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

DEURNE 

Zaterdag: 

. . " 

Uitreiking D'n Biels 2005 in het bijzijn van de 
Prins van de Pee/strekels en zijn gevolg. 
Muzikalé omlijsting VTO. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zondag: Gezelligheid rondom de grootste Optocflt van 

Peel/and. Leuke verrassing voor de Jeugd. •. . , • ..................................................... ,/. ' ~ ~· 

Maandag: Carnavalsontbijt om 11.00 uur, in het bijzijn van 
de Prins van de Pee/strekels en zijn gevolg, 
me.t medewerking van Rosenmontag en Muziek. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dinsdag: vanaf 11.00 uur ZULTKOPPENDAG. 

Krentemik, roggebrood mi zult en hanebillen 
m.m.v. De Prins en D'n Biels 2oos. 
Muzikale omlijsting VTO en BLAOST UM OP. 

Woensdag: Vanaf 11.00 uur Haringschillen. 

Wij wensen iedereen 'n prettige carnaval! 

1 
1 

Nico Jacobs 
Helmondseweg 66 

tel: 0493-314608 fax: 321457 

Bij elke hap proef je het vakmanschap! 

Voor het betere schilderwerk 
zowel voor binnen als buiten 

.WB&A Importeur van chemische bouwstoffen 

Kwaliteitsproducten 
Producten voor vloerenbedrijven, hoveniers en best ratingbedrijven . ... 

• Epoxy, polyurethaan en siergrind . 
Voegmortels voor sierbestrating op basis van epoxy en PU. 

Opk kunnen we de applicatie verzorgen. We zijn gespecialiseerd in balkon renovatie. 

Nieuw 
Impregneer Floor. 

' 

Een impregneer voor horizontale verwerking, bestratingen zoals natuursteen, 
klinkers, oud Hollandse tegels enz. Geen filmvormlng . 

Interesse, vraag uw informatie aan bij: 
WB&A - Postbus 102 - 5750 AC Deurne 
Tel: 0620737196 - Fax: 0493-316661 - Mai l :info@wba-bouwstoffen.nl 
Site : www.gremm ler.nl 

Prettige carnaval 
2005 

wensen wij u 

BOEKHANDEL 
HUB BERKERS 

DEURNE 

·' 

"De betere boekhandel" 

, -q\1~ BU~KEM~ 
.,,--ç~ Schoenen 

~j 
.~Tel. 312523 

Snel en Betrouwbaar 

~~ r (Juickyne.tte.. ~ 
STOMERIJ 
0 E U R N E 

Reiniging van: 
• Kleding 

(Vloer)ldeden 
• Dekens / Dekbedden 
• Vitrage I Gordijnen 
• Trouwjaponnen 
• KLEDINGREPARATIES 

De Martinet 13 Deurne Tel. 0493 314774 

. . . . . - - . ... - - . - - . - - .. .. - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' 
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Hans van Bommel (B) 
l 

Petro Leijsten 

DAG DATUM 
VRIJDAG 17/12/04 
ZATERDAG 08/01/05 
ZONDAG 09/01/05 

ZATERDAG 15/01/05 
ZONDAG 16/01/05 
VRIJDAG ' 21/01/05 
ZATERDAG 22/01/05 
ZATERDAG 22/01/05 
ZONDAG 23/01/05 
DONDERDAG 27/01/05 
ZATERDAG 28/01/05 
ZONDAG 29/01/05 

VRIJDAG 04/02/05 
ZATERDAG 05/02/05 

ZONDAG ' 06/02/05 

MAANDAG . 07/02/05 

' 

- ' '...., -

DINSDAG 08/02/05 

' -
" " ' --. 

' . 
ZONDAG 27102105 

~ 

Jos van der Heijden (B) 

~ \A 
Maarten Munsters 

----· 
TIJD ACTIVITEIT LOCATIE 
20.00 Eerste krant Stationzicht 
20.00 Rondom de prins Residentie 
13.30 Bekendmaking Gerardus hu is 

boeren bruidspaar 
19.30 Klotgemul Residentie 
13.30 Receptie Residentie Frans Strijbosch 

20.00 Bonte Avond Walsberg v.d. Putten 
13.30 Seniorenmiddag Residentie 
19:30 Klotgemul Residentie 
19.30 Klotgemul Residentie . ~ 
19.30 Bejaardenavond Nieuwen hof 
19.30 Gala-avond ' Residentie 
19.30 Gala-avond Residentie 

20.30 Kommer & Kwijl KROEGEN MARKT 

14.30 Sleutel afhalen Markt/4span 
20.45 D'n Biels Stationzicht 
22.00 Hermeniekusbal Residentie 
13.30 Aanvang optocht -
16.45 Prijsuitreiking kinderen Residentie 
21.00 Prijsuitreiking nieuwe stijl Residentie 
12.30 Rozenmóndeg Kroegen Markt 

14.00 Rijtven Rijtven Erwin Boerenkamps 

15.30 Nieuwen hof - ·-- Nieuwen hof 
16.15 Cafébezoek 
17.00 Cafébezoek 
11.00 Ukkepukken Bal 1 Residentie 
12.00 Zultkoppen Stationszicht 
14.30 Boerenbruiloftstoet halen Gerardushuis 
aan si. Via Nieuwenhof naar Markt 
aan si. Boerenbruiloft · Residentie 
21.00 Carnavalsbal Residentie 
23.00 Slu_itingsceremonie Residentie 
23.45 Verbranden Strekel Residentie 
00.00 Afsluiting Residentie 
13.00 Foto's kijken voor iedereen! Stationzicht 

, : ;;/ 

Henny Manders 

1 
r: 

Twan van Doorne (B) 

4 

. ' 

" 

t 



qtJler/j Der 011d Peelstre*el Prinsen 

1. 1959 Jan 1 (Brüggenwirth) (t 2004) 
2. 1960 Hein 1 (Smeets) (t 2004) 
3. 1961 Hein 1 (Smeets) (t 2004) 
4. 1962 Jan Il (Verhaegh) (t 1994) 
5. 1963 Adl (v.d. Linden) (f 1998) 
6. 1964 Martien 1 (Verdonschot) 
7. 1965 Frans 1 (v.d. Kerkhof) (f 1996) 

' 8. 1966 Jan 111 (Hendriks) (f 1994) 
f 

9. 1967 Harry 1 (Kuypers) 
10. 1968 Pierre 1 (Keeren) (t 1995) 
11. 1969 Jan IV (Lichteveld) 

12. 1970 Leo 1 (Verhees) (t 2001) 
13. 1971 Neel 1 (Cor Keeren) 
14. 1972 Gijs 1 (v.d. Broek) (t 1991) 
15. 1973 Theol (van Baars) 
16. 1974 Willy! (Hoebergen) 
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 Toont (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. 198S--- 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 Ad Il (v.d. Mortel) 
33. 19~1 Leon! (van Osch) 

....._ 

34. 1992 Jo 1 (Verheijen) 
35. 1993 Wim IV (Berkers) 
36. 1994 Jan VII (Welten) 
37. 1995 Keesl (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 Ooorne) 
44. 2002 Johan 1 (Verhaegh) 

45. 2003 Stephan 1 (Nies) 
46. 2004 Peter 1 (van Deursen) 

DEURNE - Zaterdagavond om 
11 over 11 precies antwoordde 
de moeder van Frank Triene
kens in De Vierspan op de 
vraag of haar zoon het komen
de carnavalsjaar de scepter wil 
zwaaien over het Peelstrekel
rijk: "Ik denk het wel!" 
Waarna vorst Henny Manders 
aankondigde dat Frank Trie
nekens (46) de nieuwe Peel
strekelprins is. 

