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Bakkerij van Ham 
Markt 11 Deurne 

049314498 
info@bakkerijvanham.nl 

. Vrijdag: 

Zaterdag: 
21 febr.04 

•.....•••...•........••••.....•..•••.•••.... .....•••..• 
Maandag: Carnavalsontbijt om 11.00 uur met medewerking ..•.•.• 
23 febr.04 Rosenmontag en Muziek. In het bijzijn van Prins :4fü:~ 

Peter d1n Urste van de Pee/strekels en zijn gevolg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- - ~~ 

Dinsdag· vanaf11.oo uur ZULTKOPPENDAG. if@:ff~ 
• ~ ~~ ~y 

24 febr.04 Krentemik1 roggebrood mi zult en hanebillen ~ J\:::JEJ,:iJiK ~ 
m.m. v. De Prins en D1n Biels 2004. · 

Arte di Granito BV Nedertand 

e-mail ·info@àrtedigranitn.nl 

www .artedigranitn.nl 

Vur un goei blad van stein 
allein bai de bittere keukezake 

!~ 

Nico :Jacobs . 
Helmondseweg 66 

tel: 0493-314608 fax : 321457 , 

Bij elke hap proef je het vakmanschap! 

\ l 
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f"R,INSELJJKE INFO 

PriA'WPet:er I w42jcu;c,y (25 ~ 
1961 ön1102.30 u.ur. Z(,(!/óólv-d,e

hór~ verder iNll~ kY~), 

et'\/ ~Yó1M,tJiL wr.e1:' C~ VCNt11 d,e

Weijer (14 ~ 1963). s~ 
hebbert;~d,y(,(!/~~ PCUALVCNt11 
14, L~ VCNt1113 et'\/ I~ VCNt1110. 

Pet:er w ailf LAN\á' dired:eur 
pr~~ifVe+'\/VCNt11 

'Boer-~Veurt'l.e1 verder w hij 
Vóór~er VCNt11 de-dcrp~cuuL 
w~~ z if Y\/ hóbby'l' Kif Y\/ 

mhtorrifdewe+'\/t"~ tlif wUCL
v~T~Veurt'l.e1 de
Lcu1deli/k,e,, ver~ VCNt11 
tleideruit'erl' et'\/~ iNll de
oude-rraaà-VCNt11 het: St. WillibYortL 
Gy~Veur~ 

C~werkt:plM"tt"IA'ne/~ 

~rcá"i,ef niedeMJer~ VCNt11 
®~~~Pr~~~® 

k<MY VCNt11 het: Ki+1d.,e,yv~i,eMJe,,y"/<, 
W~ft et'\/ W ~etarw VCNt11 -
hobbycl«b-de-K~. z~w 

Uil- VCNt11 ~ oude,y-yac;uL J CNt1I VCNt11 

'Br~ t"~Veurt'l.e1 

~rncl.«b-W~ft, ~ wer~oe:p 

C(;U"'Jl\.CW~Ux:ht et'\/ 

verk.ee,,-ibr~. 

PCUAL w et'\/ rijdt' 
pcu;c,y~ L~ !fJeelt' ~et'\/ 
~e+'\/W bij lt"r~ I~ 

rifdtp~ e+'\/!fJeelt'klarihiábij ~ 
K~~tlarrn.ó"f\.le,.Veur~ 

Orwerw~ j<N' av Wl..CU!' wei~ 'heeJ; orwerwacht-we.ycl- av 
eet'Vpet<M'" ~~door ee-ti-vert~oor~ VCW'V 
de--P~v~ov~~ m.et" de--vv~of [}v-e.y let;'yvoor v~ 
o-m.Pv~ Carn.cwcil200'+ t'e--wordew. lvtá' ~omhelii ~ 
~er' t'oettt ~Y uit:~ 1Jjrv~ tl00t kv · ~~ náw 
t'oc,h, ~ niee1'\I t'et"f?Ajjt: . 
tlá' w~ voor mij ru«:uu.rly1v wei eet'\!~ eeY om; ci4-Pv~ VCW'V 
de,-p~y-~ g-eNV~t'e--WOY~ l1UUiU'" t'oc,h, ~ ÛV Wat" 
~ifcl-~ N<N'vf:fp beracui-hebbe-wmijrvvvouw C~ 
et'\; av ~et'\! om; de,- ua:~ cuuvt'e-- ~et'\; au jet<M'" m.et" 

de--ccu-n.cwcc,.l; vüorop 'te--~ et4-W~~ Pv~ e-fllPv~ uit: 
ha- P~vekclri/lv. 
V cvnetf~ ~ brcike!Y\/e.y ffJ~t"ifdeM!cuuv. Voor~ 

je-- ha-~ w ha- clr~ lttt v~ ~et'\! ~et'\! er' cU'levle-V 
~~et'\! et'\!~~ wordew. Ev breeU- eet'Vt"ifcl- cuuv ~ 

je-- de,nkt- ~ha- op je--~ ~etat"t'e-- ~et'\!~ ha-voorcuuv 
lttt je-- »t.Ond, l1UUiU'" je-- Wl..CU!' e.y niet" OVet" pvat"e-t'\I. R~Lft 
V~et" ~e1Y'Otnt~We-t'\IV~et" ~ 

ont'nwet"~ plaat-~ 

Vit' ~t'erwyt ~ ~ m.et" ccu-n.cwcc,.l; ~ w 
behcil.Ne--ha- ~u,u,r VCW'V de,- CCU-n.cwcUwet"~-ff' m.et" ~ 

vvijw~~ tlartft'~ le,ulv oo1v om;t'e-- et"Vet-re-t'\I w~ 
~ ~ ~t'e--wá'e-t'\I wf,e,, de-- rûe«we--pv~ word;t 
t'erwyt jij ha- ci4-eet'V VCW'V de--w~ ~ weet;: 
C~e-t'\I {]v~ ~met'~ ~e-t'\!Pcui4 . Lucie-et'\! 

I~ ~ uit:e.y~e-- ~ doe.t'V om; ccu-n.cwcc,.l; 2001+ ~ m.et" 

jfAllle,-t'ot" eet'\; woo:t fee,ft't'e-- ~ 13oerert;, Our~y et'\; 

bua-e-nluv, wij ~ jfAllle,- hierbij ciUe-t1/ ua: om; m.et" o-rw Wl.e€/ 

t'e--doe.t'Ve-t'\let" eet'\;~~~ e-w~eet'\;~~ 
ccu-n.cwcc,.l; VCW'V 'te-- ~ 
v~ lede.reet'\!: 

A~ !óf"e11' cuuv de-- kartt, 't' wcarn.cwetlr lttt pee4tv~ 
p(]d;r:v ~ (,(,\(} wCUM1:tfe-- meeA, .... .. 
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' Twan Kroezen Han Wouters Maarten Munsters Piet Adriaans Johan Verhaegh 

, 

DAG DATUM TIJD ACTIVITEIT LOCATIE 
ZATERDAG 24/01/04 20.00 Rondom de Prins Residentie . 
ZATERDAG 31/01/04 19.30 Klotgemul Residentie 
ZONDAG 01/02/04 13:30 Receptie Residentie 
DONDERDAG 05/02/04 N.n.t.b Hometrainer fietsen Gerardushuis 

Mies Martens 
ZATERDAG 07/02/04 13.30 Seniorenmiddag Residentie 

19.30 Klotgemul • Residentie Frans Strijbosch 

ZONDAG 08/02/04 19:30 Klotgemul Residentie 
WOENSDAG 11/02/04 21.30 ECHO 

. 
Gerardushuis 

DONDERDAG 12/02/04 19.30 Bejaardenavond Nieuwen hof 
ZATERDAG 14/02/04 19.30 Gala-avond Residentie 
ZONDAG 15/02/04 14.30 Activiteit Walsberg I n.n.t.b. 

19.30 Gala-avond Residentie 
VRIJDAG 20/02/04 20.30 Kommer & Kwijl KROEGEN MARKT 

ZATERDAG 21/02/04 13.30 Kinderbal Walsberg Gerardushuis 
14.30 Sleutel afhalen Markt/4span 
19.30 Receptie De Heikneuters Hofke v Marijke 

' . 20.45 D'n Biels Stationszicht 
22.00 Hermeniekusbal Residentie 

ZONDAG 22/02/04 13.30 Aanvang optocht 1 

16.45 Prijsuitreiking kinderen Residentie 
20.30 Prijsuitreiking volwassenen Residentie 

Petro Leijsten MAANDAG 23/02/04 12.30 Rozenmóndeg Kroegen Markt 

14.00 Rijtven Rijtven 
Klaas Vogel 

- 15.30 Nieuwen hof Nieuwenhof 
16.15 Activiteit Walsberg Gerardushuis .. 
17.00 Cafébezoek Potdeksel 
19.45 Cafébezoek In den Sleutel 
21.15 Thema-avond Residentie 

DINSDAG 24/02/04 11.00 Ukkepukken Bal Residentie 
12.00 Zultkoppen Stationszicht 
14.30 Boerenbruiloftstoet hàlen Gerardushuis 
aansl. Via Nieuwenhof naar Markt 
aansl. Boerenbruiloft Residientie 
21.00 Carnavalsbal Residentie 
23.00 Sluitingsceremonie Residentie 
23.45 Verbranden Strekel Residentie 

~ .. , 

00.00 Afsluiting Residentie 
ZONDAG 07/03/04 13.00 Foto's kijken voor iedereen Stationzicht 

,1 

Henny Manders 

J 
) . 

t { 

Jeroen Ennenga (B) Twan van Doorne (B) 
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VLEVEKA BV 

IJ - - ~ 

Antoine van Baars Keurslager BV 
Stationsstraat 20 · 

5751 HE DEURNE 
tel: 0493-312638 

E-mail:baarshv@technonet.nl 
Www. vanbaarsdeurne.keurslager. nl 

Molenstraot 69 - 57 51 LC Deurne 
Postbus 360 - 5750 AJ Deurne 

Tel.: 0493 - 351 851 - Fox: 0493 ·- 316 533
1 

Internet: www.kantoorvandemortel.nl 
E-mail : inlo@kantoorvandemortel.nl 

orkest 
de LightStars 

Boerenb D.e u r n e Autobedr~f van Ham 
Jl...J 4 I\.t # llJÎJI .11 t )jlfi {: 

Florijn 19 
Weekblad voor Deurne 5751 PC Deurne 

~t~ Tamoil tankstation 

Groene winkel 

î]i\ Praxis Oeu 'rne· 
"UW 

Tel 0493-312493 

ln-ve~oop- onderl1oud -ap~ ~eu~n~ 

Boereiibond ,.Deurne ·· mf.rAN~AM I, Nl 
Meer d~n 100 Jaar jong én slagvaardig 

18; BOERENBOt;io DEURNE:. 

Stàtionsstraat 122 5751 HJ Deurne Tel. 0493 328100 
Fax 0493 328111 e-mail: info@boerenbond-deurne.ni 

Schildersbedrijf COOLEN 
GLAS VERF BEHANG 

TEVENS VERZORGEN 

WIJ UW INLIJSTWERK 

A. Reddingiusstraat 22 - Deurne 

Tel. 312426 

• 
co 

van den akker b.v. 
1cleaning & inspection services 

Dubloen 7 - 5751 PX Deurne 

tel. 0493-313458 
fax. 0493-317535 

www akkercis. nl-info@akkercis.nl 

Accountancy & Ffacalite,iten 

1 - ---------~---~-----------------. -·--··--·----·--·----·-----·--·cc------------
--~----------------- ------------
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.De preses Twan Van Doorne 

Wanneer ik dit stuk voor onze 
Peelstrekel schrijf is de prins

. onthulling ' 'oor de l>rins van 
2004 net achter de rug. 

Wat was het nat op de Markt, wat 
was het spectaculair en wat was de 
inbreng van de onthullingscom
missie goed. Niets was aan het 
toeval overgelaten. Wat was de 
medewerking van de Gemeente 
formidabel. Wat hadden we een 
prachtig podium voor ons publiek 
Wat had de PRICIE een ludiek idee 
met hun partytent annex bierlo
kaal. Wat was het programma kort. 
duidelijk en fijn om te volgen. Wat 
was het programma toegankelijk 
voor iedereen. zonder kosten of 
verplichtingen. Wie alleen wilde 
kij~en en genieten kon dat Wie 
daarna nog de nieuwe prins en 
prinses wilde feliciteren kori dat en 
wie dan ook nog een pilsje of wat 
anders wilde driiiken kon dat ook 
Das voor elk wat wils en zeker 
voor herhaling vatbaar. Wellicht 

moeten we volgend jaar toch een 
worst naar de Clarissen brengen 
voor wat beter weer. 

was het dinsdag 24.00 uur, tijd om 
de pop te verbranden, Wij zullen 
jullie nooit vergeten. 

Stoutste dromen Medewerkers 
Eigenlijk ben ik met mijn verhaal Verbazingwekkend is het hoeveel 
al te ver, want in deze krant komt mensen, allemaal vrijwilligers, er 
een verslag van het Prinsenjaar van bij cara.aval betrokken zijn. Vele 
Prins Stephan 1 en Prinses Stefanie handen maken licht werk en ma
en hun kinderen Sander en Marly. ken er iets moois van. Het niveau 

1 

Een jaar voor hen om nooit meer te-- en de uitstraling worden ieder jaar 
vergeten. een jaar dat achteraf veel .nog beter en je denkt iedere keer 
te vlug is gegaan, zo blijkt maar het is al zo goed wat er gepresteerd 
weer lekker is maar een vinger wordt Dankzij al deze mensen die 
lang. In jullie stoutste dromen had belangeloos hun steentje bijdragen 
je niet kunnen voorspellen welk~ _ kunnen.we het programma voor de_ 
activiteiten er allemaal op de rol ' prins, de prinses en alle andere 
zouden staan. Al ben je een ras- mensen van Deurne zo veelom-
echte carnavalsvierder dan nog '· vattend en van hoge kwaliteit ma- . 
blijkt het nu na zo'n prinsenjaar ken. 
veel meer te hebben ingehouden 
danje van tevoren had-kunnen 
bederil<en . 

Ko;nmer & Kwijl, Gala- en 
Kl~tgemulavondèn 
Neem nu bijvoorbeeld Kommer en 

Respect Kwijl, ieder jaar 'willen er meer 
Voor de programmamakers komén artiesten meedoen, ieder jaat is de 
de activiteiten ieder jaar terug, belangstelling van Peelstrekels en 
weliswaar in een andere vonn en Peelstrekelinnekes groter. De ho-
met andere mensen maar voor reca op de Markt is er blij mee en 
jullie is alles nieuw. Je hebt het in . wil graag een steentje bijdragen. 
ieder geval eens van de andere De belangstelling voor Gala en 
kant kunnen bekijken. En vaak Klotgemul wordt ook ieder jaar 
meerdere keren, kijk naar het klot- groter, de variatie bij de artiesten is 
gemul en de gala-avonden. Je staat groot, er zijn aanmeldingen te 
altijd in het middelpunt van de · over. 
belangstelling, in het begin wat 
onwennig, maar jullie groeiden in 
jullie roL Het hoogtepunt was 
carnaval zelf, jullie waren hele
maal klaar om te starten toen fa
milieomstandigheden roet in het 
eten dreigden te gooien. Na fami
lieoverleg'hebben jullie gelukkig 
besloten alles gewoon door te laten 
gaan. Door deze actie hebben jullie 
veel respect afgedwongen bij ons 
als Peestrekels. Geweldig. Te snel 

Strakker optreden 
Soms echter moeten er ook dingen 
veranderen. Zo zal er strakker 
opgetreden worden tegen alcohol, 
lawaai en skihutten in de optocht 
Liever een kortere optocht met 
meer kwali\eü dan een lange op
tocht waarvan iedereen zegt er 
waren ook wel leuke wagens en 
groepen bij. In de plaatselijke pers · 
is hier al een heleboel over ge-

Sleutelathalen 

Traditioneel worden op zater
dagmiddag voor de Carnaval op 
de markt in Deurne de sleutels 
van de zeven Prinsdommen der 
Gemeente Deurne door burge
meester Daandels uitgereikt aan 
de zeven Prinsen. Op deze wijze 
wordt symbolisch de heerschap
pij van Deurne en al haar kerk
dorpen in handen gelegd van de 
zeven Prinsen en wordt het 
startschot gegeven voor het Car
navalsfeest 2004. 

Deze prachtige happening start om 
15. 00 uur door het onder muzikale 
begeleiding betreden van het 
marktplein door alle Carnavalsver
enigingen van Groot Deurne, 
voorgegaan door hun Prinsen en 
Prinsessen. Daarna wordt een 
enorme Prinsencake aangesneden 
en rondgedeeld onder het publiek 

%1 

Ook worden door de gezamenlijke r 
Carnavalsverenigingen Peelneutjes 
en warme chocomel aangeboden. 
Ondertussen worden de Prinsen 
door het college van B & W ont
Yangen in het gemeentehuis en 
brengen zij een toast uit op een 
goede Carnaval 2004. Vanaf de 
Kiosk wordt voor een muzikaal 
intennezzo gezorgd. 

Vanaf ongeveer halfvier worden 
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 de Carnavals
vereniging is voorgedragen. 

1 Ter afsluiting van het programma 

Sleutelafhalen: 
zaterdag21 
februari. 
Aanvang: 
15.00 uur 

op de Markt verschijnen alle Prin
sen voor· de ramen van het ge-

. meentehuis of op het balkon om 
zich te laten toejuichen-door het 
publiek, terwijl een van de blaas
kapellen het alom bekende Graaf 
Walderzee ten gehore zal brengen. 
Vervolgens gaat het in een grote 
stoet naar de Vierspan, alwaar de 
Prinsen de burgemeester zullen 
onderscheiden om vervolgens 
gezamenlijk te proosten met grote 1 
p~_lèn Prinsenbier. ~edere bezoeker 
knJgt een consumptiebon, zodat hij · 
of zij mee kan proosten op een 
goede Carnaval. Tot slot is er een 
gezellig samenzijn met veel mu
ziek door alle aanwezige blaaska
pellen. Kortom een mooi evene
ment om een keer mee te maken. 

schreven, en er blijkt ook bij de 
deelnemers begrip te ontstaan. Ik 
wil nogmaals iedere deelnemer 
oproepen zich aan de regels te 
houden en te bedenken dat je veel 
bijval van het publiek zult krijgen 
als er een mooie creatie voorbij
komt Wij staan voor kwaliteit, 
niet voor kwantiteit 

Veranderingen 
Het Harmoniebal heeft.vorig jaar , 
zijn laatste editie beleefd. De 
PRICIE zorgt voor .een nieuwe 
invulling op zaterdagavond. Niet 
zomaar. een'ïnvulling, maar een 
spetter~nde actit~ ! eit waar je gè-
w~est moet zijn. , · . 
Voortaan-willen we de prinsont
hulling houden op de 2e zaterdag 
na Sinterklaas: noteer dit vast in je 
a~çnda ~ 
B·estuur en raàd van elf zijn dit jaar 
veranderd: Ad Welten, Ad van de 
Mortel en Arjan Ahout namen 
afscheid van het bestuur, maar 
willen zich nog graag op een ande
re manier blijven inzetten voor de 
Peelstrekels. Arno Maas en Wim 
Kivits namen afscheid van de raad. 
maar blijven ook inzetbaar. Man
nen, maar vooral ook dames 
(Anja, Jeanne1 Marielle en Annie) 
bedankt voor jullie bijdrage al die 
jaren. 

Aan het bestuur worden (nog) geen 
nieuwe mensen toegevoegd. de 
raad van elf wordt uitgebreid met 

. twee mensen: Martien~hijssen en 
Jeroen van Lierop, zij zullen dit 
jaar alles-van dichtbij kunnen gaan 
volgen, mannen succes. ; 

Prinsonthulling 
Ondanks het slechte weer tijdens 
de prinsonthulling op de Markt 
konden we een nieuwe Prins ont-

hullen. wel niet helemaal zoals we 
gepland hadden, maar toch. Hij 
kwam tevoorschijn op het bordes 
van het gemeentehuis: Het is: 
Peter van Deursen uit de Walsberg. 
samen met zijn vrouw, Prinses 
Connie en hun kinderen Paul. 
Lucie en Ilse. Zij zullen komend 
carnaval de scepter zwaaien over 
het Peelstrekelrijk Wij wensen 
hen bij voorbaat veel succes: laat 
.ie verrassen. 

Warm hart ... 
Een carnavalsclub kan niets zonder 
mensen en bedrijven die haar een 
warm hart toedragen. Afgelopen 
]aar gaf Goorts&;Coppens advoca
ten ons. een flinke zet mee. Zij · 
waren hoofc;lsponsor van de op
tocht. Vanaf deze plek wil ik jullie 
namens alle Peelstrekels bedanken 
voor jullie fmanciële steun. 
Gelukkig hebben we ook dit jaar 
weer een hoofdsponsor gevonden. 
tijdens de prinsonthulling werd het 
reclamebord van Stucadoorsbe
drijf Gebr. Yan den Heuvel ont
huld. Mede dankzij dit bedrijf is 
het weer mogelijk de optocl1t door 
Deurne te laten trekken. Sponsors 
zijn altijd nodig. iedereen kan een 
sponsorbijdrage leveren door lid te 
worden van de club van 100. 
Steun de Peelstrekels en wordt 
lid Yan de club Yan 100. 

Ik wil afsluiten met het motto van 
onze niemve Prins Peter 1 : 

Alle sores aan de kant, 't is car
naval in Peelstrekellancl, piktit 
gal/ie uw graantje mee. 

.. en alle Peelstekels en Peelstre
kelinnekes een grandioze carnaval 
200.i toewensen. 

: Twan van Doome. Voorzitter. 

Knapen Trailers BV Theo van Doesburgstraat 8 Deurne 

Tel. 0493 320330 Fax 0493 310728 

www.Knapen -Trailers.n l e-mail : Knape1~@Knapen-Trailers.ni 

r 
KNAPEN 

· ~ 
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SERVICE 

-
Tasmanweg 12 5928 LH Venlo 
Tel. 077 38 70 737 

'' 

't. 

BEDRIJFSWAGENS DEURNENENLO 

" ·Jan Tooropstraat 5 5753 DK Deurne 
Tel. 0493 · 31 33 72 

1 Truck & Trailer Parts Trading BV 

VOOR Ab UW 1RUCK EN· TRAILER ONDERDELEN 
Tasmanweg 12 5928 LH Venlo 

Tel. 077 46 78 495 Mobiel 06 23 22 80 18 

Oude Liesselseweg 7a l. 
. 5751 WP Deurne r 

1 

Tel. (0493) - 319991 l TOMASSA TENTEN 
G.~~"=7L7L7LJ 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-___j 

Harrie van der Putten 

Tweewielerbedrijf Wijnen U kunt bij ons altijd terecht voor: 

> Verschillende personenwagens 
> Bestelwagens De grootste keus - De scherpste prijs - De beste service 

Liesselseweg 122 
5753 PP Deurne 

Tel: 0493 - 310111 

Union 
Batavus 

> Luxe personenbussen 

St. Jozefstraat 27 
Telefoon 312494 

& w sa1e ~ 4 

Het adres voor al Uw 
carnavalskleding & 

attributen. 
Stationsstraat 88 

Waarom duur doen als het 
goedkoop kan. 

I\ \ 

Website: www.putten-verhuur.nl 

Exclusieve interieurs 

Maatkeukens 

Badkamermeubilair 

Garderobemeubilair 

Kantoor- en winkelinterieurs 

Tel. 0493 - 354845 

Hier had geen advertentie kunnen 
staan 
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V etlirre Medaille 
Door G. Strikkel 

In dit naagges1>rek hebben we aan de orde gesteld: 'Het hoe en wat van de Vetlirre medaille van de gemeente Deurne.' Deze wordt in 2004 voor de derde keer uitgereikt aan 
1>ersonen, die daarvoor door elke carnavalsvereniging worden voorgedragen. Deze medaille wordt dus tenminste 7 keer uitgereikt. 

Onze burgemeester, Gerard Daan
dels, is en dat is bekend, een recht
geaarde carnavalsvierder. Hij heeft 
daarin, weliswaar tot nu toe elders, 
zijn sporen verdiend. In ieder geval 
staat bij hem de sociale interactie 
rondom carnaval voorop. Dat be-

tekent voor hem dat hij niet alleen 
aandacht heeft voor diegenen die 
in de schijnwerpers staan, maar 
juist ook voor diegenen -en we 
kennen ze allemaal- die achter de 
schennen, bijna anoniem en ui
teraard belangeloos hun steentje 
bijdragen. Die mensen kennen we 
in alle mogelijke verenigingen en 
dus ook in de zeven carnavalsver
enigingen binnen de gemeente 
Deurne. 

Samen met zijn ambtelijke rech
terhand en de carnavalsverenigin
gen is gezocht op welke wijze daar 
het beste aandacht aan kon worden 
geschonken. Het resultaat was dus 
de thans bekende Vetlirre me
daille. Deze wordt dan toegekend 
aan een persoon, die daarvoor door 
de eigen carnavalsvereniging 
wordt voorgedragen. De uitreiking 
vindt plaats tijdens het sleutelaf-

1977 Piet van Dijk (t 1993) 
1978 Frater Francino 
1979 Corv. d. Broek (t 1983) 
1980 Piet van Hoek (t 1989) 
1981 Pater Rompa (t 1994) 
1982 Noud Huizing 
1983 Jan Lichteveld 
1984 Mien Valkenburg 
1985 Pieter van de Loo 
1986 Henk Bijnen 
1987 Cor Bruggenwirth 
1988 Sjaak Obers 
1989 All1ly Berkers 

halen op de Markt op carnavals
zaterdag. De verenigingen dienen 
voor de beoordeling uit te gaan van 
een aantal factoren zoals onder 
andere: nogal wat werk verzetten 
of verzet hebben, voornamelijk 
achter de schennen werkzaam zijn 
en veelal in de luwte. Bovendien 
dient het te gaan om een langduri
ge periode. Naar onze mening in 
ieder geval een goed initiatief. 

Carnavalsoptocht 
Net voor ons gesprek brachten De 
Peelstrekels naar buiten, dat het 
alcoholgèbruik tijdens de optocht 
wordt uitgebannen en dat wagens 
en dergelijke aan bepaalde eisen 
dienen te voldoen. Hij vindt dit een 
moedig en goed besluit Hij is er 
ook van overtuigd dat deze beslis
sing het imago van De Peelstrekels 
goed zal doen. Hij begrijpt best dat 
daarover op dit moment binnen 

1990 Peter van Oosterhout 
1991 Dirk Koster 
l 992 Theo Lokin 
1993 Leny Kuijpers 
1994 Martien v.d. Broek 
1995 Gerard Geurts 
1996 Hans Keeren 
1997 Fons Vullings (t 2000) 
1998 Toon Manders 
1999 Fridus de Wit 
2000 Ties Verbaarschot 
2001 Ger Achterberg 
2002 Gerard Verhappen 
2003 Piet Aldenzee 

bepaalde groeperingen discussie 
wordt gevoerd, maar hoopt toch 
dat De Peelstrekels de getrokken 
lijn zullen handhaven. Belangrijk 
vindt hij daarbij dat het vieren van 
carnaval en het plezier hebben met 
elkaar niet perse afhankelijk is van 
(overmatig) alcoholgebruik Inte
gendeel ook de andere deel-
ne( e )m(st)ers in de optocht moeten 
er plezier aan beleven, maar ook 
en vooral het publiek langs de 
route. Zonder publiek heeft een 
optocht geen zin. Met het publiek 
staat of valt het succes van een 
optocht. 

Het nieuwe carnavalsseizoen 
Het is hem opgevallen dat de laat
ste jaren op bepaalde tijdstippen de 
belangstelling tanende is. Hij wijt 
dit enerzijds aan het feit dat er 
door het jaar heen al zoveel te 
doen is en anderzijds er wellicht te 

weinig uitdaging in de activiteiten 
zit. Men zoekt nu eemnaal een 
uitdaging, spektakel en vooral iets 
nieuws. Een herbezinning lijkt op 
zijn plaats. Op ~it moment overlegt 
hij met de carnavalsverenigingen 
op welke wijze de gemeente Deur
ne en hij dus als burgemeester 
aandacht kan geven aan de jeugd
prinsen. Immers wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. Daarin 
past naar zijn mening ook bij de 
officiële opening van het carnaval 
ruimte voor de jeugd. Op welke 
wijze dit gestalte gaat krijgen, is 
nog niet duidelijk Vooralsnog 
gaan de gedachten uit naar aan
dacht voor de jeugd net voor het 
sleutelafhalen. 
Een goed, plezierig en vooral soci
aal Carna,•al 2004. 

