 

'}I"' o · a er · allerlei andere e € 

~ (bedrijf s)e~ · e - E · s echter één fees ;:. • 

organiseren: he'. :.a :aa 

feest. Wilt u mee• 

een feest dat anders 

andere? Belt u dan voor eer 

de afspraak. 

Florijn 7 Postbus 63 5750 AB Deurne L Tel 93-323196 Fa 93 3 055 

Voor al uw onderhoud, reparatie, 
apk-keuringen en schade 

In- en verkoop van personenauto's 
en lichte bedrijfswagens 

GESPECIALISEERD IN O.A. VOLVO, 
VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT EN SKODA . 

ONZE SERVICE IS SET AALBAAR BETER 

AUTOBEDRIJF ~~ DEURNE WWW.AUTODEURNE.NL 

Laurens Costerstraat 8. Tel.: 0493-313418 Fax:0493-314502 
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'ick & Roll. Ook dit jaar kan op carnavalsmaandagavond de petticoat weer uit de kast en de pommade in het haar 
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Florijn 8 ~stbus 294 5750 AG Deurne Tel. (0493) 39 94-.74 Fax {049~) )<) 92 g1 

.[-mai.l bogaert.vloeren@vvxs.nl http://home.\.vxs.nl/-bogaert.vloercn 
. . 

Een goede tiasis met vloeren van Van den Bogaert 
-----------------., -
,.--:------------~ --~ ., 0 

Café - Zaal - Cate~ing --'il. 
jJ 

v.d. Putten c., l .. 

Uw verjaardag of feest 
Zonder zorgen laat het 

Catering 
v.d. Putten bezorgen ~)) 

SLAGERIJ F. BOUWMANS Uw bedrijf op Internet 
Bel nu voor een afspraak 

AWl.NL 

Barbecue en gourmet specialist 0493-351175 
St. Jozef straat 24c 0493 312317 Langstraat 140. 5754PB Deurne 

· JoJAASSENAUro~ · ~ · ~~~~~ 

1 

~~ OEURNE lt"« "' ----:-= 
VERSCHEPING EN DOUANE DOCUMENTEN. Mobiel 06-53926499 

& EXPORT - VERZEKERINGEN 

Haspelweg 37 
5751 JH Deurne ·' 