Frank Trienenkens is, o toeval. 
geboren op de ] ]de van de ] ]de 

1958. Aan de zijde van prins Frank 
1 staan zijn vrou11· Ellen en de drie 
prinsenkinderen Jos (19), Rob {16) 
en .To.vee ( 10). De nieull'e Peelstre
kelprins runt samen met broer 
George en diens vrouw Hilc~v Be
/ast1ng-.cldvies-Burem1 Trienekens 
1t1 Deurne en Budel met 20 mede-
11 ·erkers. Frank is o. a. voetbal
scheidsrechter. hij tennist en heeft 
j11renlang gevoetbald bij S 1 '. 
Ve urne, 1marvan hij nu rustend lid 
is. De prinses ll'erkt op vrijil'illige 
basis bij Peuterspeelzaal 'Op Stap.' 
in Deurne. Zo! Zll'emr en leest graag 
en volg t .<;,paanse les. De j ongens 
voetballen beiden bij het zaalvoet
balteam BA B Trienekens, ook 
voetbal/en ze op het veld· Jos bU 
SPI ' ( l 'lierden) en Rob bU S 1 '. 
Deurne. [.'irgaan. computeren en 
tennissen doen ze ook graag. Joyce 
danst bij de Dinky Dancers in 
Deurne. ze is dansmarietje bij de 
Pee/strekels en .speelt graag met 
hun hond ;\fvlo. ook deze jongste 
telg tennist en is lid \'an TC Deur
ne. 

Het motto van prins Frank!: 
'Zorg mi deez daag goe vur elkaar, 
Dan rakte de goei snaar. En dan 
hedde veul plezier, lt'ant mi carna
' ·al goan ·il'e samen flink an de 
zil'ier.1' 

(Bron: Weekblad voor Deurne) 

KAUWGOMBALLENBOOMGAARD DEURNE 

Unieke kauwgomballenboomgaard in hartje Deurne 

DEURNE - Oud-prins Ad lil (Welten) kan van carnaval maar geen genoeg krijgen: na zijn prinsschap in 
1998, het bestuurslidma<áschap (Pee/strekels) en het voorzitterschap van de krantencommissie heeft hij zich 
nu iets nieuws op de hals gehaald: samen met oud-prinses Anja gaat hij een KauwgombaUenboomgaard 
beginnen in het centrum van Deurne. Op het braakl.iggend veldje naast de woning (de voormalige 
snoepwinkel 'De Snoephoek') van het echtpaar, aan het begin van de Linden/aan, zal op carnavalszondag om 
J0.00 uur <loor het muzikale duo Elly & Rikkert Zuiderveld de eerste aanplant in de vorm van een 
kauwgombal worden verricht. Het spreekt voor zich dat het onstf!rfelijke lied 'De Kauwgomballenboom' op 
die ochtend zal weerklinken. De gemeente Deurne heeft beloofd di.e dag het carillon niet te laten spelen. Ook 
tie aanst"'mde bewoners van 'Pastorale' zullen deze ochtend niet de zesde symfonie van Beethoven op 
enigeriei '~#ze ten gehore brengen: uit respect. 

5 



teken- & ontwerp studio 

tel.: 0493.399625 

Exclusieve interieurs 

Maatkeukens 

Badkamermeubilair 

Garderobemeubilair 

Kantoor- en winkelinterieurs 

Tel. 0493 - 354845 

fax.: 0493.399612 

. ' l ~ '· . 

'. ~ . AUTOWASSERETTE 
WWW.AUTOSCHADEMUNSTERS.NL ,_ 0 

. Paul Gabrielstraat 14 
,DEURNE - Tel. 0493 - 31:1063 

. ' -

vos 
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 

echte bakker Deurne 1 

Koolhof 1 

Liessel 1 
1 

Bakel : 
Gemert 

co·opnrans·Lutters-1 Bouw 

Deurne • tel: 0493 -· 350 550 • www.coópmanslutters;nl 

m131vooio:1 

1N3W3103H!HOOidO 

","0 

De leverancier van al uw 
dlepvrtes-proclukten aan huls 

P. Gabrlelstraat 9 - Deurne 

Tel. 049J-J 1 62 82 

Vur een lekker Pintje, dan noar 't Pandje/ 

Trienekens 
Belastingadviesbureau 

Postbus 347 
5750 AH Deurne 
Tel. 0493-311362 

Fax: 0493-315857 

Postbus 206 
6020 ABBude 
0495-494554 

0495-492195 

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

1 " 

aatschap Trienekens 
dvies Bureau Trienekens BV 

De sleutel voor gezelligheid en 
sfeer 
Carnaval maandag: 
"Rooi hoedjes fist 
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ViJRZiRTTERnd~/"jaarPrinsengame 

wel 1000 eitjes gebakken Zljb, Vaste waarden Manders, Han Wouters en Johan 

- . 1 

1 

BRIEVENRUBRIEK 

ondanks de verregaande sta-;Jr van Daarnaast al de vaste it~ms zoals Verhaegh, echter niet zo definitief 
ontbinding \'an hun hms en Ón- De N1euwenho~ , het Rijtven, de want allen hebben toegezegd be-
danks het feit dat zij voortaah tot verschillende kmderbals, het schikbaar te zijn als we hen nodig 
het wielekesvolk behoorden bleven scholenbezoek, Kommer & Kwijl. hebben. Mannen en dames, Fran-
hun he1men goed aan de leg. IOok recepties en noem maar op. ka, José en Elly bedankt voor jullie 
de wederzij_dse ouders lieten zich T~h had carnaval 2~04 ook nog enorme inzet. Een beeldje a~s aan-

' 

Geachte redactie: ltierbij wil ik 
reageren op de krant van 1957. 
Hierin stond namelijk een aantal 
aperte leugens. Het zijn er te veel 
om op te noemen dus doe ik dat 
1tiet! 

met onbetmgd. e'ven een nare kant. die gelukkig denken is maar een heel klem 
goed is afgelopen: vorst Henny tastbaar element ;waarmee wij onze Anny Niem 

E,·en achter mijn pc gekropen 
om een stukje te schrijven over 
carnaYal 2004. Nou ja achteraf 
kan ik zeggen dat even niet het 
juiste woord is: er is namelijk 
tc,·cel gebeurd, te\1eel om op te 
noemen en \'OOral teYeel wat erg 
leuk was. 

Dit alles kon gebeuren onder aan
, ·ocring \'an prins Peter 1 en zijn 
pnnses Comtie en hun pnnsenkin
deren Paul. Lucie en Ilse. Pnns 
Stephan en prinses Stefanie waren 
nog maar net ''egge\'logen met de 
"helikopter" of Peter \'an Deursen 
'crscheen als dronkaard ten tonele 
Vanwege de enorme regen is !tij 
bij niemand opge\'allen_ maar toch 
tien minuten later werd ltij onthuld 
als Prins Peter 1 Wat 1s er achteraf 
, ·eel over onze , ·erregende prins
onthulling \'ertcld. een dankbaar 
onderwerp. de moeite waard om 
nog eens te proberen. 

Uitrukken 
Vele malen mktcn ,,.e utt met onze 
prins en zi.1n ge\ olg Een aantal 
acti,·iteiten \\ 11 1k naar \'Oren halen 
Allereerst de gastn1.1heid ,·an onze 
prins en zijn pnnses. Ik denk dat er 

Dorpsraad 
De dorpsraad deed 'an zich f pre
ken, of dat het nou bij Rond9m de 
prins. tijdens de receptie of tpdens 
het wederzijdse treffen bij_ h~t 
kasteel van Deurne was: de~eden 
hadden hun zaa}\jes goed ,.o ' r 
elkaar. Zij \Yaren vaak pro1 nent, 
aanwezig. Het kwam bijna tÓt een 
handgemeen. er is zelfs een foden
de rechter en een schavot aa* te 
pas moeten komen om De Peel
strekels en met name Christ;Man
ders tot de orde te roepen. D 
advocaten hebben hemel en arde 
moeten bewegen om Prins Pf ter I 
zijn keuze te laten bepalen. Ïvak 

was dat hij uiteindelijk voorf e 
dorpsraad koos. maar met ee vat 

bier is gelukkig alles weer o ' zijn 
pootjes terechtgekomen: een leuke 
middagactiviteit die vele berkers 
trok. 

Belegering prinsenwagen 
Een heuse belegering van de prin
senwagen aan het einde , ·an de 
optocht. Een geweldige optoeht die 
aan de ene zijde gekemnerk~\ ' erd 
door zijn veelzijdigheid en g de 
verzorging, aan de andere k t 
toch weer deelnemers trok die zich 
niet aan de regels wensten te

1
hou

dcn. Slotsom vaJi het verhaal was 
het tegenhouden van de Prin ~ en
wagen b1.1 de rotonde in de Nfolen
straat. Gelukkig \\erden we door 
de politie ontzet zonder dat e~ 
ongelukken gebeurden Kombnd 
jaar gaan we wederom \'OOT Qrde, 
gezelligheid. muziek en plczjier 
zorgen voor al on1.e tocschou\vers. 