1. Willie Geerts 
2. Harrie Goossens t 
3. Hein Smeets 
4. Frans van de Ketlchát 
5. Gé Markhorst t 
6. Willy Martens t 
7. Jan Rakels t 
8. Sjef Geerts 
9. _ G_eerd Jansen .. 
10. Marcel van Nunen 

Carnaval: UP of DOWN? 
Het heeft \Yeinig zin om mijn persoonlijke mening tot in detail te geyen yan Carnaval 2003. Iets zou ik er wel van willen zeggen nl. : 

Ons prinsenpaar Stephan en Stefanie - gezellig en goed gedaan met respect voor jullie houding: 
Hun kinderen - kanjers; 
Hun fa1nilie en vrienden - geweldig zoals jullie hebben meegedaan ook toen het allemaal anders liep dan venvacht; 
De feestjes er omheen - kei mooi; 
De ludieke feestjes eli. acties - dit is carnaval (denk ik) ; 
De Peelstrekels - het feestje stond er weer mede door jullie inzet 
De Dansmarietjes - doorgaan meiden; 
De PR!CIE en aanhang - nog meer samen doen lijkt 1nij schitterend; 
Werkers achter de schermen -wat is carnaval zonder hen? 
Club Yan Honderd - blijf ons steunen, we rekenen er op; 
Artiesten - het was mooi dus tot de volgende editie; 
Orkesten - zo moet het kunnen; 
Collega Carnavalverenigingen - meer samen, meer mooi, meer lachen en meer verbroedering; 
Sponsors - gelukkig kum1en we op u rekenen; 
Publiek - Daar doen wij het voor, en dat willen we graag blijven doen. 

Zomaar wat dingen om even bij stil te staan. 

Het lijkt allemaal goed en leuk maar helaas constateren we al enkele jaren dat Carnaval als volksfeest inboet. Is het 1nisschien te kostbaar geworden? economische recessie? hebben we het 
allemaal wel gezien? vinden we het nog wel leuk? willen we nog wel? Kortom allemaal vragen die ook bij ons als Peelstrekels spelen. Is het nog wel dat feestje dat we graag willen. In de 
jaren dat vertier elders slechts mondjesmaat aan de orde was stond Carnaval als volksfeest ergens vooraan in de rij van gezellige dingen. Het Boerenbal, Voetbalbal, Gehuwdenbal en ga zo 
maar door. Door de tijd is er wel het een en ander verandert. Er zijn meer mogelijkheden voor een groot publiek. En natuurlijk is het goed dat er veranderingen blijven komen. Ook wij 
proberen daarin mee te gaan. 

Wij als Peelstrekels hebben deze dingen eens kritisch bekeken en kwamen tot de conclusie dat vernieuwing niet àltijd verbetering is, maar stilstand te allen tijde achteruitgang betekent. 
Het komt er op neer dat we nieuwe ideeën uitbroeien en daar in het komende jaar alvast mee voor de dag willen komen. De Prinsonthulling op een andere manier en weer op de Markt van 
Deurne. Een betere samenwerking met Horeca kan leiden tot succes. "Samen sterk" is een eeuwenoud motto dus waarom niet voor Carnaval. Het aannemen van jonge raadsleden om 
daannee de doelgroep tussen 20 en 30 jaar beter te bereiken. Extra aandacht voor de Optocht om deze zo tot een hoger niveau te brengen. Als een skihut verandert in iets waar het publiek 
voor wil applaudisseren, hebben we veel bereikt. Thema avonden tijdens Carnaval in de residentie is een speerpunt waaraan we werken. 

Voor het publiek dat Carnaval viert moet het progra1mna aantrekkelijk zijn. De orkesten van topkwaliteit, de artiesten bij de Gala moeten bijna profs zijn, de artiesten voor het Klotgemul 
van een hoog niveau. de licht- en geluidsinstallaties moeten professioneel zijn, het biertje snel en lekker koel, etc. etc. Dat houden wij ons als organisatie voor, echter zonder publiek is het 
onmogelijk om dergelijke zaken te organiseren. Wij zijn blij dat we kmmen en mogen werken met veel vrijwilligers en Pro-Deo amateur artiesten die maanden lang bezig zijn om u zo 
optimaal mogelijk te amuseren. Blaaskapellen die proberen de vrolijke noot te brengen. Kasteleins die proberen het u naar de zin te maken. 

Wat ons betreft een grote hoeveelheid UPS. Samen met onze Nieuwe Prins en zijn gevolg moet het in 2004 weer lukken. Wat mij betreft, en in de hoop u tijdens het feestj e ergens te 
ontmoeten, zijn er dan voor het komende Carnaval geen DOWNS. 

Henny Manders (vorst) 
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• -e Boer enkamp 

" Off :Microcar tfeafer 
<Deurne 

45 - Km Auto's 

Garage Boerenkamp BV 
H. Mesdagstraat 1 
5753 DA Deurne 
0493-317816 

Y'f'!!.W,P.Q~rn.o.~9.mP.::Q~!J . rn . ~"nJ 

I 

. NSUS 
BEDRIJFSADVIES 

Molenstrqot 48 • 5751 LE Deurne 
Postbus 359 • 5750 AJ Deurne · 

Tel.: 0493 321240 • Fox: 0493 323770 
E-mail: info@occensus.com 

www.occensus.com 

,. 
t· 

' r 

Geopend: 
Zaterdag, zondag en feestdagen 

Van 15:00 tot 23:00 uur 
Maandag Urn vrijdag 

Van 16:00 tot 22:30 uur 

U kunt alle gerechten ook afhalen 

Oude Liesselseweg 20 - 5751 WP Deurne 

Telefoon: 0493 - 323633 

Vishandel Henk Bos 

natuursteen bv 

Maatwerk in: 

Graniet 

•Marmer 

~. • & Belgisch 

1 

· ·Hardsteen 

Daalder 11 
5753 sz 
DEURNE 

Tel. 0493 323232 

J.Kuunder 
1 

Garage-APK 
1 >'& 1..we e>• 
10493-314775 
luesselseweg 199 
5753PN Deurne 

1-Lr het betere schilderwerk 
>f. zowel voor binnen als buiten 

Maar ook voor 
alle glasschade·repara ties 

~ - -· ..,:'-' .,,·,... ·· - -:a. van 
~ Isolatieglas .::J _ . . ,,. .,,. _ -:a. 
·ï..: Gelaagd glas Î - ~veiligheidsglas~ -

11 ++ .+...... ~ . =-d } L!p~e~:.._.31 

Voor de lekkerste kibbeling Donder~ag 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 ASWOENSDAG VAN 10:00UTOT13:00 U 
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GALA-AVONDEN 
Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd een keur van artiesten naar de Vierspan in Deurne te halen, voor de Gala-avonden nn zaterdag 14 en zondag 15 februari 2004. 

Beide avonden worden traditiegetrouw geopend met een optreden van onze Dansmarietjes. Daarna geven de volgende artiesten acte de presence: 
Maarten van Brug met een compilatie van zijn eerdere optredens als Opa en Oma Ties, U en uw GSM ..• 

Gezellig uit! Robert nn Lamoen met een klets waarmee hij bij de Keienbijters in Helmond de finale bereikte en uiteindelijk tweede werd en 
Cees Vermulst die als opa in het bejaardenhuis weer van alles meemaakt. 
Als groepen verwelkomen we: 
Plek Plek en Spuit Elf, beide uit Helmond en De Noot uit Vlierden, u allen wel bekend. Zoals gebruikelijk wordt op één van deze Gala-avonden ook de Strekel van het Jaar bekend 
gemaakt. 

De presentatie van de avonden is in handen van Vorst Henny Manders de muzikale omlijsting wordt op zaterdag verzorgd door de Hosbengels en op zondag door de Vlierländer 
Muzikanten uit Vlierden. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren beginnen beide avonden om 19.30 uur; de zaal is geopend vanaf 18.30 uur . . 

Commissie Gala-avonden 

Strekel van het jaar 2003 

De altijd nieuwsgierige en fietslustige Piet Aldenzee werd tot 
zijn grote verbazing Strekel van het jaar 2003 

Het was weer zover. De bekende zaterdagmorgen van de kaart-;crkoop van het Klotgemul 
2003. Die zaterdagmorgen is reeds beroemd en berucht dus daar hoef ik hier niet verder 
meer over uit te wijden. Maar het was me gelukt, met mijn felbegeerde kaartje voor de 
zondagavond keerde ik gelukkig en tevreden weer naar huis. Voor mij betekent deze 
avond een goede start van het o zo geliefde carnaval, dus de babysit en de BOB geregeld 
en op naar de Vierspan. 
Eenmaal plaatsgenomen in de zaal, aan het zijpad natu~rlijk dicht bij de ober, kon ik nog 
even rustig rond kijken wie er zoal nog meer de zaal binnen kwam. Het leek wel weer of 

heel Deurne aan mij voorbij trok. Maar ik zat, dus de avond kon beginnen. 
Veel gelachen die avond, gelukkig, want daar was ik tenslotte voor gekomen. 
Wat dacht je van onze Elfstedendames, Zannik en Zever. Ik kan nooit meer een pinda eten 
zonder te vrezen dat mijn Oma daar de chocolade van afgelekt heeft. Of het mooiste 
dansmarietje ooit gezien van 2 Y2 Wat. En het gekeuvel van de dames uit het 
bejaardenhuis, zij lieten blijken nog steeds goed bij de tijd te zijn. Teveel om op te noemen. 
Dus een jaar later terug kijkend op deze avond, ben ik tot de conclusie gekomen dat het 
ook nu weer zeer de moeit~ waard was geweest. 
Mijn motto is dan ook : Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. 
Maar dit jaar zal ik het ·Klotgemul anders beleven, natuurlijk ook een keer vanuit de zaal 
maar vooral toch vanuit de coulissen. Doordat een aantal oude getrouwe, Bart Aarts en 
Henny Manders, gestopt zijn met hun werk voor de Klotgemulcommissie, zocht de 
commissie nieuwe leden. . 
Frans Strijbosch, lid van de Raad van Elf, en ik, Jet van Deurssen carnavalsmens in hart 
en nieren zijn de commissie komen versterken. 
We zitten volop in de voorbereidingen en dus kan ik nu langer als die ene avond van het 
Klotgemul genieten. Onder het genot van een drankje en een nootje werken we naar deze 
avond toe. De eerste artiestencontactavond hebben we intussen gehad en een ding kan ik 
jullie wel beloven, het wordt weer een avond om niet snel te vergeten. Iedereen heeft er 
weer zin in. Er is een groot aanbod van artiesten waarbij we ook een nieuwkomer mogen 
verwelkomen. Corry Donkers, in de Walsberg al wel bekend, zal ook het Klotgemul 
opluisteren evenals het Orakel die ook dit jaar weer van de partij zal zijn. 
Kortom vul je thermoskan en zorg dat je om 6 uur weer voor de deur staat op die beruchte 
en beroemde zaterdagmorgen. · 

Namens de Klotgemulcommissie 
Jet van Deurssen 

Voorverkoop K lotgemu I: 
Zaterdag 24ja1111ari 2004 
Clu h 1·a11 I 00 

10.00-11.301111r Vierspa11 
01·erige11 
11.30Ullr-13.0()11111' 
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lillen Van Bussel 

. Tel. : 0493-313117 
Tel. privé: 0493-314136 

St. Jozefstraat 77 
5753 AS Deurne 

HOEBEN -==-- -=:!!: --- -=-- ....... -==: 
DAKD E KKERS B EDRIJF 

Nieuwbouw- renovat ie-onderh oud 

AUTOWASSERETTE 
Uw. specialist op schadegebied 
Paul Gabrielstraat 14 
DEURNE - Tel. 0493 - 311063 

;( . 
• '.· t. 

'<.! 

~ . 
0 

* pannendaken *bitum ineuz.e daken 
*zink.lood -·en k operwerk * dakr am en 
"'dakkapellen *overst ek ken • t immer
werk *onderho udsco ntracten . 

G es s>ecialiseerd in renovatie 

Voor al uw tapijt, vinyl, laminaat, vitrage, gordijnen en binnenzonwering 
Bezoek onze showroom: Kerkstraat 32d in Deurne 

Griendt s'veenseweg 66, D eurne 
T e l ·ü4 93-3235 16 F a x:04 93-3998 52 

info@h o ebe ndeume .nl 

Openingstijden: Vrijdag 10.00 uur-21.00 uur Zaterdag: 10.00 uur- 16.00 uur 
1 

www.hoebend~urne.nl 

Pullshaw weet ..IJ ·~ 
f( ~t ~feesten! "= 

n 111~~ 
orgal)iseren : het standaard

feest . Wilt u meer weten over 

een feest dat anders is dan alle 

andere? Belt u dan voor een, vrijblijven

de afspraak. 

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

tel (0493) 32 03 9;.GRü·~. ~-N 

L · -tf1NWS 
Berkenstraat 26 
5753 GK Deurne 

Dt , slwvvrwrrv uy vt. TAPIJT 
VINYL 

ZONNENSCllERMEN SCREENS ROLLUIKEN 

MARMOLEUM 
LAMINAAT 

GORDIJNEN 
RAAM DECORATIE 

ROLDEUREN BINNENZONWERING HORREN tel (0493) 31 60 01 

Postbus 65 
5 750 AB Deurne 

Florijn 3 (industrieterrein Rijt -West) 
5 75 1 PC Deurne 
Nederland 

" 

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

Geen ldus te zwaar • 
• Voor al uw hout en plaatmateriaal 
. Diverse soorten meubelpanelen 
. Wand- en plafondbekleding 
. Hang- en sluitwerk 
. Tuingereedschappen en tuinafscheidingen 

. Verven, beitsen en lijmen •· · ·,. , 
Carnavalsmaandag en 

-dinsdag gesloten '
1 

SNELLE LEVERING - LAGE PRIJZEN 

HOUTHANDEL HOI ,TEN BV 
Veldstraat 37 - Deurne 
Tel. 0493 312346Fax0493 316917 
E-mail: holtenbv@tref.nl 

kapsalon 

" HJppy Hair" 
voor jong en oud 

Ingrid van Bakel 
T rimpertstraat 12 

5752 AN Deurne Walsberg 
Telefoon 0493- 32 33 27 
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Wist jij dat: 

• Het Carnavalsdinsdag - 24 
februari 2004 - weer Ukke
pukkenbal is? 

• 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 

• Je met prins prins Peter 1, 
Raad van 11 en dansmarietjes 
de polonaise 

kunt lopen? 
• De dansmarietjes dan ook 

voor jullie zullen optreden? 
• Er weer een grote tv -

bekendheid zal zijn? 
• . ' Het een hamster is die Hamta-

(o heet muil e "' u ""' -

• Die jou graag een pootje wil 
komen geven om ongeveer 
11.45 uur? 

• HET DAAROM GEWOON 
ECHT DE MOEITE WAARD 
IS OM TE KOMEN? 

Ouders opgelet! 

Kleurwedstrijd 
Ook dit jaar is er weer een 
leuke kleurplaat die op de 
basisscholen in tiet Peel
strekelrijk wordt uitgedeeld. 
De mooiste ingekleurde 
tekening wint een prijs. Als 
je wint mag je tezamen met 
de Burgemeester de optocht 
bekijken op de Markt. Aan 
de slag dus voor deze unie
ke kans! Uiter1ijk donderdag 
19 februari a.s. krijg je te 
horen of jij één van de ge
lukkigen bent. 
Alle ingeleverde kleurplaten 
zullen dinsdagmorgen met 
het Ukkepukkenbal ten-' . toongesteld worden in de 
Vierspan. 

Kinderoptocht 
Informatie over de kinder
optocht vindt je elders in 
deze carnavalskrant. 

De afgezette ruimte is alleen bestemd voor kinderen! Wij 
vragen de ouders om begrip te hebben voor dit besluit en 
om hun medewerking te verlenen. 

' 
www.woonservîcewînkel.nl 

/ 

GORDIJNEN 
ZONWERING 
VLOERBEDEKKING 

De WIK 

Wij als Wikkers en Wikkerinne
kes willen jullie van harte be
danken voor de geweldige mid
dag die wij met jullie Prins en 
Prinses hebben mogen.vieren. 
Door omstandigheden hadden 
jullie dit jaar geen eigen mu
ziekkapel bij, maar dat werd 
ruimschoots opgelost door onze 
diskjockey en de muziek die 
jullie mee hadden genomen. 

Helaas was het niet zo druk, maar 
jullie als carnavalsstichting de 
Peelstrekels hebben er alles aan 
gedaan om er een groot feest van 
te maken. 
De dansmarietjes hebben natuur-

~ lijk ook hun beste beentjes voor 
gezet en wllen dat hopelijk dit 
carnavaJsseizoen weer doen. Wij 
hadden afgelopen carnaval de pech 
dat toén jullie bij ons waren onze 
Prinses José op de operatietafel lag 
in het Helmonds ziekenhuis. Hier
door heeft onze Prins Gerrit de 
hele carnaval er alleen voor ge
staan. Helemaal alleen natuurlijk 
niet want onze Vorst Peter heeft, 
hem vooral met praten bijgestaan 
en ervoor gezorgd dat er toch nog 
vaak gelachen werd. Wij hopen dat 
het kome_nde carnavalsjaar weer 
net zo gezellig zal verlopen en 
wensen de nieuwe Prins en Prinses 
alvast veel plezier. Hopelijk mo
gen we jullie weer ontvangen op 
de Zondagmiddag voor carnavals
zondag en dan maken we weer net 
zoveel plezier als andere jaren. 

De beste wensen en een keigezel
lig carnavalsjaar namens alle Wik
kers en Wikkerinnekes. 

HIHAHUMOR 

Nieuwe Rietveld 

HUTJEBIJMUTJE - De 
jongste Rietveldtelg, Theo 
Rietveld, is .evenals zijn il
lustere voorganger en ach
ternaamgenoot een begena
digd meubelontwerper. Zijn 
nieuwste creatie de 'Zetel 
Theo' draagt hij op aan de 
boeren van Nederland. 

Experimentele Jazz 

H. OP DE HEI - Heden
avond speelt het experimen
tele jazzduo 'The Spareriffs' 
in Sjors' Kelder aan de 
Ventweg in H. Op de Hei. 
Op het repertoire o.a.: gehei
de hits, rockers, stampers en 
de medley 'Voor elke wat 
wilds' . De avond wordt ge
presenteerd door de bekende 
Per Former met zijn legenda
rische bretellen, aanvang: 
19.00 uur, vol is vol. Vol
gende week: Guy Taartje. 

NXTC 

De nieuwste drug.' is NXTC. 
Hartstikke gevaarlijk, want 
je wordt er acuut blind van. 
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~ - ~lso~efde ganlQe'" - - ~ 
9 deuniandftvinleft 

~ bnulddeuren · 
,,. sne'lfoopdfii"en 

GARAGE" & ,JULORIJFSDEU REN 
' . . ' 

T~ ~ : 0@3 ~ ~14'5! " , ·: "./ ' 
F•: ·0493 "S2oá43 . 
~:(18 ,.. 538 , ~ •,;,i.:. 

..:\lontage Serviee ()nderhoud 
. - -- ~ --- - - - - - . - - -

lhtflf1Mlti 

-HosUng 
:- Jot;elll'le1t 
- ~~ngopmailft ·. 

W~dl!ii~-~~~ 
5709 lff ~tmcmd 

De Meent .26 

MarkM:ing:· 

-~~pgp'lan 
-OO!l;f.e~nlng ·· 
-~~ -

T (Mn3 :$$ 611 ' 7~ 

J;l~lp~"1f 

Tel. 0493 320248 · Gaf etaria Feestcaf é 
5754 DV Deurne ' 

'D'n Heiakk~f. · ~ 
; .. 

Vo<!r _al uw èate~~ng Net even. anders 
.lfeestJes en partijen 

Restaurant "Hof van Deurne" 
Haageind29 
5751 BB Deurne 
Tel. 0493-312141 

., . 

' ' 

' . www.hofaandeurne.nl . 
E;mai/: info@h?faandeurne.nl Bedankt en fot ziens ! 

~~.-
p ;~~ " van BAKEL 

~ -=-~ l'-. -~. - ~ 

~-- LID 

BOVAG 
AUTO 

Dukaat 11 
5751 PW DEURNE 
Tel 0493 317866 

'' 

'.) Winkelinterieuren 

J Projekt meubelen 

J Exclusieve timmerwerken 

.. ( 
Piet Mondriaanstraat 16 
5753 DJ Deurne · 

Telefoon (0493) 314253 
Telefax (0493) 313524 . 

1 :: . ·· • /ero~n ~mulders 
. /MEUBELEN 

Jeroen Smulden Meubelen bv 

Florijn 21 

1 

5151 PC Deurne 

. Tel. 0493 320 314 

\ Fax 0493 320 309 

Ron Teunissen 

Derpsestraat 56 
5751 KC DEURNE 

' Îel/fax 0493 320157 
06 53313127 

~ . ) 

~ 
0 
0 
.c 

• woningbouwprojecten 
bedrijfshuisvesting 
u.itHettsbouw 

• duurzaam plannen 

- • duurzaam bouwen 

• know-how en ervaring 

• inspirerende partner 

• in bouwteamverband 

• in plancombinaties 

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

Postbus 76 
5750 AB Deurne 
tel.: 0493 - 312678 
fax: 0493- 3 10718 

"~' ''Ik h t ·~ :· · ····.. vraag . e 
gewoon aan 
BouwCenter'• 

IBouwCenterlVan Hoooe 
Van Hoppe Bouwmaterialen B.V., Koperslager 20, ind. terr. de Haagdoorn, 

postbus 185, 5520 AD Eersel, telefoon 0497-516905. 
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't is alzelèève wà 
En dat is ook zo. 
Verschillende jaren is gepoogd de optochtdeelnemers ervan te overtuigen dat Carnaval en bier weliswaar goed samengaan, maar, gelet op de veiligheid 
voor hen zelve alsmede voor de kijkers, past alcohol volgens ons niet in de optocht. Meerdere keren overleg gevoerd, samengewerkt met de Pottenbakkers, 
maar helaas, ook afgelopen jaar is gebleken dat er toch weer enkele deelnemers het grondig verpesten voor de anderen. Slechts 10 % van de wagenbou
wers kan het overvloedig drinken niet laten. De rest was best oké. 
Daarom, met ingang van dit jaar zal de optocht, georganiseerd door de Peelstrekels, ECHT ALCOHOLVRIJ zijn. De organisatie zal erop toezien dat op de 
wagens geen alcohol gedronken, ~elfs niet meegevoerd zal worden. Het is toch zo dat niemand verplicht is mee te doen, maar als je eenmaal mee wilt doen 
aan onze optocht ben je wel verplicht dit volgens onze richtlijnen te doen. Jammer misschien, maar de Peelstrekels stellen alles in het werk om een kwalita
tief goede optocht door het centrum te laten trekken. Het zal misschien een wat kortere optocht zijn, maar daar kunnen we wel mee leven. En we weten nu 
al zeker dat er weer "gaten" zullen vallen, maar daar is niets aan te doen. Sommige groepen willen de kans krijgen om iets uit te beelden, sommige wagens 
moeten twee keer manoeuvreren eer een obstakel genomen kan worden, maar we vragen ieders begrip in deze. · 

Voor het eerst in de Peelstrekelsgeschiedenis zal de prinsenwagen van de Pee/strekels VOOROP gaan, tot aan de markt en daar zal de Prins, z~in 
Prinses en hun kinderen, samen met de burgemeester en de prijswinnaars van de scholenwedstrijd de optocht afnemen, en vervolgens zal de prin
senwagen weer achteraan aansluiten. 

Dus een hele verandering, met als doel een leukere, attractievere optocht te laten lopen. De prijsuitreiking voor de kinderen is wederom gepland om 16.45 
uur en de uitreiking voor de grote deelnemers zal vanaf 20.30 uur aanvangen. Dit zal een avondvullend programma worden. Hoe en wat, is te zien tijdens 
de uitreiking in de Vierspan. 

We besluiten met het motto voor Carnavalsoptocht 2004: 

't is alzelèève wà 

rilldi~dlleei en~- heift van eenpaar~ · 1 

• 
Door G. Strikkel • 

Geert Berkers, ja u kent hem in 1997 uitgeroepen werd tot 

van de bekende boekhandel, Prins ChristJ 1 en dezerdaarna tot 

opende zijn winkel in 1978. het bestuur van de Stichting De • 

Ondanks het feit dat hij toen Peelstrekels toetrad, ging Geert in • 

• nog in Asten woonde, werd hij de periode 1997 tot en met 1999 

vanaf dat jaar een van de be- alleen verder. 

kende gezichten in de carna-
Zoon Leon valsoptocht van De Peelstre-

kets. Het spreekwoord: "Een appel valt 
niet ver van de boom.'' is in het 

Hij liep de eerste jaren mee met gezin Berkers wel van toepas-

een vriend uit Asten, Peter Ver- sing. Leon deed voor het eerste 

weijen. Een thema dat zij als paar mee in kinderoptocht van 1981 in !J 

• hanteerde was in de periode van de grote groep van de Buurtver- • 

: van Agt en droeg als titel: Gaan eniging Stationsstraat Van 1991 

• wij er op vooruit of achteruit In tot en met 1996 deed hij samen 

: de periode 1984 tot en met 1987 met Wietse Keeren mee in de 

• deed Geert de optocht solo. Van grote optocht De eerste keer, in 

• begin af aan wilde hij zich in het 1991 dus, wisten zij de 1 e prijs te 

: thema richten op de actualiteit en behalen vóór Geert en Christ 

• dan het liefst in de richting van Daarna heeft Leon als individueel 

: de prins, maar in ieder geval in de optocht meegelopen tot 

• gericht op Deurne. Met zijn zoon Carnaval 2000. 

: Hub deed hij in 1988 mee en in Vanaf 2000 vormen Geert en 

• 1989 met zijn vrienden Hans Leon samen een paar. Zij begon- • 
nen in 2000 met een 2° prijs en • • Keeren, Ad van de Mortel en • 

: Christ Manders. Als kleine groep wisten in dat jaar ook beslag te • 
leggen op de trofee "De vinding- • verkeerden zij in Roomse sferen • 

met hun creatie: Mis(s) met drie rijkste vondst" . Deze trofee werd • 

heren, waarbij vooral Hans Kee- toegekend voor de originele tekst • 

ren opviel als dame met hoge bij hun uitbeelding. : 

hakken. • 
Tot slot • • 

Groenteboer Zoals in het begin al is opge- • 
Als rechtgeaarde carnavalsvier- merkt, heeft de actualiteit een • • 
ders deden in de jaren 1990 tot en hoge prioriteit Dat betekent ook, • . . dat dikwijls 2 tot 3 weken voor • met 1996 Geert en Chnst samen 

de carnaval het idee pas wordt • als paar mee in de optocht • 
Weliswaar hadden zij wisselend uitgewerkt Meestal zijn er 2 of 3 • 

succes, maar ze streden wel ideeën. Tezamen met Nel Rodts • • 
steeds mee voor een hoge klasse- enEls Pardoel(de naaisters) wor- • 
ring in hun categorie. Twee jaar den die besproken en wordt een • 

keuze gemaakt. De afwerking • op een rij , n.l. 199.+ en 1995, • 
wisten zij met de hoogste eer te van het geheel vinden zij heel • 
gaan strijken en beslag te leggen belangrijk Carnaval is voor hen • 

• op de themaprijs. Geert vindt een vooral het meedoen in de optocht : 

• thema op zich een leuk en goed Voldoening putten ze uit de reac- • 
ties aan de kant en in hun geval • • idee. maar aan de andere kant • 

: vindt hij het ook een beperking vooral in de winkel. • 
• van de creativiteit Omdat Christ • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Onder het motto: "Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst." zijn we 
op bezoek gegaan op de St. Ge-
rardusschool in de W alsberg. 
Bekend is dat in deze school aan 
het carnaval veel aandacht 
wordt besteed. Niet alleen komt 
dit voor rekening van het on-
derwijzend personeel, maar ook 
voor de leden van de Ouderraad 
en een groep ouders. De ouder-
raad houdt zich vooral bezig met 
de carnavalsmiddag voor de 
schooljeugd op zaterdag voor 
carnaval en een groep ouders 
houdt zich vooral bezig met de 
beslommeringen rondom de 
kinderoptocht. Deze groep ou-
ders bestaat uit drie dames t.w. 
Connie van Deursen, Mariet van 
der Laak en Wilma van Nunen 
en een heer: Nico Schrama. En-
kelen van hen zijn bekende figu-
ren in het carnavalsgebeuren in 
Walsberg en daarmede ook in 
het Peelstrekelrijk. (W alsbergse 

_avonden en Boerenbruiloft) . 

Motto 
Van het begin af aan wordt de 
schooljeugd (vanaf groep 3) erbij 
betrokken. De interesse wordt 
gepeild, maar vooral wordt de 
aandacht erop gevestigd om met 
ideeën en thema's te komen. Voor 
de kerstvakantie komt de groep bij 
elkaar en maakt een keuze over 
deelname, het motto en de aankle-
ding. Bij die keuze wordt natuur-
lijk rekening gehouden met de 
samenstelling van de groep, de 

beschikbare middelen, de te maken 
kosten en dergelijke. 