Mies Sleegers Music Services 
Tel: 312150 

- - - - - - - . -- •• - - ·- - - - • - - - - - - _J 
I 

Int. Tel. +31 493-351552 
Int. Fax +31 493-315246 

Info: Catering v.d. Putten 0493 3:558 -- - ~IJ., 

~~~~~~~~~r ~" 

KAMPEE 

\ \/ \/ } 

A. DE WIT ·bv 

. Leembaan 1 t/m 3 Deurne 

A U T 0 B E' D R 1 J F 

Cor~anBree 
Verhuur van : 
Personenauto's 

Bagage boxen 

Skiboxen 

T ! ! ! 
Peellands grootste 
Stleciaalzaak in: 
• Kampeerartikel n 
• Automatcrialen 
• Tuinmeubelen 
• Vrijetijds- en 

RegeokJeding 
• Winter artikelen 

Onderhoud en verkoop van . 

Personen- en lichte 

bedr1Jf sauto's 

A.P.K.-keur1ngen 

Schaderegeling 

en reparatie 
1 
i Allesdragers 

Sneeuwkettingen 
Winterbanden 

Dukaat 12 5751 PW Deurne - erkplaats 0493 316126 /06 53 984291 1 
Vlierdenseweg 94 5753 AG Deurne tel 0493 316126 ! 

Geluid- en 
Lichtfaciliteiten 
voor o.a. 

live muziek 
presentaties 

- broadcasting 

~------- --- -- 46 
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D'N OPSTEKER DE PRICIE 1992-2003 

PR CIE voo1zitter Leon van Osch speldt Kees Brood D'n Opsteker op. 
1\laria11. de vrouw van Kees. kijkt toe. 

Als ontvanger van de Opsteker 
2002 is mij gevraagd een stukje 
te schrijven voor De Peelstrekel 
2003. Uiteraard aanvaard ik dit 
verzoek gaarne. Dat de uitrei
king van dit kleinood van de 
PRICIE zou plaatsvinden tijdens 
de Prinsenreceptie in plaats van 
tijdens één van de Klotgemul
avonden was mij ontgaan, zodat 
ik me deze middag nog geen 
enkele gedachte had gemaakt 
over wie De Ot>steker 2002 zou 
worden, laat staan dat ik de 
gedachte in me had laten opko
men, dat deze onderscheiding 
mogelijk bij mezelf ter~ht zou 
komen. 

door de handen of de printer ge
gaan. Om over het beheer van de 
databases nog maar te zwijgen. 

Vereerd 
We zijn samen dan ook heel ver
eerd met de aan ons toegekende 
Opsteker en ik mag en zal hem met 
ere dragen. Bij deze wil ik de leden 
van de PRICIE bedanken, niet 
alleen voor de toegekende onder
scheiding, maar vooral voor de 
zaken en acties die zij de afgelopen 
11 jaar voor De Peelstrekels op 
touw hebben gezet, altijd zeer 
Carnavalesk en met een stuk toe
gevoegde waarde voor Carnaval in 
Deurne in het algemeen. 
Zoals inmiddels wel bekend zal 
zijn, was 2002 mijn laatste jaar als 
bestuurslid van de Peelstrekels en 
gaan wij na een schitterende perio
de van acht jaar weloverwogen, 
maar toch met pijn in het hart, 
afscheid nemen van de Peelstrekel
familie. Wij willen iedereen, met 
wie we in deze periode mochten 
samenwerken, feesten en soms ook 
lief en leed delen hartelijk dank 
zeggen. We wensen De Peelstre
kels voor de toekomst fantastische 
carnavalsjaren toe en het bestuur, 
met name mijn opvolger Carel van 
Goch, veel succes. 

Kees Brood 
Opsteker 2002. 

De Nötjes: voorste rij van rechts naar links: Marlies Verdonschot, Claudia Oosting, Rian van Osch, Anja kuipers. 
Achterste rij van links naar rechts: Anny Berkers, Karin Jacobs, Trees Brüggenwirth. Mieke van de Heuvel. 

- "Dag jongen "-zegt ze met een zwarte T-shirts met gele pinda. We 
snik. Carnaval ja, mooi feest, maar besloten mee te doen met de 
waar blijf ik? Pruisenavond en we stippelden de 

Toen door enkele leden vanuit de 
krantencommissie van de 
Peelstrekels het idee geboren werd 
de Carnaval wat op te leuken is de 
PR/CIE ontstaan. En dat hebben 

, we geweten! 
Wij, vrouwen en vriendinnen van 
de heren kenden elkaar niet of 
nauwelijks, -"niks- Nötjes·· nog
Toch besloten wij als een blok 
achter. naast maar vooral voor 
deze mannen te gaan staan. Ze 
waren en zijn tenslotte van ons!! 

Tijdens de vergaderingen bij Jozef 
werden de heren steevast om 
+21.30 uur verwend met Nötjes. 
Die Nötjes konden ze niet meer 
missen, vandaar onze naam. Een 
hechte club Nötjes, vol toewijding, 
wannte en humor was geboren. 

De receptie van PR/CIE-prips 
Wim en Nötjes Anny was ons 
debuut, alle1naal in dezelfde 

optocht uit. 
Veel werk werd "thuis" bij de 
Nötjes verricht. Jarenlang hebben 
we hun relequien in elkaar 
gefrunnikt. Flesjes Clarinetwater 
vullen. cd· s inpakken, stoeltjes 
vastbinden en keitjes in zakjes 
doen, wij draaiden onze hand er 
niet voor om. Bovendien werd 
gezorgd voor een perfecte look 
voor onze mannen, notenkraker, 
hoedje, das en speld. 

Bij het 5-jarig bestaan van de 
PR/CIE hebben we besloten om ze 
nooit meer gebak aan te bieden, 
want ze hebben toch veel liever 
bier!! 
De receptie in de Wiemel (wij in 
duikerspak) was geweldig. 

Intussen hebben wij in die 11 jaar 
met en aan elkaar veel plezier 
beleefd. De rode loper voor de 
zultkoppen, de gele schut met Gon 

als beschermvrouwe, de jaarlijkse 
confettiflop, voor de derde keer 
alweer ons optreden bij 't 
Klotgemul en andere activiteiten, 
allemaal top! ! 
Wat we allemaal niet doen voor 
onze jongens (en onszelf) 

Maar we worden ook beloond, 
eens per jaar soms zelfs twee keer, 
wordt voor ons heerlijk gekookt. 
Onze jaarlijkse zeiF of Ardennen 
weekenden samen, blijven een 
feest. 

Elf jaar samen door dik en dun, 
in vreugde en verdriet 
Elf jaar Nötjes van de PR/CIE, 
Elf jaar PR/CIE van de Nötjes. 

Proficiat! 

- "Ha, meisje /" - Lacht hij; mag ik 
j e wat vragen? Carnaval ja, en ik 
vier mee zonder te klagen. 

De Nötjes 

De verrassing was dan ook groot, 
toen gaandeweg het inleidende 
Yerhaal van de voorzitter van de 
PRICIE, Leon van Osch, duidelijk 
werd dat ik de uitverkorene voor 
2002 was. In de toelichting van 
Leon werd gerefereerd aan de vele 
werkzaamheden op financieel en 
organisatorisch gebied van mij als 
bestuurslid en ook achter de 
schennen. Hierbij noemde hij 
nadrukkelijk ook de vele werk
zaamheden van Marian, hetgeen ik 
bij deze graag nog eens wil onder
schrijven. Met name voor de Club 
van l 00 en het hele advertentiege
beuren van deze krant, beide be
langrijke bronnen van inkomsten 
voor De Peelstrekels heeft Marian 
heel wat uurtjes gemaakt en zijn 
vele duizenden brieven jaarlijks 

OPSTEKERS 'ZWEM PEL' geeft Deurnese zwemverenigingen ruimte 
1992 Sjef Geerts* 
1993 Klaas Vogel 
1994 Sien Verbaarschot 
1995 Geerd Jansen 
1996 Marcel van Nonen 
1997 Jan Hoeben 
1998 Mies Martens 
1999 Henk Bijnen 
2000 Han Wouters 
2001 Petro Lijsten* 
2002 Kees Brood** 

*uitgereikt op de gala-avond 
**uitgereikt op prinsreceptie 

De opsteker is een initiatief van de 
P.R./Cie en voor het eerst uitgereikt in 
1992. Belangrijkste criterium is het 

achter de schermen actief zijn voor 
carnaval in Peelstrekelrijk. 

Zwembad de Wiemel in Deurne maakt-plaats voor woningbouw 
Door: B. Lub 

DEURNE - Op het terrein aan 
de Molenstraat, waar eerst voet
bah·ereniging SV Deurne zijn 
domicilie ·had en sedert de ze\'en
tiger .iaren \'an vorige eeuw 
zwembad de Wiemel is gehuis
vest verrijst in 2005 een geheel 
nieuwe woonwijk: Chloria met 
400 woningen. Het zwembad 
verkast naar het multifunctio
nele 'Burgemeester Daandels 
Sport1>ark' in de centráal in de 
gemeente gelegen St. Jozefparo
chie. Naast het onderwijs is nu 
ook de sport geconcentreerd in 
deze parochie. · 

De zwemclubs in Deurne - DZT 
'62 en De Watervrienden, beide 
goed voor elk ruim 800 leden -
juichen de verhuizing toe. Woord
voerders B. Muts van DZT '62 en 
D. Bril van De Watervrienden 
spreken van een spetterende oplos
sing voor een jarenlang probleem. 

Woekeren 
"Eerst was het woekeren met de 
ruimte en tijden, zoals het er nu 
uitziet kunnen we beide optimaal 
vooruit en is er mogelijkheid tot 
groei", aldus B. Muts. 
Ook de huidige eigenaar van De 
Wiemel, LACO, is in zijn nopjes 
en houdt het bijna niet droog: 

"Geweldig! Wat een daadkracht 
van het gemeentebestuur en wat 
een vondst! In een klap wordt het 
probleem van de seniorenlmisves
ting opgelost en nu ook de meeste 
Deurnese voetbalverenigingen de 
handen ineengeslagen hebben 
kunnen we serieus werk gaan ma
ken van de sport op een complex 
dat tot de verbeelding spreekt." 

Bedenker 
Bedenker van het plan is Deurnen
aar Ing. Kees D. De heer D. is 
helaas niet beschikbaar voor com
mentaar. Er zit een geel stickertje 
op de deur van z'n kantoor waarop 
staat dat hij voor seminars naar het 
buitenland is. 

Ontwerp een Logo voor 
De Zwempel 

Prijs : € 10.000,-
Bei 0493 123456ï (Laco Niek ) 
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PR/ClE elluf jaar! 

De PR/CIE wordt op 15 januari 11 
jaar oud. Een reden om te feliciteren 
en een heel goede reden om feest te 
vieren. Want daar staat de PR/CIE 
voor. Feesten om de leut en op een 
originele manier. 
Aanvankelijk moest ik w ~ l even wen
nen a:an de PR/CIE. Een dergelijk 
fenomeen heb ik'nog niet meege-

, m·aakt. Het eerste wat ik vari hen 
µoorde was l.n de aanloop nàar mijn 
benoeming in Deurne. Er werd mij in 
2000 verteld dat de PR/CIE 'burge
m~este( ging maken. Het bleek te 
gaan oni e~n alternatieve burge