Voorzitters Peelstrekels 
1958 - 1975 
1975 - 1983 
1983 - 1988 
1988 - 1991 
1991 - 1998 
1998 - 2001 
2001 - 2002 
2002 -

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

~anders viel op zijn schouder grote waardering voor jullie uit 
tijdens het popverbranden en willen spreken. Gelukkig hebben 
moest naar het ziekenhuis afge- we ook een aantal nieuwe mensen · 
voerd worden. Gelukkig is hij na kunnen begroeten, Ruud Wouters, 
maanden goed verzorgd te zijn Erwin Boerenkamps en Jos van der 
door zijn vrouw Dory weer opge- Heyden: welkom en veel succes, 
knapt. 

Ne Geweldige prins 
Geweldig. enthousiast, uitzinnig 
nooit eindigend, of toch". tijdens 
het afscheid op 13 november j.l . 
Want e\'en benje een geweldige 
prins. maar daarna is er weer ie
mand anders In dit geval prins 
Frank 1 . prinses Ellen. hun kinde
ren Rob, Jos en dansmarietje Joy
ce Wc kijken met heel veel ge
noegen terug op de regeerperiode 
\'an Peter 1: bedankt voor jullie 
geweldige inbreng, en we blikken 
met veel ènthousiasme vooruit op 
de regeerperiode van Prins Frank 
L veel succes 1 

Naast afscheid van prins Peter 1, 
namen we ook afscheid van Christ 

Hoofdsponsor Praxis 
Stucadoorsbearijf gèbr. Van'den 
Heuvel stond ons in 2004 bij als 
hoofdsponsor, dankzij hun bijdrage 
hebben wij de optocht weer op een 
hoger plan gekregen. Zonder 
hoofdsponsor kan dat niet gebeu
ren, vanaf deze zijde nogmaals 
bedankt. Voor 2005 hebben we 
gelukkig ook weer een nieuwe 
hoofdsponsor gevonden, met name 
Ger Achterberg heeft zich sterk 
gemaakt om Praxis Deurne als 
hoofdsponsor hun steentjè bij te 
laten dragen in ons Peelstrekelrijk. 

Twan van Doorne. 
Voorzitter Peelstrekels. 

Dag Anny. De eerste Pee/strekel 
verscheen in 1959.: ll'acht nog 
maar twee jaar met je brief Of 
ll'as het 1960? Dan moetje nog 
een jaar langer wachten. 

WIE helpt mij aan kaartjes voor 
KOMMER & KWIJL 2005? Ben 
bereid diep in de buidel te tasten. 
06 - 127 69 183 

WIE helpt mij aan kaartjes \'oor 
het HERMENIEKUSBAL 2005? 
Ben bereid diep in de buidel te 
tasten. 06 - 127 69 183 

TICKETS ERVICE 
Reserveer tijdig uw kaartje voor 

de ratis evenementen van 
De Peelstrekels! 

Bel een nummer in Deurne 
(0493) en vraag naar de voor-

1·1aarden! 

Sleutelafbalen 
Ook dit carnm·al start officieel met 
het afüalen \'an de sleutel op het 
gemeentehuis. Iedere carnavals
club. Yertegenwoordigd door een 
prins (es) krijgt door Burgemeester 
Daandels een sleutel overhandigd 
van het betreffende carnavalsrijk. 
Hij/Zij krijgt dan de tijdelijke 
heerschappij over zij_n/haar prins
dom. Deze overhandiging betekent 
de start van carnm·al 2005. Na
tuurl~jk kan dat niet zonder getui
gen: u als publiek bent welkom op 
de Markt. vanaf l-UO uur. Na
tuurlijk blijft u ook niet met lege 
handen want er wordt rondgegaan 
met partjes van de prinsencake die 
aangesneden wordt. wanne cho
comel en peelneutjes. Zodat we 
met z 'n allen een toast uitkunnen 
brengen op de nie1me carnaval. 
Natuurlijk wordt het geheel muzi
kaal omlijst door menig hofkapel. 
Tegelij_k met het uitreiken van de 
sleutel aan de prinsen z.al ook een 
sleuteltje aan de jeugdprinsen 
worden uitgereikt. Ook wordt per 
carna\'alsvere1tiging een zoge
naamde Yetleren medaille uitge
reikt aan iemand die door de eigen 
vereniging is voorgedragen voor 
bijzondere verdiensten die te ma
ken hebben met carnaval. 
Alle prinsen zullen de hele cere
monie te bewonderen zijn \'anaf de 
markt. Als slot van de happening 
zal door Bloast mu op het beken
de Graaf Walderzee (U zij de glo
rie) vertolkt worden. Vervolgens 
zal het gehele gezelschap naar de 
Vierspan trekken om daar met de 
burgemeester middels grote pullen 
prinsenbier te toasten op het nieu
we carnaval. Iedere bezoeker van 
de Vierspan krijgt een consump
tiebon zodat meegeproost kan 
worden. Daarna is er voor iedereen 
een gezellig samenzijn met veel 
gezellige muziek. 
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Door G. Strikkel 

In de terugblik en een kijk in de 
toekomst beginnen we het ge
sprek met burgemeester Daan
deis O\'er .ieugdcarna\'al. Het 
initiatief yanuit het gemeentebe
stuur om bi.i de officiële carna
rnls\'iering ook de jeugdprinsen 
en Raden rnn Elf te betrekken, is 
goed ontvangen. Hoewel het zijn 
bedoeling was hiermee al in 2003 
te beginnen, is het om dh,erse 
redenen 2004 geworden. 

BURGE EESTER DAANDELS 
Voor zover hij het kan overzie1i opzet is geslaagd. Te betreuren is, hof 
heeft het betrekken van de jeugd dat ondanks goede afspraken voor-
bij zowel de sleuteloverdracht ~ Is af. de consequenties -het uit de 
inlevering tegelijk met de 'groten' optocht venvijderen- met enkele 
aan zijn doel beantwoordt. Dat ·1 strubbelingen gepaard is gegaan. 
maakt hij op uit het feit dat met Hij heeft oyerigens begrepen. dat 
name op de Markt sprake was van een en ander nadien toch tot nader 
een grotere toeloop. Hij heeft tiJ- begrip heeft geleid. Hij ziet dan 
<lens gesprekken ook begrepen ~t ook graag dat Stichting De Peel-
het initiatief op prijs is gesteld dn strekels deze lijn blijft volgen. Dat 
door allen is gewaardeerd. Het een en ander ook al tot een betere 
heeft in ieder ge' al een d1mc11si kwaliteit heeft geleid, was tijdens 
eraan toegevoegd. Het geef1 ooW de de optocht duidelijk te zien. 
moed om op de ingeslagen weg 
voort te gaan. 

01ltocht. 
Aan de optocht van de Peelstre els 
is -zoals bekend- een discussie aan 
voorafgegaan. Hoewel deze disJ 
cussie reeds enkele jaren aan de 
gang was. is toch einde 2003 be n 
2004 een besluitvorming tot stand 
gekomen. \Yelke zou moeten leiden 
tot minder drankgebrnik en een 
kwalitatieve opwaardering van e 
optocht Hij is van mening dat 
Stichting De Peelstrekels in haa 

1977 Piet van Dijk (t 1993) 
1978 Frater Francino 
1979 Cor v. d. Broek C-t 1983) 
1980 Piet van Hoek (Î 1989) 
1981 Pater Rompa (t 199-l) 
1982 Noud Huizing 
1983 Jan Lichteveld 
198-l Mien Valkenburg 
1985 Pieter van de Loo 
1986 Henk Bijnen 
J 987 Cor Brüggenwirth 
1988 Sjaak Obers 
1989 Anny Berkers 
1990 Peter van Oosterhout 
1991 Dirk Koster 

Algemeen 
Samen met zijn echtgenote heeft 
hiJ op maandag het carnaval in 
Deurne gevolgd. Het heeft hen 
goed gedaan bij de carnavalsvie
ring in 't Rijtven te bemerken, dat 
de carnavalsverenigingen ook deze 
categorie niet in de kou latèn staan. 
De manier waarop hieraan gestalte 
werd gegeven en het· plezier dat 
daardoor de bewo(o)n(st)ers eraan 
beleefden zegt veel. Vanzelfspn~
kend hoort daar ook de bijdrage bij 
aan het carnaval in De Nieuwen-