Voorbereiding 
Er wordt gewerkt op de woens
dagmiddagen en dikwijls bij ie
mand thuis waar voldoende ruimte 
is en waarvan de kinderen mee
doen. Dat programma met data 
wordt direct na de kerstvakantie 
verspreid. Weliswaar is het mee
helpen een vrijblijvende zaak, 
maar in de praktijk blijkt toch, dat 
diegenen die zich hebben opgege
ven, meehelpen. Zelfs zijn er ou
ders die hun hulp aanbieden. 
Naarmate de carnaval nadert, bele
ven de kinderen er meer plezier 
aan en daarmede ook de organisa
toren. Het streven is er op gericht 
om één week voor de optocht klaar 
te zijn. Dat lukt meestal ook Aar
dig is wel, dat tijdens het passen en 
meten in die week, er toch meisjes 
en jongens zijn, die zich enigszins 
opgelaten voelen. Dit verdwijnt 
toch wel weer snel. 

Optocht 
Zondags is het om 11.30 uur ver
zamelen. Alles wordt nog eens 
nagekeken en geladen. Met een 
snoepje van de school gaan ook de 
kinderen naar de startplaats. De 
groep wordt opgesteld en in een 
bolderkar worden afhankelijk van 
de weersomstandigheden kleding, 
(warme) dranken en dergelijke 
meegenomen. Na de optocht gaat 
de groep in zijn geheel naar hun 
inmiddels vaste plaatsje in De 
Vierspan in afwachting van de 

prijsuitreiking. Zij krijgen daar een 
consumptiebon èn van privé
sponsors een snoepzak, ter com
pensatie van het feit, dat zij geen 
snoep hebben kunnen rapen. Re
gelmatig valt de school in de prij
zen. De kinderen ontvangen in 
ieder geval een kopie van de oor
konde en als er een geldprijs is 
gewonnen, wordt deze over alle 
deelnemende kinderen verdeeld. 

Daarna 
Deelname aan de optocht heeft ook 
andere leuke kanten. In 1996 werd 
in .J1et motto en kleding aandacht 
besteed aan een schoon (zuiver) 
Deurne door er allerlei zwerfafval 
op vast te naaien. Bij het opstarten 
van een actie tegen zwerfafval 
door Deurne Promotion werd de 
school daarom bij die manifestatie 
uitgenodigd in het gemeentehuis . 
Met plezier wordt ook terugge
dacht aan het jaar dat de vorige 
directeur, de bekende Sjaak Obers, 
met de VUT ging. Het motto 
"Duizendpoot in de VUT' maakte 
de tongen los. De organisatie gaat 
er trots op dat ze dit werk mogen 
doen. Zij hopen dit nog jaren te 
kunnen en mogen doen. Veel vol
doening hebben zij ervan, dat veel 
kinderen toch 4 of 5 jaar meedoen, 
maar vooral van diegenen die na 
hun tijd op de basisschool toch 
mee blijven doen aan de optocht of 
zich op een andere manier voor het 
carnaval blijven inzetten. Dames 
en heer bedankt voor het gesprek 
en natuurlijk nog veel plezier aan 
en van jullie werk 

"P' 
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Ge ka~nt bij ons te 
vur récht, 

maar met die doag 
lowpe wai zelf 

nie zo 'récht ... 

Autoschade? 
Stuur 'm naar 
Schonewille! 

L-
~ §*I~ 
r-~+l;~ .-.' -= :_ 
~'* lJ ::- ~ ~ 

., 
SOLO 

J. ' 
See you 
at 
Solo 

" -~ 
Bel 0493 319319 

r-'\ 
Schonewille 

Casuals for men 

f .\111.EHif.i.Ji if.j JiQillii-111 

Dr. Hub \'~ Il Doo rn eweg 20 Deu rn e 

Stationsstraat 1 5751 HA Deurne 
Tel. 0493 320501 

Dierenhotel "Heidelust - Deurne" 
Openingstijden: 

Ma. t/m vr. 10.00 -12.00 uur 
16.30 • 19.00 uur 

Zaterdag 10.00 -12.00 uur 
· 16.30 - 18.00 uur 

Zondag gesloten 

Voor infonnatie an reservering bel: 
Pierre en Gerry Adriaans 
Heieindseweg 12 
5753 PZ Deurne 
Telefoon 0493 - 315107 

Haägeind 46 Postbus 302 5750 AH Deurne 
Tel. 049 ~- 310505 Fax: 0493-320260 

DE 

EETERIJ 
Tijdens de carnaval zijn wij 

GESLOTEN 
(van 21 februari t/m 1 maart) 

De Eeterij, Stationsstraat 17, Deurne 
tel: 0493 314758 

www.de-eeterij.co~ 

wij wensen u ~en fijn_e carnaval! 

DE sPÈcu~usT 
vooR. ELKE 

. LEKKERBEK! 

. Liesselseweg 183 
5753 PN Deurne 

0493-3 13790 
www.feestwijzer.nl 

SN 1 ):RS 
1 ~ ";..,, " ' - - · . . ~·-~··· . ": ·-·· ~ ~ ··-:- :· · 

· · "t· · .. : 

- - :~r1 . : ··~~: _K_N:::,,:b 
bouw- & ontwerpburo 
Koninginnepage 1 
5754 DL Deurne 
Tel. 0493.399625/06.20448421 
Fax. 0493.399612 
e-mail: oshlid4@signet.nl 

• tekenwerk voor bouwvergunningen 

• woning-& utiliteitsbouw 

• ontwerpsèhetsen 

0 
! 

Ne Strikkel há 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 Deurne 
fax 0493-310465 

16 
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OptochtoptochtoptochT 

DEURNE - Een kleine 100 in
schrijvingen telde de Deumese 
optocht en wat opviel was dat met 
name de individuelen, paren en 
groepen zich uistekend hadden 
voorbereid. De spitsvondigheid en 
woordspelerij kende een bijzonder 
hoog niveau. Dat het iets na vieren 
begon te regenen was wat minder, 
maar mocht de pret niet drukken 
voor de duizenden langs de route. 
De PRJCIE vierde het elfjarig 
bestaan en booä de gemeenschap 
een optocht aan; duizenden han
den werden geschud en er was 
voor iedereen een goed woord. 
One hundred and eighty! Klonk 
het en het koppel Proenings en 
Timmers sprong van de weeg- '.. 
schaal. Woerdenaar Kees Brink
hof liep voor het 22510 jaar mee in 
de Deumese optocht, maar had 
voor deze feestelijke gelegenheid 
maar eens een keer de fiets geno
men. Oud Peelstrekels Coen van 
den Berkmortel, Kees Brood, 
Marco Beije en Willem-Jan Til
borghs hingen op ludieke wijze in 
bijzonder foute pakken hun steek 
aan de wilgen. 

De publieksjury was duidelijk in 
haar oordeel: ZSV met de vrolijke 
noot was de absolute topper, de 
vakjury koos voor de Peelklump
kes, die een prachtige wagen en 
een hele mooie groep hadden. Bij 
de kleine wagens werd de wiet
problematiek op ludieke wijze op 
de hak genomen met nogal wat 
woordspelingen - geen spanning -
en een vette knipoog naar 'het 
kamp'. 

Ondanks haar inspanningen heeft 
de optochtco1mnissie niet l.."lllll}~n 
voorkomen dat er ingegrepen 
moest worden: een groep werd uit 
de uitslag geschrapt vanwege 
onwelvoeglijke muziek en een 
groep werd op voorhand al gewei
gerd. Volgens optochtcommissie 
voorzitter Christ Manders is wat 
betreft deze pral..1ijken de inaat vol 
en wordt een nieuwe weg ingesfa ~ 
gen om te voorkomen dat een 
kleine groep de optocht bezoedeld. 

Bron: het Eindhovens Dagblad 

Sjaak Obers jureerde 
vorig jaar voor de 
33ste keer de Deume-
se optocht en was een 
groot aantal jaren 
voorzitter. 

Sjaak werd hiervoor 
op passende wijze 
bedankt door de 
Peelstrekels. 

Eugene van de Acker 
is de nieuwe voorzit
ter van de jury 

' , 

' ,/'" 
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STUKADOORS 8. AFBOUW BV 

• alle voorkomende stukadoorswerken 
• spackspuitwerken 
• leveren en aanbrengen van alle 

voorkomende sierpleisters 

.,., , · 

• leveren en aanbrengen van alle voorko
mende ornamenten (binnen en buiten) 

• leveren en aanbrengen van 
metal-studwanden 

• leveren en aanbrengen van volle gips 
binnenwanden 

• kleine afbouwtimmerwerkzaamheden 
• leveren en aanbrengen van akoestische 

spuitwerken 

ou 
... 

~ ' 

,ff1sovero 
ISOLATIEWERKEN BV 

• leveren en aanbrengen van alle 
buitengevel(isolatie)systemen 

• compleet steigerwerk 
• leveren en aanbrengen van alu

minium waterslagen 
• leveren en aanbrengen van alle 

voorkomende buitengevelorna
menten 

• compleet reinigen en stralen 
van bestaande gevels 

Verheiien 
GLAS - 8. SCHILDERWERKEN BV 

leveren en plaatsen van alle 
soorten beglazing 
compleet schilderwerk 
op nieuwe en bestaande 
ondergronden, zowel 
binnen als buiten 
leveren en aanbrengen van 
alle soorten wandafwerking. 

1· 

f 

1 
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Hermeniekus 

Op zaterdag 21 febr. 2004 
in de Vierspan Deurne 

. . .,,_,.. 
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THE FUT U R ~ E 

' 

Postbus 5 5750 AA Deurne lndustrieweg 19 
Tel. 0493 - 329111 Fax 0493-319076 - www.oskomera.nl - info@oskomera.nl 

\. 

f:I. van Tilburg . v.o.F. 
. , ~utobedrijf 

, in- en verkoqp onderhoud & reparatie 

Dukaat-1 

tel. 0493-313542 
fax 0493-354074 
www;hvantilburg.nl 

. @ 
5751 PW Deurne ·RENAULT 

Autobedrijf 
Manders Deurne B.V., 

,.,.·. 

. . 

.• 

Voltstraat 1, 575-3 RL Deurne 
Postbus 23, 5750 AA Deurne 

Telefoon: 0493 - 31 26 26 
Fax q493 -316993 

1 
ICETTLER 

FREIZEIT MARKE KETTlER 

KETTLER ... 
\. ZEKER WETEN · ? 

! 
1 

DAT JE 
GOED ZIT!! .\· 

t 

l 
1 

' 

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

.Voor tin1merwerk grootof klein, 
·: .. moét iJ bij de _ _Tlmmefclaasjes zfjn. 

TIMM.ERBEDRIJF CLAASSEN . 
· .. . ·Ringovèn á.:·stsáÄr·oeurne. .·· .. · 

.·· -- r~l . - o49a " ~1s22o _;.·Fax 0493"320449 .· .. , 
:·- :". 

··'. 

•'(' '" .. 

i· 
·---r 

.. /-

Prettige carnaval 
2004 

wensen wij u 

BOEKHANDEL 
HUB BERKERS 

DEURNE 

' 

'· 

~ 

"-De betere boekhandel" 

Waar je alleen al voor 
De gezelligheid komt 

Liesselseweg 114 

Uw advertentie plijspakker? 

Een speciale commissie bekijkt de 
advertenties in deze krant. 

De camavaleskste advertentie krijgt 
de prestigieuze wisselplijs 

D'ri 
Turf 

20 
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DansmarÏetj es 
Afgelopen carnaval was voor mij 
m'n laatste carnaval als leidster 
van de dansmarietjes. Na 5 jaar 
een ontzettend gezellige groep 
meiden, samen met Myra, begeleid 
te hebben, vind ik het mooi ge
weest. Ik heb een hele leuke tijd 
gehad, waarin we samen veel be
leeft hebben. Eén voorval zal me 
altijd blijven heugen. In het jaar 
dat Twan van Doorne prins werd, 
was Margreet (zijn oudste dochter) 
dansmarietje. Op de avond van de 
prinsontlmlling voelde Margreet 
zich niet zo lekker, en zat ziek op 
het toilet Wat doe je dan als be-

zorgde leidster .... een telefoontje wensen met hun nieuwe dansen in 
naar de ouders, met als gevolg de toekomst. Ik zal zeker komen 
grote paniek in huize van Doorne. kijken. Ook Anne-Mijke en Chris- i; 

Alles is toch nog goedgekomen en · tine bedankt, maar vooral Myra 
Margreet stond als dansmarietje op bedankt, want samen waren we een 
het podium toen Twan als prins goed koppel! 2 handen op 1 buik, 
onthuld werd. en aan één woord of een blik had-

1 Ik wil alle dansmarietjes die ik de den we vaak al genoeg. Ik wil mijn 
afgelopen 5 jaar begeleid heb opvolgster Jacqueline Smeulders 
(Minke, Kim J, Marloes, Karlijn, heel veel succes en plezier wensen 
Margreet, Britt, Romy, Renske, bij de dansmarietjes. 
Monique, Inge, Manon, Kim v S, 
Anne, Lynn, Fleur, Anneloes en Iedereen Bedankt!!!!! 
Janneke) heel erg bedanken voor 
de fijne tijd en de huidige (en Judith Ennenga 
nieuwe) dansmarietjes veel succes 

Achterste rij v.l.n.r. Fleur van Osch, Maud van Doorne, Marit Smeitink, Anneloes van Doorne. 
~ ~ Voorste rij v.l.n.r. Anne Smeulders, Joyce Trienekes, Kristel Beijers, Janneke Verhaegh. 

Marit 
Hallo allemaal. Ik ben Marit 
Smeitink en ben 8 jaar. Ik zit in 
groep 5 van d'n Heiakker. Mijn 
hobby's zijn dansen bij dansschool 
Manders en knutselen. Dit is het 
eerste jaar dat ik bij de dansmarie
tjes zit. Het is een gezellig groepje, 
we hebben samen veel lol. Tot 
ziens met de carnaval. 

Kristel 
Hoi, 1nijn naam is Kristel Beijers. 
Ik ben 8 jaar en zit in groep 5 van 
de Gerardusschool. Ik heb best 
lang moeten wachten voordat ik bij 
de dansmarietjes mocht. Muziek 
maken vind ik ook leuk. 

Maud 

Janneke 
Ik ben Janneke Verhaegh, negen 
jaar en zit in groep zes van de St. 
Willibrordusschool. 
Mijn hobby's zijn taekwondo, 
paardrijden, twinnen en vooral 
dansmarietjes. Ik heb heel veel zin 
in de carnaval, maar ook in onze 
optredens tijdens het Klotgemul en 
de Gala-avond. Tot ziens. 

Anne 

Hoi, ik ben Anne Smeulders. Dit 
is mijn 4d• jaar bij de dansmarie
tjes en helaas mijn laatste. Vanwe
ge mijn leeftijd moet ik stoppen, · 
maar ik zou nog jaren door willen 
gaan. 
Gr's en een fijne carnaval. 

Anneloes 

Joyce 
Ik ben Joyce Trienekens. Ik ben 9 
jaar en ik zit bij de dansmarietjes 
omdat ik vaak dans en ik wil het 
wel proberen. Dus kom allemaal 
naar de carnaval. 

Fleur 
Hallo allemaal. Ik ben Fleur van 
Osch en ben al weer 3 jaar bij de 
dansmarietjes. 

Nieuwe dansmarietje v.l.n.r.: 
Staand: Maud van Doorne, Marit Smeitink. Zittend: Joyce 
Trienekes, Kristel Beijers 

Hallo, ik ben Maud van Doorne. 
En ik ben nieuw bij de dansmarie
tjes. Ik ben 9 jaar en zit in groep 6 
op de Gerardusschool. Mijn zus 
Anneloes zit ook bij de dansma
rietjes. Dit wordt haar 3e jaar. 
Hockeyen is mijn hobby en met 
barbies spelen ook Ik heb heel erg 
veel zin in de carnaval. Mij oudste 
zus Margreet zat ook bij de dans
marietjes. Ik vind het heel erg 
spannend deze carnaval. Doei! 

Hoi, ik ben Anneloes van Doorne. 
Dit is mijn derde jaar bij de dans
marietjes. Ik vind het heel leuk dus 
blijf ik nog een jaar. Maud, mijn 
zusje, zit er nu ook bij, samen met 
drie anderen is zij nieuw. Ik zit in 
groep 8 en ben 11 jaar. Mijn 
hobby's zijn dansen bij de dansma
rietjes, hockey en zwemmen. Ik 
heb heel veel zin in de carna
val!!!!!! 

De andere jaren heb ik kei veel 
plezier gehad met alle meiden. 
Natuurlijk ook met Judith en Myra 
onze begeleidsters en Anne-Mijke 
onze trainst.er. Ik hoop dat het met 
de 4 nieuwe meisjes ook goed 
gaat. Wat ik het leukste vind van 
de carnaval is op de carnavalswa
gen staan. Maar niet zo leuk vind 
ik het sleutel afhalen. Dan staan de 
grote mensen zo lang te praten 
over van alles en nog niks. De rest 
van carnaval vind ik wel erg leuk, 

~~l:::~::se~::e~r!! 1 ~sl:;~~ D ansmar1· nusse jaar. Dat vind ik echt jammer. Nou 
stop ik met schrijven. Fijne carna
val, veel plezier en pak geen kou
boy. Jullie zien mij nog op het 
podium. 

Nieuwe begeleidster dansmarietjes: Jaqueline Smeulders 

Hallo allemaal. Mijn naam is Jac
queline Smeulders en ik ben de 
nieuwe begeleidster van de dans
marietjes. Als moeder van Anne 
heb ik de laatste drie jaar al een 
beetje mogen proeven van de ge
zellige sfeer bij de dansmarietjes. 

Nu is aan mij de eer om Judith op 
te volgen als begeleidster van deze 
leuke meiden en heb ik de kans om 
dit alles eens van heel dichtbij mee 
te mogen maken. Ook dit jaar 
hebben we weer een gezellig 
groepje bij elkaar. Samen met 

Myra en Anne-Mijke kan het na
tuurlijk niet stuk. Ik wens iedereen 
een hele gezellige carnaval toe. En 
de dansmarietjes wens ik heel veel 
succes met hun optredens. 

Jacqueline. 
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:wij lopen graag op de zaken Y~~ 

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

· ~ 

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

' · ~ . 
~WILT U MEER INFORMATIE OVER DE DIENSTEN VAN ABAB? BEL DAN'ONS .· 

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

REMOTECH 

Motorenrevisie 
- Ook levering van onderdelen 
Balanceertechniek . · · 
- Dynamisch balanceren 
Aircoservice 
- Reparatie en onderhoud auto airco 
Kentekenplatenfabrikage 
- Ook t9kstplaten en verkeersborden 

Leembaan 21- Deürne 
Tel.: 0493-312368 
Valendries 22·- Boxmeer 
·Tel.:0485-576835 

~ 

Alles op.het gebied 

van bouwmaterialen 

-en doe-het-zelf artikelen 

AHAB j ··· ACCOUNTANTS - OELAS'flN Q AOVI S EUAS • J U .. Rl ~ TEN . 

Profässi-0neel in alle eenvoud F.:!!!~S;::::~ 
· - . 

ABAB Daume, Da Poort6, 5751 CN Deurne. · 

tel. (0493) 327111 fax. (0493) 327100 internet www.abab.n.I 

r 

··tut 

. .; 

van 

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

,-

fonnaat? 
Kopieën op postertormaat van A4, 

29,7 x 21 cm naar AO, 84 x 120 cm 

en omgekeerd. In een handomdraai 

geregeld bij Ouickprint. Ook bouw· A 
10 tekeningen en technische tçkenin: H 

gen op groot for!llaat kop'eëren. 

~ Stationsstraat 70a Deurne Telefoon 0493 321455 
111 
<t 

Voor al uw: 
Trappen 
Ramen 
Deuren 

Kozijnen 

WIVO gra5zoden 
Leembaan 2 
5753 CV Deurne 

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

J.W. de Wit 

Telefoon: 0493-314656 
Mobiel: 06-53656608 

WIVO BEREGENINGSINSTALLATIES 

OFFICIEEL IAIN~lllD DEALER 

·vvn VNNE Sl<ON 
GEl<NIPTE /(OP! 

Heuvelstraat 13 Deurne 0493-312909 
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Het boerenbruidspaar 2003 werd gevormd door bakker Ron en zijn 
vrouw Heidi, alias Nard & Miep. En zoals gebruikelijk tekent de 
Prins de ondertrouw van het boeren bruidspaar. Zo ook dit jaar, 
tijdens een feestelijke happening in de Vierspan was het mijn beurt 
om de akte te ondertekenen, echter ik was van te voren door enkele 
trouwe spionnen al i11gelicht dat er wel eens een addertje onder het 
gras kon zitten. 

Voor het tekenen dus de <Îkte maar 
eens goed doornemen luidde het 
advies. Op het eerste gezicht leek 
de trouwovereenkomst niets bij
zonders te bevatten: echter stonden 
er wel piepkleine letters aan de 
onderzijde van het contract. Het 
was duidelijke taal wat er stond: 
Door h~t ondertekenen van het 
contract zou ik zes maanden lang, 
iedere zaterdag, taartdozen moeten 
vouwen bij Bakker Ron. Ik kon dit 
eventueel ook afkopen door 1nijn 
eigen personeel te trakteren met 
iets lekkers uit Ron z'n bakkerij . 

Aangetekende brief 
Tijdens mijn regeerperiode zijn er 
wel meer van dergelijke overeen
komsten opgesteld en ik nam ook 
deze niet echt serieus totdat er een 
maand voor het einde van mijn 
regeerperiode een anonie1ne, aan
getekende. brief in de bus viel. 

Hierin werd ik met klem gewezen 
op de gemaakte afspraak en kreeg 
4xl 1 uur de tijd om het opgeg~ven 
mobiele nummer te bellen, zonniet 
dan zou dit vergaande gevolgen 
hebben. 
Na dit telefoontje was het duide
lijk: ik kon er niet meer onderuit ... 
Op de valreep werd op de laatste 
dag van mijn ambtstennijn een 
bezoek gebracht aan Bakker Ron 
om daar boetedoening te doen in 
de vorm van het vouwen van en
kele taartdozen en werd de bestel
ling opgemaakt voor de traktatie 
op mijn bedrijf. Ik hoop dat ieder
een inmiddels genoten heeft van 
het lekkers, en wil Ron en Heidie 
nogmaals bedanken voor hun gast
vrije ontvangst. 

Stephan Nies 

Prins Stephan vervult laatste prinsenopdracllt 

Ja, op de laatste dag van zijn prinsschap moest prins 
Stephan en zijn prinses Stefanie nog op de broodplank 
komen bij 't boerenbntidspaar Nardje en Miep. 't Hele 
jaar was het er nog niet van gekomen, maar deze laatste 
zaterdag zou hij geen Nieskarton, maar Bakker Ronkar
ton gaan vouwen. Hij heeft zich keurig aan zijn opdracht 
gehouden, dit alles onder het toezicht van de winkel
klanten, waaronder de oud-prins van De Rips, Dorus en 
de commissie boerenbruiloft. . 

Een doos is niet zo maar een doos! 

Achterste rU vlnr: Ei/ene StrUbosch" Karlijn NooUen; Evelien van Nunen. Jvliddelsre 
rij vlnr: Kim Jansen, Elze Hermans, Jmke Verhoeven, Sandra Welten. Voorste rij 
v:l.n.r.: Lieke Derks, Angelique Benschop, Marloes Aldenzee. Op de foto ontbreken: 
Mai van de Kmijs, Renske v.d. Steen, Nicolè Weerts & Karl(jn Schejfers. 

Hallo!! 
Next Two wil natuurlijk ook dit 
jaar weer een spetterende dans aan 
iedereen laten zien, daarom zijn we 
ook weer volop aan het trainen 
voor onze nieuwe dans. Zoals ieder 
jaar zit er weer een thema vast aan 
onze dans, maar om dat te weten te 
komen zullen jullie naar één van 
onze optredens moeten komen 
kijken!! We kunnen jullie in ieder 
geval zeggen dat we weer hele
maal uit ons dak zullen gaan ... 
Onze groep bestaat op het moment 
uit 14 meiden, waarvan 1 nieuw 
meisje: Eilene Strijbos. Nu zullen 
jullie denken: maar vorig jaar 
waren er toch ook 14 meiden?? 
Dat klopt. maar helaas moest Min
ke Jansen onze dansgroep dit jaar 
verlaten. Gelukkig hebben we er 
een hartstikke gezellige meid voor 

in de plaats gekregen, die, net als 
de rest van onze groep, er heel erg 
naar uitkijkt om onze dans van dit 
jaar aan u te laten zien! 
Dit jaar is het eerste jaar dat Anny 
Berkers ons niet meer traint en 
Karlijn Berkers dat alleen doet. 
Natuurlijk hebben we Anny wel 
een beetje getnist, maar met Kar
lijn is het ook hartstikke gezellig, 
en het gaat super goed!! Wij hopen 
dat ook u komt kijken naar onze 
voorstellingen en hebben nu al
weer zin in die fantastische reac
ties van het publiek dat altijd zo 
enthousiast is aan het einde van 
onze voorstellingen! 

Groetjes, 

Kim Jansen en de rest van Next 
Two. 

Mijn naam is Eilene 
Strijbosch en ik ben 15 
jaar Ik zit op het Peelland 
College Deurne, ik dans 
graag, speel dwarsfluit en 
rijdt paard. Ik vond het 
leuk om bij Next 2 te 
gaan omdat ik erg graag 
dans en ik de vorige 
dansen ook erg mooi 
vond. 

Het volledige carna
valsprogramma van 
es de Peelstrekels 
staat. op pagina 4 

Kaarten worden 
verkocht op 
zaterdag 24 januari 
van 12.00 tot 13.00 
uur in de Vierspan 

' ."; i ••• ," .• 
Bij de overhandiging v-an 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. Dit zijn de te winnen prijzen: 

• • • • • • • • • • • 

-. 
• 
• 

Een fiets 
Een reischeque 
Een kofferset 

•• Een radio-cd speler 
Twée maal ~ een dinnerchecue 
Twee 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,-

Loterij 
• • • 

• 

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

• Carnavalsstichting De Peelstrekels • • 

•••••••••••••••••• • 
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VAN DIJK BV 
Voltstraat 19 5753 RL Deurne-Holland 
PO Box 383 5750 AJ Deurne-Holland 

Tel (+31) 493 313107 
Fax (+31) 493 316162 
E-mail: lnfo@VDIE.NL 

Internet: WWW.VDIE.NL 

Tractors & Heavy· machiner~ 
We have always over 1000 units used machines on stock, 

Located in several parts of the world 

s..~ ~'? _,u .q; 
~~ 

-.&o ~o 
«_O o~ 
~ 

~~romstroat 22 
· ~~ ~~51 jk deurne 

* reklame fotografie 
* fotografie voor industrie 
* produkt fotografie 
*reportage 
* digitale fotobewerkingen . 

tel: 0493 313643 · gsm: 06 53581972 
fax 0493 320446 to~.hartjens@planet.nl 

HEMA DEURNE 
Gratis vergroting 20x30 . 

Bij het ontwikkelen en afdrukken van uw fotorolletje op onze 
1-uur fotoservice. * 

"'aanbieding is_ C!!leen_gel_d!g_ j~d _ e Carnav~sweek 

Vrecom computerhuis: Helmondseweg 59 0493-351500 
Email adres: Vrecom@WXS.nl · . 

I~ 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 

MAAR OOK UW VERVOER KAN GEREGELD WORDEN: 

*ZIEKENVERVOER *ROLSTOELVERVOER 

*PARTICULIER-EN *GROEPSVERVOER 

~I 

~ ' 'nWeijertraller, WEIJER 
Uw paard Is het waard ! , ' F*9 · ~ AANHANGWAGENFABRIEK 

- ,,,., ... , ~ ..._ 

· ".:;.:;'.';" Leembaah 10 Deurne 
0493 317938 
www.weijer.nl 

Leembaan 35 5753 CW DEURNE Tel. 0493 316373 Fax.0493 320409 

\ 

• 

·' 

e ' : 
mer ge ~oet · 
. wel goe ete, 

zeker naw .. 
en daorvur 
gaode naor 

• • e11ers 

· Groente & Frult 
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Pink Panther ReViVal 20 jaar jong 

Wie is '(-mooist op z~n rooisi? 

Carnavalsmaandag 23 februari 

Rozenmóndeg 
Onder organisatie van de Prin
sengarde yan de Peelstrekels 
gaat ook dit jaar op carnavals
maandag een groef) Rozenmón
deggangers Ofl staf) in Deurne
Centrum. Gedurende het eerste 
gedeelte van het 1>rogramma zal 
ook de Prins van de Peelstrekels 
met zijn gevolg van de partij 
zijn. 

Pink Panther Revival Yiert haar twintigste verjaardag. Dit zal met de nodige ophef gebeuren. Wat 

Er wordt om 11. 00 uur gestart met 
een carnavalesk ontbijt bij Hotel 
Stationszicht. Het ontbijt wordt 
tegen de zeer schappelijke prijs · 
van€ 6.00 p.p. aangeboden. in
schrijven hiervoor kunt u van 07 
t/m 21 februari bij Hotel Stations
zicht. Na het ontbijt, omstreeks 

Er aan Yooraf ging, maar Yooral wat dit jaar met carnaval verwacht kan worden lee~t u hieronder. 