meesterskeuze op Carnevaleske wijze. 
Bij het afscheid van Leon Verdon
scl\ot als prins Carnaval daagde ik 
hem en de PR/CIE uit. Deze uitdaging 
werd door de PR/CIE tijdens de 
.Carnavql 2001 l;>eantwoord met een 
ludieke activiteit in d.e vorm van de . . 
hersloop van de ambtswoning en 
verkoop, onder leiding van veiling7 

meester Harrie Nuijten, van enkelè 
'oude spullen' die mijn voorganger 
achtergelaten zou -hebben. 
En in 2002 was er op vrijdag voor de 
Carnaval een smartlappen festival 
onder de naam 'kommer en kwijl'. 
Opnieuw een origineel idee dat met 
daverend succes werd uitgevoerd. 
Stichting 'De. Peelstrekels', u heeft 
een PR/CIE die inderdaad promotie ' 
van het zuiverste water bedrijft voor 
de Carnaval. Zij geven het voorbeeld 
hoe Carnaval moet zijn. 
Zoals gezegd, feesten. om de leut en 
op een originele manier. PR/CIE van 
harte proficiat. Ik hoop dat Deurne u 
nog jaren in zijn armen zal sluiten. 
En"".". ik ben benieuwd wat er nu 
weer dit jaar komt. 
Met vriendelijke groet, 

D'n burgervoader 
J.G.M. DaanäMs

1 
• 
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Carnaval in Deurne; ik vierde het 
voor het eerst in 1992, ruim een half 
jaar nadat ·ik in onze gemeente als 
gemeentesecretaris was begonnen. 
Toevallig het jaar waarin de PR-CIE 
~et licht zag. ·Ik keek in het begin wel 
raar op (of eigenlijk toch niet?) bij 
het zien van al die bolhoedjes en het 
kwajorig e nsged!~g van de leden van 
dit illustere gezelschap. Rauwe.kop
·pen ook, vaak ongeschoren, hese 
stemmen en bloeddoorlopen ogen. · 
Na Aswoensdag trok dat allemaal bij 
en kpn je ze wee_r herkennen, als 
gewone sterv:elingen. Wat jaren later 
zal ik er trouwens ·00k wel eens zo 
hebben uitgezien, want een enkele 
keer mocht ik meedoen met de pro
motionele activiteiten van de PR-CIE. 
Al 'moest .ik daarvoor wel dè eer van 
voormalig burgemeester Jan Smeets 
redden en een vaatje bier beschikbaar 
stellen. De PR-CIE he"eft in haar 11 
jarig bestaan heel wat activiteiten op 
haa~ programma gehad en kon daar
naast de zaak ook nog eens behoor
lijk eti le!-lk"opkloten. Activiteiten als: 
het rechtsgeding, de alternatieve 
raadsbijee?komst, de Jerry 
Springershow, "het burgemeester 
maken" . Niet te vergeten ook: de 
Gèèl Scut, de sloop van de burge
meesterswoning_ en de veiling van de 
inboedel uit huis van Jan Smeets 
waarin nu Gerard Daandels en zijn 
gezin woont, de dienstenveilingen en 
de. jaarlijkse gimtp.ick bij de carnaval, 
zoals het Clarinetwater. En het 
opkloten van het boerenbruidspaar 
Janny enGer Achterberg, die bij de : , 
reèeptie worden opgezadeld met ee~ ' 

g a~ID;ele mand met een toompje kip- . 
pen en een videle haan, 't opklot_en 

. .. , . 

van een ouwe prins die de ·PR-CIE 
uitnodigt voor een barbecue en als 
tegenprestatie een heuse big cadeau 
krijgt die moet worden vetgemest 
voor de volgende barbecue of Sjang 
van ut blaaike zijn droomwens 
vervullen door hem bij z'n jubileum 
een paar lakschoenen te geven, maar 
dan wel zowat een maat te klein. 
De deelname ook van leden van de · 
PR-CIE aan het jaarlijks Klotgemul. 
Het is zomaar een greep; ik neem aan 
dat ergens in deze carnavalkrant alles 
wat uitgebreider belicht wordt. 
Kwajongensstreken dus, waarmee je . 
carnaval juist die dimensie geeft die 
zo kenmerkend is voor carnaval: rela
tiveer en maak plezier. Het lijflied 
v ~ n de PR-CIE is er het sprekende 
voorbeeld van. 
·De PR-ÇIE heeft zichzelf een plek ·ver
worven in het Peelstrekelrijk, maar 
.ook door het jaar heen,'in het . ' . ' . 
gewone Deurne. . . 
Proficiat! En mannen, vergee~ jullie 
Nötjes niet! 

Harrie Nuijten 

Aan: 
De (ij)edele vrienden van 
de PRICIE . . 

Ze. wagen het weer.' Houdt hun 
ondersteboven gedrag nou nooit. op? 
Ik zie ze voor me: de pinguïns van de 
Zuid Pool/Peel; gele bef, zwarte jas en 

. grote b" .mond. 
" . 

Met een brief vol bombarie kondigen 
ze plechtig hun elf-jarig bestaan aan. 
Met zo'n brief is de toon van de vie
ring van p.~n plechtig jubileum gezet. 
Het is hun gewoonte oni niet de borst 
vo ~ )fuit z~chzelf er flink op te klop
pen. Maar ze vergeten nu voor dit bij
zondere jubileum of anderen, promi
nenten of zulk slag, hen veren op de 
hoed of in hun achterste (kont) 
willen steken. Of willen ze met die 
veren van anderen gaan pronken? 
Onze ontmoetingen droegen als ken
merk dat we slechts in scherts de 
degens met elkaar kruisten. 

Maar nu - en dat voor het eerst - " 
neem ik jullie serieus. 

Mijn herinnering aan de PRICIE is 
eenduidig en ook tweeslachtig posi
tief. Hoewel de PRICIE trawanten 
bijna alle dagen in Deurne een boel 
last hebben bezorgd, zijn het aardige, 
'n beetje onaardse wezens. Als 
kraaien en roeken zaten ze op de 
Deur~ese schoorstenen om op mij te 
loeren. Ze hebben daarmee bereikt, 
dat ik ze vaak moest toespreken. Hun 
gedrag was adequaat en van grote . . 

••• 1 ~ 

positieve betekenis voor es de 
Peelstrekels en voor de geest en sfeer 
van de Deurnese carnaval. Dit verk
laar ik, hier en nu, plechtig. Dat ik dit 
zeg val jullie wel mee, denk ik. ief _ 
gedacht? Of toch? Volgens mij verrast 
dit jullie niet. PRICIE, ik heb steeds 
van jullie genoten. Hoewel ik betwi
jfel of die voor jullie bereikbaar is, 
prijs ik jullie de hemel in. Ik wens jul
lie een pracht toekomst in 
Carnavalesk Deurne. De PRICIE als 
waarborg voor jullie eigen toekomst. 
Een plicht van gewicht. De PRICÎE 
moet blijven! 

Proficiat. 
Het ga jullie goed en met hartelijke · · · 

. ,groet, ook van mijn liefste Riet. 

17 december 2002 . ' 

Drs. J. W. Smeets 
Oud-burgemeester van Deurne 

• 
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Lectori Salutem, 

Het schrijven was gericht aan een 
select gezelschap van prominenten. 
Maar ik denk eerder dat de . .promi
nen1!enrdeH'e'd@lf>van>•PRICJEl zèlf •zijn, · 
waarom? Ik zal het u vertellen. Elk 
jaar weer, al elf jaar lang, met of zon
der tegen-/ medewerking van derden 
geven zij het carnavalgebeuren een 
apart tintje. Origineel bruin 
Vlierbochtbadblubber, groen van het 
ekseptionel water, rood-wit van de 
Brabantse vlag, Oranje-Dep van het 
verkiezingsstoeltje, aluminium-kleur -
van het wapen, wit van de knuffel
keikes, bruin-frikandel van de Jerry 
Springer, blauw van het 1 e lustrum 
in het zwembad, Het Peeldrópke 
zaterdagsmiddags bij het openings
festijn c.q. sleuteluitreiking. Ben ik al 
bij elf? Nog lang niet maar kleur 
geven doen ze. En het zwart-goud is 
toch van het sjieke en bruin-geel van 
de nötjes. Ik weet -niet of dit goed is 
geschreven, maar dat zijn de 
vrouwen, partners, of hoe ze tegen
woordig ook mogen heten die er met 
de carnaval en alle georganiseerde 
acties er ook mogen zijn. Maar ook 
zij laten zich horen en zien. Ik ben 
ook een van de weinigen die de eer 
heeft gehad om een unieke zilveren 
dasspeld en het kleine kunstwerkje 
van hen te mogen ontvangen. Dit 
laatste heeft dan ook een ereplaats in 
de huiskamer gekregen naast de con
tente mens. Vanuit het kunstwerk · 
gezien, 'kijken ze maar zuur. Dat komt 
omdat ze dan niets te drinken 
hebben, de lach komt als er gedacht 
wordt over wat zullen we dit jaar 
weer eens verzinnen. De schouders 
zijn afhangend en.de rug is keirecht. 
Dat wilt zeggen': ze menen dat ze 
niets geen lasten kunnen dragen en 
alles langs hun rug laten afglijden. 

Nou vergeet dat maar, want alles, 
althans veel hebben ze in de gaten en 
geven ze er een invulling of een draai 
aan. 
Ik weet nog goed de allereerste keer 
bij de klai:inet, verzamelen bij de 

. vierspan, Het zag zwart van het volk, 
dus niet, alleen de PRICIE en een aan
tal familieleden en ik. 25 personen 
dan was het op denk ik. Maar het was 
wel leuk en gezellig. En dat tekent 
het illustere gezelschap. De optocht 
via de communicatie begeleiden in 
samenwerking met de C.S. Peel
strekels. Gesprekken voeren met B & 
W of alleen de B. Vrijwilligerswerk 
noemt men dit, Ja ja ... Jozef Hendriks 
als ~}\l"& . theer m;oest af en toe ?iC:hzelf 

~ ·-S""l.:"~ :~· ~ '"~-

inhouden, maar een goede sigaar was 
nooit weg en er werd toen flink 
gerookt door sommigen, voor zover 
bij mij bekend tenminste. En of dat 
nu nog zo is, is een tweede. 
Want zijn jullie niet uitgeweken naar 
het sigarenmuseum? Je kunt zien dat 
ze wat ouder worden maar dat is bij 
mij hetzelfde. Maar daarom wordt er 
met nieuw bloed en uitbreiding erbij 
niet minder om gebrainstormd. Zo 
kan ik nog lang doorgaan, maar ik 
stop met de wens dat de 
PRominenten door mogen gaan met 
hun denken, hun hobby, 'n stukje 
van hun leven, hun steun aan de 
echte Peelstrekel en hun plezier met 
of zonder partner, ALS GROEP, jon
gens proficiat, succes verder en laat 
ons niet in de steek, want de mensen 
hebben dit ludieke nodig. De lach en 
de traan. Want 1 dag dat niet gedaan 
is een verloren dag. Dit toegewenst 