1992 Theo Lokin 
1993 Lcny Knijpers 
199-l Martien v .d Broek 
1995 Gerard Geurts 
1996 Hans Keeren 
1997 Fons Vullings éî 2000) 
1998 Toon Manden; 
1999 Fridus de Wit 
2000 Ties Verbaarschot 
200 l Ger Achterberg 
2002 Gerard Verhappen 
2003 Piet Aldenzee 
20Ö4 Willem van der Sman 

Toekomst 
Met Carnaval 2005 komt een einde 
aan een jarenlange traditie om het 
aftreden van de oude Pri1is en de 
onthulling van de nieuwe te laten 
plaatsvinden in De Vierspan. In de 
loop van 2005 wordt De Vierspan 
gesloopt Gezocht zal moeten 
worden naar een goed alternatief 
voor de jaren 2006 en 2007 en 
wellicht ook nog voor 2008. Daar 

· staat tegenover dat daarna het 
carnaval weer volop kansen heeft 
in het vernieuwde centrnm van 
Deurne. Hij wenst niet alleen De 
Peelstrekels maar ook alle carna
valsverenigingen en inwoonsters 
en inwoners van de gemeente 
Deurne een fijne car:naval, zeker zo 
goed als in 2004. Hij hoopt ook dat 
de optocht in het Peelstrekelrijk 
minstens zo goed is als in 2004 en 
natuurlijk zonder strnbbelingen. 

·Een goed, fijn eRvooral sociaal 
Carnaval2005. · 

~ORSTHEN~Y 
heel \Cel mensen mets te 'ertelldn 
hadden gehad. Voor 01vc Prins. 
Prinses en hun kmdercn "as de 
onthulling niet 'erregcnd Vanaf 
de eerste onwennige nunuten zij 
ze op allerlei gebied dmk in de 
weer geweest om er voor 'De Pe 1-
strekels' te zijn. "Pik1e gallie oe' 
graantje mee" was de slogan van 
Prins Peter 1 Volgens mijn in
schatting is dit behoo1lijk gelukt. 
Bedankt Yoor jullie bovenmaatse 

·DER& 
'..:';: . 

Carnarnl 2005 door en met de 
"PEELSTREKELS" 

Bij de afsluiting \'an Carnarnl 
2004 met Prins Peter 1 en Prin
ses Connie met hun kinderen 
Paul, Luq· en Ilse, liep het \'OOr 
mij iets anders af dan normaal te 
doen gebruikelijk. Dit wil ik 
graag zo snel mogelijk yergeten 
en vooral terugkijken naar Car
na\'al zelf. Bedankt rnor de 
O\'enveldigende belangstelling 
maar voor het komende jaar 
liel'er niet om die reden. 

Als Vorst sta je kort bij de Pnns en 
m dit geyaJ zijn gezin en fanuhe 
Het was een gezellige lijd met 
louter hoogtepunten op de regen
bm bij de onthulling na Ik heb het 
afgelopen jaar al Yaker gezegd dat 
als het niet geregend zou hebben 

inzet en betrokkenheid 

Film terugdraaien 
Het 1s goed om de film eens ternî 
te draaien waarbij je ziet dat de 
wederzijdse familie, vrienden. 
buurt, dorpsraad, etc. geweldig 
hebben mee gefeest Van 'Rondo n 
de Prins' tot en met het pop \'er
branden toe waren jullie er. Ener 
z1jds om de Priils met zijn ge\'ol 
b~j re staan en anderzijds omdat et 
gezellig is geweest Goed te zien 
dat met name de ouders Yan Prin 
Peter l nagenoeg alles hebben 
meegemaakt. Ja zelfs tot het foto · 
kijken toe. 

~ ' ·:,'1 

Carnaval 2005 
In de maanden van voorbereiding 
moet er weer van alles gebeuren. 
Dit jaar mer een enkele nieuwe 
besnmrders moeten we het feest 
weer maken. Succes heren en 
maak er iets van. Helaas voelen 
steeds minder Carnavalsvierders er 
iets voor om actief mee te doen iDj 
het bestuur of de raad. Op termijn 
baart ons dit ernstig zorgen: im
mers als niemand de kar Wii trek-

ken is het volksfeest gedoemd te 
verdwijnen. Uiteraard gaan wij 
niet uit v~m een dergelijk scenario 
maar het heeft wel onze aandacht. 
We blijven zoeken .naar mensen 
die onze vereniging willen komen 
versterken. 

,;:· 

Laatste keer Vierspan 
En iliin op naar de volgende Prins. 
Zo snel kan het gaan. In november 
hebben we de nieuwe prins o'nt
huld. Deze keenonder regen en 
voorlopig voor het laatst in "De 
Vierspan". 
Wat we in 2006 gaan doen zien we 
wel. Voorlopig eerst maar eens 
2005 laten gebeuren. 
De complete organisatie is al weer 
in volle gang. Het bestuur en de 
raadsleden met daar waar nodig 
partners en organisatoren van 
buitenaf, zijn bezig met het optui
gen van het feest De diverse 
commissies zijn druk in de weer 
om alles weer perfect te regelen. 
Het contacten van artiesten, or
kesten. blaaskapellen, opzetten van 
draaiboeken, organiseren van lo
tenverkoop, de sponsor zoeken, de 
zàk:en rond de club van 100, etc. , 
etc. , kortom alles moet_ weer gere
geld worden. Gelukkig kennen al 
deze personen het klappen van de 
zweep want ze doen dit al jaren. 
Maar toch blijft het elk jaar een 
grote organisatie. Met onze nieuwe 
Prins en Prinses en samen met hun 
kinderen kijken wij uit naar de 
diverse activiteiten, voorbals en·de 
uiteindelijke carnavalsdagen in het 
ee.rste weekend van februari. 

Wisseling van de wacht 

Voor wat betreft mijn functie als 
Vorst binnen De Peelstrekels en 
gelet op de toekomst zal 2005 mijn 
laatste jaar als Vorst zijn en stap ik 
daarna over naar het bestuur. In de 
persoon van Jeroen van Lierop 

. denken wij een goede OP.VOiger te 
hebben gevonden voor de functie 
van Vorst 

Rest mij onze nieuwe Prins en 
Prinses, hun kinderen, familie, 
vrienden en u als Peelstrekels een 
geweldig feest toe te wensen in de 
hoop dat we elkaar weer vaak 
tegeµ zullen komen. 

"Afevroull', belt u nog maar eens 
11·anneer u niet zo moe bent: door 
dat gehijg versta ik er nieJs van." 

WIEGER TOCHTDICHT 

DEURNE - Het Deurnese ge
meentemuseum De Wieger blijft 
Oflen. Pogingen om de culturele 
bewaarplaats dicht te krijgen, 
waardoor de kunstvoorwerpen 
beter beschermd blijven, zijn 
alle mislukt. 

"We blijven zoeken naar een op
lossing om het museum tochtdicht 
te krijgen," zegt de woordvoerster 
van de conservatrice die snipver
kouden in bed ligt. 

19 NU Even Niet 

DEURNE - In de nieuwe uitgave 
Yan de Deurnese gemccntegids 
ontbreekt o.a. een foto ,.,m de 
Raadsfractie Deurne 19NU: de 
parti.i heeft bezwaar gemaakt. 

"Ven·elcnd. zeer YerycJend." Liet 
een direct betrokkene ons weten. 
Een ander persoon die niet met zijn 
naam in de krant wil mompelde: 
"In Deurne ontbreekt het al een 
k\Yart eeuw aan beleid. maar 
niemand die ik daar ooit oyer 
hoor ... " 

1. Willie Geerts t 
2. Harrie Goossens t 
3. Hein Smeets t 
4. Frans van de Kedchdft 
5. Gé Markhorst t 
6. Willy Martens 
7. Jan Rakels t 
8. Sjef Geerts 

· 9. Geerd Jansen 
10. Marcel van Nunen 

GROOTSTE DEURNENAAR 

Verrassende vondst 

Grootste Deurnenaar 
wasvrouw 

DEURNE - Een opgra\'Ïng nabij 
de oude watermolen in Deurne 
heeft onomstotelijk aangetoond 
dat de grootste Deurnenaar een 
vrou\v was, preciezer gezegd: de 
grootste Deurnenaar was ·een 
Wasvrouw. 