Hoe het begon 
Met een stel vrienden in 1983 op 
vakantie in Oostenrijk. Er komt een 
man met een trekzak aan. Gezellig! 
Muziekkriebels komen naar boven. 
Het idee wordt geboren om met z'n 

veel leuke herinneringen. Optredens 
in Deurne en omgeving. Brabants 
Bont herkende men aan het strooien 
hoedje en het Brabants rood-wit
geblokte nondedjuuke. 

vijven in de carnavalsoptocht mee , Een nieuw begin 
te doen met zelfgemaakte instru- Wat gebeurt er? Het Deumese Bra-
menten. Dan is het is zo ver: carna- · bants Bont wordt geconfronteerd 
val 198-l. , met een tweemans formatie Bra
leder komt op de proppen met zijn bants Bont uit Helmond. Zij treden 
eigen instrumentcreatie: een rubbe- tijdens carnaval ook in Deurne op. 
ren kip, een schemerlamp etc. met 

1 
Verwarring alom Wie is nu welk 

daaraan vastgemaakt een 'kazoo' . U Brabants Bont? Er zit niets anders 
kent ze wel: een soort fluitje waarin 'I op dan een nieuwe naam te kiezen. 
een vloeitje is gemonteerd dat bla- Uiteindelijk wordt dit Pink Panther 
zend in trilling wordt gebracht en Revival. In 1990 presenteert zij zich 
waannee in alle toonaarden muziek i in de Vierspan tijdens een opvoe
gemaakt kan worden. Het vijfinan- ring Brabants Bont voor de pauze 
schap gaat de optocht in onder de : en daarna in nieuwe outfit als : Pink 
naam 'Brabants Bont'. • Panther Revival. De wederopstan-
In die tijd zorgde Theo Lokinjr. · ding van de Pink Panther is een feit. 
tijdens carnaval in de Hannoniezaal De outfit laat in kleur niets te raden 
van De Vierspan in de pauze van de o\'er en het strooien hoedje wordt 
Hosbengels voor wat entertainment. yervangen door een rode hoed. Pink 
Toen was er een rage van Pink Panther Revival timmert meer en 
Panther. meer aan de weg. Het klinkt goed 
Ze hebben er zin in. In de daarop met 'Bloast Urn Op'. Gezamenlijk 
volgende jaren zijn er wat mutaties 1 wordt meerdere jaren de Boeren
in de groep en de kazoo's worden brulluft in de Vierspan muzikaal 
vervangen door instrumenten. Het opgeluisterd. Leider Theo wordt in 
wordt zogenaamd wat professione- 1992 tot Peelstrikkel van het jaar 
Ier. Vanaf dat moment is er m verkozen wegens zijn vele muzikale 
Deurne een groep muzikanten te verdiensten in de Deurnese ge-
boren onder de naam Brabants Bont meenschap. 
met swingende muziek (Ne\\ Orle
ans stijl) die Theo de heren probeert 
bij te brengen. Voor Brabants Bont 
was èarnaval elk jaar her hoogte 
punt met optocht en cafébezoek. 
Het repertoire werd daarbij met 
meer carnavaleske nummers uitge
breid. Mooie tijden volgden met 

Ook jubileum Rooi Hoedjes Fist 
De Pink Panthers met hrin niet 
specifiek carnavals repertoire 
dachten dat het een goed idee was 
om tijdens carnaval een eigen op
treden te hebben. Zo ontstond het 
Rooi Hoedjes Fist op carnavals-

maandagmiddag bij café In Den 
Sléutel (Van Hoof) in de Stations
straat. Dat was in 1994. Het is een 
geslaagd idee gebleken want tot nu 
toe is het op camavalsmaandagmid
dag altijd een gezellige rooie drukte 
daar. Onder meer werd er dan een 
kanjer van een Panther taart uit 
gereikt aan degene met de mooiste 
rooie hoed. Dit jaar dus voor de 
tiende keer Rooi Hoedjes Fist! 

1984-2004 
Wie is het Mooist op zijn Rooist? 
Het twintigste jaar van de vrienden
club Pink Panther Revival. In dit 
jubeljaar zullen er enkele hoogte
punten zijn waarvan het Rooi 
Hoedjes Fist het spits afbijt. Het 
wordt een Rooi Hoedjes Fist Speci
aal. In de loop van de maandagmid
dag worden er weer prijzen uitge
reikt, dit keer aan degene die be
antwoordt aan: Wie is het 'Mooist 
op zijn Rooist?' Allerlei creaties 
hopen we dan te kunnen bewonde
ren. Behalve de taart wordt aan de 
winna(a)r(es) een uur gratis optre
den door de Pink Panther Revival 
aangeboden op zijn of haar feestje 
(1nits binnen een straal van twaalf 
kilometer). 

12 .15 uur gaan de Raad van Oud
Prinsen, de Peelstrekels en de dan 
aanwezige Rozenmóndeggangers 
onder muzikale begeleiding naar 

Het ontstaan van Rozenmóndeg 

Door het wegvallen van de kinder
optocht op maandag zou er een gat 
vallen in het carnavalsgebeuren. 
Gijs van de Broek en Jan Lichte
veld, die net uit het bestuur van de 
Peelstrekels waren gestapt, hebben 
toen alle Oud-Prinsen, Oud
Bestuursleden en Oud-Leden van 
de Raad van Elf aangeschreven op 
roze papier en eigenlijk een jaar
lijkse rëunie voorgesteld op carna
valsmaandag. In het begin gingen 
ook de vrouwen en aanhang mee: 
Dit is daama opengesteld voor 
iedereen en vanaf 1994 werd er 
ook een Prins voor die dag geko
zen. Met kunst en vliegwerk is er 
altijd muziek geweest. Nu is het 
een jaarlijkse happening met onge
veer 200 deelnemers. 

Zo hoopt Pink Panther Revival een 
mooie start te maken van het jubel
jaar. Tijdig wordt bekend gemaakt 
welke activiteiten zullen volgen. Vana~ 2003 wordt de naam Ro
Namens alle· Pink Panthei:s: alaaf en zemnondeg, de garde is van het 
een fijne carnaval voor een ieder. roze af: ~e nadruk ligt voortaan op 

rpzen, de outfit van de Rozen-

Tot ziens op het ROOI HOEDJES móndeg Raad van Elf zal daarom 
FIST SPECIAAL, maandagmiddag ook veranderen: de petten worden 
mêt carnaval bij café In Den Sleu- voorzien van ee_n bordeauxrode 
tel, aan de Stationsstraat. flos en het stnkJe wordt ook bor

deauxrood. 

de Markt om daar om 12.45 uur op 
de kiosk de nieuwe Rozenmón
degprins te onthullen. Het gezel
schap zal achtereenvolgens onder
staande horecagelegenheden be
zoeken. 

13.15 -14.35 uur De Koets 
14.35 - 15.55 uurZanzibar 
15.55 - 17.15 uur De Potdeksel 
17.15 - 18.35 uur Het Vervolg 
18.35 - 20.00 uurBeekman & 
Beekman 

Tot slot zal in de laatste horecage
legénheid de Rozenmóndegprins 
weer van zijn Hoogwaardigheden 
worden ontdaan en terugkeren 
onder het Peelstrekelvolk. De 
Commissie Rozenmóndeg hoopt 
velen van u te mogen verwelko
men om er tezamen een zeer ge
zellige dag van te maken. 

PRINSEl\ E!\ PRil\SESSEI\' 
ROZE!\i\IÓNDEG 

1994 Toon Aldenzee 
1995 Wim van de Munckhof 
1996 Anja Kuijpers 
1997 Harrie van Rijssel 
1998 Marina van Tuyl 
1999 Ad van Dinther 
2000 Eric Smulders 
2001 John Kuijpers 
2002 Timo Maas 
2003 Frank van Griensven 
2004 ...... " ... . .... . .. . . "".* 

Frank van Griensven 
Rozenmóndegprins 2003 
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Zaal UO-OJt ~en pwdijea 
g.~~endûwt6 

Stationsstraat 76 
5751 HG DEURNE 

Tel. 0493 312423 
Fax 0493 693882 

9Jwacft, Wamn- en / of, flou~ lJ.ufldhn, 
· v~, p~entatm 

9J~e~1 

~tm 

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

FOTO-VIDEO-DIGITAAL 
Molenstraat 3 Deurne 
telefoon 0493-312583 
www.multifo~odeurne.nl 

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 ** 

UW Echte Warme Bakker 

P. H. Schel lens 

Vlierden: Pastoriestraat 1 Tel. 0493 -312476 Filiaal Deurne: De Martinet 24 Tel. 0493- 316700 

Stationsstraat 27 - Deurne 
Tel. 0493 312091 
Fax 0493 322600 

Kluisstraat 1 - Helmond 
Tel. 0492 538401 
Fax 0492 564909 

Gebr. Aldenzee 
* Puinrecycling 
*Sloopwerk 
*Grondwerk 
*Loonwerk 

Deurne tel. 0493- 313714 

Op velden en wegen kom je Aldenzee tegen· 

Vlierdenseweg 203 
5756 AB Vlierden 

service 

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

Voor al uw drukwerk 

SCHOONHEIDSSALON 

GENO 
Utrechtstraat 2 
5751 AG Deurne 

Tel. 0493 - 319694 
fa,. 0493 - 31%9i 

Autobedrijf 

A. Snijders 

De Opel specialist 
Telefoon 0493-: I' 

T 1 -1 1(0)..J.93 31 '2 
Fa'> - 11 (O)-l93 3212~6 
E-n1;11l mforá •.111\Wl.h ff nl 
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Zij hingen in 2003 hun steek aan de wilgen ... 

Bestuur 
Wiri1 Kivits 
Raad van 11 

Mijn naam is Martien Thijs
sen, geboren en getogen in 
Deurne en ik ben 44 jaar oud. 
Ik woon samen met Belinda en 
ik heb drie kinderen met de 
namen Kyra, Yori en Ayla. In 
het dagelijks leven ben ik 
werkzaam bij Philips DAP in 
Amersfoort. In mijn functie 
als Corporate Service Mana
ger ben ik wereldwijd verant
woordelijk voor het te voeren 
after sales service beleid voor 
de producten van onze divisie 
(Persoonlijke verzorging & 
Huishoudelijke artikelen). 
Naast Carnaval vieren zijn 
mijn hobby's zwemmen, mu
ziek en op vakantie gaan in 

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

. woninginrichting 

[filpijt 

~inyl 

[gordijnen 

~itrage 

~onwering 

[ihatràssen 

[5edlinnen 

Voor sf eer en vakmanschap [Woonaccessoires 

····-····-········ Spiegel· red "de f iets~pecialist" 
zet met 

ALLES OP VOORRAAD ! 
En voor de rest van het jaar zetten 

wij alles keurig in brochures, 

fo lders, advertenties, verpakkingen 

en websites. Meer weten? 

www.manders-rijwielhandel.nl 

~-

~~ Stationsstraat 108 
si Deu~ne . 312354 

-············-····· 

VOOR DAMES EN HEREN 

b. v. 

Nancy van Lieshout 1 

Kerkstraat 1 a 
5751 BG Deurne 
Tel. 0493 313254 

*Op-en overslag 
*Heftruckverhuur 
telefoonnr. 0493-312465 

expert@DEURNE 
Liesselseweg 7 20 57 53 PP Deurne 

AUTO·, 

Liesselseweg 120a 
5753 PP DEURNE 

0493 399775 I Fax 0493 399776 
Stationsstraat 58 - 5751 HG Deurne - Telf. (0493) 319 389 -Fax. (0493) 316 818 

[ voor al uw electrisclie apparaten en service CANPlllGSPORT DEURNE BY 
Voor al uw Automa~erialen , Campingartikelen, Outdoor & Skivakantie 

Cordstrap B.V. - Deurne 

··21-'7con 
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.net 

Cordstrap 8 . V. is vanaf 1990 gevestigd op het industrieterrein Kranenmortel in Deurne. 
Sinds de oprict\ting heeft Cordstrap een enorme groei doorgemaakt en intussen zijn er 
behalve het m ~ ederbedrijf in Deurne, vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Engeland, 
Verenigde Arab,sche Emiraten, Polen, Italië, Ierland en de Verenigde Staten. De 
productie voor\a1i landen vindt plaats in Deurne. 

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

• Cordstrap omsnoeringsystemen 
• Cordstrap ladingvastzet~stemen 
• Cordstrap stuwkussens • 

\ 

\ . cordstrap : dat staat vast! 

l\f unckhof Deurne 
Leembaan 13, Tel. 0493 313922 

5753 CW DEURNE 

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

V-snaren 
Kogellagers 

Bouten & moereJ1 
0-ringen 

T raktor onderdelen 
Olickecringen 

Olie filters 
Slangen 

Hydr slangen 
Slang-klemmen 

HIER HAD GEEN 
ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN 
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Vrijdagavond lialf 9. de telefoon 
rinkelt. Het is de heldere stem van 
Jacqueline Schrama die nog even 
iets wilde bestellen voor zaterdag 
dacht ik. Maar nee. ze overviel me 
met de naag of er nu (na slui
tingstijd \'élll de winkel) nog ie
mand van het personeel aanwezig 
\\as zodat ik Yrijuit kon praten? 
Met nee te hebben geantwoord 
noeg ze me daarop ··Heidi. zouden 
fü en Ron tijd en zin hebben om 
het S,oerenbmid.s.paar v,an,200" te . 
\\illen z ~jn') We mochten er even
tjes OYer denken dan belde ze 
('.aterdagarnnd wel terug zei ze. 
Tolaal oyerrompeld wekte ik ·s 
aYonds Ron. (die weekendbrood
jes mocht gaan bakken) met de 
naag of ic zin had om in 2003 
boerenbmidegom te zijn? Het 
antwoord was duidelijk: ·daar mag 
je eigenliJk geen nee op zeggen·. 

Gesprek 
Daarop Yolgde een gesprek met 
enkele dames van het comité met 
tekst en uitleg wat het dan eigen
lijk inhield om zelf boerenbmids
paar te zijn. We waren jaarlijks 
wel aanwezig bij de bekendmaking 
en bmiloft van het boerenpaar 
omdat Ron muziek maakt bij Ger 
, ·an Hois. de muziekkapel die elk 
jaar de muzikale omlijsting ver
zorgd bij deze carnavaleske hap
pening. Een paar weken later 
gczcll1g en stieken) erop uit om 
zwarte bmiloftskledij aan te 
sch<1flc11 . En alvast een mooie 
bnndsrcportage maken bij het 
bocrenbondmuseum in Gemert. dat 
paste precies in ons straatje. daar 
bi.1 het oude bakhuis 

Gelukkig mochten we het al snel 
na de feestdagen bekendmaken dat 
wij het Boerenbmidspaar van 2003 
zouden worden, want voor het 
eerst kwam het paar tegelijk uit · 
met de prinsverkiezing van 2003 .. 
Eerst de Kerst- en Nieuwjaars
dmkte. dan meteen 4 januari het 
uitkomen. dan konden we onze 
mond niet gam\.· voorbij praten. En 
zo werd het dan 4 januari. Vlug de 
winkel opmi.men zodat Jacqueline 
· s avonds de benodigdheden voor 
een zwart feestje kon brengen. Ron 
ging met het orkest Ger van Hois 
naar de Vierspan. waar die avond 
het boerenbmidspaar en de Prins 
van de komende carnaval bekend 
werden gemaakt. De spanning 
steeg en het Yerlossende moment 
was aldaar: Nardje en Miep boe
renbmidspaar 2003 ! 

Ondertrouw 
Na de officiële ondertrouwakte 
ondertekend te hebben werden 
familieleden en bekenden gebeld 
en kon de voorpret voor de bruiloft 
beginnen. Eerst in de Vierspan. 
daarna met het volk naar de bak
kerij , gezellig nog wat eten en 
muziek maken. ·zondags even 
bijkomen en de eerste felicitaties 
kwamen al per telefoon binnenge
rinkeld. Nu was het echt, en kon
den we niet meer terug. 

Voorbereiding 
' s Weeks daarop kwamen ze van 
de buurt en van de onechte familie 
een geweldig mooie grote boog 
zetten. Hiervoor nog allemaal 
hartelijk bedankt! En zo ging het 
richting de carnaval. Het was ook 
een gezellige periode in de winkel. 
We ontvingen veel kaartjes en 
bloemetjes van klanten en beken
den. De officiële bruiloftsdatum 4 
maart brak aan. Tegen de middag 
stond de echte en onechte Familie 
al in de bakkerij om te lunchen en 
daarna officiële foto ·s te maken. 
Het orkest Ger van Hois speelde 
al de eerste muzikale nootjes. We 
mochten al de eerste huwelijks 
cadeaus in ontvangst nemen, ook 
al waren we nog helemaal niet 
getrouwd. Daarna met z'n allen 
naar het Gerardushuis, waar de 
menigte binnenstroomde en ook al 
prins Stephan en prinses Stefanie 
met gevolg aanwezig waren. 

Wieler4daagse 2004 

Gerardushuis 

Let op!!!!!! 

D'n dag zelf 
Paarden en wagens stonden buiten 
startklaar om ons naar de Vierspan 
te vervoeren. Dat was een hele 
ervaring, in een opgepoetste koets, 
mooi versierd met bloemstukken. 
We voelden ons net koning en 
koningin. En we werden ook har
telijk ontvangen in het Bejaarden
huis. Alle bewoners waren bijeen 
gebracht in de grote zaal. waar met 
de hele meute een liedje voor ons 
werd gezongen. En zo trok de stoet 
weer verder. op naar de Vierspan 
en toen het hele echte en onechte 
volk binnenwas kon de officiële 
trouwerij beginnen. Gezellig. met 
de gehele ( on)echte familie en 
natuurlijk met Prins Stephan en 
Prinses Stefanie op het podium. Er 
waren niet veel beletselen. dus de 
bmiloft kon zo beginnen. Plots 
verscheen er een grote bmidstaart 
op het podium. gemaakt van alle
maal chocolade marsjes. aangebo
den door een kameraad van de 
bruidegom. Schitterend gemaakt 
en ook de dansmariekes snoepten 
lekker mee. Daarna de receptie met 
veel handjes en kusjes. en met 
cadeautjes groot en klein! En we 
kregen ook nog tijd voor een 
dansje en een polonaise door de 
zaal. Van drinken en feesten krijgt 
men honger, dus lekker daarna 
stampot eten in de zaal. Even bij
komen van de bruiloft, en toen 
lekker moe en voldaan temg naar 
huis. Want ja, op Aswoensdag 
moest er toch weer vers wittebrood 
op de plank komen! 

Bed. okt 
Terugblikkend met de foto ·s erbij 
was het een geweldig mooie erva
ring, die we niet gemist zouden 
willen hebben. We willen met 
name het Boerenbruiloftcomité en 
iedereen daaromheen bedanken die 
zich it1 hebben gezet, om deze 
boerenbruiloft 2003 tot een onver
getelijke dag voor ons hebben 
gemaakt! Bij deze wensen wij het 
Boerenbruidspaar van 2004 een 
mooie tijd toe. · 

Groetjes Nardje en Miep. (in het 
dagelijkse leven Ron en Heidi 
Ossendrijver.) · 

' 

, HIHAHUMOR 

mstorÎe Nieuwe mascotte LGD 

~--- - ------ DEURNE - Lopersgroep 

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 boerenbruiloft 
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 Marriet 
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 boerenbruiloft 
Organisatie: K.V.O. /Commissie 
Boerenbruiloft 

1

1986 Dorus en Mina (Theo en Mien 
v.d. Boomen) 
1987 Nilles en Netje (Cor en Antoinet 
v.d 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) 

1 1991 Sjef en Leenke (Sjef en Leny 
1 Kuijpers) 

1992 Dorus en Tonna (Theo en 
Tonny Aldenzee) 
1993 Drieka en Cis (Frans en Riek 
Thielen) 
1994 Anna en Peier (Piet en Anneke 
Ban kers) 
1995 Kneeltje en Thijs (Thijs en 
Corrie van Leeuwen) 
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) 

Deurne heeft met ingang van 
1 januari 2004 een nieuwe 
mascotte een Holtor. 

De niem1 ·e mascotte van 
LUD (Foto: J.i·ils Hits) 

Deürnese Horeca uur lan
ger open 

DEURNE - Eensgezind 
heeft de Deurnese horeca 
besloten hun zaken een uur 
langer open te houden . Dit 
op veelvuldig verzoek van de 
cliëntèle. Een woordvoerder 
liet weten dat een en ander 
niet in strijd is met de plaat
selijke verordeningen. Voor 
de klanten zal het wel even 
wennen zijn, want, zo liet de 
woordvoerder weten • 'We 
gaan een uur langer open, 
maar iedere gelegenheid be
paalt zelf wanneer en op 
welke dag dit uur wordt be
nut . ' 

Buntven Blues . 

Aan d' Oever , ·an 't Buntven 
·zat een eenzaam schepsel 
Peinzend over roestbruin 
In gedachten zag hij Noren 
Gaan over donker ijs 
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VERHUUR. van: 
1 r.:_ ~~ 

l~-
1 

PARTY - ARTIKELEN 
Partytenten in diverse af metingen en . 

Taf els, Stoelen 
Statafels, Serviesgoed 1 

Koff iezetapparatuur 
Parasols, Verlichting 1 

1' uitvoeringen eventueel met vloer en verwarming 1 

1 Fabriekstraat 34 5753 AH Deurne - tel. 0493-316381 

1 

r 
r 

' , 

Autorijschool Phili.ps 
Schui~èlenberg 94 

,.,N "' '·-:·J- ~ 5751 HZ Deurne 

1 

Tel: Leon 06 10930235 
Tjeu 06 51654 760 

· Thuis0493 313831 

• 
" 

WWF 
Wereld Natuur Fonds 

E-mail : info@wnf.nl 
of 0900 ~ 1962 (€ 0,22/min) 

1 ! 

Timo & Laila 
\/;fllf. e.en, l.tJk,ker l?i'?tje,! dan (,J1Qq r: Ji?rl!Pfije,, ~ ' 

Swinkels Assuranti ën ~ 
nva :,..1id 

Swinkels Makelaardij ~ 
N\/M 

Swinkels Regiobank 
.«;',··, ~ ~ •• • \!..\KEL\ARDIJ 

I<! : ,1 1 !/;• H \ .".,,_ 

Postbus87 5750AB Kerk.straat 17 Deurne Tel. 0493-312468 Fax. 0493-310145 
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Ik werd genaagd om te regeren 
over het Peelstrekelrijk als Prins 
Ste1>han d'n Urste. Het was de 
voorzitter die mij Ot> een avond 
in september 2002 belde. Mijn 
antwoord was direct ja. Terwijl 
Twan ons toch nog wat bedenk
tijd gaf was het voor Stefanie en 
mij duidelijk: ik zou de nieuwe 
PÎ·ins worden. 

Vanaf dat moment begon de ge
l;eim zimlighe id ~ tegen niemand 
iets zeggen. ook niet tegen de 
kinderen. In de late uren een steek. 
pnderscheidingen. een pak en alles 
wat er zoal bij hoort uitzoeken. Op 
de gekste plaatsen bijeenkomen. 
Deze geheimzinnigheid duurde 

. bijna .+ maanden waarin wij regel
. matig als het nieuwe prinseilpaar 
benoemd werden door vrienden en 
bekenden. Zou het dan toch uitge
lekt zijn ·) 

Onthulling 
0µ, de avond van de onthulling 

kaarten. en zelfs onze afbeelding in 
iedere etalage. Carnaval was voor 
ons al begollilen! Het begon met de 
serenade waarbii tevens onze ver
jaardagen gevierd werden. Meer 
dan honderd gasten zorgden samen 
met de muziek ·van de Hosbengels 
voor een geweldig feest. Vervol
gens ons eerste optreden op de 
Bonte avond in de W alsberg. de 
uitreiking van de krant en de 
prachtige avond "Rondom de 
Prins", waarbij o.a. familie. vrien
den. het koor, de K.D.O. en zelfs 
onze eigen kinderen voor een 
spetterend optreden zorgden. Dan 
is het al februari, tijd om uit te 
rusten is er niet, Klotgemul, recep
tie, Gala-avonden en zelfs een heus 
grensconflict. .. het gaat maar 
door. Dan plotseling, vlak voor 
carnaval, een triest bericht. Toch 
besluiten we met steun van de 
familie. vrienden en de Peelstre-
kels om carnaval in een aangepaste 
opzet door te laten gaan. 

werden Sander en Marly bij Opa Onvergetelijke tijd 
en Oma op de hoogte gebracht. ze Dan is het zover: carnaval is be-
yonden hèt prachtig en stonden te gonnen. Het begint vrijdags met de 
trappelen om naar de Vierspan te scholen bezoeken en eindigt dins-
gaan. Wij moesten zo nonnaal dagavond met het popverbranden. 

. mogelijk doen, dus zoals ieder jaar De optocht \Verd vooral door onze 
gingen wij ook dit jaar met onze kinderen als een van de mooiste 
\Tienden naar de prinsonthu)ling. . evenementen beschouwd, nooit 
Toen er een doos naar het podium geweten dat snoep gooien zo ver-
~\erd gedragen. werden ze toch ' moeiend kon zijn was de reactie. 
©1voe1'er. maaP-ik ko111ne er niet ~ ... 'fot'Üp'de láarsfê ~ dag'Vàn mijn' 
diyerse smoesjes wèl uitpraten. regeerperiode zijn er ontelbare 
Groot was de ,.;e,rbaz;ing toen plot- - even~H!enten geweest waarbij wij 
s · · ' Sander en Marlv uit die als een echt prinsengezin werden 
doo . voorschijn kwàmen. verrek behandeld. Van het ophalen tot het 
ze ziïn.h t m ~ l! De gezichten en de thuisbrengen (in Henny·s koets). 
onth;êring Yan -dat moment zullen het was perfect verzorgd. Nu we 
\\°ij nooit meer Yergeten. alles nog een keer de revue hebben 

J:let gaat maar door" / 
Vanaf het moment dat we officieel 
benoemd werden door burge
meester Daandels ging het in een 
sneltreinvaart. Bekendheid in alle 
kranteil. feücitaties . bloemen. 

laten passeren komen wij tot de 
conclusie dat carnaval 2003 voor 
ons een onvergetelijke. fantasti
sche tijd is geweest Graag willen 
wij hiervoor iedereen heel hartelijk 
bedanken. 

Stephan. Stefanie. Sander en Marly 

22 jaa~ ZUL TKOPeEN / .11 jaar NÖT JES . · 

CarnaYal 2003, wie had dit ver
wacht. We gingen met onze 
vrienden zoals elk jaar naar de 
1>rinsonthulling. Tot onze grote 
Yerbazing bleek dat onze 
Ster>han de prins , ·an 2003 werd. 
Wat hebben we die aYond tot in 
de late uurtjes nog flink gefeest. 
Er veranderde vanaf die avond 
ontzettend yeel. Er stond ons in 
een hele korte tijd yeel te doen. 
Hierdoor is er een geweldige 
band ontstaan tussen de nien
denclub, familie '"m de Prins en 
de Peelstrekels. 

Samen 
Samen moesten wij ervoor zorgen 
dat onze Prins er niet alleen rnor
stond. Er moest veel geregeld 
worden. Dit gebeurde ook op een 
geweldige manier. Iedereen voeldè 
zich geroepen om een taak op zich 
te nemen. Ik had nooit gedacht dat 
een carnavalswagen bouwen zo 
gigantisch gezellig is. Dat er zo 
gelachen kan worden met stukjes 
en liedje~ maken over de Prins. 
Dat het zo mo9i is om zowel fami
lie als vrienden in dezelfde carna
vals kleding (als een eenhei_d) te 
zien. En dat alle voorbereidingen 
en de avonden en alles hier 
rondom heen zo gezellig kan zijn. 
Iedereen had.dezelfde gedachte 
(we gaan ervoor: dit wordt een 
carnayal die w.e nooit meer zullen 
vergeten). En dat \vas ook zo wat 
wij als vrienden meegemaakt heb
ben zi.illen we nooit meer vergeten. 

Tranen 
Dit was dan ook wel te merken 
tijdens het verbranden van de Peel
strekel. toen er bijna bij iedereen 
de tranen over de wangen rolden. 
we· hebben deze carnaval nu , ·an
uit een andere hoek mee mogen 

maken. Je ziet nu pas wat voor 
organisatie dat hier voor nodig is 
om zo·n geweldig feest neer te 
kullilen zetten. Ik denk dat ik na
mens de vrienden club iedereen die 
aan carnaval 2003 een steentje 
heeft bijgedragen hartelijk mag 
bedanken Verder wil ik Carna
valsvereniging de Peelstrekels 
speciaal bedanken voor alle goede 
zorgen en voor het perfect organi
seren van de carnaval En natuur
lijk wil ik Prins ~tephan d · n urste 
en Prinses Stefanie en hun kinde
ren hartelijk bedanken voor de 
geweldige carnaval 2003 die wij 
als vriendenclub hebben mogen 
mee maken. · 

Wij zullen dit n_ooit meer verge
ten. 
Hiervoor 3 x alaaf 

Vriendenclub. 
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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 BETAALBAAR BETER 

AUTOBEDRIJF '1!aA9~ DEURNE 

Laurens .Costerstraat 8. 