door wat jullie wel eens tegen mij zei
den JIJ bent .onze lste fan en dat 
hoop ik nog lang te kunnen blijven. 

Houdoe Kees de Klerk. 

proficiat(e), Alaaf en 

gefeliciteerd, 

Dat de veelal ludieke acties van de Pr
cie zich niet alleen binnen de gren
zen van het Peelstrekelrijk afspelen, 
heeft Zeilberg een aantal jaren gele
den lijfelijk ondervonden. . 
De Pottenbakkérs werden zonder het 
te weten van "duizenden liters 
Clarinet water" afhandig gemaakt. 
Water wat gebotteld werd en tegen 
woeker prijzen te koop aangeboden 
werd in het rijk Der Peelstrekels. 
"Heilzaam" (gestolen) water uit 
Zeilberg?! Met genoegen en veel 
plezier werd door de "hofleverancier" 
gekeken naar één van de eerste 
ludieke acties van deze naar mijn 
gevoel geweldige groep mensen. 
Collega carnavalsverenigingen 
mogen jaloers zijn op de Peelstrekels 
om een club als de 
Pr-cie binnen hun gelederen te 
hebben. Een club mensen welke de 
Strekels op een meer dan voortreffe
lijke carnavaleske wijze weten te 
ondersteunen. 

Het ga jullie goed. 

Mario Wijnen. 

e! 
Ode aan de PR 1 CIE, 

Wegens hun elfjarig 

jubileum 

' Van harte aanvaard ik de uitnodiging 
Iets voor, resp. over de PRICIE te 
schrijven 
En begin meteen maar met de wens 
Dat jullie nog lang mogen blijven. 
Maar eerst van harte gefeliciteerd 
Met jullie elfjarig bestaan 
Dank voor alle mooie dingen 
Die jullie in Deurne hebben gedaan 

De PRICIE wie kent ze nie(t) 
In Deurne niet weg te denken 
Daar zij, vooral in carnavalstijd 
Ieder veel vreugde schenken. 

· Acht mannen ri,etjes in zwart pak · 
Bolhoedje op met geel gestreepte 
rand 
Aan de voorkant drie· rode .kruisjes 
Dat is hun herkenningsband 

Op de hun eigen ludieke wijze 
Is de PR.IC!~ overal present 
Promoten wat links en rechts 
te doen is 
@us: zij maken alles bekend. 
Ook Klotgemul werd door hen 
opgericht 
En bleek een 'Gouden Schot' 
Voor Deurnese mensen met carnaval 
Voor dans, caberet en spot 

De dames van de mannen van de 
PRICIE 
De nötjes is hun naam 
Zien we op Klotgemulavond 
Vaak op het podium staan (en· goed). 
Het feest van het 5 jarig bestaan 
Werd in 'de Wiemel' herdacht 
Op een ludieke receptie (zij stonden 
in het water) 
Werden de gasten toen daar 
opgewacht 

Voor de Zultkoppen werd de rode 
loper uitgelegd 
Bij hun elfjarig bestaan 
Maar. .. jaren later een biels 
meesjouwen 
Is toen door sabotage misgegaan. 
Zij verrichtten hand- en spandiensten 
Drie prinsen leverden ooit zij 
En wat ze nu weer van plan zijn 
Is ook een vraag voor mij 

Ook ik als echte Deurnese 
Doch wonende buiten-gats 
Ben riet als alle Deurnenaren 
Op 'deze jongens' prats. 
Daarom, nogmaals van harte 
gefeliciteerd 

Met jullie elfjarig bestaan 
· Dat jullie gezond en wel 
Nog lang zo door mogen gaan. 

Mien Toonders - v. Goch. . 
" " \ 
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'' Zieke geesten '' 

Met heel veel plezier denk ik terug 
aan de jaren '92-'98 waarin ik als 
voorzitter van de C.S-de Peelstrekels 
mocht samenwerken (en soms tegen
werken) met "het stelletje zieke 
geesten" in de PR-Cie. Het was Jan 
Rakels-zaliger, die mij attent maakte 
op een overvloed aan creativiteit in 
de toenmalige krantèncommissie. 
Cor Brüggenwirth, Cees v.d Broek en 
voor zover ik weet ook Johan Keyzers 
wilden méér doen dan alleen een car
navalskrant maken. Wim Berkers ver
zorgde destijds onze perspublicatie's 
en klaagde over het tekort aan nieuws 
en het te laat inleveren daarvan. 
Een enkele bespreking en wat gezel
lige uurtjes bij Jozef en Gon, en het 
idee van de P.R commissie was 
geboren! Leon v. Osch, mijn eerste 

- 'halve' prins in 1991 werd voorzitter, 
Marcel Koolen, Hans v. Bommel, 
Joost v.d Broek en "met enige twijfel" 
Wim Berkers gingen samen met 
eerder genoemde krantencommissie 
leden de taak op zich nemen car
navalsactiviteiten ip de ruimste zin 
van het woord, tbv cré· Deurnese 
Gemeenschap, in naam van de 
Peelstrekels, op poten zetten. 
De activiteiten in de daarop volgende 
jaren zijn er te veel om op te noe
men. Het Klarinetwater, de D.E.P, 
Keikekieke in Liessel zijn enkele suc
cestory's, maar ook de Geil Schut en 
voor Marcel en Mieke v. Nunen en 
Tineke en mijzelf in het bijzonder de 
'Hamer' actie. Fantastische ideeën, 
gedetailleerd uit.gewerkt (vaak op het 
laatste moment) en hooggewaardeerd 

~ 

door vele Peelstrekels in Deurne. 
Tot op de dag van vandaag word ik 
nog wel eens aangesproken als J erry 
Springer of als" der Rudy", rollen 
welke ik mocht spelen in de door P.R
Cie georganiseerde "specials"! 
Vele avonden heb ik samen met de 
P.R-Cie aan hun stamtafel bij Jozef en 
Gon doorgebracht tijdens hun zoge
naamde vergaderingen, en heb veel 
respect voor Leon gekregen om dat 
zooitje ongeregeld altijd weer met de 
neus in dezelfde richting te krijgen. 
Prachtige momenten waar ik vaak 
aan terugdenk! 
Langzamerhand is het karakter van 
de P.R-Cie enigszins veranderd, wat 
hetzelfde gebeleven is, is de hechte 
vriendschap onder de leden en het 
plezier wat ze met elkaar beleven aan 
hun bijeenkomsten en de 
Carnavalsdagen in het bijzonder. 
Jongens, erg bedankt voor al die 
mooie momenten en goede herinner
ingen en ik hoop nog vele jaren 
samen met jullie carnaval te vieren. 
Trotse drager van 'de opsteker', 
Geerd Jansen. 
(weer zo'n initiatief van de P.R-Cie) . 

• SJe. 

Heb Dank ... 

Ons rest natuurlijk niets anders als de 
mensen te bedanken die, ondanks 
hun beperkte gaven, toch zo hun best 
gedaan hebben een stukje voor deze 
pagina's te schrijven. Wij realiseren 
ons natuurlijk ook wel dat voor het 
gros van hen enkel telt hun eigen 
naam weer eens gedrukt te zien. De 
rest hoopt waarschijnlijk dat onze 
dank zo groot zal zijn dat we hen de 
komende carnaval en ver daarna 
regelmatig zullen voorzien van alco
holische versnaperingen. En nu we 
toch aan het bedanken zijn ... laat ons 
ook maar eens een keer losbarsten; 
nee, wij zijn in dezen niet uniek, sla 
de rest van dit periodiek er maar eens 
op na: de bedankjes vliegen u in 
dikke, onsmakelijke klodders om de 
oren. Vooral willen wij onze onmete
lijke dank uitspreken naar de diverse 
kasteleins die vergaten ons af te laten 
rekenen na een avond vol wein, weib 
und gesang. Ga vooral zo door, wij 
kunnen dit ten zeerste waarderen. 
Ook de uitbaters bij wie het ons lukte 
de lokaliteit zonder betalen te verla
ten zijn wij uiteraard zeer verplicht. 
Ook het bestuur van CS de Peel
strekels mag zich wentelen in onze 
dankbaarheid: wie had elf jaar gele
den durven denken dat een stel mal
loten als wij onderdak zouden vinden 
bij een respectabele stichting als de 
Peelstrekels? Natuurlijk vinden wij u 
allen capabele, verstandige en aima
bele bestuurders wiens ringen wij met 
genoegen blijven kussen en wij 
zullen met graagte het glas met u bli
jven heffen wanneer u er ons een 
offreert. Zelfs het scala aan oud ijzer 

" 
Hotel 

kt 

dat u ons ieder jaar weer denkt om te 
moeten hangen en de onvermijdelijk 
daaraan gekoppelde lovende woor
den blijven wij graag voor lief nemen 
wanneer daar tenminste de nodige 
spiritualia tegenover blijven staan. 
U snapt dat wij niet iedereen met 
naam en toenaam kunnen bedanken: 
deze krant zou het formaat krijgen 
van het nieuwe telefoonboek dat wij 
allen weer mochten ontvangen en 
waarvoor wij vanaf deze plaats de 
kpn uiteraard hartelijk willen 
danken, maar een kleine opsomming 
is hier wel op z'n plaats. 
Het gemeentebestuur an Deurne: 
dank voor het onbaatzuchtig ter 
beschikking stellen van uw gemeen
tehuis, graag blijven wij 't groot huis 
gebruiken om confetti uit te strooien 
over de hoofden van argeloze voorbij
gangers, de Deurne e winkeliers voor 
de sprankelende koopzondagen, de 
stichting kiosk voor de prachtige 
kiosk, de Deurnese harmonie voor de 
veel\'Uldige muzikale rondgangen, 
Willem-Alexander voor z'n bruiloft, 
het Eindhovens Dagblad voor de flit
sende verslaggeving over Deurne, alle 
Helmonders omdat ze in Helmond 
wonen en de Deurnese Pluimvee-en 

ni jnenfokkers Vereniging, gewoon 
omdat iedereen die vergeet te 
bedanken. 
En uiteindelijk willen ''ij ook u 
bedanken: de lezer van dit stukje die, 
tegen beter' eten, hoopte dat er nog 
iets zinnigs vermeld zou worden. Het 
spijt ons, dat zat er deze keer niet 
echt in. Maar toch: het ga u bijzon
der, en ons ook. Tot o er elluf jaar. 

amens de PrCie, 

Cee van den Broek, 
vieze-voorzitter. 
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TUINCENTRUM 
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Dukaat 11 (Begin 2002) 
5751 PW DEURNE 
Tel 0493 317866 

· Gsm 06 51390394 

DE MOOISTE KAMPEERVAKANTIES BEGINNEN BIJ 

• Verkoop nieuwe en gebruikte caravans 
• Verkoop nieuwe en gebruikte boten 
• Reparaties / onderhoud Dealer van: 

f 

Zo . . · u eerst een Bavaria. 