De Koolstof-14 dateringsmethode, 
gebitonderzoek en nog een hele ris 
wetenschappelijke ijkpunten zijn 
minutieus onder de loep genomen. 
Het staat vast, onwrikbaar vast: de 
grootste Deurnenaar was een 
vrouw van drie meter en achttien 

·centimeter lang. In l-l9 l struikelde 
ze over de kleinste Deurnenaar en 
belandde ze op de modderige bo
dem Yan de Vlier, het stroompje 
waarin ze voor haar heer de was 

. placht te doen. Door het hoge 
ijzergehalte in ~ de grond. maar 
vooral door het gebrek aan zuur
stof bleef haar lichaam buitenge
woon goed geconsen'eerd. 

Bij het uitdiepen van de Vlier vond 
men het lichaam. waarvan men 
eerst vermoedde dat het een 
boomtak was. 
De rieten mand met was ,bleek 
evenals het lichaam in perfecte 
staat te verkeren. De was daarente
gen was nog net zo smerig als op 
de dag van het rampzalige onge
luk, nu meer dan vijf eeuwen gele
den. Deze was is op het moment 
nog onderwerp van groot histo
risch onderzoek. 

9 
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Vishandel Henk Bos 

Voor de lekkerste kibbeling Donderdag van 10:00 tot 13:00 en zaterdag van 10:00 tot 15:00 bij de Edah 
en de fijnste maatjes haring. Vrijdagmiddag op de markt!! 

Tel.: 033-2988181-2986494 
Spakenburg ASWOENSDAG VAN 10:00 U TOT 13:00 U 

FA. UGEN 1 

Liesselseweg 7 20 

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

5753 PP Deurne 

Zanzi-Barï 
deurne 

Tijdens carnaval geopend op: . 
Vrijdagavond ~ met Kommer & Kwijl 

& 
Maandag met Rozen Mondèg · 

Wij wensen u een te dolle carnaval 
Fam. Aldenzee & personeel 

NELEMAN§ . 
§îOJFJFERJINGEN 
Kerkstraat 32d 
5751 B,H 
Deurne 

(T} 0493 - 3227 l 9 

Graszoden en Ber~gening 

J.W. de Wit 
Adres 
Dubloen 13 
5751 PX Deurne 
Bedrijventerrein 
Rijt Oost nr. 1785 

Officieel RAIN~BIHP 

Communicatie 
(T) 0493-314656 
(F) 0493 - 399462 
(M) 06 - 53656608 

(E) 
dealer (W) 

ilifo@sproeien.nl 
WWw.sproeien.nl 

1 

1 · 

Amits 
' drukwerk service 

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

Voor al uw drukwerk 
~.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-,::--:=======================: 

Off :Microcar áeafer 
<Deurne 

' . 

Garage Boerenkamp BV 
H. Mesdagstraat 1 . 
5753 DA Deurne 
0493-317816 
~w.J;i9~rn . o.ls~mP~9.~!.:l.f.IJ.~ " .oJ. 

;; . 
' . 

POR CON: 
STALINRICHTING 
VOOR VARKENS 

NIEUWBOUW - VERBOUWING 
PLANNING - VOORLICHTING 

NAZORG 

PORC , ~ l N 
~· •r · ~wz 11 

~ -

Dr. Hub van Doorneweg 16 
5753 PM Deurne 
Tel. 0493 326600, Fax 326601 
E-mail : porcon@porcon.com 
Internet: www.porcon.com 

• 
l . • Jeroen Smulders 

j_/M°EuBELEN 1 

1 

i 
' Jeroen Smulden Meubelen bv 

1 Floriin 21 

j 5751 PC Deurne 

1 Tet. 0493 320 314 

1 Fax 0493 320 309 

I l 

,_. 
Kado Shop 
V aJI\ Cal is 

Voor al uw leuke kadootjes 

Stationsstraat 30 - DEURNE 
Telefoon 0493-312963 
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Klotgemul 2004 

"l 2de klotgemul is de beste tot nu 
toe" Zo luidde de krantenkop 
daags na het Klotgemul in 2004. 
Jets om trots 01) te zijn, of toch 
niet? Bedoelde de schrijver dat 
de 11 voorafgaande Klotgemul
avonden niet zo geweldig waren? 
Of bedoelde hij dat de artiesten 
zichzelf (en anderen) wederom 
overtroffen hadden. 

Doe je met zo· n krantenkop be
paalde mensen tekort óf roem je 
daannee juist weer anderen. Het is 
een ingewikkelde kwestie waar 
iedereen aan meedoet. Artiesten 
zelf (zij willen zichzelf iedere keer 
''eer-overtreffen), de organisatie, 
het publiek (de verwachtingen 
worden steeds groter) en de pers. 
Mensen Yergelijkeii. Hoor maar 
eens de gesprekken in de foyer na 
afloop "De avond was leuk". 
··Nee·'. zegt de ander "minder"'. 
Die artiest .was dit jaar beter dan 
vorig. en artiest A was toch echt 
stukken beter dan groep B. "Nee", 
1.egt weer een ander, ··slechter". 

Laten meegenieten 
Een feit is dat iedereen steeds weer 

1 

zijn of haar best doet. Dat iedereen 
op het podium probeert te genieten 
van wat hij of zij aan het doen is 
en vooral ook anderen wil laten 
meegenieten. Een ander dmg is 
ook zeker: iedereen probeert elke 
keer iets anders. En de ene k er 
pakt dat beter uit dan de andr.re 
keer. Al 13 jaar staan er artil:rtei:i 
op het podium en een comm~sie 
en toneelmeesters etc. eracht r. 
(Heeft u ze ook gezien die ni uwe 
jonge toneelmeesters? Niet bbj ter of 
slechter. maar zeker anders). De 
toneelmeesters veranderen, de 
commissiesamenstelling vedndert 
(Arno Maas is jammer genoeg 
gestopt) de ceremoniemeestf 
verandert (dit jaar zal voor het 
eerst Han Munsters acte de Pfesen
ce geven) en ook artiesten kqmen 
en gaan. 

Doorstroming 
Maar in deze laatste belangrijke 
groep is het verloop niet zo !foot. 

Elk jaar vallen er maar ee~ of twee 
groepen af en kunnen er dus pok 

STREKEL VAN HET JAAR 

Carnaval zal nooit meer hetzelfde 

En de Strekel yan het J. aar is... verrassing kreeg ik zelfs kaa en en 
bloemen. Je merkt zelf ook dat .1·e 

Willem Yan der Sman. Met een 
tevreden glimlach blikte Vorst ineens op een andere manier deel 

uitmaakt nm die grote Carn vals
Heno,y Manders de zaal in. Sa-
men met burgemeester Daan- familie die "De Peelstrekelsl heet. 

'De Peelstrekels' die in het Peel-
deis, deze keer, bad hij het hem J 
weer geleYerd. De yerrassing was strekelrijk het grootste cu1tu,ele 
opnieuw com1>leet. De Strekel - feest yan het jaar organisere~. 

Want dat is Carnaval immers. 
sprakeloos. De Gala-aYond ge- $ 

Peelstrekels .. m~t veel genoe . en l'laagd. 

Vanaf dat moment kreeg Carnaval 
\'Oor mij een heel andere dimensie. 
Strekel Yail het jaar is een heel 
bijzondere onderscheiding. Na
tuurlijk merk je dat direct na de 
bekendmaking. Maar ook in de 
dagen daarna en tijdens de Carna
Yal krijg .ie steeds opnieuw felici
taties: goede woorden en aardig 
bedoelde opmerkingen. Tot mijn 

was ik Strekel van het jaar. qok in 
de toekomst zal ik-met geno6rgen 
temgdenken aan Carnaval 2904. 
En natuurlijk zal ik tot in lengte 
van jaren met plezier de Stre~el 
Yan het jaar 2004 omdoen tijdens 
de Carnavalsdagen. j . 
En Camanl vieren? Dat do~ ik 
sinds Carnaval 200.+ op een andere 
manier! 

maar een paar nieuwelingen star
ten. (Niet beter, niet slechter maar 
wel anders) Voor de een is dat 
jrumner, voor de ander is het prima 
zo. Maar "nee" moeten zeggen 
tegen artiesten die àl jaren op de 
planken staan is m~ilijk. Je zegt 
dan tenslotte niet alleen 
·'Nee"tegen de klotgemulavonden, 
maar je neemt hun ook een hele 
periode van een leuke, gezellige en 
hilarische voorbereiding af. De 
keerzijde is dat enthousiaste jon
gelingen maar mondjesmaat de 
kans krijgen. En iedereen vindt 
immers ook dat carnaval weer 
voor de Jongeren aantrekkelijker 
zou moeten zijn. Een dilemma 
voor de organisatie. 