Elektro Vogels BV 
Industrieterrein nr. 2298 
Kanaaldijk Zuid Oost 96 
5705 BE Helmond 
Postbus 333 
5700 AH Helmond 
TeL 0492 507550 
Fax. 0492 507551 
info@elektrovogels.nl 

Tel.: 0493-313418 Fax: 0493-314502 
--------------

! 
. 1 

1 

1 

Voor al uw leuke kadootjes 

Stationsstraat 30 - DEURNE 
Telefoon 0493-312963 

i '@ 

DENTRO 
INTERIEURBOUW 

Voor horeca, 

bedrijven en particulieren 

naar uw of ons ontwerp. 

Voltstraat l IA• 5753 RL DEURNE 

GSM: 06-46037236 • FAX: 0493-565380 

1 

1 1)~ rd~~r~ i l ,A")eObt es 
11 ~ -

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

1 

e~robin~ti~ 

-
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 

: . 

svsteem 1 rr« 

-plafonds ~ lmt•W•JiI•t 

l3l()e1nen 
13ii Ca~in 
Kerkstraat 

5751 BH 

tel. 0493 

32b 

.Deurne 

311677 

1 
1 Chi~ees-lndisch Restaurant 

1 

1 ·~ ~i!J I11E 
"AZIË" 

Heuvelstraat 29 Deurne 0493 313781 
Vanaf 10 personen bieden wij u - na 
reservering - een lopend buffet aan. 

Ook thuisbezorgen, vanaf 10 personen. 

L ri. t: e r i e " ~ r b <> ~ LCJ 

Dukaat 21 5751 PW DEURNE Tel 0493 387830/Fax 387831 
E-mail: odico@odico.nl Internet: www.odico.nl 

I 1 babYSpeclaa1zaa1< Molenlaan Ja, tel0493 -354740. 

1 Glas en schild r".,_ ..... ~ 
Verheijen 
-Deurne Tel: 0493 312331 

R 

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

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

32 



De Pee/strekel 2004, een uitgave van es de Peelstrekels DEURNE. WWW.PEELSTREKELS.NL 22 jaar ZULTKOPPEN I 11 jaar NÖT JES 

HOROSCOOP PRINS PETER D'N URSTE 

Horoscoop' oor Peter \'all Deursen 
Geboren op 1aterdag 2.5 maart 
1961 om 02 :rn uur. 

Je hcnt Ram met als ascendant 
Boo~sc.hutter. 

Het sterrenbeeld Ram betekent het 
ontwaken der krachten De 
centrale intclll 1e 'an dil teken is 
het ik tot ontplooung brengen. de 
eigen wil door te 1ct1en en de 
wereld te , ·cro' eren Zoals jij als 
Prins nu het Peel trekelrijk hebt 
Yeroyerd. k "1 tal lang dat dit 
eens zou gebeuren De Ram
persoon geldt al een 
onYermoc1bar · n moedige pionier 
met een \\annc. onbekommerde 
openheid. d1<. ' lak op oudere 
leeftijd nog ..:..:n J ugd1ge 
uitsiraling h ... ·ft 

Je dominant1: dement is 
water/ge' 11\'I. 
Je bent nu:.. d g '\ o hg en 
k\\ c1sbaar Er 1 ~ en grote invloed 
Yan de buH..:mh:rdd en je 
omgc\ ing dc1c 111' loed kan 
gunstig of ngun lig Lijn. Je hebt 
de neigm!.! Il O\ .::r .1ezelf te 

· Yertellcn. ,._ t.:: ontm:i keren en je 
emoties. 1111cn m t .1.:: angsten en 
buien yan \\ .mh01.1p. te uiten. Door 
je O\'ergc ' hgh...id. zijn er vaak 
conflicten 111ct m.::nsen of de 
omgenn; 1 gd1Jk is er een 
behoeft ._ n raag naar. er kan 
zelfs spra c 11.1n ,·an hebzucht. wat 
zich kan 111.1111ti::sterendoor genot 
en exp.::rnn nl. maar wat kan 
ontaard1..1 111 .!1erigheid en 
hebzucht \\ , 1111 er ie waarden -
wat goed l!n 1...1..ht 1 · - niet door 
anderen ,,:l!a pt crd worden. wat 
Yoor jou ._ n onmog..:h_1kheid is. 
stel je .1e 'tJa nd1g op J..: 

Hor~sc~esevetts ____ . 
[Naam Prins Peter 1 e 
Plaat§ Deurne 
Breedte 51°28'00" NB 
Lengte _-+ 5°46'00" óL 

Eg~~~ tïëf -~ ~~-
0
I~~~g6 j 

~MT --· _________ 130:001 

persoonlijkheid kan ook bemyloed 
worden door een geYoel op een 

bepaald moment . Men kan slechts 
gissen naar de diepte Yan je 
gevoelens. Je Yindt het yaak 
moeilijk om onder \\"Oorden te 
brengen wat je \'Oelt. op welk 
gebied dan ook. 

Met de Zon in het derde huis wordt 
je vermogen tot aanpassing aan je 
omge,iing aangeduid. Je zou 
intelligent moeten zijn. en het 
vermogen hebben om je wereld 
aan te pa sen aan je eigen 
mogelijkheden Je kunt ;eer 
onafüankehJk LIJn Soms. b1J een 
negalleYe beleYing of een 
verkeerde interpretatie yan deze 
stand. kun je blijk geven Yan 
intellectuele trots of een al te 
autoritaire houding. Hoewel in 
jouw geval het accent duidelijk op 
de geestelijke kant van het bestaan 
ligt, moet je toch je gevoelens niet 
te kort doen. Je kunt ook 
humoristisch en geestig zijn. 
Je bent ontvankel~jk voor de 
wereld om je heen, je beoordeelt 
dingen en mensen naar aanleiding 
van je persoonlijke ervaringen. 
Mogelijk kunnen zich problemen 
voordoen op bepaalde gebieden. 
die elementen bevatten die de 
grenzen van je ervaring 
overschrijden Laat je artistiek 
talent naar voren komen. laat je 
niet "klemzetten" door je 
sensibiliteit en gewoontes. maar 
gebruik deze! 

Met de Maan in het zevende huis 
wordt je gevoeligheid bepaald door 
de veranderingen in je leven. 
evenals door de hoogtepunten en 
de dieptepunten in je relaties. Je 
vindt het niet prettig om dingen 
opgelegd te krijgen, want juist de 
ervaring van wederkerigheid in je 
relaties met anderen kan je 
gevoelens doen ontluiken en je 
vennogen om je aan te passen aan 
het leven van alledag tot 
ontplooiing brengen. Je kunt je ook 
identificeren met de mensen met 
"1e JC een relatie hebt Je hebt een 
grote zm voor alles wat 
gemeenschappelijk is. Je bent 
altijd bereid om op de ander af te 

gaan. hem te verzorgen en er voor 
hem te zijn. Je verlangt van je 
partner hetzelfde. 
Deze hulpvaardigheid wordt extra 
versterkt door je maan in Kreeft . Je 
hebt een behoefte aan een warm 
nest en geborgenheid tegen de 
rauwe en koude realiteit ,·an het 
leven. Je hebt een sterke 
famili"'">inding 

·· let Mercurius in het teken van de 
Vissen" heb je een levi;ndige 
fantasie en trefzekere ingevingen 
en een voortreffelijk 
invoelingsvermogen. 
Samenhangingen en betekenissen 
van zaken voel je prima aan. Je 
hebt een goed ontwikkeld 
verstand. 
Met Mercurius in het tweede huis 
is je intellect een van je 
rijkdommen. Je denkt praktisch en 
je hebt een goed gevoel voor 
conjuncturele schommelingen. 
Dankzij je schrander verstand voel 
jij je meestal heel zeker. 

Met Venus in het teken van de 
Ram ben je nogal impulsief ten 
aanzien van alles en iedereen waar 
je van houdt. Je hoeft niet altijd te 
beseffen hoe bnmt je in je 
vrijmoedigheid kunt zijn. Je bent 
onafhankelijk in de liefde. en ook 
in je genoegens en vermaak. Je 
houdt van onafhankelijke. vrije 
mensen. Je bemint al je geliefden 
op dezelfde manier als bij je eerste 
liefde. Er zit een puberale kant aan 
je manier van liefhebben. 
Met Venus in het derde huis weet 
jij je qua taal goed uit te drukken. 
Je verspreidt een vrolijke. 
harmonieuze sfeer, je bent geestig. 
optimistisch en erg charmant. Je 
onderhoudt heel veel contacten en 
je hebt een goede relatie met je 
familieleden. Je kunt goed 
bemiddelen in conflicten. 

Met Mars in Kreeft ben je zeer 
hartstochtelijk en moet je worden 
begeerd om optimaal te 
functioneren. Af en toe heb je 
moeite om je verlangens bewust te 
begrijpen. Het is heel belangrijk 
voor je dat liefde van twee kanten 
komt. anders kunnen je gevoelens 

tot een kwelling worden. Met deze 
stand begrijpen mannen vrouwen 
in het algemeen heel goed 
Met Mars in het zevende huis ga je 
direct op de ander af Je hebt er 
yeel moeite mee om je aan te 
passen aan andere niensen. Je kunt 
yerschillen duidelijk op tafel 
leggen en Je zorgt dan YOOr een 
oplossende donderbui . 

Met Jupiter in het teken \'an de 
Watennan vind je het prettig om 
de handen uit de mom,·en te 
steken. anderen te helpen. en kan 
het zijn dat je EHBO'er bent Je 
moet ef\'oor zorgen dat je niet in 
handen Yalt yan mensen die te veel 
op eigen belang uit zijn. Je weet je 
nijheid te bewaren. Je kunt 
buitenge,rnon im·entief zijn. En 
natuurlijk kom je op voor 
mensenrechten. 
Met Jupiter in je eerste huis schenk 
je \'ertrouwen en wint (daardoor) 
andennans yertrouwen. edele 
inborst. \\'aardige uitstraling. van 
jezelf en van je presteren 
overtuigd. Een Prins \\aardig Je 
hebt een nolijke. \\eh,illende. 
joYiale en optimistische 
leYensinstelling. die op andere 
overslaat. dus je trekt alle 
Peel strekels wel mee camayal in 1 ! 

Met Saturnus in het teken yan de 
Steenbok heb je vaak een pijnlijk 
scherpe kijk op jezelf en op de 
,,·ereld. Je hebt ambitie (anders 
\\ëlS je ook nooit Prins ge\rnrden). 
je bent betrouwbaar en je kent je 
, ·erant\\ oordelijkl1eden 
Met Saturnus in het eerste huis kan 
de wereld somber en saai lijken 
zolang je geen 
verantwoordelijkl1eid op je hebt 
genomen en geen concrete vorm 
heeft gegeven aan je intuïtieve 
inzichten. Je moet je beperkingen 
inzien en evenwichtig handelen Je 
doen en laten wordt \vaarschijnlijk 
beïnvloed door het beeld dat je ·van 
je vader hebt . 

Met Uranus in het teken van de 
Leeuw treedt de behoefte om je 
standpunten op te leggen aan 
anderen op de rnorgrond. Je tracht 
bij voorkeur de allerhoogste doelen 

te bereiken. en je streeft er naar 
onk\\etsbaar te zijn. Met behulp 
Yan je intuïtie breng je 
onduidelijkheden tot klaarheid . 
Met Uranus in het achtste huis 
probeer je je relaties met andere 
mensen uijer te maken. Heel Yaak 
duidt deze srnnd op een zware 

· emotionele crisis . Je bent niet 
conyentioneel op seksueel of 
zakelijk gebied. Je kunt behoeflc 
hebben aan voortdurende 
opwinding. Het gebeurt Yaak dat je 
behoefte hebt om jezelf terug te · 
trekken en niemand toe te laten tot 
je diepste gevoelens. 

Met Neptunus in het teken yan de 
Schorpioen wordt de druk \ëlll de 
collectieYe geestesgesteldheid 
omgezet in een op het gevoel 
gericht ideaal. Je zoekt naar een 
vorm van samensmelting met iets 
of iemand via je 'crlangens of in 
een "collectieYe eemrnrding" 

· Neptunus in het t1e11de huis kan er 
op duiden dat je 'ermogen om de 
dingen in hun totaliteit te zien heel 
belangrijk is voor het yerloop Yan 
je leven. Je kunt heel goed 
liefdesproblemen van anderen 
oplossen of kunstenaar zijn l n het 
negatieve geval maakt de1.c 
planetenstand je vatbaar YOOr 
illusies over je leven. en kun je je 
teleurgesteld of bedrogen , ·oelen 
\Yat betreft het beeld dat .ie op .1e 
wereld zou willen achterlaten. 

Pluto in het teken Yan de Maagd 
wil voor jou zeggen dat _1e je 
specialiseert in je werksituatie . Je 
bent nieuwsgierig en wilt het 
naadje nm de kous weten. 
Met Pluto in het achtste huis streef 
je naar het hoogst mogelijke 
rendement. De resultaten die je 
bereikt bij anderen zetten je aan tot 
verandering. In sommige negatie\'e 
gevallen kun je de speelbal zijn 
van je onbem1ste drif1en. en kil en 
ongernelig Yan karakter zijn . Erg 
wilskrachtig. volhardend. 

. eerzuchtig en ontoegeeflijk in het 
nastreven van een eernnaal gesteld 
doel. Je vat ineenstorting en crises 
op als een kans tot vernieiming. 

PEVEO. dec 2003 
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Elektrotechniek -· Telecom - Beveiliging 

v.d. Mortel B.V. 
.:\mstcl 1 - 5 75 l RD Deurne 
1(·1 (l"F> > - > 12268 / Fa:" 0493 - 31086 l 

wvvw.rnortel.nl 

Florijn l, 5751 PC Deurne 
tel.: 0493 - 32 29 28 
fox: 0493 - 32 00 98 
Robobonk: 11 .08.48.241 
K.v.K.: 17067094 

B~"-ll<EIRS 

GEREEDSCHAPPEN bv 
VERHUUR 

van Santvoort & 
van Santvoort b.v. 
rnake!aars & architecten' 

L~ ~Kc --;1- : ~3 

:te.: 04 9 3 -3 22 1~1 

5751 KG DEURNE 
fax: 0493-323070 

BLOEMENMAGAZIJN 

"':De dJ.kelei" 
Veel carnavalsleut 

toegewenst 

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

Qa'"sler(j 
( :_-- --· ~ , , . 

J\,eyzer Gasterij de Keijzer 1 

Spoorlaan 17 1 

5751 JM Deurne 

I vd Mertel 
+ Hekwerken & Poorten + 

Haspelweg 33a 
Tel. 0493 - 31 06 66 

Deurne 

RS-
CCOUNTANTSKANTOOR 

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

Federatie Belastingadviseur 

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

5750 AC Deurne Telefax (0493) 32 09 32 

VAN RIJSSEL 
c::I ~ 

Deurne - Stationsstraat 26 0493 312297 Gemert - Kerkstraat 13 0492 361461 
Asten - Emmastraat 4 0493 695141 

r 11 DICK REMMEN ASSURANTIEN 

DRA *Verzekeringen *Hypotheken 
*Pensioenen *Financieringen 

Julianastraat 13 5751 JW DEURNE. Tel. 0493-317184 

AlRO - (J(J(I 

brandbeveiliging 
Stationsstraat 114 5751 HJ Deurne Tel. 0493-315626 Fax 0493-320434 

ALS U NIET HOUDT VAN BRANDALARM 
NEEMT U TIJDIG ALRO IN DE ARM 

Verkoop en advies: 
• Brandbestrijdingsmiddelen 
• Veiligheidsartikelen 
• Verbandmiddelen 

Opleidingen en training: 
• Bedrijfshulp-verlener BHV 

Keuren (hervullen) 
• Brandblussers 
• Brandslanghaspels . 

yer:]ON1 .......,.,. __ ~end 
~"-REOB - erkend /M,_-;nsttlling REOB 

c:' d Bildersstraat 4 ·· 
12454 info@van 

OPLiöJDINGSCENTRUM 

-/ 

1 

1 1 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~-D-ER-P-SE- S - TR _ AA _ T ___, lA ~ 1

1 

FRANSEN DIENSTENCENTRUM 

5751 KA DEURNE 
T (0493)3 11855 
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Brood & van Ewij 
... aa• me~ Carnava, 

Of ge nou naar den t h 
op oc t gaat, in het café bent of 

op straat aan 't zwieren, 
Ewijk rekenen. 

l kunde op Brood & uan 
met carnava 

Mar nie op 't kanto 
wwer .. ·Want daar laten · · 

. WIJ ons 

feestneus efkes twee dagen niet zien. 

Op aswoensdig kunde weer rekenen op 'brood'nuchter 

cijfermateriaal. En omdat de carnaval toch al 

,f nog wat van de 
zo duur is kieken we mee OJ er 

belaasting teruggehald kan worre! 

Brood l ~ van Ew ij 'k 
f4 accountants 

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

(~ J\ Il N J\ \T J\ I~ 2 () () Lf : 

Vottstraat 2 5753 RL Deurne tet. 0493-316901 

. ' 
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Inhoudsopgave 2de katern de Pee/strekel 2004 

39 Nötjesgetrut -
40 Shownieuws en andere belangwekkende zaken 
41 Weetblad 
43 Club van 100 
45 Opsteker 2003 I Veteranen MHC 

' 47 · . De Hosbengels 
49 Femielie & Foto's Klotgemul 2003 
51 Wirreldnèèjs urn den hoewk 
53 Einde Harmoniebal - Leve het Hermeniekusbal 
55 Kommer & Kwijl 2003 & vetkuivenbal (foto's) 
57 · D~ Zultko,ppen 22 jaar 
59 · . De Zultkoppen 22 jaar 
61 . Rondom de prins 2003 
63 Colóton 

SIEBERS VOEGWERKEN 
GEVELREINIGING 

RESTAURATIE 

1 

1 

Tel.: 0493 - 32 28 08 1 Rietgors 36 

'· 

CRANSSEN 
fiscaal juridisch adviesbureau . 

Cransseo fiscaal juridisch adviesbureau · 
gevestigd te Deurne, Tramstraat 21, is een kantoor dat zich 
richt op het verlenen van fiscaal juridische en accountale 
diensten ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf, vrije 
beroepsbeoefenaren, sportlieden en artiesten. 

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

Het kantoor kenmerkt ~ich door ervaring, betrokkenheid en 1 

een op uw maat toegesneden advies. 

Indien u nadere informatie wenst dan-kunt u contact opnemen 

met: 

mr B.M.H.S. Cranssen FB en/of de heer B.A.J. Tomassen 
telefoonnummer 0493 35 12 35 

5754 CT DEURNE Fax: 0493 - 31 82 42 . 
; M~~:o~n5283@l~l ____ = _T_ra~ . m_s_tr_a_d_2_1_,_~_s_I_J_K_D_E_U_~ __ E __ ~~ 

' ' .. ·: 

< • 

~::.. ·, . 

'·KETEL-en APPARATENFABR.ZEK B. v" 
Wattstraat 1 

5753· Ril DEURNE 
TEL: 0493 ~ 352180 

FAX: 0493-352.189 
www.spalco ... nl 

E-mail: mallOspako.nl 

/::. 

Het grootste 
· doe-het-zelf-center 

. yan de regio 
naast de Boere11ho11d 

Stationsstraat 122, 
5751 HJ-Deume. 

Tel. 0493 353300 

HIER HAD GEEN 
ADVE RTENTIE KU NNEN 
STAAN 
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0 es 

Elluf jaarNötjes 
De Nötjes u wel bekend, partners van de 
PR/Cie. Zoais bijna iedere club, groep of 
vereniging hebben ook wij een verhaal over 
het ontstaan van deze groep en wat ze zoal 
doen. Hier komt ons kort maar krachtige 
"levensverhaal". 

11 jaar geleden, u telt zelf maar uit wan
neer, zijn de Nötjes "ontstaan". Tijdens 
de receptie van de prins (Wim IV), werd 
het alom bekende Nötjes-shirt gepre
senteerd. Daarna begonnen de "optre
dens" ... want tijdens deze activiteiten 
zijn wij ook van de partij. Hoe kunje 
het toch vergeten ... het grandioze 
optreden tijdens de Tiroleravond. Dat 
waren inderdaad de Nötjes!!! Het was 

Nötjes 
Door Iemus die 't kan wete 

De Nötjes, hoe zijn die nou ontstaan? 
Prangende vraag voor velen. 

Antwoord bij deze: toen het onbeteke
nende gezelschap de PR 1 CIE nog met 
papieren hoedjes door het leven ging, 
notuleerde secretaris Hans van 
Bommel steevast elke vergadering hoe 
laat door Jozef Hendriks, uitbater van 
Gezellighijscentrum Stationzicht, h.et 
'schaltje mi pinda's' op tafel werd 

een groot succes. En voor "zware 
klussen" zoals de optocht "uitstippe-
len" daar draaien wij onze handen niet 
voor om. We hadden de smaak te 
pakken ... We gaan het doen! Ja, wat dan 
m Natuurlijk doen wij mee!! Met het 
Klot.gemul natuurlijk! Na heel wat 
avonden brainstormen kwam het ene 
idee na het andere .. Het werd oefenen, 
oefenen, en nog eens oefenen. 
Maar de Nötjes zijn geen Nötjes als ze 
er niet voor de volle 300% tegenaan 
gaan ... en met succes!! Ditjaar doen we 
al voor de 4e keer mee ... dus laat u 
wederom verrassen !! En dit alles was 
niet mogelijk geweest zonder de 

gezet. Een betrokken PR 1 CIE vrouw 
(nieuwsgierigheid is in deze een fout 
woord!) las dit in de verslagen en toen 
ging het snel: 1993 prinsenreceptie 
Wim Berkers, PR 1 CIE lid, introduceer
den zij zich met een T-shirt, waarop 
een aardnoot prominent prijkte. 
De rest is geschiedenis. 

- Wie zijn de Nötjes? 

Wanneer je 11 jaar bestaat dan gebeurt 
er her en der wel wat. Van de Nötjes 
wordt je niet echt lid: op een moment 
ben je het en het gebeurt ook wel eens 

begeleiding van ons aller Carolien ! Zij 
heeft ons op voortreffelijke wijze 
begeleid, gesteund, geholpen noem 
maar op! Lachen, gieren bruHen!! 
JA. .. dat zijn de Nötjes. Creatief, al 
zeggen wij het zelf. Denk maar het 
jubileum van de PR/Cie. De mannen 
kregen van ons een geweldig cadeau!! 

. Een origineel zilveren pr/cie-zakhor
loge. Dat werd ze aangeboden na een 
fantastische ~uQade aan de heren. 
Jazeker, ook dit zijn de Nötjes. Een 
gezellige groep dames (vinden wij zelf) , 
die er zijn voor elkaar, en niet alleen 
tijdens de carnaval. Maar zeker ook 
daarna. Dat zijn ~j ... DE NÖ1JES 

datje het.niet meer bent. Een Nötje is 
niet noodzakelijk de vriendin of vrouw 
van een PR 1 CIE lid. Hoeft helemaal 
niet: 'de Nötjes doen z'n eigen'. 

Wie zijn de Nötjes, maar wie waren het 
ook? We beginnen met wie het zijn:, 
Rian van den Broek, Mieke van den 
Heuvel, Karin Jacobs, Anja Kuijpers, 
Anny Mennen, Claudia Oosting, Trees 
van der Steen, Marlies Verdonschot, en 
Jeanne Hoefnagels. En dan tot slot wie 
het ook wareh: Manon Posthumus & 

Yvonne van Lierop. 

Negen dames opgepakt 
nabij station Deurne 

DEURNE - Gisteravond zijn negen 
dames door de politie opgepakt nabij 
het station van Deurne en voor een 
nacht opgesloten in DAS Polizeibureau. 
De dames zouden zich schuldig 
gemaakt hebben aan het frustreren van 
het toezicht op het Deurnes station. Dit 
station is sinds enige weken toegerust 
met een aantal camera's om vandal
isme tegen te gaan. Volgens een poli
tiewoordvoerder stonden de negen 
dames te_ dansen en te zingen voor een 
van de camera's waardoor het zicht op 
de fietsenstallingen werd ontnomen. 
De manager van de negen, ene Sam 
Boeka uit Negeria, bestreed dat er 
opzet in het spel was: 'Mijn meiden 
waren aan het repeteren voor hun 
eerste televisieoptreden, dat zeer bin-

...t n;eil~9rt ~ verwacht wordt.' De,piémiste 
.. cf~ met een complete concertvleugel 

op de achtergrond vertoefq~ en het ene 
vrolijke riedeltje na het andere aan het 
majestueuzè instrumênt ontlÓkte werd 
wonderwel met rust gelatëri. (ADP) 

·Nieuw reisbureau 
in Deurne 

DEURNE - In Deurne is onlangs het 
nieuwe reisbureau 'Wie KentJe Weg' 
geopend. Het bureau wordt geleid door 
een aantal dames die hun sporen 
hebben verdiend in.het regelen van 
trips voor herengezelschappen naar het 
buitenland. 

Aard Noot Mies 
Aardnoot, apennootje Uawel!), grond
noot, pindanootje, pinda, pelpinda, 
olienootje, olienötje, Nötje. 

Ons leesplankje: de PRI CIE 
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AdYocaat 'an de DuiycJ Guido 
Goorts had een Heidens goed 
Yerhaal in de St. Jozef. en \Yerd 
bijgestaan door een studente 
aan de juridische kleuter
school. 

eee 
=···········································································~ . . . . 
; Wartaal 
; De Peelstrekel was te gast bij een proefopname van het . 
: nieuwe programma Erwt TL. en we schreven zo voor de voet: 
: weg precies op hoe het er zo aan toe gaat in een echte studio 
: met echte lampen en echte presentatoren. Dit alles voor een · 
; ziekmakende groene achtergrond. 

: Met dank aan Ho 1 

: Bedorven Forens, Mallert te 
; Vermeijden en Dooske 

; Zeg' Wat ik nu toch lees' 
: Wat? In de laatste Privaat. 
: Wist je het nog niet? Wat? 
: Nou ~ va t ik lees in de laatste 
: Privaat. Van welk jaar? Dit 
: jaar. Oh. Dan is het goed. 
: Maar wat is het nieuws? 

kopje oploskoffie. Ja! Sorry 
hoor! Pfff Krijg nou \\at 
Hol Bel ik hem begint ic me 
gelijk af te bekken! Wat 
moet 1k dan nog ·zeggen '1 

Zullen ze naar de reclame 
gaan'1 Of moet het decolleté 
\an Irene nu eerst in beeld'1 

Eerst het decolleté en daarna 
de boodschappen Mallert 
Zo Dat \\eten we ook \Yeer 

~----------~ : Mabel en Friso gaan een We zi.111 \\eer terng. Ik ben 
Ho! Bcdon·en F orcns en 

Zolder gemeentehuis 
gigantische wietplantage 

Met Yerb~jstering vernamen wij 
het nieuws al gemime tijd 
fungeert de zolder van het 
gemeentehuis als hennepkwe
kerij. De benodigde stroom 
wordt afgetapt van het carillon. 
dat daardoor al gemime tijd 
een stuk zachter speelt De 
burgemeester gaf meteen toe 
dat hij en zijn college wiet aan 
het teien z ij~1 . 'Louter vo

0

or 
medicinale doeleinden en nog 
op experimentele basis!' Pro
ces Yerbaal hoefde daarom niet 
opgemaakt te worden. Wel za l 
de top·yan de Deumese organi
sat iestmctuur voortaan door 
het leyen moeten als 'Het col
lege ,·an burgemeester en 
Wiet houders' . 

11 April Eerste Paasdag! 

Nieuw bij de krant 

Kees van Eeten is voor dit 
jaar toegevoegd aan het 
team dat de Peelstrekel 
maakt. Kees is woonachtig 
in Someren en als we zijn 
kaartje mogen geloven dan 
is zijn beroep Application 
Manager Dat kan wel zo 
zijn. maar hij kan ook nog 
eens verschrikkelijk goed 
tekenen. In deze Peelstrekel 
treft u op pagina vijf een 
prent van hem aan en verder 
heeft hij een drietal 
advertenties opgeleukt. En 
dan is het nu tijd voor de 
prijsvraag: welke 
·advertenties (drie) heeft 

Kees opgeleukt? Stuur je 
ann:voord naar de 
Peelstrekels Postbus 269 
5750 AG en \Vie weet val jij 
in de prijzen! Wellicht dat 
jullie in de volgende 
Peelstrekel meer van Kees' 
capriolen te zien krijgen. 
Wij hebben er in ieder geval 
'een goed gevoel' over. 

r Lid worden van de club van 100 

1 
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. 

1 
Er is ook een mogelijkheid om Begunstiger (€ 50,--), dan wel Ere-begunstiger (€ 115,--) te 
worden. U ontvangt dan 2 respectievelijk 4 pasjes (t.b.v. 4 dan wel 8 plaatsbewijzen) . 

. Zoals u op deze pagina kunt zien worden begunstigers, tenzij zij dat niet wensen, opgenomen 
in een lijst van Begunstigers in deze krant. Ere-begunstigers worden prominenter vermeld . 

l 
Indien u hier belangstelling voor heeft, neem dan even contact op met Marian Brood, 
Reeksen akker 4, te Deurne (tel. 320934). 