• Accessoires- en campingshop 

Geijsserstraat 12 5753 RP DEURNE 0493 321119 
www.caravancentrum-deurne.nl 

Betaalbaar wonen ? JONG WO.NEN 1 
Piet Mondriaanstraat 1a & 3b 5753 DJ Deurne Tel.: 0493 311542 
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Achterdijk 10 

St.-Jozefstraat 6 
5753 AV Deurne 
Tel. 0493-841020 
Fax 0493-841022 

enkamps 
woninginrichting 

FRANS COOLEN 

Pallet- en Emballagehandel B.V. 

in- en verkoop. gebruikt en nieuw 

reparatie alle soorten pallets. 

5705 CB Helmond - Holland 

b .g.g.: (0492) 543 250 TE;!I • 06 -53270077 

Fax : (0492) 544 970 
WWW.FRANSCOOLENPALLETS.NL 

FRANK DONKERS 
METAALBEWERKINGSBEDRIJF B.V. 

TRAPPEN - HEKKEN - LICHT CONSTRUCTIEWERK 

Haspelweg 21 
5751 JH Deurne 

Stationsstraat 76 
5751 HG DEURNE 

Tel. 0493 312423 
Fax 0493 693882 

Tel. 0493-317548 
Fax. 0493-321839 
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~ inyl 

~ 

Voor sfeer en vakmanschap 

[gordijnen 

~ itrage 

~ onwering 

[]ha.trassen 

[6edlinnen 

~oonaccess~ires 

UEi~J ~§ H~E~EJJ 
0. 

stofzuiger 

30 mtr. lange autowasstraat 5 autowasplaatsen 

Houten en Park&t Vloeren 

)(.. 

)(.. 

)(.. 

)(.. 

)(.. 

)(.. 

:. Keuken open: dinsdag t/m zaterdag, 16.30. 21.30 uur. zondag 12.00 • 21.30 uur. 's maandags gesloten m.u.v. feestdagen. 
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Geachte redactie van Carnavals
krant De PeelstrekeL 

Bij deze het verzoek om onder
staande vacature te plaatsen in 
uw eerst volgende editie. 
Bij Yoorbaat dank. Afgelopen 
zaterdag (16 november 2002. 
red.) hebben we afscheid geno
men van enkele leden van onze 
Yereniging. Hierdoor heeft de 
commissie TOEP een aantal van 
haar gewaardeerde leden verlo
ren. Om onze taken als commis
sie toch volledig te kunnen uit
voeren zijn we met spoed op 

' 
'#? 

'" 

zoek naar minimaal 2 nieuwe 
commissieleden. 

Waar moet je aan voldoen: 

• bereid zijn om tijdens carna
val, met name na het eten, 
met minimaal 4 mannen aan 
l tafel te zitten 

• bereid zijn om penningen 
c.q. snoep afte staan aan on
dergetekenden 

• kennis van kaarten is een 
pre. maar niet strikt noodza
kelijk 

Advertentiewedstrijd 

. D 'n Turf voor Notariaat Bots 

DEURNE- Voor de eerste maal 
reikten de Peelstrekels. tijdens de 
receptie , .an Prins Johan I, de prijs 
voor de carnavaleskste advertentie 
in hun krant De Pèelstrekel uit, 
"'D'n Turf". Cor Brüggenwirth 
overhandigde namens de jury de 

wisseltrofee aan de eerste winnaar: 
het Notariaat Deurne Bots & Borg
stijn. De nummers twee en drie 
waren respectievelijk advocaten 
kantoor Goorts & Coppens en de 
accountants Brood & van Ewijk. 

Simone Tilborghs neemt namens l\'otariaat Deurne D'n Turf in ontvangst 

HIHAHU 

MOR 

Wasgelegenheid 
Een wasgelegenheid is een gemiste 
kans. 

Verkiezingsuitslag 
Na de verkiezingskoorts volgt 
onvermijdelijk de verkiezingsuit
slag. 

Afwerkplek 
In de meeste schilderszaken wordt 
't onder de toonbank verkocbt: de 
afwerkplek. · 

Voor meer informatie verwijzen 
we jullie door naar het bijge
voegde document (de kaarten, 
red.). 
Sollicitaties kunnen, uiterlijk 
voor 28 februari 2003 , aan on-

. dergetekenden worden gemaild. 
Een psychologisch onderzoek 
kan deel uitmaken van de solli
citatieprocedure. 

Met vriendelijke groet, 

Arjan Ahout & Jeroen Ennenga 
www peel strekels. nl 

Lustrum 
Krantenwissel trofee 

Den Dungen - Komend jaar zal 
op zaterdag 22 maart voor de 
vijfde maal de prestigieuze kran
tenwisseltrofee Noord-Brabant 
uitgereikt worden tijdens een 
carnavaleske avond in vergader
centrum Den Boogaard in Moer
gestel. De krantenwisseltrofee is 
de prijs voor het mooiste carna
valsorgaan in zijn categorie van 
Noord-Brabant. Er zijn drie 
categorieën (dus drie trofeeën) 
waarin gejureerd wordt: carna
valskrant, - blaadje en fullcolor. 
Daarnaast is er een prijs voor de 
beste tekenaar. 

In de huidige opzet is dit initiatief 
aan zijn vijfde jaar bezig. In al die 
jaren is het deelnemersaantal tel
kens gestegen. De bakennat van de 
krantenwisseltrofee ligt in Den 
Dungen, waar het 29 jaar geleden 
werd opgezet. Vijf jaar geleden is 
besloten er een Brabantbrede wed
strijd van te maken. De kranten-

- wisseltro:(ee Noord-Brabant wordt 
gesteund dQor Provinciale staten 
Noord-Brabant. 

Voor vragen over aanmelden en 
informatie omtrent de krantenwis
seltrofee kan men terecht bij het 
secretariaat: dhr. Bert Post, Jacob
skamp 20 5275 BK Den Dungen, 
tel. 073 5942098, e-mail adres: 
krantenwissel@planet.nl 

Biii BLIJ 
Baasje, 

Proficiat met het 1· 1-jarig bestaan van de 
PRICIE. Bin er trots op! Ook de groeten 
van allie'n Harrie die zo goe veur Bin 
zörgt. En ook bedankt da ge een weeg
ske naar me hebt laten noemen: de Bin
derendreef. Voorruit mi de Geit zi d'n 
Bok. Bèh Ja! 

HIHAHU 

MOR 
Deurnes Dingeske 
Het is de Deurnenaar niet gelukt 
een Deumes Dingeske te fabrice
ren. Een enkeling kwam dichtbij, 
maar een echt Deumes Dingeske? 
Nee dat niet. De alliteratie van 
Deurnes Dingeske is op zich al een 
vondst, maar inderdaad voor de 
handhggend en daannee alleen 
maar goed als ladingdekkende 
vlag. De Deurnese kunstmaker -
"Noem mij nooit kunstenaar of ik 
spuw u in het gelaat!" - en malend 
filosoof Frons Wenkbrauw heeft 
geen idee, maar wel een visie op 

·de inborst van de Deurnenaar. Hij 
is, (ook zij , maar dan in mindere 
mate) een persoon die een hypo
chondrische innerlijk heeft en deze 
koestert. 
Hij ( ook zij, maar dan in mindere 
mate) wentelt zich in zijn ongemak . 
over het dagelijks bestaan in de 
eigen omgeving. Niets is goed en 
goed is niets. 

De Deurnenaar is een meuteraar. 
Een verstokte klager. Een pessi
mist, een grauwschouwer. De Peel 
is daar debet aan. Het lege land
schap. Hier en daar ontsierd door 
een berk - die daar niet thuishoort -
in het weidse kale gebied waarover 
de ·wind venijnig jaagt. Kerktorens 
op kilometers afstand en een lange 
weg te gaan. Dat is dé Deurnenaar. 
De nadruk ligt op de laatste letter
greep en dat is nîet voor niets. De 
Deurnenaar heeft niets te wensen, 
maar zoveel te meer te klagen. Een 
meuteraar. Een wandelende 
klaagmuur, kort9m: ne .kééver ... 

. . 
Afval cursus 
H~t is ·çen publiek geheim dat er 
Dçurnenaren zijn die in de och
tenduren heimelijk hun afval dum
pen in de grijze containers van hun 
buurtgenoten. Een specialist op dit 
gebied .is mevrouw Sita van Gan
zewinkel, die de afvalkalender uit 
haar hoofd kent en deze kennis met 
·een beperkt aantal mensen w.il 
dèlen; Dé cursus start a.s. woens
dag om 10.00 uur bij de containers 
bîj Jan Linders. De cursisten wor
den verzocht per persoon.10 JciJe 
divers afval mee te brengen .enJ 
750,- lesgeld in contanten. 

KJ 
I.v.m. de drukke agenda van de 
kinderen van groep acht kan het 
voorkomen dat op de meest 
vreemde tijden in het jaar op de 
meest rare tijden aan wordt gebeld 
en u, al dan niet.slaperig, de d'eur 
opent en daar een groepje Konin-

- gen 3 zingende fossielen op de 
stoep aantreft. 
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Aannemersbedrijf 
" Gebr. Van Doorne B.V. 
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i 

. Uw partner .. 
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f 
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~ DeWaterman aquarium -vijverspeciàalzaak 
· · '. · . 7JJij ~ u ~~en~ <XVUUWaf ~. 

. ' ' 

' J ' 

, , 1-r1 bouwzaken 
Stationsstraat 138, 5751 HJ Deurne ·' 
Tel. (0493) 31 2~ 70 • Tel. (0493) 32 07 01 • Fax (0493) - 31 18 45 . . 

l 

Helmondseweg 75 
Deurne 
Tel. 0493 - 312816 

06 - 21893941 
Fax. 0493 - 310837 

Nelemans -•• 
Voeu· en restaurati ewer~ en . " . 

11.1 voeuwerlen •••••• • •• •••••••• . --•••••• 

f Voor tin1merwerk groot of klein, 
moet U bij' de Timmercfaasjes zi1n. 

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

lorteltuin 1 
Deurne 

tel. ll49313!3 419 
tax lH931 3i3 41! 

."" "" ••••••• ••••• 

~ - · De~pperij 
~ ,.... - • iJ'\J ~·rds - Darts - Pool 

Vrijdag HALVE ZOOU BAL RESIDENTIE POTTENBAKKERS 
unJf,!'ICWlJNGAARD , He Carnavals-dagen feest met 

CAKNAVALSPARTJ:U. . l CA•·"PSO 
ZONDAG · " · "1 . 

'"Cf:4wNJ0PPIB, .:;-~ Maandag na de optocht 
AvorltcMENT ~ -Optreden Manfred & An.ka 

MAANDAG . 

LITTU EARTB BAND Carnavals tijden 
DINSDAG Vrij 13:01 Zat 10:01 Zon. 10:01 

DB SJONNIES Ma. 10:01Di.10:01 
ffi[}m'jC!!]ooOIJ~ (j) lID@C!!][?[fil@c WlMlcfiJ 0 o . O®cUilO 

r é c h t 6 p o n s d o-e 1 af .... 
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Stephan Nies (39) regeert als Prins 
Stephan I met zijn prinses Stefanie 

- en de prinsenkinderen Sander ( 11) 
en Marly (9) komend carnaval 
over het Peelstrekelrijk. Tijdens 
een avondvullend programma 
zaterdagavond, waar wat meer 
dynamiek in had gemogen, werd 
om 11 over half 11 een grote doos 
geopend op het podium van resi