Desalniettemin: dit jaar naar alle 
waarschijnlijkheid weer een nieuw 

~ goed en gezellig Klotgemul 2005 
Niel beter, niet slechter, maar 
zeker anders! 

Namens de Klotgemulcommissie 
Inge van Laarhoven 

:PllOGRlMJ1l KLOTGEMUL 2005 
»>Aanvang- alle daqen: 19.BO mu«( 

. zaterdag- '15 januari 
·Zaterdag- 22 en zondag- 23 januari 

• Da11sruartetjes 
• Des nie des wel U en uw Gsm: 
• Desttny (dans) Gezellig uit! 
• Prînsengarde 
• Too11 va11 de· Beijden 
• Op 't nippertje 
• Naw dè wtr 
• Zanïk en zever 
• Des Mar Kwats 
• Corry Donkers 

Orakel 

een 

\H llir. 
Br<lankt 
\'OOT llf' 

haHonnrnI 

bijzonder gelukkig 2005 

11 



. Mi de Carnàval moete 
ge bai meen nie zain. 
Kiek mer op onze WW 

~ A Harrie van der Putten 

U kunt bij ons altijd terecht voor: 

> Verschillende personenwagens 
> Bestelwagens 

Liesselseweg 122 
5753 PP Deurne 

Tel: 0493 - 310111 

as ge wilt. 

> Luxe personenbussen Website: www.putten-verhuur.nl 

Stationsstraat 106 
5751 HJ DEURNE 

Nu nenT. 0493 351640 
Parket Vloeren M. 06 51437326 

E-mail:info@hansvannunen.nl 
Website: www.hansvannunen.nl 

F. 0493 351641 
Tijdens carnaval zijn wij geopend! 

Vrijdag en zaterdag v.a. 10.00 uur 
Zondag, maandag & dinsdag v.a . 16.00 uur 

Stationsstraat 27 - Deurne 
Tel. 0493 312091 
Fax 0493 322600 

Kluisstraat 1 - Helmond 
Tel. 0492 538401 
Fax 0492 564909 

Koningsplein 2 - Asten 
Tel. 0493 691560 

BLOEMENMAGAZIJN 

"CJ:>e clJ.kelei" 
Veel carnavalsleut 

toegewenst 

Uitgebreide carnaval-menukaart 
Stationsstraat 17, Deurne 

0493 314758 
www.de-eeterij.com 

Wij wensen u een fijne carnaval! 

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

Haspelweg 37 
5751 JH DEURNE 

Molenstraat 69 - 57 51 LC Deurne 
Postbus 360 - 57 50 Al Deurne 

Tel.: 0493 - 351 851 - Fox: 0493 - 316 533 ' 
Internet: www.kantoorvandemortel.nl 
E-mail: info@kantoorvandemartel.nl 

06 53926499 
-T +31 493 351552 
- F +31 493 315246 

P.J.G. v.d. WEIJER AANHANGERS B.V. _n: . . _ ~rrosserieën - aanhangwager,:«9'1 ~ __ A 

~ -= l-· -----; _,,_~ ,,, : · ~ ~ _, ~- -fj() 
.. ~ ' - -----·· ------- ~-

Dr. Hub van Doorneweg 2 Deurne 0493 311888 
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De Pee/strekel 2005, 

n - \<" • 

Hallo, ik ben Joyce Trienekens. 
Ik beu tien jaar. Ik zit in groep 6 van de 
g ~f i~schopl . 9,e Piramide. Mijn hobby's zijn: 
tennis, Dmk)' dance, ja en natuurlijk 
dansmarietjes. Te1mis vind ik hest leuk! Ik 
dans graag dus daarom zit ik hij Dmk~ · 

dance! En dansmarietjes. Ik\ ind de pa~jes 
leuk van ons nieuwe dansje. En daarom zit 
ik op dansmarietjes. Ik heb <!en hond, en 
daar speel ik graag mee. Hij vrolijJ...1 mij 
altijd op als dat nodig is. Ik \\ ens iedereen 
een fijne en zonnige carnaval. Groetje~. 
Joyce Trienekens. 

Hallo allemaal. 
Ik ben Maud. Ik ben 10 jaar. 
Dit wordt mijn tweede jaar bij de 
dansmarietjes. Ik vind het kei leuk 
bij de dansmarietjes. Mijn hobby's 
zijn hockeyen, blokfluiten en 
dansen. Bij Je dansmarietjes is het 
kei gezellig. Het dansen is ook 
heel erg leuk. Dit v.;otdt mijn 
vierde ]aar dat ik hockey en 
blokfluit. 

Sab~atical year 

N~XTII 
\'ong jaar ben ik weer gezell~g aan de slag gegaan met een groep 
'an U enthousiaste meiden. ~k was trots toen ze op het podium 
stonden mooi gekleed en op~emaakt dankzij veel hulp: dames 
bedankt! En ... ze dansten de sterren van de hemel. Prachtig om te 
zien hoe de spanning en adre+aline stijgt als ze achter in de zaal 
staan net voor hun optreden. t:aar ook hoe tevreden ze kijken als ze 
\\·eer van het podium af komen. 19 minuten dansen brengt heel wat 
met zich mee. 

Maar helaas. de groep dunde ink uit; velen gingen studeren, ergens 
anders wonen, hadden het te druk en konden geen tijd meer vinden 
om elke week te oefenen. Het begrijpelijk maar toch jammer van 
zo'n groep die ondertussen he 1 hecht is geworden. Er bleven nog 
een paar meiden over die zin adden om nog door te gaan. Toch heb 
ik na veel wikken en wegen lsloten een jaartje geen nieuwe dans te 
maken. Ik studeer dit jaar af,_ us ook voor inij was de tijd moeilijk te 
\'lilden. Maar volgend Jaar w1 ik weer met goede moed beginnen en 
natuurlijk ook met nieuwe Ie ,en.' . 
Tot slot wil de andere meiden pedanken voor de gezellige jaren en 
veel succes in de toekomst' · 

Groetjes, Karlijn Berkers 

PS 
Heb je interesse in ho" dan gr ep NEXT II dan kun je me mailen: 
Karlijnberkersla hotmaiLcom 

22 Jaar Rozenmóndeg I 33 jaar Prinsengarde 

' ' 

't Laatste jaar als dansmarie(je voor Janneke Verhaegh, 
Anneloes van Doorne, Fleur van.Osch 
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De Pee/strekel 2005, . een ,uitgave van es de Peelstrekels Di;URNE. WWW.PEELSTREKELS.NL 22 Jaar Rozenmóndeg / 33 jaar Prinsengarde . 

FREIZEIT MARKE KETILER 

KE.TTLER ... 

DENTRO 
INTERIEURBOUW 

Keukens • Badkamermeubelen • Slaapkamers 
lambrizeringen • Bi~lioth ' eken • Kasten •Tafels 

Praktijkruimtes ·• Horeca • Zorginstellingen 
Kantoor- en Winkelinrichtingen 

Volledig op maat gemaakt! 

ZEKER WETEN 
·oAT JE 

Voltstraat 11A Deurne 0493 314866 

, / ... ~" ...... 
~ · -. '-· .... " ' " 

Schilderwerk.f.rr IJ 
• 1 -:;;r . 

'

. Verl.ijsd~ - ·, k 

• ~ ~' - { .... ~.'·i ... ~ • 
Oeume Tel. 04?3 311409 ~o~ . , 06 21,3 988 1J ' 

j, l' X f Il / Ï Il S Il <I tl 1/ 11 f Il t' f k J Il X \ l /t Ï f 1f I' I' H I' I' k l Il \ /1 Il i 1 Il 1 I k 

. -
aan~emersbedrijf 

.J,ees. ~ 'aldenzee b ~v · . ·· 
1 1 deurne 

Dubloen 8 
5751 PX DEURNE 

Tel. 0493 399915 
Fax 0493 318957 · 

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

Tuinactueel 
·coppelmans 

het actuele tuincentrum 
Helmondseweg 118 5751 PH Deurne 0493-321825 www.tuinactueel.com 

~OED ZIT!! 
Kettler Benelux B.V. 
lndumastraat 18 
5753 RJ Deurne 
Tel.: 0493-31 0345 
Fax: 0493 -310739 

Openingstijden: 
Ma. t/m vr. f0.00 -·12.00 uur 

.16.30 - 19.00 uur 
Zaterdag 10.00 -12.00 uur 

, 16.30 -18.00 uur 
Zondag gesloten 

Vloeieindsedreef 6 5753 SM DEURNE 

@ 
RENAUI.T 

Autobedrijf 
Manders Deurne B.V. 