VOORVERKOOPDATA Club van 100-leden 

1 Voorverkoop Klotgemul: zaterdag 24 januari 2004 van 10.00-11.30 uur 
Vierspan 
Voorverkoop Gala zaterdag 31 januari 2004 van 10.00-11.30 uur 

: schijnhuwelijk aan. Effe 
: Peter R De Vries bellen. 
; Wist je trom:vens dat ie altijd 
: oploskoffie drinkt? Wat? 
·: Nou die Peter de Vriesdroog 
: Koffie. Ha. Ha. Ja. Hier met 

Mallcrt te Vermeijden van 
: Peelstrckcl Shownieuws 
: (guitig knipoogje naar ons). 
· u bent live op Ernt TL Daar 

heb ik niets op te zeggen. 
Och toe Petertje Erwtje de 
Vries, je laat je toch niet 
kennen·) Nee . Ik Iaat mijn 
dekmantel niet vallen en 
trouwens ik zat net aan mijn 

daar staat een heuse nicht 
1allert re Vermeijdcn 
aast hem zien \>VC Dooskc. 

Mo01 gaaf gcz ich~j c. Hoc 
doe je dat. Volgende 
onderwerp nu . Michael 
Jackson slaapt met kinderen. 
Ja Dooske? Wat een engerd 
die Michael! Tutututut 
Dooske. Dat mag je niet zo 
maar zeggen. Dames! Nu 
moet ik toch echt even 
optreden 1 Gaan we weer 
naar dè r e clam e·~ 

...................................................................... ........ 

1 

1 Raoul Kivits biedt de Pottebakkersprins tijdens diens receptie een 
originele mangehl'Ortelmeulen van een kleine drie ron aan. l/'i111 
Kivits. vroeger zelf nog in de machine gevallen, voegde hierbij nog 

1 
een mud piepers. De prins was verguld met zijn niemre computer die 
chips kan produceren. 

1 

1 

1 

Bolletjeslikkers 

Over enige maanden weer te 
zien bolletjeslikkers op het 
terras Yan Ijssalon Smakelik 

KHD op zoek naar nieuwe 
leden 

Gevleugeltle uitspraken 

Het maakt een enorm 
kabaal en zit op een 
bezem? Herrie Potter. 

Wat is er erger dan Lee 
Tmvers ? Two Towers. 

Zinken is misdr?jven 

Alsje m::ie hebt met mij 
dan ligt het aan/011 

1 L Vierspan 
Kon. Hannonie Deurne is naarstig 
opzoek naar een eerste- en tweede 
hakviolist. Aamnelden kan hij de 

--•' dirigent (de man met het stokje). 
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VOOR DEURNE EN OMGEVING 
UITGAVE VAN "KWISNIEWORLD PRODUCTIONS" TER OPLEUKING G.mB.h. 

PR 1 CIE in Mada01e Tussaud 

Door onze correspondent Hens 

LONDON -Vanaf vandaag is de onnavol
gbare PR 1 CIE vastgelegd voor de 
eeuwigheid én is het achttal (in London 

spreekt _men al van de Fab8!) te zien in 
het wassenbeelden museum van 
Madame Tussaud. In een speciale 
galerie zijn de heren tentoongesteld en 
ze zijn niet van echt te onderscheiden. 
Een groot compliment is op zijn plaats 
voor de makers van de beelden, die met 
deze prestatie definitief de ISO norm 
voor het museum in de wacht sleepten . 

Verjaardagskalender 
PRICIE befat vouten 

• 
DEURNE - De vorig jaar gelanceerde 
PR 1 CIE verjaardagskalender be fat een 
aantal vouten. Zo is niet altijd de juiste 

Naast de meer dan waarheidsgetrouwe 
PR 1 CIE leden figureert een aantal 
Deurnenaren, waaronder ouä-gemeen
tesecretaris Harrie Nuijten" ere-lid .van 
de PRI CIE. De opening werd verricht 
door koningin' Elisabeth die terzijde 
werd gestaan door de FO PR 1 CIE, de 
culturele tak van de Hosbengels. De 
PR 1 CIE kon zelf niet aanwezig zijn in 
verband met de première van de film: 
In de ban van de PR 1 CIE Ring in 
Lollywood, Plek to be. 

Sabbatical Year 
PRICIE 

'Ja, soms moet je er even tussenuit', zegt 
Leon van Osch, voorzitter van de 
PR 1 CIE -voor het leven en daarna - en 
daarom hebben we een sabbatical year 
ingelast. Een jaartje helemaal niets. 
Geen vergaderingen bij Joze:ve, geen 
jaarlijkse PR 1 CIE dag, geen Kokkerellen 
met kerst, geen weekendje weg, geen 
nieuwe uitdagingen aangaan, geen 
Kom.mer & Kwijl, geen Hermeniekus
bal, gewoon een jaar helmaal niets. Een 

persoon op de verkeerde datum jarig. stom vervelend jaar. Een jaar van gezel-
Inmiddels heeft een nog onduidelijkere lig 's avonds thuis, elke avond. Eenjaar 
rectificatie de gedupeerden hiervan op van gezellig samen boodschappen . 
het verkeerde been gezet. Volgend jaar 
komt een heuse spreukenkalender uit 
\'an de PR 1 CIE. We kunnen u alvast de 
eerste spreuk van 2005 verklappen: 
Eenfout siert de mens. meervouten de 

PR ICIE. 

doen, elke dag. Een jaar van eenvoud, 
helemaal teruggeworpen op jezelf. Mijn 
God! Ik wou dat ditjaarvoorbij was!' 
Hierna ontwaakte Leon van Osch badend 
in het zweet, wreef zich de handen en 
begon fluitend aan een nieuwe dag. 

PRICIE bemachtigt 
gewild stukje grond 
· in Deurne centrum 
DEURNE - Het is de PR 1 CIE gelukt om 
op het enige stukje grond dat nog 
beschikbaar is in het centrum van 
Deurne - de oppervlakte die vrij kom:t 
bij het verwijderen van de kiosk - de 
hand te leggen. Hoe èen en ander pre
cies in zijn werk is gegaan willen de 
raadsheren van de PR 1 CIE, Mr. M. Gaors 
en Mr. G. Donkerts, niet zeggen, maar 
zij bevestigen dat alles volgens 
juridisch klopt als een bus en 'er geen 
speld tussen is te krijgen' . De geruc_bt
enstroom is inmiddels op gang 
gekomen en het meest fantastische ver
haal komt van ene D. Lerium die meent 
dat de PR 1 CIE van zins is een 
raketinstallatie op te richten om naar 
de maan te gaan. Een ander, meer plau
sibel gerucht is afkomstig van een 
anonieme kroegtijger die bij hoog en 
bij laag volhoudt dat de PR I CIE op de 
leeggekomen plek gras wil planten, dit 
perk vervolgens af te palen en een bord 
in de grond te slaan met daarop de 
tekst: 'Wei van de PR 1 CIE.' De PR 1 CIE 
zwijgt in alle talen, waarmee dus niet 
gezegd is dat het ene waar is en het ' 
andere onwaar, of andersom, of miss
chien wel beide. •14.11,,,,,.1,dm'·• 

PRICIE lid wint 
10 kilometer 

HARDEWIJKERSLOOT - PR 1 CIE lid Jphan 
Keijzers heeft in Hardewijkersloot de 
tien kilometer gewonnen, maar deze 
prijs geweigerd. Reden voor de weiger
ing is volgens Keijzers: "Ik heb er thuis 
geen plaats voor." 

EXTRA EDITIE 
NUMMER04 

In de ban van de 
PRICIERing 

Door F. Rodo 

LOLLYWOOD - Eergisteren heeft de 
Deurnese filmregisseuse Mien Kien de 
laatste hand gelegd aan de verfilming 
van het meesterwerk v;m ha~r broer 
Lol : In de ban van de PR 1 CIE ring. Deze . " 
roman over de ring van de PR 1 CIE ver-
scheen eind 1993 in kleine oplage 
onder een andere titel en is allengs een 
eigen leven gaan leiden. Eind 1999 
heeft Mien Kien de euvele moed 
opgevat het cultboek te verfilmen en 
een Belgische producent het hoofd op 
hol gebracht waardoor een gigantisch 
budget werd verkregen. Uiteindelijk 
heeft dit geresulteerd in een cine
matografische marathon van maar lief
st drie etmalen , waarin ieder detail 

met betrekking tot de PR 1 CIE ring 
wordt uitgelicht. 'Langdradig? Niet in 
het minst! ' zegt Mien: 'Vanaf het eerste 
moment grijpt deze filmj e bij de strot.' 
Na deze verbale eruptie verlaat ze 
handtekeningen rondstrooiend het 
gebouw van haar filmstudio in 
Lollywood; Plek to be. 

ADVERTENTIE 

Opstöker 

Gij zult, 
koppen! 
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MET CARNAVAL 
MAG HET 

VARKEN 'KAPOT ... 

VEEL P.LEZIER 
ERMEE! 

NOOYEN R00STERS 

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

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

Zanzi·Bar1 
deurne 

Tijdens de carnaval zijn wij geopend op vrijdagavond 
vanaf 20.00u. met medewerking van Kommer & Kwijl. 
En op Rozen Mondeg met de Rozen Mondeggangers. 

Wij wensen u een te dolle carnaval. 

Fam. Aldenzee en personee~ 

/ ,). / ""- .. .. '~ ··" .... -~ . 

~:ié -Zaal - Catering ~ - ~ 
v.d. Putten c., 

Uw verjaardag of feest 
Zonder zorgen laat het 

Catering 
v.d. Putten bezorgen 

Info: Catering v.d. Putten 0493 312558 

•-' 

1 

Carnavalsmaandag ] 
en -dinsdag zijn wij 1 

gesloten. 1 

Daarna kunt u zich 
bij ons weer 
verzekeren van een 
uitgeslapen 
toekomst! 

Harmoniestraat 2-8 
5751 'r0N DEURNE 
Tel. 0493 313333 . 
Fax 0493 310455 
E-mail info@devierspan.nl 

Zalencentrum-Catering 
"DE VIERSPAN" Deurne 

1 

· 1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Programma: zaterdagavond Hermeniekusbal 
(organisatie de_PRJCIE). Maan_d~gavo _ nd _30 +_ ~a rnav a~ -- __ 

herleef de jaren '70 en '80, aanvang 20.30 uur. Gratis entree. 

· I 

1 

• • • 

AL'lEMA Il . • 
G • 

• i) 

• 

" 

Ramen - Deuren - Puien : 

• 
• 

Il> • 

" 
0 . • 

0 

• • 
• 

" 

• 

• 

0 

1 

1 

i 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

In Hout_ Kunststof - Aluminium en Staal 

1

1 

Alverna Deurne BV 
Florijn 14 1 

5751 PC DEURNE ·I 

Tel. : 0493 35 35 60 
Fax · : 0493 35 35 66 j 

1 

L____ _____ _J 
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*CLUB*VAN*-100* 
'Wil.iU ook naar het Klotgemul, <l rechten. maar in eerste instantie is 
een van de Gala-avonden? Dan het lidmaatschap toch bedoeld om 
moetje lid worden van de Club De Peelstrekels te steunen. 
van 100.' 

U heef1 deze opmerking misschien 
ook wel eens gehoord? 
Sommige mensen schijnen te den
ken dat het lidmaatschap van de 
Club van l 00 alleen maar bedoeld 
is om in de YOOf\'erkoop kaartjes 
\'Oor deze beide activiteiten te 
kopen. Dit is echter absoluut niet 
het geval. 
Natuurlijk heb je als lid van de 
Club Yan 100 genoemde voor-

De Peclstrekels organiseren. zoals 
11 in deze krant kunt vaststellen. tal 
nm activiteiten rond de carnaval. 
Iedereen denkt dan aan de optocht 
en de feesten voor en tijdens de 

, carnavaL maar De Peelstrekels 
doen Yeel meer. Zo maken zij 
carnavalsactiviteiten mogelijk voor 
mensen die nonnaal niets van de 
carnaval zouden merken, zoals 
zieken. b~jaarden en gehandicap
ten. En ik denk dat iedereen in 

1989 tloek<M 
1991 
1992 
1993 
1994 

ö~cv 

R~VeuYYW/ 

lvf~V~et"~ 

13~ VeuYYW/13. V. 

Deurne. of je nou \Yel of geen 
carnaval viert. dat bijzonder in 
onze carnavalsvereniging waar
deert. Zij vieren niet alleen hun 
eigen feestje . maar zorgen ervoor 
dat iedereen die dat wil iets van het 
carnavalsfeest kan proeyen. Dat 
daaraan de nodige kosten verbon
den zijn is duidelijk 

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

Peelstrekels hun actiYiteiten kun
nen uityoeren. Graag "·il ik al deze 
mensen bedanken. Zij denken met 
de carnaval niet alleen aan hun 
eigen plezier. maar gunnen ook 
anderen dat zij in het carnm·als
feest delen 

Graag wens ik u een geweldig 
carnavalsfeest toe. 

Michiel Dankers. 
voorzitter Club van 100. 

BEGUNSTIGERS CLUB VAN 10 
Hr. G.HJ.M. Achterberg 
Louis Aldenzee Montage_ 
Fam. MGJ. Arons 
Hr JH Bekkers 
Hr. P Benschop 
VOF Kantoorboekhandel Hub 
Berkers 
Hr. M C. , ·an de Broek 
Kees en Marian Brood 
IJzergieterij \ëlll de Burgt 
Van de Burgt Bouw BV 
Hr. l G M Daandels 
Hr. MP Dankers 
Hr. PJ.M.M . yan Deursen 
Bloernenc~ntnun Van Deursen 
Hr. LA van Dijk 
Frank Don.kers 
Metaalbewerkingsbedrijf BV 

1 Hr. HJ.M.M Yan Doorne 
1 Aannemersbedrijf Gebr. \ëlll 

I
Doome BV 
Hr. JS M yan Driel 

! DTKC Beheer BV 
i Hr. ALJ , ·an den Einden 
1 Mim & Gerard Geuns 

1 

Hr. C GTh yan Goch 
Hr. C.TJE '"m Goch 

1 Hr. JH .S.H M. 'an Gulick 
1 Fa . Halenson 

1995 
1996 

Ve-Yheije.w G'lcw- e.w SchildenAJe-Yk.e-w ( VlM'll Rlj»d- lvtodb 
tlabclvS~ 

1 

Bakkerij G. yan Ham 
Bakkerij Nico Jacobs 

1 Hr. G. L. H M. Jansen 
i Hr. AA. Kant ers 
1 Hr. F. van de Kerkhof 1 

j Timmerbedri,1f Koppens & \ëll1 de 1 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

A13N-AlvtRö 13<M11v 
13 voocL & V lM'll E w y'lv A CCOtM'\t"cvnt"l-' 
WPS PCU"~ Syrt"e-t1'W 
Ar-t~d,v Gv~o

R~VeuYYW/ 

GOOYtl-' e.w Copp~Aclvoca.t:e.w 

! Broek i 
Kuijpers Installaties 1 

Hr. JW.MH. Lichte\'eld 1 

Hr. GJ P M Lutters 

1

j. 

1 Men. D. Megens 
i MoYico BV 
j Hr. HTH.M. Yan Osch 
1 Siem Pepping Makelaardij BV 
Hr. M.GA Philips 
Klussenbedrijf Snelle Henkie 
Spako Ketel- en 
Apparaten fabriek 
Spiegel Reclamestudio BV 
Frans en Nelly Strijbosch 
ErYen Dhr. JA S"inkcls 
Swinkels Assurantie en 

1

Makelaarskantoor 
Terbeck Deurne B V 
Hr. F.H.J . Yan Tilburg 

1 L.C. Timmern erken 

1

1 Hr. L. W.H Verdonschot 
Hr. HP M Verh:icgh 

1 Hr. JWAM Vcrilaegh 
Glas- en schildemerken 
Verheijen BV 
Hr. K.H Weerts 

1 Cis en Jan Welten 
! 't Wijnhuis 
1 Zanzi-bar 

ERE-BEGUNSTIGERS CLUB VAN 100 1 LID WORDEN 1 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Coop~Bouw BV 
Vin'uvSMT Sylt"~BV 
ff.r. A.L.C.M. va+11Vinter 
F~E~vt'llv 

ff.~Aclvocat"e-t11 

ff.r. N.R. Snijder 
Vad.o-B~ 

Bouwtnater~va+11®WetltBV 

1 
Wellicht is het voor u. of uw onderneming iet~ . 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 waannee u 1 
zowel voor het Klotgemul als Gala 2 kaartjes kunt kopen in de voorverkoop. Voor het Klotgemul ont-
vangt u bovendien korting. . 

1 
Er is ook een mogelijkheid om Begunstiger(€ 50,--). dan wel Ere-begunstiger(€ 115,--) te worden. U 
ontvangt dan 2 respectievelijk 4 pasjes (t.b.v 4 dan wel 8 plaatsbewijzen). 1 
Zoals u op deze pagina kunt zien worden begunstigers, tenzij zij dat niet wensen, opgenon1en in een lijst 
van Begunstigers in deze krant. Ere-begunstigers worden prominenter vermeld. 