dentie de Vierspan. Twee kinder
kopjes verschenen boven de rand 
en toen vorst Henny Manders 
vroeg: 'Wie is de prins?' Klonk het 
zeer stellig: 'Onze papa'' Stephan 
is mede-directeur I eigenaar van 
het 90 jaar oude familiebedrijf 
'Gebroeders Nies Vouwkartonnage 
BV in Deurne. Zijn hobby's zijn 
motorrijden, film, maar vooral 
carnaval, een passie die hij deelt 
met zijn vrouw Stefanie. Hun 
motto voor carnaval 2003: 'Makt 
oew aige mi de carnaval nie druk, 
springt oit oew douwes, dan kan 't 
nie mir stuk.' 

Voor de nieuwe prins zich aan een 
volle residentie toonde namen de 
Peelstrekels afscheid van de prins 
van vorig jaar: Prins Johan 1 (Ver
haegh), zijn prinses Elly en de 
kinderen Janneke en Willem. 
Johan treedt toe tot de raad van 11 
van de Peelstrekels. Ook nieuw in 
die raad is Frans Strijbosch. 

Er werd afscheid genomen van de 
bestuursleden Kees Brood (oud
penningmeester) en Coen van den 
Berkmortel. De raad van 11 leden 
Marco Bije en Willem-Jan Til
borghs hingen hun steek aan de 
wilgen. Raad van 11 lid Patrick 
Proenings, die onlangs op 33-
jarige leeftijd overleed, :werd her
dacht. 

Jubilarissen waren er ook: be
stuurslid en oud prins Ad Welten is 
vijf jaar bij de Peelstrekels, evenals 
Han Wouters van de raad van 11. 
Mies Martens is aan zijn tiende 
jaar als raad van 11 lid .bezig. 

Hoofdsponsor van de Peelstrekels 
voor 2003 is advocatenkantoor 
Goorts & Koppens. 

Nardje en Miep (Ron pssendrijver 
en Heidi Ossendrijver), zijn het 
boerenbruidspaar voor komend 
jaar. Het was voor de eerste keer 
dat de bekendmaking ván het boe
renbruidspaar gecombineerd werd 
met de prinsonthulling. ~et b6e ~ 
renbpiidspaar runt een bakkers
zaak in het Deumese kerkdorp 
Walsberg. 
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Bij inlevering van deze 
adverte.ntie ont:"angt u bij 

aankoop van een fotocamera: 

~ •camera'5 boven 100 euro en 

DN'R 
'""·--········--················.·· geldlgt/mc11rn11\111I fl/71ft. Kerk§traat B 

"" 5751 BH Deurne 
F <.::> T c:::> tel. 0493-353/Di! 

Voor timmer- en metselwerk, nieuwbouw en renovatie· 

Mi de carnaval "bouwe" wai dur un schon (isfe van ! ! 

vvvvvv_j kse ure> pe_ n 1 

~tr~ ~t?h~u~~n Dödi~ 

tijd~n~ a~ ~ 

• ~ CAJ:tJ'(jrV.AL'?+- . 
. "' 

~ { . 

Restaurant "Hof van Deurne" 
Haageind 29 ' 
5751 BB Deurne 
Tel. 0493-312141 
www.hofvandeurne.nl 
E;mail: info@hofvandeurne.nl 

Stationsstraat 27 - Deurne 
Tel. 0493 312091 
Fax 0493 322600 

Kluisstraat 1 - Helmond 
Tel. 0492 538401 
Fax 0492 564909 

Koningsplein 2 - Asten 
Tel. 0493 691560 

Bedankt en tot :.ien ' 

. ' Mortel 
' 

~ , "-~ iri~k ~ wer · t:n & Poorten + 
\}j . 

Haspelweg 33a 5751 JH Deurne 
Tel. 0493 • 31 06 66 Fax 0493 • 31 45 49 

Mob.: 06 " 51222997 7
' 

~&~~ 

7~21 

' 5751 ~ 'D&U~& 

7el ()()3/ (())493 - 3126()6 
?u. ()()3/ (())493 - 311303 

~ 

&-11141t: ~@~~4' ?r•···~ 

tel (0493) 32 03 9-VGR.ü' 
Berkenstraat 26 Dt s.lwvvrwl'Y'-
5753 GK Deurne 

richter 

~!!N 
TAPIJT 

VINn. 
MARMOLEU 

LAMINAAT 

GORDIJNEN 

RAAM DECORATIE 

~;:::::,-:@;;:::;:ro [}[)W]~~ill~D 0~[}]®~[!)~[]~~[3 
ZONNENSCHERMEN SCREENS RO.LUIKEN 
ROLDEUREN BINNENZONWERING "IORREN tel (0 31 60 01 
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44.JARIG BESTAAN DE PEELSTREKELS 

In mei 2002 hebben we middels 
een overvol weekendprogramma 
het 44-jarig bestaan van de Peel
strekels gevierd. 

Huis aan huis werd gratis een 
kleurrijk boek over de geschiede
nis van 44 jaren Peelstrekels ver
spreid, en de gemeenschap werd 
een standbeeld geschonken. 

Activiteiten werden er georgani
seerd voor jong en oud. Een kin
der- en seniorenmiddag, een reü
nie, een grootse feestavond m.m.v. 
Rob de Nijs. En niet te vergeten de · 
Caribien optocht met een groot 
aantal feestelijk en kleurrijk ver- · ~ 

kleedde deelnemers en mooie 
praalwagens, rondtrekkend door 
het centrum van Deurne. 

Een onvergerelijkweekend dat 
mede mogelijk werd gemaakt door 
de inzet van vele vrijwilligers en 
niet te vergeten de bijdrage van 
veel sponsoren. 

Iedereen hartelijk dank daarvoor, 
en op· naar 55. 

Leon Verdonschot 
Voorzitter com1nissie 44-jarig be-

··".>-
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Aannemersbedrijf 
1 

Kusters Deurne B.V. 
Tel.: 0493 - 319390Fax: 0493 - 323510 

H eddege .wa te onderhauwe
of te verbouwe 
dan kande gewoon 
op ons blieve vertrouwe ~ 

Vooral uw: nieuwbouw 
verbouw 
onderhoud 
bouwservice 

NVOB 
Nederlands Verbond 
van Ondernemers 
in de Bouwnijverheid. 

Schoenreparatie - Lederwaren 
Ad v.d .. Mortel · 

Stationsstraat 15 - Deurne 
Telefoon 0493-315768 

TIJDENS DE CARNA V ALSDAGEN GESLOTEN 

Café-Restaurant De Potdeksel 

Markt 4 Deurne 

Tel. 0493 313260 

1 

Vrijd.: Kommer & Kwijl 
Zat. Avond: Hollands Verdriet 

1 

Zondag: Feest voor, tijdens en 
de optocht 1 

I

l Ma. Avond: Verrassingsact. 1: 

Di. midag: matinee m.m.v. / 
Willem Spans 

1 
l_~ ~ ~~-D_L_a_vo_n_d_ : . ~S-enza . 

-==========================;' 
Tel&fOOO 0493·317487 

Ben Verhees 
Telefax 0493·317487 

Mobiel 06·5492<C779 

AWl.NL ~ees 
Uor glas- en schilderwerken 

0493-351175 ·1 

Alle medewerkers van Fotografie 
Mieke wensen u hele kleurrijke en 

fotogenieke Carnavals-dagen 
toe •••• Alaaaaf •••• Kerk!ltraat 6 5751 BH Deurne tel. 0493-353101 

•v~ 
Spoorlaan 51 

5751 JM Deurne 

Tel. (0493) 314682 
Fax. (0493) 316911 DE PEEL 

Die eet met smaak 
Heeft groot vermaak! · Inbouw al~ merke~ L.~G. IMtaUatîes. 

~--~- Uw 

ambachtelijke 

Bakker 

Milhezerweg 17 
DEURNE 

Tel. 0493 - 312715 

2 j~r · garant~. 
· Rijk$dilmSI wmiverkeer irkeml inbouwst1tion. 

Manders.·Autogas 
Vliei'dett$ewe198 
5753 AG Deurne 

tel. 0493 ~ U 96 53 
' ~ 

1 . • 

\ /il /eroe~ Smulders , 
! / MEUBELEN 1 
! 

Jeroen Smulden Meubelen bv 

1 Florijn 21 
1 
i 5757 PC Deurne 

\ Tel. 0493320314 

1 Fax 0493 320 309 ., 
SOLO 

J. 
See you 
at 
Solo 

Casuals for men 

Stationsstraat 1 5751 HA Deurne 
Tel. 0493 320501 

·················••[ "de fietsspecialist" 1 

' 1 

Mand ers 
Rijwielhandel 

c1~ 
~ -• 

Uw adres voor: 

Gazelle- en 
Giant fietsen 

~~ Stationsstraat 108 
Bt Deurne 312354 

Langstraat 140, 5754 PB Deurne 
L--:.........:---"'----Kolg•_n•8 s_1s•cs_o.um_• --' . •• Il •••••••••• 1111 •.Il • 

.--~~...--~~~~~~~~~~~~~~~~~----. 

• ~ jetten . · -~ ~ 
. technische installaties 

" centrale verwarming - airconditioning - luchtbehandeling 

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

Auto Daamen 

Auto Daamen B.V. 
Piet Mondriaanstraat 18 

5753 DJ Deurne 
Telefoon 0493-314800 
FàX 0493-32140' 

58 
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Gaande en komende mensen binnen de Peelstrekels 

.Twan van Doorne is per 2002 de nieuwe voorzitter. 
Interim voorzitter Christ Manders is als zodanig afgetreden en weer toegetreden tot het 
bestuur in zijn oude functie als vice-voorzitter. 
Coen van den Berkmortel en Kees Brood zijn afgetreden als respectievelijk bestuurslid 
en penningmeester. 
Carel van Goch is de nieuwe penningmeester. 
Binnen de Raad van Elf zijn Willem-Jan Tilborghs en Marco Beije afgetreden. 
Frans Strijbosch is de raad van elf komen versterken. 

Afscheidnemers, bedankt. 
Nieuwelingen, succes! 

EVEN VOORSTELLEN ... 

Mij is gevraagd om een klein 

stukje te schrijven in deze krant 
zodat carnavalminnend Deurne 
weet met wie ze te maken hebben 
als nieuw lid in de schijnwerpers. 
Mijn naam is Frans Strijbosch en 
sinds dit jaar toegetreden tot 
··stichting de Peelstrekels'". als lid 
yan de raad van elf. 
Ik ben geboren en getogen Deur
nenaar en gelukkig getrouwd met 
mijn vrouw Nelly. 
Samen hebben Wij twee kinderen: 
dochter Eilene van 14 jaar en zoon 
Roy van 11 jaar. 
Men zegt weleens '"de appel valt 
niet ver van de boom" en dat is dan 
ook de reden waarom ik een acue
ve rol wil spelen in het --Peelstre
kelri jk'" omdat mijn moeder name
lijk de naam van onze carnavals
stichtillg heeft bedacht in 1958. 
Daarnaast heeft mijn vader een 

actieve rol gespeeld in de oprich
ting van de 00Peelstrekels' ' en is dan 
ook een aantal jaren lid geweest 
van de raad van elf 

In mijn dagelijkse leven ben ik 
projectleider bij Philips en ben de 
laatste 3 jaren bezig met het reali
seren van de High Tech Campus in 
Eindhoven. 
Tevens ben ik in het vrijwilligers
werk actief als voorzitter van de 
'"Wijkraad Koolhof' . 
Met mijn gezin zullen we er alles 
aan doen om de komende jaren er 
een oergezellig carnaval van te 
maken, samen met .alle Peelstre
kels en -strekelinnekes. 

Alaaf, 
Frans Strijbosch. 

Willem-Jan, Marco, Coen en Kees bedankt! 

Nieuw raadslid: Johan Verhaegh 

Vorig jaar voerde hij het carnaval 
in het Peelstrekelrijk nog aan als 
Prins Johan L Dit jaar 'dient' hij 
onder Stephan 1 als lid van de raad 
van 11 . Het lijkt erop dat de 
wintersport het heeft verloren van 
carnaval. Johan is van 1961 en 