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

Telefoon: 0493 - 31 26 26 
Fax 0493 - 3169 93 

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

In- en verl<oop en --i 
reparatie alle merken ~s 1 

0493 313091 Fax 0493 311618 Mob 06 53537725 
h.tabor@hetnet nl www.autobedrijftabor.nl & ' 

14 

• < 
I 



De Pee/strekel .2005, een uitgave van es de Peelsjkels DEURNE:.WWw.PEELSTREKELS.NL · 22_ Jaar· Rozenmóp_!leg I 33 jaar Prinsengarde ·· 

." J. • • \. 

We hebben een winnares van de kleunvedstrijd gevraagd om Jens op papier te zettèn. hoe zij het heeft 
ervaren om als VIP te gast te zijn bij de Pee/strekels. Bedankt ~oor je leuke reaCtie Loesje en we zien 
elkaar vast en zeker tijdens de Carnaval! 

HET PRIJSJE VOOR HET KLEURMEISJE .•. 

Hèt was de tijd voor carnaval. 
Op school kregen we een kleurplaat van Hamta~o. Wie wilde die mooi inkleuren v~or een wedstrijd? Ik besloot 
meteen al om mee te doen. · 
Met mijn beste stifl::n ging ik ijverig aande slag. Ik leverde de kle~rpl 

1 

t ~eer il) op school. · . 

Na een tijdje ging de telefoon bij ons thms. Ik had gewonnen m IlliJn leefl:.i3dsgroep. Ik kreeg een VIP-behandeling 
tijdens de optocht. Daar had ik natuurlijk veel zin in. ·1 

Op carnavalszondag wandelden we richting markt Bij de familie van rlommel werden we ontvangen. We kregen 
drinken en \\·at lekkers. Alle ouders van de prijswinnaars gingen aan dd borrel. Het is du!\ waar: bij een vorst wordt je 
als een koning behandeld. Het was zeer hartelijk' en lekker allemaal. 

Daarna trokken we samen naar de mark.1. Daar mochten we op de foto. ' ij Prins Peter en·zijn Vtouw. Toen was het 
instappen geblazen, de prinsenwagen op. 
We zaten hoog en bijna droog. 
We mochten voorop en tijdens het trekken zag ik veel bekenden, Snoe eten en gooien voüd ik het leukste. Op de 
mark.1 zagen we iedereen nog voorbij komen. Tenslotte gmgen we naa de Vierspan. 

Het Ukkepvkkenbal was leuk georganiseerd. Ik zag daar álle kleurplatef hangen . · 

Carnaval geetl kleur aan het leven en kleurplaten doe!'l dat ook! "Ut is 11,zun lève wa", ok op diize zondag bij de ' 
Peelstrekels. 1k: geniet nog efkes na van die mo01e pn3s. Bedankt voor lies! , 

Loe!€ie Driessen, 
'nen echte Strikkel 

'' 
'J . 

UKKEPUKKENBAL 
Natuurlijk organiseren de Peelstrekels ook dit jaar weer voor de jeugd het 
alom beke,1de Ukkepukkenbal in de Vierspan. Dit carnavalsfeest zal 

. plaatsvinden op dinsdag 8 februari en begint om 10.30 uur en zal eindigen 
•rond 13.00 uur: Natuurlijk ontmoet je dim ook l?rins Frank I, de Raad van 
Elf en de dansmarietjes, die ook weer voor ons zullen optreden. Zó~g 
trouwens datje conditie in orde is want ook dit keer zal "Marco Polo's disco 
sjo" weer zorgen voor de muziek, dat belooft dus weer actie en gezelligh~d! , 
En of het nog niet genoeg is mogen wij ook Me Jopie, een wereldclown met 
een fantastische act, welkom heten. 
Kortom dit feest mag je niet missen. Neem je ouders broers en zussen op 8 
februari verkleed mee naar de Vierspan en feest mçt ons mee. Het is echt de 
moeite waard! 

De afgezette ruimte in de zaal is aU.e€ri b~stemd · voor kinderen! Wif ~r 
vragen de ouders om begrip tè )lebben x~o~ , dit besluit en om hun . 
medewerking hieraa~ te verleqèn:; •. ; ,._" 

KLEURWEDSTR J D 

Ook. d1t.1<iar io. ..:r 1\..:..:r ..:..:n kuk..: kleurplaat d1..: op d..: h<io;is,;chokn in h..:t 
l'..:..:btr..:k..:ln1L 11 ordt llllt!..:d..:..:ld 1)..: lll<Hll,;t..: mµ..:kkurd..: t..:k..:n1nµ 11 lilt ..:..:n 
pn1,; . \ b .1..: 11 int maµ _1..: op d..: l'rni,;..:n 11 at!..:n ,;amen m..:t d..: prnb. d..: l<.;1ad 
1 an 1 1 !' ..:n d..: d<ubn1<1n..:t.1..:,; naar d..: optocht ki 1 k..:n . \<m d..: ,;laµ du,; mor 
d..:1..: urn..:k..: k:m,;' l ' it..:rh1!.. dond..:rd<1µ ·' J'..:hruan ;1,; knJt!_lè t..: horen 0!'_11_1 
..:..:n 1<m d..: t!..:lukk1t!..:n h..:nt 

. \Ik lllt!..:k1 ..:rek kkurpbt..:n hanµ..:n d11i,;cbµmort!..:n u1d..:1i,; het 
l 'kk..:pukk..:nhtl in d..: Vi..:r,;p<1ll 

' 

i-----CARNAVAL-OP-HETRliJT.VEN.-EEN-GROOTFEESTVOOR-AiiEN!--~--, 
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Voor al uw onderhoud, reparatie, 
apk-keuringen en schade 

In- en verkoop vcan personenauto's 
en lichte bedrijfswagens 

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

ONZE SERVICE IS BETAALBAAR BETER 

AUTOBEDRIJF ~AS'~ DEU.RNE · WWW.AUTOBEURNE.NL 

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

, 
.,..,~ 

~~ Cï4l 
~ ro "' .Danse eesten • Ben ei'1 ~os." ~ C) •• Ben plek~ t station"' '~--, • -

~ - ~ __,.,,,..,- O.l.v. Miranda en Ronald Denkers 
Spoorlaan 9 • 5751 JM Deurne • Tel.: (0493) 320101 --

~~ 
CD Za. 5 februari 13.30 u. Ki ndercarnaval Vl 

tot 12 jr. € 2,- p.p. 

Zo. 6 februari, na optocht Kindercarnaval 
tot 12 jr. € 2,- p.p. 

Ma. 7 februari 13.30 u. Kindercarnaval 
J tot 12 jr. € 2,- p.p. 

f 

Di. 8 februari 13.3ó u. Kindercarnaval 
tot 12jr. € 2,- p.p. 

Cl) -< * SPRING KUSSEN 

OPTREDEN CLOWNS 1 

1 

Laurens Costerstraat 2-6 Postbus 8 5750 M DEURNE 1 *, 
+31(0493)310655 F +31(0493)310850 _ Deurns 0493 320101 J 
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De Pee/strekel 2005, een uitgave van es de Peelstr kels DEURNE. WWW.PEELSTREKELS.NL 22 Jaar Rozer)móndeg / 33 jaar Prinsengarde 

"As ge ut nàw nog nie wit ... " 

Zie boYenstaand het motto 
YOor de Caranarnlsoptocht 
2005. Een caranavalsoptocht 
waarin ons in 2 00~ (en eerdere 
jaren) ingezette beleid verder 
aestalte zal krijgen. 