1 

1 
Indien u hier belangstelling voor heeft. neem dan even contact op met Marian Brood, Reeksenakker 4. te 

~~~;~;RKOOPDATA Club van 100-Ieden 1 
il Voorverkoop Klotgemul: zaterdag 24 januari 2004 van 10.00-11.30 uur Vierspan 1 

Voorverkoop Gala : zaterdag 31 januari 2004 van 10.00-11.30 uur Vierspan 
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...... r· _ _:.;";,;,,.j p , ·,-,,-a;-1' pç, 
~ '---/ C-;_;V'"-·._,v. v v,.1 

Heuvelstraat 1 B 
5751 HM Deurne 
Telefoon: 0493 35 17 65 
Mobiel : 06 53.49.59.77 
Telefax: 0493 35 17 66 
www.inter-art-g ias.n l 
info@inter-art-glas.nl 

Jeroen Steijlen 

1-Spiegeis 
~ CJassyra :en 

~ K' p · ·
1K·"'na"'1-re w d ~ '---U~v i 1.,r v .r an en 

~ (:7-bzen meubelen 

~ Douchedeuren 

~ Glas in iood 

~ Relatiegeschenken Vrehil assurantiekantoor: verzekeringen, financieringen & hypotheken 
Helmondseweg 59 0493 351500 

OBERS DEURNE B.V. 

l
i • Verkoop van nieuwe en 

gebruikte wagens 
j • Verkoop van bedrijfswagens 
1 • Onderhoud en reparaties 
1 • Erkend Focwa 

autoschadeherstel bedrijf 
1 • Inbouw van autotelefoon$ en 

autoalarmsystemen 

• LPG-installaties 

SHELL OBERS DEURNE B.V. 

e 
I
l • Verkoop van Euro. Super plus, 

1 
diesel, LPG en mengsmering 

i • Uitgebreide Shell Select 
· Convenience Shop 
1 • Volautomatische wasstraat 7 
/ dagen per week geopend 
·1 • 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 

Trienekens 

aatschap Trienekens 
dvies Bureau Trienekens BV 

Belastingadviesbureau 

Postbus 347 
57 50 AH Deurne 
Tel. 0493-311362 

Fax: 0493-315857 

Postbus 206 
6020 ABBude 
0495-494554 

0495-492195 

-··-----1 

echte bakker Deurne 
Koolhof 
Liessel 
Bakel 
Gemert 

internationaal transportbedrijf 

jan verhaegh b.v. 

voltstraat 22 - postbus 77 
5750 ab deurne - holland 

tel. 0493-35331 O 
fax 0493-353311 

vos Member 

relatiegeschenken 
• 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 

, _.:._ J2 ~ 

11--/ rh~~ ~~ 

management 
electrical systems 

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

® {'j) 

• · ff @ •· ~ 

. .d 'rnao 
bende 

• w1r van 
harte ~ ~ 
welkom 

• ~ / <> ,. 

henny manders 
{tl ?eellandsingel 49 

5754 GA Deurne 
teL323093 privk.:316760 

fox:317674 
·e-mail:info@e-techmarLnl 

~ 1 
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01> carnavalszaterdag was ik 
zoals yele jaren bezig met mijn 
gebruikelijke we1·kzaamheden 
Yoor De Zultkoppenavond. Deze 
zaterdagiwond is na de viering 
rnn het 11-jarig jubileum blijven 
bestaan als Zultkoppenavond. 
Ook zou die avond D'n Biels 
2003 (de 10') worden bekend 
gemaakt. 

Tussen negen en halftien kwamen 
reeds diverse gasten en groepen 
binnen Het VTO stond zijn 
muzikaal mam1etje en we kwamen 
zo langzamerhand in de sfeer om 
D" n Biels 2003 bekend te gaan 
maken. De Zultkoppen 
groepeerden zich t11Ssen halftien en 
tien uur rondom Adje Stevens-van 
IrseL D'n Biels 2002. die de 
nieuwe Biels bekend zou maken. 
D. n l O' Biels -en dat wist ik 

• 
natuurlijk allang- was Geurt van 
Esseveldt uit Helenaveen. Ik denk 
dat dat een goede keuze was. De 
aanwezigen gingen de nieuwe 
Biels felicîteren en ik ging voor in 
het café weer gewoon aan mijn 
werk. 

Trammelant. 
Op een gegeven ogenblik ontstond 
er in het zaaltje enig rumoer. Later 
bleek mij dat de Sjaaltjes en de 
Pr/Cie het met elkaar aan de stok 
hadden. Dat ging zelfs zover dat er 
politie en een takelwagen aan te 
pas kwam Uiteindelijk bleek dat 
de voorzitter van Pr/Cie, ene Leon 
van Osch, letterlijk en figuurlijk in 
de boeien was geslagen en met een 
flink blok aan zijn been op het 
terras van ons etablissement was 
neergezet. Er waren er die wilden 
onderhandelen, maar er waren er 
ook die hiervan niets wilden 
weten. Over en weer gebeurde er 
van alles en niemand wist precies 
hoe het zat. Hoe het ook zij op een 
gegeven moment was kennelijk 

VETERANEN M.H.C. DEURNE 
Door G. Strikkel 

Neel 1 
In hun Clublokaal Hotel van Baars 
op de hoek van de Stations ~ 

straat/Spoorlaa11 fiebbèn we' om de 
tafel gezeten met Cor Keeren. Piet 
nm de Wallen en Mies Sleegers. 
Waarom zult u zich misschien 
af\ragen. Eigenlijk is dit heel 
simpel. want deze mannen (Yoor
heen Heren 3 ). doen in een afwis
selende samenstelling al vanaf 
L 97 l mee in de carnayalsoptocht 
\'an De Peelstrekels. Dat is dus in 
200-l al , ·oor de 3-l' keer' Waarom 
1971 '1 Ook dit antwoord is simpel. 
want in dat jaar werd Cor gekozen 
tot Prins Neel I van Stichting De 
Peelstrekels Hij hockeyde (dacht?) 
in heren 3 en dit team vond het 
nodig om ter gelegenheid daarvan 
aan de optocJlt deel te nemen. In 
dat jaar -zo heb ik begrepen- heb
ben ze de sigaret begraven en zijn 
aan de sigaar c.q. het sigaartje 
geraakt 

Elf 
Het geta l elf speelt in hun creaties 
een centrale rol. Of het nu gaat om 
het aanta l deelnemers. de breedte. 
hoogte of de benodigde Lengte 
Yoor hun uitbeelding. dat maakt 
niet 1111. Op enigerlei wijze komt 
het getal J 1 te Yoorschijn. Hun 

Voorbereiding 
De- voorbereidingen bij de vetera
nen beginnen meestal zo'n twee 
maanden vóór het carnm·aJ. Ze 
komen dan wekelijks bij elkaar in 
hun clublokaal. Elke "'yergadering"' 
worden de nodige ideeën gespuid. 
Steevast stemmen telkens twee 
leden tegen. Het is al gezegd. Hun 
idee moet met de hand voort te 
bewegen zijn en moet met een 
spreekwoord of een gezegde te 
maken hebben. Ook in de bouwfa
se heeft elk Jid zijn inbreng. waar
mede bij de taaherdeling rekening 
wordt gehouden. Vast onderdeel 
binnen die \'Oorbereiding is de 
oefenavond op vrijdag voor carna
val. Deze oefenavond is bedoeld 
voor alleen de maimen. Het spreekt 
welhaast vanzelf dat tijdens deze 
oefenavonden wel eens iets ge
beurt. Enkele jaren geleden is de 
groep op het politiebureau terecht
gekomen, omdat men een vlag 
ontvreemd had. De veteranen wil-

den er met een krat bier vanaf 
komen. 

Carnavalszondag. 
De zondagochtend begü1t bij Piet 
van_de WalJen thuis. Iedereen bakt 
zelf zijn eitjes met spek. waarna 
men vertrekt naar het clubhuis 
Hotel van Baars. Daar ontvangt 
elke deelnemer een onderschei
ding. welke in het licht staat van 
het thema waannee de groep aan 
de optocht deelneemt. Daarna 
kleedt iedereen zich om en de 
groep vertrekt naar het opstelpunt. 
Na de optocht wordt weer verza
meld in het clublokaal, maar dit
maal ook met de dames. Na een 
"lichte" maaltijd wordt op weg 
gegaan naar de-prijsuitreiking in· 
De Vierspan. De kans dat de groep 
niet in De Vierspan komt. is wel 
groot. Het sociale aspect staat bij 
de groep hoog in het vaandel en 
dat staat of valt niet met de prijs
uitreiking. 

een en ander naar tevredenheid 
opgelost en kwam men weer naar 
binnen. Het geroezemoes bleef 
natuurlijk toch aan de gang en 
niemand wist wat er nog ging of 
zou kunnen gebeuren. · 

D'n Opsteker. 
Via de organisatie van ons eigen 
clubje wilde de Pr/Cie daarna toch 
nog graag het woord om iets 
speciaals te doen. Diegenen die 
deze club kennen. weten dat iets 
speciaals soms niets maar ook 
soms wel iets voorstelt. Enfin Leon 
van Osch. de voorzitter van Pr/Cie. 
nam het woord. Hij vroeg mij toen 
naar voren te komen. wat ik in 
eerste instantie niet hoorde. Toen 
er flink Jozef werd geroepen, ging 
ik naar voren. Leon vertelde iets 
over Den Opsteker, waarvan ik 
wist dat die binnen de kringen van 
De Peelstrekels werd uitgereikt. Ik 
dacht dus: Ik moet er bij zijn, 
omdat iemand van De Peelstrekels. 
die natuurlijk ook nog aanwezig 
waren, deze onderscheiding kreeg 

toegekend. 

Ikke! 
Maar dan. dan blijk je het zelf te 
zijn en niet iemand van De 
Peelstrekels. De Pr/Cie ke1mende 
denkje: Die spannen je voor een 
karretje! Kijk uit! Nee maar toch. 
het zilveren kleinood werd op mijn 
boerenkiel gespeld Daar sta je 
dan. ik voelde mij zeer vereerd. 
Ons Gon werd er ook bij betrokken 
en kreeg een bloemetje. Dan kom 
je een beetje in een roes. Je \\Ordt 
gefeliciteerd. mijn clubje De 
Zultkoppen vond het prachtig. En 
natuurlijk. wat wil je als kastelein 
Ik kwam er niet ondemit en gaf 
een pint weg. maar dat had ik er 
heel graag voor over. 

Pr/Cie bedankt voor D · n Opsteker 
2003. Ben ef\"an overtuigd dat ik 
dit kleinood met trots en plc1.ier 1al 
dragen. Bedankt . 

D 'n Opsteker 2003 
Jozef Hendriks 

D'n Turf voor van de Kerkhof-/ Janssen 

M. 

De heer Janssen van juwe
lier van de Kerkhof. Janssen 
mocht qfgelopenjaar de 
prijs voor de carnavaleskste 
advertentie in de Pee/strekel 
in ontvangst nemen van prins 
Stephan 1. · 

Het is de tweede 
maal dat d'n 7iuf wordt uit
gereikt. Vorig 1aar gi11g 
deze prijs 11aar Notariaat 
Deurne. 

Lendert 
-COPPENS 

creatie moet bovendien met de 
hand voort te bewegen zijn èn 
iedereen moet daarin zijn inbreng 
kum1cn hebben. BOUWBEDRIJF' 
Kommer en Kwijl 
Dat carnaval bij de veteranen hoog 
in het vaandel staat. is duidelijk. 
Niet voor niets hebben zij twee 
jaar geleden hun medewerking 
toegezegd en deelgenomen aan het 
op vrijdag voor carnaval in Deur
ne-Centrum georganiseerde Kom
mer en Kwijl festival. In 2002 
traden zij op als de Belgische Eddy 
Wally en in 2003 als onze Duitse 
buur Heino. 

..... 

Lendert Coppens b.v. 
Fabriekstraat 42 

5753 AH Deurne 
Telefoon (0493) 697 388 

Fax (0493) 354 558 
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Mies Sleegers Music Services 
Tel: 312150 ·t. 

'~a1 
~//~ 

Spoorlaan 5 

5751 JM Deurne 

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

Grieks Specialiteiten Restaurant . 
-

Open 7 dagen i•.a. 16.JU - 2J:UU uur. Zondag 15.30 ~ 23.00 uur. 
Groepen tot ca. 50 personen. regelmatig live muziek. 
Raadhuisstraat 6. 5751 LX Deurne, telefoon 0493 - 32 04 82 

TUINCENTRUM 
HOVENIERSBEDRIJF 

. . . DE IJNDEN 
TUINARCHITEKTUUR • 

AANLEG ~ 
ONDERHOUD 

Langstraat 142 • 5754 PB Deurne 

el-1.enct 
HOVeNIER 
~ 

Telefoon 0493-323133 / Fax 0493-322029 

Ma sta 
sporttrofeeën 
carnavalsmedail/es 
vanen 
erelinten 
tin-artikelen 
relatiegeschenken 

. en alle graveerwerken 

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

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

Geluid- en 
Lichtfaciliteiten 
voor o.a. 

- live muziek 
- presentaties 

broadcasting 

____ " · ~ 
·~technische installaties 

~ " --------· centrale verwarming - airconditioning - luchtbehandeling 

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

. .--:;-
>-:::··· -. --. . 

. 0 
~ ~ 

OpenlngstUden: 

dinsdag t/m viiJda.g 
11.30.-17.00 uur 

BeckerJ 

• 

Me eleee eloag henelig eten 

en toch wa lekkere 
. .-i-e ne uuret eene 

Dan moov ':::1 -.,;.~r 

noár 5ecke:rell 

Indlllll.8Btraatl9,Deurne 

Tel.: 0493-32 68 00 

~ -
" 

HANDEL.SONDERNEMENING & . . . 

LANDBOUWMECHANISATIE ~~ 

Vestingweg 3 ~~§ 
5753 PS Deurne ~ r 
Tel. 0493 - 312231 

\,/ 

Fax. 0493 - 319760 

www.lammersmachinery.com 

BEDANKT VOOR DE KLANDIZIE 

Molenstraat 17 a - Deurne 
Tel. 312631 

DIERENHOTEL-KENNELBOUW 
Nu met nieuw kattenverblijf 

Het gehele jaar geopend 
Vlierdenseweg 228 
5756 AD Vlierden 

Tel/fax 0493-313821 

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

1. Maria van Hoek 1971 

2. Cor l\:eeren 1971 
3. Harrie Kuypers 197 1 
4. Jan Lichteveld 1971 

5. Willie 1:niji1enburgt 1972 

6. ,. \ndr~ ~cb · iks t 1972 
7. Hub van Doorne t 1973 
8. Dirk Koster 1973 

9. Gijs v.d. Broek t 1974 
10. Willie Hoebergen 1974 
11.Rie hOSkr 1974 
12.Henk Seuren 1974 
13. hees Brood 1975 
14.Piet van Ooy t 1976 

15.Frans Hoebens t 1977 
16.Frans van Gennip 1978 
17.lvlarinus v.d. Loo t 1979 
18.lvlien v. Dijk 1980 
19.flèin Smeets 1981 

20.Jan Verheyen t 1982 

21. G~ Markhor~t t 1983 
22. Willie Bjjstervdd 1984 
23.Charles v.Goch 1985 
24.Broer Verhuyzen t 1986 
25.Piet l<l Walvaart 1987 
26.C.!es Bink 1988 

HIHAHUMOR 
Panoramale Avond 

GINDER- Het medium Mie 
Rakels uit het Belgische 
Hiernamaals geeft a.s. zon
dag een lezing over nabe
staanden. Gelieve zelf enige 
nabestaanden mee te bren
gen. Zaal open op tijd, aan
vang iets later. 

Balken en DE 

r--------~----------------------------------------------
27.Huub Jagers 
28.Peter v. Oosterhout 

1989 
1990 

Den HAAG - De Nederland
se premier Balkenende houdt 
van een pittig kopje koffie. 
'Maar het moet wel van 
Douwe Egberts zijn', zo lekte 
hij onlangs op een van de 
dweilen rond het Binnenhof 

" 't was mèr goe dè ze zich saome drukmakte ... " · 29. Gerard Geurts 1991 
30 . .lo Dekker 1992 
'.H.JozefHendriks 1993 

Hoewel de lijfspreuk van Prins Carnaval 2003 anders deed vermoeden, (" .. makt 
oew aige nie druk.."), hebben we met z.'n allen gelukkig mogen vaststellen dat er 
aan spreuken meestal vele ondertonen kleven. 

32.Frans Kuypers 
33.Jan Rakels 
34.kan Coppus 
35.Sjaak Ob~rs 
36.Perry Bijsterwld 

t 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Euro helemaal ingeburgerd 

DUISENBURG - 'De euro is 
helemaal ingeburgerd', 
juichte de Europeese bankdi
recteur Trichet onlangs en 
sprak Frankenvrij de minis
ters van financiën van de 
Europese lidstaten toe . 

Want: - zij maakten zich druk 
- zij hadden het druk 

· en - zij doorstonden de druk 

37.Geerd .lansen 1999 
38.Toon de Louw 2000 
39.Jo Verheyen 
40 . .-\d Y.d. Mond 

Een energiek Prinsenpaar dat vóórging in het feestgewoel, een voorbeeld voor alle 
Carnavalvierders. 

Proficiat met julie prestatie. Respect ook voor Bestuur en Raad van Elf, die de 
touwtjes elk jaar weer aan elkaar weten te knopen, en wat de Hosbengels 
betreft.;. Wij dragen ook dit jaar weer graag ons muzikale steentje bij. 

Stappenplan 

1. Bistro Betje 
2. Ome Ko 

Prettige Carnaval. 1 
1 

1 

3. Pittige Paula 
4. Hips 

• 1 
5. Sjwarma 
6. Te bed l------------------------------------------------------~~ 

Ere·Hosbengel 2004 

"Ein van Bellemaokers" . zeen ze baaj ons in Leisel, " die getrouwd is mi inne van Nies. die kende ge wel 
van dè kurton ". "Die zin soame de nèje Prins in Deurze. Prins Stephan hit haaj en haaj is d · n uurste die 
oit ·n dous wil springe ", teminste, dè zeeje ze d 'r baaj. Naw. ik heb ·r wainig van gezieje en ·1 interesseert 
me ok niks trouwes. "Makt oewaige nie druk", zeje ze. en dè heb ik dan ok mèr precies gedoan. Die Prin
ses moes dè mer doewe in plats van maaj ~ant baaj hur gi dè ' ' n aiges en lache duu ze d'r ok nog baaj . 
die springert. Ik heb trouwes wainig slèchte berichte gehörd over die hvèje ..... dè is wel ·s anders .... Mèr 
wor ik veul mèjer nor laag te kiejke ware wir die Hosbengels hè ..... Die hebbe maaj ingeroild tigge ·n 
stinkkaar van v· n Ham en maaj hiejr in unne stal loate ligge. (zie de vurrige dertien idisies van de krant 
mèr .) 
Naw ben ik dizze kèjer toch wel hil echt content 1ni hmme nèje Erehosbengel nmmner 41 .. 
Altijd hi Wimke Kivits, die waar ·t geworre. al van maaj gehaawe, haaj is unne 'n echte pèrdeliefüebber. 
Wel van hil klèn perdjes, dè wel, want ik heb gehörd dè tie ·r baaj grotere nie bovenop kumt .... Wim is 
Erehosbengel geworre umdè tie nogal veul denkt te kenne. 
Haaj is kloon. aaw weefke. akrobaat, en umdè tie ok nog goe kön zwetse is ie ök nog Prins Cameval ge
wist. Naw, dör közze ze wel wa klone gebroike en dör wier wa afgekletst .. 
Die kepel ha 't wir goe gezieje .. as lid van de Road van Elf moes ie op dinsdigmiddig tois zin ... en dè viel 
nie mee. want dan wordt ·r baaj Jozuf Hendriks bekant vur niks veul geète en dan blie t 'r mistal niemes 
tois. ök Wim dus nie. zeker as ie nog kan groeie ... 

Ut waar Ad van de Mortel die in ·t complot zaat en oiteindelijk Wimme tois kreeg "n Mooi rnenneke die 
Wim. troane in de oage toen ie soa":e mi zeen vrouw Annie geëerd wier. Vlug nor binne, pils drinke en 
toen in de Rols van v·n Ham en mi ·n Hermenie van vijftig man recht dur ·1 bloempèrek van Nol Rekkers 
nör de Mert. In ·1 Vervolg waar ·t no~ wir ·s öpnèjt schön .. 
De hille tent vol. 1ni veul Ere- en Aawhosbengels. D'er draaide unnen aawe fillum en zelfs Meria '"n 
Hoek. de vrouw van Pietjes waar d'r speciaal vur out Leisel gekomme. Ik zaag ze nog vurba<ü scheure mi 
durre roll eter. maaj liet ze ligge dè wel ... Ik waar d · r ök nie vur opgestoan. 

En die Pilstrikkels ..... haaj mi dè badmutske .... die hi naw de veurzitterssteek öp hè' .. zal nie mekkelijk 
zitte as ie zwemles gift ..... haaj kan ·r bitter IN 
gön zitte ..... die veurzitter blie wel dreve .. 

JANET 
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KOPPENJS - V.D. BROEK 
TIMMERBEDRIJF 

!TIMMERBEDRIJF KOPPENS - V.D. BROEK 
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. 

EXCLUSIEVE 
WAND- VLOERTEGELS 

& 
HOUTEN VLOEREN 

' 1 
1 Groothandelsprijzen 
1 Dankzij rechtstreekse import 

Milheezerweg 27 
5752 BA DEURNE 

Tel. 0493 44032 
Fax 0493 440253 

E-mai!:tegeltrend@hetnet.nl 

1 
1 

1 
1 
1 

GROENTEN EN FRUIT 

Uw adres voor vers gesneden groente, 
salades en rauwkost. 

Houten 
Speeltoestellen 

,-or!~ BUKKEMS 
,-.... "ç~ Schoenen 

. <J ' 

~ . Tel. 312523 

......._ ________ ___. 

1 
. 1 

~ l'v 

liv~':Ta i&El;i;i&i O P T- Ï- E 1.J 
Stationsstraat 3a - 5751 HA De.urne Oa9.3 312895 ~traat . 13Deurne 

1 · 1 • BP Tankstation - All creditcards accepted . 

' 

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

lnfo@keukencentrumberkers.nl 
www.keukencentrumberkers.nl 

• Snelpomp voor vrachtwagens 

• 24-uur service 11'4 
l 

• POSTKANTOOR i ÜNTIIEMOVE 

V l _i P- r de n s e w e _g_ 2 3 2 - V li e r d e n 
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Twee weken voor de prinsonthulling werd ons nog zand in de ogen 
gestrooid door Stephan, toen ie ons vertelde dat hij nooit prins zou 
worden. Daardoor was de verrassing nog groter toen wij 's zater
dagsavonds een telefoontje kregen: of we zo vriendelijk wilden zijn 
om naar de Vierspan te komen want Stephan was Prins van De 
Peelstrekels. Dit zou ons een nieuwe ervaring ge\1en in het carnaval 
Yieren. 

We \\isten eigenlijk niet wat ons te 
wachten stond. maar dat werd ons 
's maandagsavonds al duidelijk 
gemaakt door de vorst Er komt 
toch iets op je af zoals rondom de 
prins. receptie. Klotgemul en Gala
aYond Drie aYonden en een mid
dag die wij niet snel zullen verge
ten. Ze waren een geweldige hap
pening. Vooral voor ons de avond 
rondo~n de prins omdat er die 
a\'ond door familie, Sander en 
Marly. vrienden en kemtissen een 
geweldige avond werd neergezet 
\'Oor §tephan en Stefanie. Een 
aYond oiu nooit te vergeten. 

Een Vriendenclub 
We vonden dat we niet achter 
konde11 blijven en dus besloten we 
om ook met de optocht mee te 
doen. Dit deden we samen met de 
n,·ee families e~1 de vriendenclub 
Yan Stephan en Stefanie. We heb-

We hebben dit als EEN GROTE 
VRIENDENCLUB kunnen reali
seren en hebben enonn veel plezier 
gehad. 

Carnaval 
En dan vier dagen carnaval vieren. 
Ook nieuw voor ons. Vier hele 
mooie dagen hebben we gekregen 
van Stephan en Stefanie. carna
valsvereniging de Peelstrekels. 
maar ook van ons zelf en daarbij 
bedoel ik die ene grote vrienden
club. 
Wij willen Stephan en Stefanie en 
de Peelstrekels bedanken voor die 
mooie periode tijdens carnaval en 
met name de vorst Hennie Man
ders voor zijn hartvenvannde 
speech op de slotavond van carna
val 2003. 
We hebben genoten! 

Familie Bellemakers 

Klotgemul 2003 
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Heddege wa te onderhauwe 
·o.f te verbouwe 
dan kande gewoon 

.fi Aannemersbedrijf 
Kusters Deurne BV. 

op m1s blieve vertrouwe ~ ·. 

Voor al uw: nleuwl>ouw . NVOB 
verbouw 
onderhoud 
bouwservlce 

Die eet met smaak 
Heeft groot vermaak! 

Uw 

. ambachtelijke 
' . 

.. Bakker . 

Milheze~eg 17 
'DEUR.NE 

Tél.-0493-312715 

Dubloen 8 . 
5751 PX DEURNE 

Tel. 0493 399915 

. ~annemersbedrijf . 

~ al·denz·ee b.v. 
C:1 deurne 

Fax 0493 318957 · · 

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

Car Cleaning Deurne . 
Fabriekstraat 40 ·.: · 
5753 AH Deurne · 

Wonen in onvergankelijke stijl 
Uw adres voor: 

Antiek, Stijlmeubelen, Speigels en 
Decoratiematerialen 

§C:RA.TC:H ïe1. 0493 351807 
REPAIR Fax 04.93 3518 08 , . 
1><1u1t-•11-w1tdáriog GSM 06 10896135 '5 1\ .. ". _, " .:, , "r~~ ",._ .. 

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

Verhûur van: 
Personenauto's 
Bagage boxen 
Skiboxen 
Allesdragers , 
Sneeuwkettingen 
Winterbanden 

Speciaalzaak in exclusieve dameskleding, 
foundations, lingerie en badmode, 

W.C. De Martinet 2 -4 
5751 KS D,EURNE 
Tel. 0493-314744 

Onderhoud en verkoop van: · 

Personen- en lichte 

bedrijfsauto's 

A.P.K.-keuringen . . 
Schaderegeling . , . 

en reparatie 

' Dukaat 12 5751 PW Deurne - werkplaats 0493 316126 /06 53 984291 
' I. ' 

' . 

1e1e1ans -•• 

1. 

Voe1· en restauratiewer~ en 

' ' 

Aannemersbedrijf 
Gebr. van Doorne BV 

Uw partner 
in bouwzaken 

Internet: 

,www.vdoorne.nl 

Dubloen 12 
5751 PX Deurne 

Tel: 0493-312816 
Fax: 0493-310387 

GSM: 06-21893941 

Torteltuin 9 
Deurne 

•J voeuwerlen •••••• •••••••• 

telll49313D 419 

tullml3DI! 

"" 
OftltiW Td. 049J JJJ 409 Mob. ~ 123 988 111 

;, '- ...; f ,, / ; 11 ,\ u ,, 11 il " / H , / J.. i rr \ \ ( h ; I ,/ • / n ' 1 k < " \ /' 11 i t u ' / k 
"" •.••.• ' 

"' l 

"" •••••• ••••• 
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Opgerekte parochiegrenzen 

Van onzè corrèspon<lènt aan het front 

Dat Deurne in een rnlei tussen 
twee bergen ligt - de Zeil- en de 
Walsberg - is een bekend gege
wn. Door deze beschutte ligging, . ·-. 
zi.in de Deurnenaren een wat · 
wereldneemd Yolk.ie geworden, 
die niettemin een hoogstaande 
cultu~r hebben weten te ontwik
kelen. Nu en dan wordt met deze 
wereldn-eemden door de bewo
ners uit de omliggende bergdor-
1>en de draak gestoken Yolgens 
oeroude carnarnlstradities. 

Zo ook Yorig jaar toen op zondag 
16 febmari met de plamsing Yan 
een machtige monoliet op het 
grasyeJd ,·oor Deurnes prinselijke 
paleïs maar ternauwernood werd 
, ·oorkoll)en dat een heuse stam
menstrijd ontstond. De bmge
meester Yan Deurne. de prins Yan 
de Walsberg en zijn hoogste amb
tenaar. de prins Yan de Zeilberg. de 
prins ,·an de Heikneuters en ui
teraard de prins ,·an het Deurnese 
Peclstrekelrijk waren de hoog
waardigheidsbekleders van dienst. 
Tel daarbij op een plaatselijke 
mediatycoon en een geestelijke 
, ·an besproken gedrag dan kan het 
haast niet anders of het moet gi
ga11tisch uit de klauwen lopen., 

Ont,·oering 
Dat deed het ook: spitsvondighe-
den °'·er en weer deden slepen de 
monoliet tot een kegelvonnigc . 
grenspaal die na yeel passen en 
nieten op zijn plek " ·erd gezet en 
nu. ce.n jaar na dato. fier rechtop 
staat te prij!cen met trotse en ver~ 
zoenende inscripties. De terechte 
ontrnering \'(\Il de Peelstrekelprins 
en .zijn prinses door de beuiende 
Heikneuters in de staatsiekaros van ·~ . 
het trotse prinsdom bezijden de 

' spoorbaan \·onnde een spectacul~li~ " 
, · . re apotheose die uiteindelijk ein-· 

digde in diplomatiek °'·erleg en in 
vljheidstclling yan het prinselijk 

· paar. In broederlijke gezamenlijk~ 
heid \Ycrd verrnlgens in een frisse 
middagbries de Yloeibare maaltijd 
genut1i_gd. 

., 
Peter R. De Vries onthult 
geheim. 

MEDIAPARK- Misdaadver
slagge~ · er Peter R. de Vries 
heeft in een loslippige bui het 
grote geheim achter zijn suc
cesvolle tv programma ver
klapt. Peter R. de Vries blijkt 
·al zijn hele leven oploskoffie te 
drinken. (Peters Pers Bureau 
v!ln .i;:rven Dorens). 

Voor meer shmvnieuws: zie .JO 

;' :Á 

De media en de clerus spelen onder verschillende hoedjes 

Fridus de Wuit W 

Lamme/os. Ik zeg: Lamme/os! 

11 jaar PRICIE . 

Vorig jaar vierde de PRJCIE bet 
11-jarige bestaan. hetgeen niet 
onopgemerkt aan de Deumese · 
gemeenschap voorbij ging. Een 
willekeurige greep in het ~rchief 
van de PR.jCIE (een schoenendoos) ·, 
leverde tientallen verstilde hoogte
punten op. Weet dat wat u hier ziet 
afgedrukt slechts het topje van de· 
ijsberg is. Bedankt aan alle? die 
de lopende receptie bezoçhten en 
met een wanne handdruk en mooie 
woorden voor onvergetelijke mo
menten zorgden. dank aan de Zult
koppen voor het passend ven-oer 

! . . . 

e1i dank aan de politie die erger 
voorkwam ... Boeiende vooruitzichten 

voor PR/CIE voorzitter. 

Gr<?fgeschud pakt uit 

Vervoer op maaf 
' . 

Voorzitters·, Peelstrekels· 
. . 

1958 -19('5 . 
1975 -1983 
1-983 -1988 
1988 -1991' 
1991 -1998 
1998 - 2001 
2001 - 2002 
.2002 .;,-

Willy Geerts 
Gé Markhorst 

· Hein Smeets 
_ Willy ~artens 
Geerd Jansen 

" 

Wim Berkers 
Christ Manders 
Twan van Doorne. · 
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'~E . ~..-::::.Ji 

VARKENSHAN.DEL . 

VAN DEN EIJNDEN 
Lïesselseweg 2"14-a 5753 PP Deur-ne 

Te l : 0 493-310350 F a x : 0493- 320406 GSM : 06-53393363 

Verf, Behang, Glas en Stoffering 1 

1 ·1~11-.·ss,_=••1 · 1 • I~ Driessen Verf en Wand Deurne 
Oude Uesselseweg 18a 

Alle medewerkers van Fotografie 
Mieke 1wensen u hele kleurr ijke en 

fotogenieke Carnavals-dagen 

5751 WP Deurne 
0493-312844 

toe'9 •• Alaaaaf •••• Kerll,;traat: 6 5751 BH Deurne tel. 0493-353tm 

Op aswoensdag 
• 

beschrééve WaJ 
gèèr wá gállie 
mi de carnaval 

het af gepraot. 
Bots & Borghstijn 
Notariaat Deurne ' 

Louis Knijpers 

IJzer- en metaalhandel 
Containertransport 

VVill>ert Kraijraent>urg 

H a.-.enb-ergW&>g 4 a 
o o .... ,-ne- - Zeilberg 
T el 0493 - 322088 
Nlo-b ~ 06 - 20"'13656"1 

Liesselseweg 214 
Deurne 
Tel. 0493 - 312764 

. Ww'N.x4all.NL-reststof 
Fax. 0493 - 312424. 

Voor timmer- en metselwerk, nieuwbouw en renovatie 

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

Helmondseweg 105 
5751 PH Deurne 

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

Autotel. 06-53183957 

Voor.al uw verf, glas, qenang en schilderwerken 

1111
~ Koppens · --
~scHILDERsBEDRIJF :. 

. ·: 

Koppens Schildersbedrijf 
Z eilbergsestraat 41 , 
575 1 LH Deurne 
Telefoon 0493- 3 121 82 

Haspetweg 37 
5751 JH Deurne 

Inf. Tel. ~1 493-351552':: '' 
Int. Fax +31 493-315246 

., •• •• Danse eesten 

• 
O.l.v. Mi·rondo en Aonold Denkers 
Spootloan 9 • 5751 JM Deurne • Tet: (0493) 320101 

Za. 21 februari 13.30 u. 

Zo. 22 februari, na optocht 

' 1. . . 

Ma. 23 februari 13.30 u. ·· 

1 Di. 24' februari 13.30 u. · · · 

1 .. 

Ki ndercarnaval 
tot 12 jr. € 2,- p.p. 

Kindercarna.val 
tot 12 jr. € 2,- p.p. 

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

Kindercarnaval 
tot 12jr. € 2,.: p.p ~ 

* SPRIN.GKUSSEN 
l 

I*. Deurne 0493 320101 

1 
l 

~ 1 

1 
1 
1 
1 

i 
i 
1 
i 
i 
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De p1ijswinnaar van rnrig jaar: 
De Onzichtbare man. 

Vorig jaar was de laatste editie van 
het Hannoniebal in de .Vierspan. 
Teruglopende belangstelling e1~ 
sleet op het concept van deze car
navalszaterdagavond in de resi
dentie noopte de organisatie tot het 
annuleren voor onbepaalde tijd. 
Dan valt er een gat en over de rand 
van dit gat heeft de PRICIE zich op 
verzoek van de Peelstrekels gebo
gen en een grondige blik op de 
bodem gericht. Er lagen wat ju
weeltjes te schitteren op de bodem 
en deze zijn voorzichtig naar bo
ven gehaald. Zo kan het dus ge
beuren dat u op zaterdagavond iets 