getrouwd met Elly. Ze hebben een 
dochter en een zoon Janneke (die 
dit jaar debuteert als dansmarietje) 

j en Willem Met de huidige prins 
'•% heeft hij de liefde voor de 

motorsport gemeen. 

Paranormale avond 

7-0, was getekend Jan van der Loo - Hosbengel 
Mie Rakels is te gast op de para
nonnale avond van de paranonnale 
hobbyclub 'De Zweefmolen'. Mie 

N'erzorgt een lezing met Bloemen. Jan van der Loo -Hosbenge/ matchwinner voor Barcolena in Champignons League 

Van onze man ter plaatse 

NAUW KAMP - De tdbunes 
zitten vol. Een kleine 90.000 
asocio's - de fans van Barcolena -
en 10.000 aanhangers van S.V. 
Deurne. Inzet: de Cup met de 
grote oren, finale Champignons 
League. De spelers betreden het 
veld en het geluid zwelt aan tot 
orkaansterkte. 
Vooral wanneer de jeugdige Jan 
van der Loo - Hosbengel het Yeld 
betreedt is de herrie niet meer te 

harden. Jan Yan der Loo -
Hosbengel 1naakte twee jaar 
geleden de overstap van S.V. 
Deurne naar de CF Barcolena en 
le\'erde de vierrnudig Nederlands 
kampioen een bedrag op van maar 
liefst 8 miljard euro. waannee 
gelijk werd geïnvesteerd in nieuwe 
kleedlokalen, een ligtribune en de 
spaarrekening. 

Jan van der Loo - HosbengeL de 
speler met het aparte shirt. Op de 
manchet van zijn linkermouw staat 

de hoofdletter J en op de manchet 
ter rechterzijde een punt. 
Daartussen is in een niet al te grote 
letter de volledige naam van de 
wereldspits te lezen. 
"Op je naam ben je trots en 

hoewel de sponsor van Barcolena -
Hebak Sneuks - tnijn naam af 
wilde korten tot NDLH heb ik 
mijn zaakwaarnemer opdracht 
gegeven het onderste uit de kan te 
halen en de poot stijfte houden" 
aldus Jan van der Loo - Hosbengel 
in een exclusief interview met het 

Weekblad voor Deurne -
Peel belang. 

.. . Scheidrechter Ignatio Sweetheart 
fluit af en het is direct Jan van der 
Loo - Hosbengel die de bal opeist 
en met een reeks om1avolgbare 
schijnbewegingen, op het S.V. 
Deurne doel afstonnt. Met speels 
gemak dirigeert hij zijn team en ... 

(wordt vervolgd) 

Bloemen is auteur van het boek: 
'Dacht ik het niet?' Samen geven 
ze een staaltje van wat mogelijk is 
als je maar bereid bent jezelf open 
te stellen voor het hogere. De en
tree is zoals gewoonlijk gratis en 
de locatie waar de lezing wordt 
gegeven wordt ook nu weer niet 
verklapt, zoals te doen gebruikelijk 
met alle bijeenkomsten van de 
paranonnale hobbyclub 'De 
Zweefmolen' 

Chipknip afgeschaft 
Ondanks een wanhopig mediaof
fensief en een investering van vele 
miljoenen euro's gooien de banken 
de handdoek in de ring: exit chip
knip. Wat in aanvang een succes 
leek te gaan worden is uitgedraaid 
op een fiasco . Uiteraard gaan de 
banken, evenals de pensioenfond
sen de geleden schade verhalen op 
de consument en worden de pre
mies voor de leden van de raden 
van bestuur opgeschroefd teneinde 
een extra prikkel te geven die uit
eindelijk moet resulteren in een 
aanvaardbaar alternatief. 

PODIUMTECHNIEK 
*Verhuur prof.licht en geluid voor elke toepassing: 

Festivals,oedrijfsfeesten,presentaties,bands,verenigingen 
* Fabrikant van geluidsystemen en flightcases 
* Installeren muziek/omroep/ontruimingsinstallaties voor kantoor en 

Fabriekspanden 
*Grote voorraad verhuurmateriaal:lOO KW licht (conventioneel en 

beweegbaar licht , rook , truss enz). 30 KW g~luid. 

' As ge ut nie verstoat 
is ut de 111oeite n ie 
dè ge proat ...... . 

OORWEG 2A 5752 PR Deurne Tel 0493-321669 Fax 0493-322322 E-mail info@flightcases-pro.nl 
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,-0.~Kg.tt 'R.!staltrq 
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JJ~D~~rte'' 
Geopend: 

Zaterdag, zondag en feestdagen 
Van 15:00 tot 23:00 uur 

Maandag t/m vrijdag 
Van 16:00 tot 22:30 uur 

U kunt alle gerechten ook afhalen MEGAPOOL BV (215) 
SCHUIFELENBERG 19 
5751 HZ DEURNE 

teL 0493 317593 
fax 0493 322778 

Oude Liesselseweg 20 - 5751 WP Deurne 

Telefoon: 0493 - 323633 

s 

HANDELSONDERNEMENING & 

LANDBOUWMECHANISATIE ~~ 

"v 

livè~a 
Vestingweg 3 ~,,,/ 
5753 PS Deurne 'f . 
Tel. 0493 • 312231 

Fax. 0493 - 319760 
, . , . 

' . ' . . . . ,' --- .... _____ _.6' 

www.lammersmachinery.com ~ --.... ._. __ ~...-...-
Stationsstraat 13 Deurne 

W"11cer OllllflÏllll.SIYI & 1t( 
Postbus 65 
5750 AB Deurne 

Florijn 3 industrieterrein Rijt -West) 
5 751 PC · Deurne 
Nederland 

Telefoon +3 1 (0)493 314884 
Telefax +31 (0)493 311885 
E-mail info@walker.nl 
Internet www.walker.nl 

~ 
walker-

~ 

··f!t-'7con &trap 

Cordstrap B.V. - Deurne 

Postbus 315 
5750 AH Deurne 

Geyserstraat 4 
5753 RP Deurne 
Telefoon +31 (0) 493 320005 
Telefax +31 (0) 493 320115 

Wereldmarktleider in polyester omsnoering- en ladingvastzetsystemen. 

www.cordstrap.net 
reception_nl@cordstrap.net 
sales.nl@cordstrap.ne! 

• 1 

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

Cordstrap is al sinds 1965 toonaangevend op het gebied van eenmalig 
ladingzekerende en beschermende produkten voor handmatige toepassingen, zoals: 

• Cordstrap omsnoeringsystemen 
• Cordstrap ladingvastzetsystemen 
• Cordstrap stuwkussens 

cordstrap : 'dat staat vast! 

VAN HAM B.V. 

FLORllN 19 
5751 PC DEURNE 
0493-3124 3 

WWW.VANHAMAUTOS.NL 

TRVUJENDAAG 0r 

BOÉREBROËLOF 
-et!, qf!Pj he/J 111 k.I 

wm aan tea; tJI' ?.. 

haet VOn aJJes.". 
det kJejJÇ och a3r1 l&1 kJp wies s::f._ I 

BOÉREBRO{LOFSKLEIER T 
8AOLDERSESTRAOT128 - 077-3230820 
5923 AP \.f L.Oi8 fRJO<-(Privé)J8237().l{ 
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ZAAL 

·©e zlN""~~~ 7n 

Leny en Bert van den Eijnden Jos van den Eijnden 
Liesselseweg 183, 5753 PN DEURNE 

0493-313790 
www.feestwijzer.com 

Blasiusstraat 11, 5754 AS DEURNE 

0493-313470 
www.cafebrightside.nl 

Iets te vieren? Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden. 

Tijdens de carnaval bent u bij ons van harte welkom 
We wensen u een gezellige carnaval !!!!!!!f!!!!!!!! 

1 
KETTLER 

FREIZEIT MARKE KETILER 

KETTLER ... 

ZEKER WETEN 
DATJE 

GOED ZIT!! 
Kettler Benelux B.V. 
lndumastraat 18 
5753 RJ Deurne 
Tel.: 0493-31 0345 
Fax: 0493-3 ~ 0739 

wij. lopen graag op de zaken V~~ 

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

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

"......_ 
:J WILT U MEER INFORMATIE OVER DE DIENSTEN VAN ABAB? BEL DAN'ONS 

KANTOOR IN DEURNE-·AAN DE POORT 6, TELEFOON 0493- 327111 . .~::::::;;::';:::J 

.ABAJ3 l · ACCOUNTANTS - BEU>.S,TINQAOVISEUAS • JU_RISTEN _ • 

Profèssi-0neel in alle eenvoud F~~~;..~ 

ABAB Deu{ne. De Poort 6, 5751 CN Deurne. 

tel. (0493) 327111 fax. (0493) 327100 internet www.ebeb.ni 

~ 
---·- -- ·-------· --- ·-------~----·--t L-.-·-------w- --·---." .".-·-·-" -----:------···-:.::- ·-,,;.::.--··.-~ ... ;;;.-. - -=-~- .... - - -

f'»'-·~"J:-;I'/.,,,. I} ~ 1'/#/,,l/l"/;/l/l,1(i/ft/1'/l'/l.~/l/1'411'/l/l/l'/l/JiiTáldll'á"/.~ 

(ERE-STREKELS 1 
~ ~ 
i ~ 

~ * l 1. Willie Geerts ~ 
~ " i 2. Harrie Goossens ~ 
i 3 Hein Smeets ' ~ . ~ 

l 4. Frans van de Kerkhof ~ 
~ ~ 
~ 5. Gé Markhorst ~ 
~ 6. Willy Martens ~ 
~ 7. Jan Rakels ~ g t. 
' 8. Sjef Geerts · 
~ 9. Geerd Jansen 1 
~ 10. Marcel van Nunen 
~ 

~ 
~ .... /U.~~A/A.%.fi';.~~~--

Uw advertentie prijspakker? 

Een speciale commissie bekijkt de 
advertenties in deze krant. 

De carnavaleskste advertentie krijgt 
de prestigieuze wisselprijs 

D'n 

Namens het personeel 
van Gebroeders Nies 
vouwkartonnage BV, 
Een ALAAF voor onze 
cfrecteur Prins Stephan/, 

Prinses Stefanie en hun 
kinderen. 

·-
~~ 

~ ......... 
/· 

y ~ 
~ 

,~ 

,~ . 
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COLOFON 
Carnava/s/..Tant "de Pee/strekel" versch!fnt éénmaal perjaar in een oplage van roim 7000 stuks. De !..Tant is het werk van 
de commissie krant van stichting de Pee/strekels. Deze commissie is als volgt samengesteld: 

Hoofdredactie Belangrijk genoeg om te weten: 

1 

~~ 
~~ 

Ad Welten. Judith Ennenga 
Redactie 
Marius van Deursen, Marcel Kooien 

• Deze carnavalskrant bevat humor. 
Om u als lezer enigszins op weg te 
helpen hebben wij de humor ge
oormerkt, zodat u niet onnodig 
hoeft te bladeren. 

1 . 

Gebr. Nies Vouwkartonnage b.v.1 
Layout. /vonnge''Îllg 
Marius van Deursen. Marcel Kooien. Cor Brüggenwirth 
Tekenwerk 
Maarten Berk.:r.s 
Speciale projecten (,·oorkant, eigen advertenties, etc.) 
Cor Briiggenwirth 
Advertentieacquisitie 
Mies Martens. Marian Brood 
Fotojownalist 
~farius van Deur.;.:ri. 
Columnist & Jnteni~ 'S 

Gi:rard Geurt< 
Fl'eelance1'S 
Alle inzenders van stukj " 
Jonge helden 
Leden raad van 11. b<:stuur en overigen. 
Druk 
Dmkkerij "DJ.:ZET'. 

Reacties: Postbus 269 5750 AG DEURNE o.\'.v. "de Peel.
strekel" 
E-posr: i11fo@Jeelsrrekels.1zl 

• Ook dit jaar doet de Peelstrekel 
weer mee aan de prestigieuze kran
tenwisseltrofee Noord-Brabant. Dit 