voor tienen (vol is vol!), onher
kenbaar en fraai uitgedost bij de 
residentie arriveert en erachter 
komt dat u enige euro's meer te 
besteden heeft omdat de entreeprijs 
verlaagt is tot 0 euro. Nadat u uw 
jas in verzekerde bewaring heeft 
gesteld stapt u gelijk in een wann 
bad van onvervalste Brabailtse 
gezelligheid. U ontmoet vrienden 
uit een ver verleden, nieuwe vrien
den krnisen \vellicht uw pad en d'r 
is ook nog voor een goei stukske 
meziek gezorgd. Nieuwsgierig 
ge\'vorden? Kom gratis kijken. 
Zaterdagavond Hermeniekusbal in 
de Vierspan: 

qtîlerjj Der Oud Pee/strekel Pri11se11 

1. 1959 Jan 1 (Brüggenwirth) 
2. 1960 Hein 1 (Smeets) 
3. 1961 Hein 1 (Smeets) 
4. 1962 Jan Il (Verhaegh) (t 1994) 
5. 1963 Adl (v.d. Linden) (t 1998) 
6. 1964 Martien 1 (Verdonschot) 
7. 1965 Frans 1 (v.d. Kerkhof) (t 1996) 
8. 1966 Jan 111 (Hendriks) (t 1994) 
9. 1967 Harry 1 (Kuypers) 
10. 1968 Pierre 1 (Keeren) (t 1995) 
11. 1969 Jan IV (Lichteveld) 

12. 1970 Leol (Verhees) (t 2~01) 
13. 1971 Neel 1 (Cor Keeren) 
14. 1972 Gijs 1 (v.d. Broek) (t 1991) 
15. 1973 Theo 1 (van Baars) 
16. 1974 Willy 1 (Hoebergen) 

Scholenbezoek 2003 
17. 1975 Frits 1 (Hurkmans) (t 1978) 
18. 1976 Charles 1 (van Goch) 
19. 1977 Toni (Markhorst) 
20. 1978 Bert 1 (v.d. Broek) 
21. 1979 Toon 1 (Hölskens) 
22. 1980 Wiml (van Midden) 

23. 1981 Piet 1 (van Bree) 
24. 1982 Huubl (van Kessel) 
25. 1983 Wim Il (Kivits) 
26. 1984 JanV (van Driel) 
27. 1985 Wimlll (van de Mortel) 
28. 1986 Ties 1 (Verbaarschot) 
29. 1987 Jan VI (Hoeben) 
30. 1988 Arjan 1 (Ahout) 
31. 1989 Marcel 1 (van Nunen) 
32. 1990 Adll (v.d. Mortel) 
33. 1991 Leon 1 (van Osch) 

34. 1992 Jol (Verheijen) 
35. 1993 Wim IV (Berkers) 
36. 1994 Jan VII (Welten) 
37. 1995 Kees 1 (Brood) 
38. 1996 Michiel 1 (Dan kers) 
39. 1997 Christ 1 (Manders) 
40. 1998 Ad 111 (Welten) 
41 . 1999 Raoul 1 (Kivits) 
42. 2000 Lèon Il (Verdonschot) 
43. 2001 Twan 1 (van Doorne) 
44. 2002 Johan 1 (Verhaegh) 

45. 2003 Stephan 1 (Nies) 
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LUTTERS 
BOUWBEDRINEN BV 

woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie, 
restauratie, aanpassen vän woningen, 
projektontwi.kkeling, KOMO-timmerwerk 

KAATJE JANS 
Het beste van de boerderij . 

De _grootste keus in kaas; 
zowel Nederlands als buitenlands. 

Vleeswarenspecialiteiten, 
salades 1 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 

'Y'-=-,, r7 c :h1::::?·r7 ......,._ - ~ E ~c:;-
• , :;r ~ _.",; r / ~ ,.. ..... , 7 F.l'J<.'.',-L "J""""-,/ 
• / ....:' / < ' :> / , ""-, ...,. ... /,,,....qé'7E.. -l""V 
• <." _,- / .:?<. ::>r-..LJ. _:.> l.-"\"/,/"...: ~ - ~ / _· /'../ 

" 1. .• · \ -'>·.i R r<:J> "- L_ /~S > ~ 7 ./ / .; 

J,;u1 T<.>on: >f.:>S traat 12 • 1 
57. s ~ ~ C:>K D e urn@. 
r c L <<>-i 9 :3 > :'\, 67 01 

Derpsestraat 41 Deurne 
Postbus 92'575ffAB_ 

Telefoon 0493-316888 

NOMINATION 
1 Jt-~R.VAR.Y 

VAc...e;cNTTNE'-'S PAY 
. 1 

~ 

.. , L ~ a: x ' r o4 ..S 3) 32 .os 07 
· Aut<;>t:el. · (Q<.>), -s : ~ 2$ 50 S'O 

( OG> s3 4 V ' 60 oo 

Dj~~AAl~§ H~EÇEJi 
fd. 

stofzuiger 

30 mtr. lange autowasstraat 5 autowasplaatsen 

. , 

P.J.G. v.d. WEIJER AANHANGERS B.V. 
carrosserieën - aanhangwagens 

-= 

Dr. Hub van Doorneweg 2 Deurne 0493 311888 

"LAGERIJ F. BOUWMANS 

TUINEN 
Barbecue en gourmet specialist 

St. Jozefstraat 24c 0493 312317 

Helmondseweg 111 - Deurne 
Telefoon 0493 -:}14593 

VERWARMING EN TECHNISCHE INSTALLATIES 

Berktsedijk 5 
5757 PG Liessel 
Tel. : 0493- 31'9285 
Fax : 0493-323858 

l,P.Achten 
1 Transmissieservicll 

L' Voltstraat 24 
' 5753 RL Deurne 

", 

v e ~ e n 1 g u -.g von 
NodO"IO " O' a O 
tn s 1 n no t1-.,."'•~ • 1 1 v 

Tel. 0493 - 310951 
Fax 0493 - 3109 51 

" 

DRUKKERIJ 
KEIJZERS 
DEURNE 
OUDE LIESSELSEWEG 25 - 5757 WN DEURNE 

TEL. (0493} 37 23 87 - FAX (0493} 32 04 66 
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Uit de hand gelopen liederen taf el 

DEURNE - Honderden fietsen op 
het Deurnese Marktplein, beslagen 
caféruiten, onder in de kelders van 
de kasteleins staat het ijs op de 
koolzuurcilinders en de kolk in de 
biertank, kortom: K01mrier & 
Kwijl in Deurne centrmn. Kommer 
& Kwijl, een wel heel losse invul7 

ling v;m een smartlappenfestival, 
of beter gezegd: een uit de hand 
gelopen liederentafel. De fonnule 
is simpel: een aantal artiesten ver
zorgt in een zestal kroegen in het 
centnnn van Deurne een optreden; 
de muziekkeuze ligt in het genre 
Nederlandstalig. of uiterst mee
zingbaar. De artiesten, allen van 
Deumese bodem, snellen van 
kr~eg naar kroeg en hebben een · . 
kwartiertje de tijd om de zaak op 
stelten te zetten. Door de dmkte is 
het overigens al een bele klus om 
de weg naar het podium te vinden. 
Desondanks komt het strakke 
schema. dat mede bijdraagt aan het 
dynamische karakter van de avond. 
geen moment in gevaar en ziet het 
volk in drd.e uur tijd groepen die 
het achterste van hun tong laten 
zien. 

IN 'HET VERVOLG' 
BENT U ALTIJD WELKOM 

-u1ven 
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1 

ge bai meen nie zain. 
Kiek mer op onze WW 

as ge wilt. 

www .di1nas1nt.co1n 

~G 
WIELERHUIS LIESSEL ../ :J Patrick Claessens 

Voor fietsplezier, kwaliteit en service 
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DE ZULTKOPPEN 

.-J.ch1ers1e rij v.l.n.r. A-finy Ge11rts, Piet Jansen, Gerard Geurts, Kees Werts, A1artien van de Kimmenade, Piet 
:\fa nens, . f oze.f Hendriks, Tiny Werts. Zittend v.l.n.r. Elly van de Kimmenade, Anny Noirwen, Grada H oebm, 
en (dom1,om'l 1\lien Toonders-van Goch, Riek Jansen, Tonnie Martens, Gon Hendriks. 

GERARD & PIET 
In de pauze ga je 
er aan, kabouter. 

. IK HEB ECHT MET JE Te 
DOEN, PIET. JE MOET WEL 
DIEP IN DE PERSOONLIJ'KE 
PROBLEMEN ZITTEN 
ALS JE ZO MET MENSEN 

OMGAAT. 

--

zou THERAPIE VOOR.ZUCT
_.KOPPEN OOj( IN-HET ZIEKEN-
~ . FONDS. irf\:EN ? 

. . a . 
~ 
~~ 
·-· ~ -~ " .Q. " 

22 jaar ZULTKOPPEN / 11 jaar NÖT JES 

D'N BIEl.JS 2004 
D'n Biels 2003 
Geurt van Esseveldt 

Zoals ieder ander. krijg ook ik 
gedurende het jaar heel wat tele
foontjes Ic ycrncrken. Meestal zijn 
het yan die algemene huis. tuin en 
keukcngesprckjes. Niet al te diep-
1.innig en niak beperkt zo· n ge
sprek zich 101 afspraken maken. 
herinneringen oproepen. etc. Vele 
zeer Yelq>ersonages hebben zo. 
middels hel fenomeen telefoon 
mijn pad gekruist. Op zich niets 
bijzonders. misschien niet eens 
Yermcldcnswaard, want ik weet 
bijna zeker. dat een ieder die dit 
stukje leest dezelfde ervaringen zal 
hebben. Tot zo ver, niks 11ieu\\S 
onder de zon dus. 

Telefoon 
En dan. zo maar uit het niets. het 
zal geweest zijn begin van het jaar 
ergens in januari komt er in hmzc 
van Esseveldt ·n telefoontje bin
nen. dat anders dan andere. grote 
geyolgen zal hebben voor nliJn 
persoontje. De stem aan de andere 
kant yan de lijn toebehorend aan 
ene Gerard uit Deurne. infonnecrt 
omzichtig met ingehouden stem. 
alsof heel de Peel meeluistert . of 1k 
· n geheim kan bewaren en of 1k 
medewerkmg zou willen verlenen 
in het Yergaren van informatie o\·er 
iemand. ntij zeer wel bekend Die 
persoon in kwestie zou "D·n 
Biels" . ·n jaarlijkse onderschei
ding uitgereikt door De Zultkop
pen. in ontvangst mogen nemen. 

Vertrouwen 
Kijk mensen, men nam mij in 
vertrouwen en dat deed me als 
simpele ziel ontzettend goed. Het 
streelde mijn ego niet weinig. Ik 
zou wel eens laten merken dat het 
vertrouwen in mij gesteld dubbel 
en d·wars terecht was. Nu ik wist 
wie "D 'n Biels" zou gaan ontvan
gen (althans dacht te weten wie de 
gelukkige was), hulde ik me in een 
groot stil1wijgen. Dat in mijn om
geying zorgelijk gedaan werd oyer 
m · n gedrag. deerde me geenszins. 
Integendeel. de laatste dagen voor
afgaand aan de uitreiking yan "D ·n 
Biels·· genoot ik in stilte Yolop van 
het aan mij toevertrouwde geheim. 
Dat ik in m·n argeloosheid deelge
noot gemaakt was Yan een complot 
door diezelfde Gerard uit Deurne, 
middels dat bekende telefoontje, 
daar had ik in de verste verte geen 
\Yeet Yan. 

een. ik werd in het geheel niet 
gehinderd door argwaan of wat 
daar dan ook voor door zou kun
nen gaan. Ik had mijn werk ge
daan. zoals we hadden afgespro
ken. n 1. menig persoon benaderd 
en de overtuiging bijgebracht dat 
het zeer belangrijk zou zijn. aan
wezig te zijn bij de uitreiking van 
--0-11 Biels 2003". 

Verrast 
Ik heri1mer me die zaterdag. l 
maart nog als de dag van gisteren. 
Heel veel belangstellenden hadden 
zich yerzameld in Hotel Stations
zicht en allen waren natuurlijk heel 

benieuwd naar iets wat ik allang 
wist , (Sorry. dacht te weten) n.l. 
wie wordt de nieuwe bielsdrager 
Eindelijk was het dan zover. Adje 
Stevens, mocht het bekend maken. 
Ze hield 'n kort verhaal waarin ze 
wat wetenswaardigheden van de 
persoon in kwestie schetste. Tot 
het moment waarop ntijn naam 
genoemd werd, dacht ik nog, er 
klopt hier iets niet, jullie zijn abuis, 
jullie moeten die ander hebben. 
Maar ja er was geen ontkomen 
meer aan, ntijn naam was gevallen 
en daannee was ook "D 'n Biels 
2003" bekend. 
Blij, verbaast, verrast en totaal 
onverwacht heb ik alles maar over 
me heen laten gaan. De felicitaties, 
de bloemen. enz .. enz. Kortom. het 
was OYerweldigend. overrompe
lend zelfs. want in mijn stoutste 
dromen had ik 11iet gedacht dat ·n 
dergelijke onderscheiding mij ten 
deel zou vallen. Zo zie je maar 
weer, waar een telefoongesprekje. 
gepleegd ergens in januari 2003 
met ene Zultkop uit Deurne toe 
kan leiden. 

En soms, wmmeer ik thuis m'n 
ogen richt op de oorkonde "D 'n . 
Biels" denk ik bij mezelf, Geurt 
jongen, wat hadden die Zultkoppen 
jou toch mooi te grazen, maar wel 
op ·n mrutier die dankbare herim1e
ringen oproept aan dat moment dat 
ik bielsdrager mocht worden. 
Zultkoppen allemaal heel erg be
dankt. 

Fam. Geurt van Esseveldt 
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De Zultkoppen: 
hoe was het ook al weer? 
Geschiedschrijving is een mooi maar lastig vak. Om een waarheidsgetrouwe weergave van he~ 
ontstaan van de Zultko1>pen zoveel mogelijk recht en eer aan te doen hebben we gekozen voor een 
selectie van gege,'e?s uit het.~ 1 erhaal dat Mien Toonders'!Goch schreef n.a.v. het elfjarige 
b~staan van. deze. mtzonderh1ke club mensen. Voor de 11 jaren die hierop volgden hebben wij geput 
mt de er:armg die we hebben mogen smaken naar aanleiding van het bijwonen van een der 
legendarische Zultkoppenvergaderingen en uit andere doorgaans betrouwbare bronnen ..• 

Twee mannen. Jan en Piet Hoeben, waren thuis met vorstverlet. Uit verveling hadden ze een krintemik 
gebakken. maa~ dat was mislukt. Bakker Piet Verhuizen geeft de mannen goede raad en later aan de bar 
wordt er hartelijk gelachen om de poging van Jan en Piet. Naannate het bier rijkelijk vloeit worden er 
steeds snodere plmmen gesmeed. die uiteindelijk resulteren in een weddenschap om een twee meter lange 
knnte1mk. Deze krintenuk wordt gebakken 111 de bakkenJ van Piet van de Mortel. Het is carnaval 1982 
Prins Huub l (van Kessel) heerst over het Peelstrekelrijk. ' 

Toen Piet \'an de Mortel met de mik arriveerde droegen Piet Verhuizen, Jos Heessels en Jan en Piet 
Hoeben deze op een schraag bij Stationzicht bilmen. Naar aanleiding hiervan richtten de mannen met 
Jozef Hendriks van Stationzicht de Zultkoppen op. Een kleine club die bewust klein is gebleven. In het 
begmJaar gmg het nog met. de stille trom: maar al snel werd besloten de mik te vervoeren met een open 
bestelwagen en onder muzikale begele1dmg van de Hosbengels. In 1985 werden Zultkoppen, mik en 
muziek al getransporteerd per vrachtwagen van de firma Verhaegh, zoals ook nu nog het geval is. De 
knntenuk kreeg al snel .gezelschap van zult. Het gezelschap heette toch niet voor niets de Zultkoppen? 
Slager Chades van Goch zorgde en zorgt hiervoor, evenals de hannebille die de Zultkoppenmaaltijd van 
carnaYalsdmsdagm1ddag completeren. In die eerste 11 jaar geldt 1987 als een topjaar: Zultkop Jan 
Hoeben zwaaide de scepter over het ~eelstrekelrijk en ook 1991 was memorabel: nu was Theo Koppens 
pnns. weliswaar Yan het He1kneuternJk. maar de vreugde was er beslist niet minder om. In 1992 moesten 
de Hosbengels de Zultkoppen vaarwel zeggen vanwege een al te volle agenda. Krek Goe nam het in het 
.1ub1leum.1aar 1993 van ze over. In datjaar zag ook de PRICIE het licht en deze legde de loper uit voor de 
.1ubtlans Een Jaar later werd de eerste Biels uitgereikt. Dit jaar wordt dus de 11 de. Biels uitgereikt en 
speciaal Yoor deze gelegenl1e1d 1s burgemeester Daandels van de partij op carnavalszaterdagavond of, 
beter gezegd: Zultkoppenavond. Die Biels wordt overigens door de complete vergadering en unaniem 
gekozen. Vergaderen doen de Zultkoppen dus ook: elke eerste vrijdag van de maand. 

Nu \Ye het toch hebben over typische Zultkoppenzaken, wisten jullie dat : 
De Zultkoppen een eigen vaandel hebben? 
Dit is ge!naakt door de dames van de Zultkoppen naar een idee van Martien van den Broek (D'n Biels 
, ·an 199)) en een ontwerp van diens zoon Cees? 
Vanaf 1987 Mi.en Toonders - van Goch de Zultkoppengedichten verzorgt (m.u.v 200 l )? 
Er twee Yersclullende gedichten zijn: een voor in de bakkerij en een voor in de tapperij? 
Het Stauonsplem met Carnaval Zultkoppenplein heet? f 
Piet Jansen voorzitter van de club is? 
Er jaarlijks een fietstocht ('n weekend) is? 
Hier\'Oor een speciale reiscommissie is? 
Er een jaarlijkse feestaYond is 
Hier\'Oor ook alle Bielzen worden uitgenodigd? 
Dat in 2002 de Zultkoppen het ledenaantal bereikten van 15 door de toetreding van Kees & Anny 
Werts. Martien & Elly van de Kirrunenade en Piet en Tonnie Martens · 
Er nog heel veel meer te vertellen valt over de zultkoppen 

Een imposant rijtje wetenswaardigheden, dachten wij zo. 

Maar nu is het tijd om even stil te staan bij de Zultkoppen die er niet meer zijn. Mensen die met veel liefde 
en plezier deel mtmaakten van dit bijzondere gezelschap. 
• Jos Heessels was een van de oprichters in 1983 en overleed in augustus 2000. 
• Leo Hoeben was penningmeester en overleed in oktober 2000 na door een hersenbloeding getroffen 

te Zijn. 
• Jan Nouwen. de alleskunner. overleed in augustus 2001 na een dappere, maar ongelijke strijd. 
Deze mensen. ieder met hun eigen kwaliteit en waarde maken. hoewel ze er niet meer zijn, nog steeds deel 
mt yan de n.1ke Zultkoppenlustorie. 

Marcel Kooien 

Uitreiking 11 de Biels 

Vanaf l 994 reiken "De Zultkoppen" jaarlijks de onderscheiding D'n Biels 
uit. In 2004 gebeurt dit dus voor de 11' keer. D'n Biels geeft de binding 
aan tussen De Zultkoppen, Hotel Stationszicht en het spoor. Bij een sym
bolische vertaling kan worden gedacht aan ondersteunen, dragen van las
ten, onderdeel van een net\\·erk of het gaan in verschillende richtingen. 
Rdangrijk voor verdere ontplooiing en niet te vergeten het maatschappe
lijk-economisch functioneren. Bij wijze van spreken is er ook ruimte voor 
ecu ··dwarsligger' '. Deze ~mbolisc he betekenis en enkele andere vastge
stdJe voorwaarden zijn ,·oor "De Zultkoppen" van belang voor de keuze 
aan wie deze onder cheiding ,,·ordt toegekend. Het wonen birmen de gren
zen van de gemeente Deurne 1s een voorwaarde. Imniddels traditiegetrouw 
vindt de uitreiking rnn D' n Biels plaats op Carnavalszaterdag tussen 21.30 
en 22.00 uur in de Residentie \ 'UI\ De Zultkoppen, Hotel Stationszicht. 

Omdat 11 in dit ge,·al een jubileumgetal is, is de burgemeester van Deur
ne, de heer Gerard Daru1del , gevraagd de 1 1 • Biels bekend te maken. 
Voorafgaand zal de heer Geurt van Esseveldt. D'n Biels 2003, enige woor
den spreken. Het preekt vanzelf dat op Carnavalsdinsdag de traditie van 
krentemnik, roggebrood met zult en hanenbillen wordt voortgezet. De 
krentemnik \\Ordt in de Residentie aangesneden door D'n Biels 2004 en de 
nieuwe Prins van het Peelstrekelrijk. 

Op carnavalszaterdag. 21 februari 2004 bent u vanaf ca. 21.00 uur en op 
carnavalsdinsdag bent u vanaf 11.30 uur uitgenodigd. De Zultkoppen heten 
u dan van harte \\elkom en raden u beslist aan d!l eens mee te maken. 

fo deze tijd van snelheid ontbreekt vooral de tijd om tot 
bezinning te komen. 
(Julien de Valckenhaere) 

Op het moment dat ik er voor ga zitten om mijn 11' column te 
schrijven. denk ik terug aan het begin. Dat was een moment tijdens 
Carnaval 1993 in Hotel Stationszicht waarop Cees vaii den Broek 
mij uitdaagde om in De Peelstrekel van 1994 een stuk te schrijven. 
Ik heb daarover nagedacht en me afgevraagd of ik het wel zou doen. 
Ik heb dus toch maar de stoute schoenen aangetrokken. 

1)a en dan nu de elfde JOCUS. Volgens de Grote Winkler Prins is 
elf een in het volksgeloof belangrijk getal en geldt als het 
gekkengetal. De reden daarvan is overigens niet geheel duidelijk. 
Neemt niet weg dat elf in het carnavalsgebeuren een magisch getal is 
en blijft. Maar om nu te spreken van gek gaat volgens mij te ver. 
Misschien zou je wel kunnen spreken van een gekte. maar dat is 
volgens dezelfde Winkler Prins niet juist, omdat carnaval daarin 
wordt betiteld als een feest van Italiaanse oorsprong. De viering van 
dit feest vindt vooral plaats in Italië. Frankrijk. de Rijnstreek. België 
en in Nederland in Brabant en Limburg. 

In de afgelopen 10 jaar heb ik getracht om vanuit verschillende 
invalshoeken op het carnaval in het Peelstrekelrijk in te gaan. Of dit 
daaraan beantwoord heeft en resultaat heeft gehad. laat ik aan uw 
beoordeling over. ln deze 11' JOCUS wil ik het hebben over de 
Carnavalsoptocht. Met mij ergeren zich ook andere toeschouwers 
zich aan -en laat ik me voorzichtig uitdrukken- het drankgebruik van 
sommige deelne(e)m(st)ers. Niet alleen het drankgebruik. maar ook 
soms de opzichtige voorraad. 

Vanzelfsprekend zijn er bepalingen in het optochtreglement 
opgenomen over drankgebruik. Ook het bestuur van De Peelstrekels 
en de andere carnavalsverenigingen willen er alles aan doen om dit 
te beteugelen. Het valt niet te ontkem1en dat er ook wel eens 
daadwerkelijk maatregelen zijn genomen. maar toch als kijker vraag 
je je af of er voldoende wordt gedaan. Ik krijg de indruk dat ook hier 
van een te groot gedooggedrag sprake is met alle gevolgen van dien . 
In het Helmonds Dagblad las ik onlangs ferme taal van De 
Peelstrekels bij monde van Christ Manders. Ik hoop. en met nuj 
velen. dat de daad bij het woord wordt gevoegd. hmners de 
gevolgen in onze Nederlandse maatschappij van ons nationaal 
gedooggedrag zien en horen we dagelijks. Het spreekwoord: "Zachte 
heelmeesters maken stinkende wonden.··. geldt naar mijn mening 
nog steeds. 

Gelukkig zijn er ook veel positieve ontwikkelingen te zien en te 
beleven. maar of we echt tot bezinning kum1en komen. vraag ik me 
"el eens af Want ook met carnaval is het vaak hollen of stilstaan. 
Laten we in 2004 de snelheid de snelheid en meer tijd nemen voor 
onszelf. voor anderen en met anderen en vooral om te genieten. 

Een goeie en prettige Carnaval 2004 voor en met alle 
Strekelinnekes en Strekels . 

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: Geurt van Esseveldt Helenaveen 
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f\$ f Of AIGf SCHON . . . 

VUR WILT DOfWf ... 
( e n n i e a 11 ei u n m i .c a r n a va 1 ) 

DAN ZÖRGE WAi ERVUR bÈ ANDER DÈ GOE ZIE . WANT DES WOR WAi 

GOE IN ZIJN . KOMT MAR UNS AN OP DEN REEKSENAKKER 3, 5752 AH DEYRNE . 

GE ' WIT WEL IN DE WAL5BERG . EFKE5 BELLE 0493 311727 OF FAKSE ,04930 3'1059 

0 N MEELT JE STUJERE INFO@TARGETAD . NL SIN G® 

. . . r.."e ~ ~'b~f-- , · ~°"'~~ <:J.-'2tWv~t Il> Schoonheidssalon 1 
11> Cosmetica & sieraden I 

Lederwaren 
Ad van de Mortel 

Stationsstraat 15 Deurne 
0493 315768 

TIJDENS DE CARNA V ALSDAGEN GESLOTEN 

. Il> Hairstyling Miranda 

" · : . Gratis huidarialyse & Make-up advies! ll>Sportmassage ·'i., Il> Nagelsalon Zuzan 

.Qude Liesselseweg 16 5751 WP Deurne 0493 351255www.boetiekcosmetique.nl 

.1 Café-Restaurant De Potdeksel 

Markt 4 Deurne 

1 

1 
1 

1 

Tel. 0493 313260 

--- · ----- ---·--- --~-~ ·-- -
Potgrond en compostbedrijf 
Containerverhuur en transport 

ISchuts!m~ !.~e~e~±~- 312929 

In- en verkoop en 
--------~ 

reparatie alle merken auto's 

Vloeieindsedreef 6 5753 SM DEURNE ~ 
1 0493 313091 Fax 0493 311618 Mob 06 53537725 ~ l h.tabor@hetnet.ni www.autobedrijftabor_.n_I ________ --===== 

1 

1 · 1 

1 

i· 

· 1 

1 
Administratiekantoor Welten. Molenstraat 25 Deurne 0493 326000 1 

J Site: www.welten.nl E-mail:info@welten.nl 

1 
L__.:::...._, _ ___________________ _ 

·r ." 

Voor tiqurier~ en' metselwerkzaamheden, 
1 

_J 

' ·t:~ .'' 

renovatie en plaatsen van kozijnen. 
\ 
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HIHAHUMOR 

Rookverbod tijdens op
tocht Helmond 

HELMOND - Tijdens de optocht 
in Helmond mag er niet gerookt 
worden. de optochtcommissie 
geeft hiermee gevolg aan de nieu
we tabakswet die op 1 januari van 
dit jaar van kracht is en werkne
mers een roohrije werkplek ga
randeert . "Het meedoen aan de 
optocht moet je zien als werk." legt 
de Helmondse wethouder van 
Optocht uit. De wethouder ver
wacht dat iedereen zich keurig aan 
de verordening houdt: "Och die 
anderhalf uur per jaar dat ,,.e aan 
het werk zijn kmmen we echt wel 
zonder ons rokertje." 

Geschenk voor Markt Ba

r/I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. touri 

• • • 

• • PRINS2003 

• BA TOURJ - Met intense vreugde 
is door de bewoners van Batouri 

• gereageerd op het feit dat op hun 
marktplein biimenkort een mu-

• ziekkiosk wordt geplaatst. De 
• muziekkiosk wordt geschonken 

door de gemeente Deurne. Jan de 
• Rooij zal met de volgende rallv 

Parijs - Dakar de kiosk een eind 
• richting Batouri brengen. "Ik moet 

toch die kant uit" . aldus de goed-
• moedige Brabander met z~jn ka-
• potte GPS . 

• Brabants Volkslied • 
• 

's-HERTOGENBOSCH - Com
missaris der Koningin Hanja May
Weggen van Noord Brabant • 

·····························~ maakte donderdag op de Markt in 
Den Bosch bekend dat 'Heb je 
even voor mij' van Frnns Bauer het 
Brabants volkslied wordt. Als 
enige oorspronkelijke provincie 
van Nederland had Brabant nog 
geen volkslied. Nu dus wel. Frans 
Bauer straalde van geluk en toonde 
zich bijzonder ingenomen. "Vorig 
jaar was ik al Brabander van het 
jaar en nu weer dit." piepte h~j 
duidelijk geëmotioneerd. De ko
mende drie jaar zal het Brabants 
volkslied verplicht worden vooraf
gaand aan alle thuiswedstrijden 
van Brabantse sportteams uitko
mende in de hoogste klassen van 
de amateur- en professionele afde
lingen. Er kan een cd worden 
afgespeeld, maar ook mag een 
zanger, zangeres. hannonie of 
ander muziekgezelsclk1p het 
volkslied ten gehore brengen. 

Toekomstvisie 

DEURNE - Om het proces inzake 
de toekomstvisie nauwlettend in de 
gaten te houden en desnoods bij te 
sturen heeft de gemeente Deurne 
een wichelroedeloper. een bloe
menlezeres en een paragnost voor 
onbepaalde tijd aangenomen. Zij 
komen te werken onder de heer U. 
Geiler op de afdeling Hokus Po
kus. 
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HANDPALLETIROCKS. 
-

ELEKTROPALLE1WAGENS 

STAPELAARS 

HEFTRUCKS 

. · ". 
ROBEC 

• 
Grobeco 
tilt 

~~ 

~~ 
f Eva group 

Gebr. Nies Vouwkarton-nage b.v. 
~""'~ 

· Wai pikke ger un graantje 
mee!'!! 

Prins Peter D'n Urste 
Prinses Connie 

Paul, Lucie en Ilse 

' 

~a!tUÛ?4 ~~--

Laurens Costerstraat 2 ~ 6 Postbus 8 5750 AA Deurne 
Telefoon +31(0493) 310655 Telefax +31 {0493) 310850 

\' 

electrical system~ 

tnainteriance 

Al roym 15 jaor bouwe wai 
schakelkaste en installasies vur alles 

wa mi stroom te maoke hl. 

Ok schreve wai programma's vur 
musjientjes 

Mi Carnaval zain wai geslote! 

Allaijen vur nood kanduggu terecht! · 

Dr. H. van Doomeweg 44 
Postbus 192 5750 AD Deurne 

Tel. 0493 31 39 62 
Fax. 0493 31 16 44 
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COLOFON 
Carnavalskram "de Pee/strekel" versch[int eénmaal per jaar in een oplage van ruim 7000 stuks. De krant is het werk van 
de commissie krant van stichting de Pee/strekels. Deze commissie is als volgt samengesteld: 

Hoofdredactie 
.Taoèn Ennenga.. Judith Ennenga 
Redactie 
1\ lruius ,.an Deursen. Marcel Kooien 
Layout /\•omtge\ing 
!\ lruius van Deursen. Marcel Kooien. 
Tekemvert.; 
Frit< van & ten 
Speciale projecten 
Cor Brüggenwirth. Twan ~ 
Adwrtentieacquisitie 
:\lies l\lartens 
Fotojournalist 
1\ fruit L~ \"311 futrsen_ 

Colmnnist & lnteniews 
Gerard Geurt< 

. \lle i.n u nd~ Yan stükjes. 
.Jonge helden 
L.xkt1 raad ,·an 1 L bestuur en overigen. 
Druk 
Dmkk.erij "DQET'. 

Rt>'.tcties: Postbus 269 5750 AG DEURNE 
o.v.,·. "cle Pee/strekel" 
E-pOl1: uifo@peelstrekels.1tl 

Belangrijk genoeg om te weten: 

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

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

• Het is de 45st• Peelstrekel. 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 
gegeveil aan dit wonderlijk Peel
strekelorgaan. 

Vat er inne op ons 
•.. Mèr vat nie d 0n 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 wél tot de mogelijkheden. Gelieve de kosten van heen- en terugreis, 
alsmede een veertiendaags verblijf van de kranteitjongen vooraf te voldoen. De Pee/strekel 
wordt u dan kosteloos overhandigd. Verantwoording (Bijna) Alle kolder en quatsch is van 
eigen hand. Milieu De (stuk)gelezen Peelstrekel liever niet met het oud papier aan de weg zet
ten. Gebruik in erpelschèllemèndje heeft de voorkeur boven het vouwen van papieren hoedjes / 
bootjes I Yliegtuigjes / etc. Tot slot Naast een bijzonder goed 2004 wenst de co~ie krant u 
Yeel leesplezier en een pritna carnaval toe! Oh. Ja! We zijn d'r ook op hcl internet, ons adres: 
\l"WW.peeMrekels.nl 

rIT~~E$ lFrt ASTFOOD 
L1.. PRODUCTS 

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

DEURNE 

TAXI 

HEBBEN 

Uw vervoer dag en nacht. 
Rolstoel-, zieken- en · 

{ . ' ' groepsvervoer, per -taxi 
of tourincar 1 1 

! 1 

.... :. ,,.,,1tJ/ti 1 1 

IJIV""~· . 1 

\J""'"' a VJ), l 1 

Is lopen voor u een bezwaar, 1 

bel dan taxi Hebben maar. 

1 Hebben rijdt voor iedere klant 
in binnen- en buitenland. 1 

Wilt u met de bus of taxi mee, 1 

bel dan: 342.342 

57 PB Liessel • www.hebbentours.nl 

FRANK DONKERS 
METAALBEWERKINGSBEDRIJF B.V. 

TRAPPEN - HEKKEN - LICHT CONSTRUCTIEWERK 

Haspelweg 21 
5751 IBDeurne 

De leverancier van al uw 
dtepvrtes-proclukten aan huts 

•• Gallrielstraat 9 - Deurne 

Tel. 0493-J 1 62 82 

Helmondseweg 109 
5751 PH Deurne 

Tel. 0493-317548 
Fax. 0493-321839 

Snel &. Betrouwbaar 

n".....~ r /Juickynette.. ~ 
STOMERIJ 
D E .. i;a N E 

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

• KLEDINGREPARATIES 

De Martinet 13 Deurne 
Tel. 0493-314774 

• 

Telefoon (0493) 31 64 78 
Fax . (0493) 31 16 25 
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HOE KA 
Geyserstraat 3-9 Deurne www.reliushoeka.nl 

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 ... 

Energiestraat 20 Deurn e te l 0 493 3 22Sö: -•o· garagev e rhae g- -
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