jaar echter zonder mededinging. 

• Het is de 44st• Peelstrekel die u 
onder ogen krijgt. Met deze uitgave 
eren wij alle makers door de jaren 
heen en heffen het glas op allen -
wie dan ook en hoe dan ook - die 
hun beste krachten hebben gege
ven aan dit wonderlijk Peelstrekel
orgaan. 

Vat er inne op ons 
... Mèr vat nie d'n onze! 

Abonnementen Het is niet mogelijk een abonnement op de Peelstrekel te nemen. Woont u 
buiten Deurne? Dan heeft u helemaal pech gehad! De krant ontvangen op uw (winter) vakantie
adres behoort daarentegen \'Vél tot de mogelijkheden. Gelieve de kosten van heen- en terugreis, 
alsmede een Yeertiendaags yerblijf 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 onyerhoopt een geval Yan plagiaat in deze krant tegen het lijflopen, gelie
ye dan schriftelijk te reageren. U krijgt dan een nieuwe krant waaruit de gewraakte passage(s) 
yern ijdert is (zijn). Milieu De (stuk)gelezen Peelstrekel liever niet met het oud papier aan de 
\Yeg zenen. Gebruik in erpelschèllemèndje heeft de voorkeur boven het vouwen van papieren 
hoedjes / bootjes/ vliegtuigjes / etc. Tot slot Naast een bijzonder goed 2003 wenst de corrunissie 
krant u veel leesplezier en een prima carnaval toe! Oh. Ja! We zijn d'r ook op het internet, ons 
adres: www.peelstrekels.nl 

Ontwikkelen & afdrukken vanaf€ 0, 15 

www.melskens.nl 

> ~ 1:y'/JL, ~
,;;,·''' ~ ;~ ; '.fllti 
. , , ~ 

KETEL-en APPARATENFABR.ZEK B.V" 
Wattstraat 1 

Keuken geopend 
dagelijks vanaf 

10.00 uur 

5753 RK DEURNE 
TEL: 0493·352180 
FAX: 0493-352189 

www ... spalco".n 'I 
E-mail: mallOspalco.nl 

-€ '1 
. . 

.. ~ ... '. .. ~ . ~ 

i'riris Stepli~ri a ';, l.lrste 1 

/\1á.l<t ç>ew á.i9e mi de (á.fná.vá.I nie dn,11(; 
sprin9t öit Ç)l.,IW dç>1.,1wes: dá.n f(á.n 't nje m.ir St1.,1f< 

HOEBEN 
-=>-= ~ IFC. ...... ~-= 

Dakdekkersbedrijf A. Hoeben 

PANNENDAKEN 
LOOD- & ZINKWERK 
COMPLETE KAPRENOVATIE 
SHINGLEDAKEN 

Griendtsveenseweg 66 
5753 SB DEURNE 
Tel. 323516 I Fax: 399852 

1 

1 

1 

1. 

1 

1 

~-----------------, - -·-

Markt 8 
5751 BE DEURNE 
Tel. 0493 354418 
Fax. 0493 354271 VOOR BRILLEN EN 

CONTACTLENZEN 

~LLE DAGEN FEESI,,. 
~-

UWV AKOPTICIEN 

llM;l;ll.i 9_Pll@ 
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Alles moet altijd rijden. En wat dat betreft kunt u rekenen op 

Garage Verhaegh. Ook voor de verkoop van Renault Trucks 

rijdt u gewoon naar de Energiestraat... 

Energ iestraat 20 De urne te l. 0493 322 8S8 1nfo~ garageverhaeg h.nl 
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Prins Johan & Prinses 
Elly 

" 'n Prinselijk Paar mi 
unne volle'n accu " 

Weg zïn de dampen van het be-
. ·ende cross-gezelschap van onze 

Prins en Prinses. Die remsporen in 
de Residentie zullen zo. onderhand 
ook wel verwijderd zijn, denken 

~ wij . Weg zijn de zich steeds maar 
ierhalende vragen naar "Sierra 

a · e''. Prinses Elly kon er maar 
geen genoeg-van krijgen. Dank
baar zijn we voor de gezellige en 
sfeervolle momenten die we samen 
hebben mogen beleven. Vooral het 
'·verblijf" in huize Verhaegh staat 

ons nog stevig (nou ja ... ) in het 
geheugen. We danken het Prinsen
paar voor de erg plezierige Carna
val die we onder hun bezielende 
leiding hebben mogen meemaken. 
De familienaam schiep erwach
tingen . " en dat hebben ze beid n 
dan ook ten volle waargemaakt. 

Een woord van waardering ook 
aan het adres van Bestuur en Raad 
van Elf De samenwerking was als 
vanouds, 

Carnaval gaat verder en verder en 
ook De Hosbengels proberen we
derom hun muzikale steentje bij te 
dragen. 

Prettige Carnaval aan iedereen! 

*EREHOSBENGELS* 
1 . Maria van Hoek 
2. Cor Keeren 
3. Harrie Kuypers 
4. Jan Lichteveld 
5. Willie Knijnenburg 
6. André Schiks 
7. Hub van Doome 
8. Dirk Koster 
9. Gijs v.d. Broek 
LO.Willie Hoebergen 
l l .Rie Koster 
12.Henk Seuren 
13 .Kees Brood 
14.Piet van Ooy 
IS .Frans Hoebens 
16.Frans van Gennip 
17.Marinus v.d. Loo 
18.Mien v. Dijk 
l 9.Hein Smeets 
20.Jan Verheyen 
2 1 . Gé Markhorst 
22. Willie Bijsterveld 
23.Charles v.Goch 
24.Broer Verhuyzen 
25 .Piet te Walvaart 
26.Cees Bink 
27.Huub Jagers 
28.Peter v. Oosterhout 
29.Gerard Geurts 
30.Jo Dekker 
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 
40. Ad van de Mortel 

t 
t 
t 

t 

t 
t 

t 

t 
t 

t 

t 
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1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
1973 
1973 
1974 
1974 
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1974 
1975 
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1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
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1993 
1994 
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1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
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·· D'n Dag van Y Perdje XIII 

Ad van de Mortel, 
Ere-Hosbengel nummer 40 

De stekker d'r uit 

Oud-minister van financien Gerrit 
Zalm gaat na deze verkiezingen 
een energieadvies bedrijfje begin
nen. De oud minister zegt op di
verse elektrische terreinen goede 
bezuinigingsvoorstellen te hebben. 
"Eigenlijk is het heel simpel," zegt 
de oud-bewindsman, "Door de 
stekker uit alle apparaten te trek
ken wordt bijzonder veel energie 
bespaard." In energiekringen wordt 
wat lacherig gedaan over dit sim
pele advies. Een woordvoerster 
staat ons hikkend te woord: "Die 
Gerrit, ik wens hem alle stekkerte, 
uh". sterkte. 

Ik heb ·r daoge laang nie van gelè
ge. Unne Prins van de motercross, 

· die herrieschuppers mi dien bezie
nedamp. 
En dan doen ze dè j'ok nog baaj 
maaj in de buurt, doar in Leissel 
baaj ' t Vrèek 
Ik kreeg gin scheut verse leucht en 
de stank waar nie um te harde ..... 
Hoe kanne ze naw zo iemend an
wcze um Prins te worre. 
Naw joa, ik ben zeen gestink 
minstes driej mond kwaajt ge
weest, mèr dè j ' is dan ok 't innig
ste compliment dè j ' ik hum kan 
gève ... 

Die Hosbengels zin mi Camevals
zondig ok wir · s op pad geweest. 
heb ik gehemd, mèr ik zal uw wel 
vertelle dè j ·ik dizze kèjer, zelfs as 
ik stikkes gezond waar geweest 
(zie de twèlfvurrige Pilstrikkel
kranle, redaksie), hil zeker nic 
waar meegegoan. 
Die V'n Ham van Suzoekie ha wir 
de eer en ik heb · t hum gèr ge
geund. 
De nèjen Erehosbengel waar na
melijk Ad van de Mortel .. . en die 
duu in lèèr. 
Ge snapt wel dè fik doar liever nie 
kom, ik haaw vurloupig meen vèl 
an meen aige ..... . 
Ad hi al heil veul joare de meziek 
verzörgd vur de Pilstrikkels en dus 
is ie al dikwels baaj de Hosbengels 
moete komme um geld te betoale 
en ge wit dè dè mistal nie mee
vèlt ... Haaj hi dè steeds heil goe 
gedoan en doarum ware ze baaj de 
Kepèl zo blèje dè ze baaj hum de 'n 
firtigsten Erehosbengel hebbe 
ungehange. 
Haaj hurde en zaag ze trouwes al 
laang van tevurre ankomme, want 
haaj wont bove in un hois, wor 
haaj hil Deurze kan overzieje ... 
Ad en zeen vrouw Sjan vonden ' t 
wel plezierig dè ze in ' t zunneke 

Proost! & ProficiAD & Jeanne 

wiere gezet en ze zeen dè de me
ziek ok schon waar. 
Ad is nameluk ö~ hi~ muzikaal., 
haaj kan no twèje moate al bekken 
speule en 't schonne is dè tie die 
denger dan ok nie mir afgift .. 

' s Middigs liet de nèjen Erehos
bengel zich uitbundig toejuiche in 
de· n optocht. 
Zön twintigduuzend mense hebben 
nör hum gezwaaid, en haaj terug. 
En haaj bleef steeds zitte baaj zin 
''nèj vriende", 't volk hi minstes 
gedaacht dè 
·run nèje Camevalsvereniging 
waar opgereecht, mi Atte as Prins 
en de bekkes as scepter .... 
Haaj kan ' r wa van dien Ad, weel
de ge ök soms erenhosbengel wor
re, goa dan mar baaj Atte in de lèr, 
die lèrt 't aw wel ... 

Hoe gi ' t trouwes mi dien gruun
tenboewer, is ie naw veurzitter of 
nie ... en zo nie, wie wordt 't dan, 
dien inne mi dè badmutske op 
soms, ut is toch nie wor zeker. 
"t is te hope dè fie zinne kop bove 
watter wit te haawe, want Cameval 
is mistal un heil nat -fist. 
Ik bliejf ligge hiejr ... dien aawe 
Prins Johan zal zich nog wel 's 
melde hiejr in Leissel mi zeen 
gestink ... 
Knappe jonge as ie dè mèjer duu 
as ikke 

Janet 
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Brood & u'!n Ewijk ... 
... mi 'n goet neUS VUT oew geldza'ke! 

Het hele jaar steken wij als accountant en 

belastingadviseur onze neus in andermans geldzaken. 

nop slot. 
'n paar dage 

1 houden we 
met carnava 

Maar 

de deur 

Dan lopen we gewoon onze feestneus a2ttewa ""-~ -
,.,_- .. ,,,...... 

k 
,,,,,,,,.,, 

en ma en veel pl · 
,-"'" ~ ezzer. Als we zijn uitgefeest kunt u vanaf 

aswoensdag weer op 

~ n z e 'brood'nuchtere cijfers rekenen! 

Brood. van Ewijk 
:a-c...:: Il\ irtintan tll> 

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

Ho/straat 24 5721 BB Asten Tel. 0493 691814 Fax 0493 696767 
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