Hoefgetrappel en tromgeroffel 
,·erstoorden de ru . tigc 1ondag
middag in de Wal berg. \ ooraf
gegaan door ruiter t 1uard en 
de beschermende chutterij, trok 
een optocht yan bont geklede 
Walsbergcrs richting Deurne. 
Aanleiding voor de1c optocht 
was een geschil met de Peclstre
kels owr de i:oute 'an de 011-

tocht. 

Prins Peter I. van de P"CL t rekels, 
\\as in het dagelijk ~ ben "oorzit
ter van de dorpsraad \ al ·berg. 
Genoeg reden. zo ' nd d ... dorps
rnad: om van de Pe.::Un d te 
eisen dat de Deurne. pt -h1 dit 
1aar ook een rondje J r " \Vals
berg zot\ maken Op hd m ment · 
dat de bonte stoet d" ru~ '111 de 
.,atennolen overschr...... ...1 tr-

Voor alle duidelijkheid, wat is 
ons beleid niet: 

uit de optocht te weren. 
-Het is niet onze bedoeli g 
boerenjongens uit de optocht te 
weren. 
-Wij willen niet bepalen wat 
YOOr "agen er ge hou" d ,·ordt. 

in vol ornaat gestoken Peelstrekels 
op naar de Walsberg E~n treffen 
bij het kasteel was om ennijdelijk. 
doch gelukkig won het gezonde 
verstand het van de emot ie. 

Rijdende rechter 
Afgesproken werd dat het geschil 
op Walsbergs grondgebied zou 
worden beslecht. waarop het ge
heel rechtsomkeert maakte en naar 
het grasveld aan de Beverdonk 
vertrok. Daar bleek al een pom
plete mobiele rechtbank 1npericht 
en bepleitten de adyocaten van 
beide partijen hun gelijk IDat er 
uiteindelijk de rijdende rechter aan 
te pas móest komen om vomüs te 
wijzen in dit blijkbaar onoplosbaar 
probleem verbaasde ru...mand. De 
.rechter bepaalde d 11 1 ...i getouw- .. 
trek tussen " · d e~ de 
Peelstrekels 1 I _ 1 ·noest zijn 
en dat er een " ... ht t tr kwed-

Wat willen we dan wel? 
Ons beleid staat in het teken 
Yan twee zaken: 
- Veiligheid. Het is onze plicht 
de veiligheid ''an deelnemers 
en toeschouwers te waarbor
gen. Ons (non)alcohol- en ge
luidsbeleid is daar onderdeel 
van. 
- Kwaliteit. We streven ernaar 
een mooie optocht voor Deur
ne, door Deurne in Deurne te 
houden .. Zonder deelnemers 
geen optocht, maar zonder op
tocht ook geen deelnemers. We 
willen dat niet alleen deelne
mers plezier hebben, maar ook 
toeschouwers. We willen dat 
het toeschouwende publiek te 
kennen geeft dat ze een mooie 
optocht met mooi afgewerkte 
wagens en mooi uitgedoste 
~roc1>en hebben gezien. 

Naar aanleiding van het boven
staande is het reglement sterk 
verduidelijkt om mogelijke mis
interpretaties en daaruit voort
vloeiende ver\'elende cons~
quenties uit te sluiten. 

Contact met de jeugd 
Om \ëmuit de Peelstrekels on
dersteuning te bieden bij het 

verhogen van de kwaliteit van de 
optocht is er contact gezosht met 
een aantal groepen jelrnd . .Vaak 
wordt er ontzettend veel energie, 
tijd en geld in het bouwen. \an 
een wagen gestoken maar ont
hreekt er net die ervaring die 

strijd gehouden moest worden. 

Onttroond 
Deze uitspraak leidde echter tot 
een nieuw dilemma. Prins· Peter I 
diende een keuze te maken. aan 
welke kant van het touw hij zou 
gaan meetrekken. Tot groot onge-
110egen ,·an de Peelstrekels koos 
Peter uiteindelijk voor de Wals
berg. Het gevolg was dat hij ter 
plekke werd onttroond als Prins en 
carnaval 2004 daarmee op losse 
schroeven kwam te staan. Wie de 
touwtrekwedstrijd heeft gewonnen 
weet niemand meer, wel heeft 
iedereen gemerkt dat de optocht 
gewoon in Deurne is gebleven. 
Omdat de optocht niet naar de 
Walsberg kwam, is de Walsberg 
maar naar Deurne gebracht door de 
dorpsraad. Een aantal straten werd 
omgetoverd tot Kouterdreef, 
Walsbergseweg en Gerardusplein. 

Eind goed al goed 
Aan het eind van de middag kon 
gelukkig ook Ch.rist Manders weer 
bevrijd worden uit de schandpaal, 
waar hij op last van de rechter het 
grootste gedeelte van de middag 
had verbleven. Tijdens de gala- · 
avond van die avond werd Prins 
Peter I weer in ere hersteld, doch 
niet nacj.at hij op zijn knieën trouw · 
had beloofd aan de Peelstrekels. 
Eiil.d goed; al goed en, zoals u ' 
'weet, is Carnaval 20Ó4 ondanks, of , 
mede dankzij dit ludieke festijn 
een groot succes geworden. 

nodig is om de wagen qua kwa
liteit boven het maaiveld uit te 
laten steken. Om daarin verbete
ring te brengen heeft een aantal 
ervaren wagenbouwers adviezen 
gegeven aan genoemde groepen, 
met name op het gebied van 
ontwerp, constructie en afwer
king. We zijn zeer benieuwd 
naar.het resultaat! 

Prinsenwagen yoorop 
Evenals vorig jaar zal de prin
senwagen voorop rijden tot aan 
de markt. Aldaar zal de Prins en 
zijn gevolg de optocht afnemen 
en vervolgens weer achteraan 
sluiten. Enige schoonheidsfout
jes die vorig jaar zijn opgetre
den, zijn organisatorisch voor 
2005 glad gestreken. De optocht 
wordt afgesloten door onze Peel
strekelpop die achterop het · 
motto van de optocht van 2006 
zal vermelden. 

Route 
Alle deelnemers (maar in het 
bijzonder de grote en kleine. wa
gens) kunnen vanaf 10.00 uur 
opstellen. dit om iedereen de 
kans te geven op de aan hem 
toebedeelde plaats te kunnen 
gaan staan, maar om 12.00 uur 
is het verolicht te staan 01> de 
opgegeven olaats. De optocht 
trekt om 13.15u aan en volgt de 
route : Spoorlaan, Stationsstraat. 
Markt, Visser, Kmisstraat. Kerk-

berg. De kinderoptocht volgt 
deels dezelfde route, maar zal in 
de Kerkstraat rechtdoor de Lin
denlaan intrekken en vervolgens 
rechtstreeks naar de Vierspan 
gaan. 

Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking van de kinder
optocht staat gepland om 16.45u 
en de prijsuitreiking voor de 
grote optocht om 20.30u. Beide 
in de Vierspan. 

Met hulp en inzet van alle deel
nemers streven wij ernaar de 
toeschouwers een kwalitatief 
hoogwaardige optocht voor te 
schotelen. En ... "ag ge da nàw 
nog nie wit, dan weten wai ut 
ook nie mir'' ! 

Christ-'frmders.· aan de kaak gesteld 

Bu.sjè komt zo 
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Elke ktu·s 'n Praxis klus! 
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Am p Il 
5tatlon.s~aat 122 5751 HJ Deurne· Tef. 0493 35330!) 

. O~niRgJtijdert! Ma t/mVr 09.00 ~ 21,()0 UIM Za 0.9J)0. 17.00 u~r 
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Bermeniekus 
Het is bijna carnaval, 

wij zijn al aan het 

afbouw~n! 

:--;_ 

,, f HëÜ~ël 
STUKADOORS & AfSOUW BV 

• alle voorkomende stukadoors
werken 

• spackspuitwèrken 
• leveren en aanbrengen van 

alle voorkomende sierpleisters 
• leveren en aanbrengen van 

alle voorkomende ornamenten 
(binnen en buiten) 

• leveren en aanbrengen van 
· metal-studwanden 
• leveren en aanbrengen van 

volle gips binnenwanden 
• kleine afbouwtimmerwerk

zaamheden 

f;1ï sovero 
• leveren en· aanbrengen 

van alle buitengevel 
(isolatie )systemen -

• compleet steigerwerk 
• leveren en aan!>rengen 

van aluminium water
slagen 

• leveren Î!n aanbrengen 
van alle voorkomende 
buitengevelornamenten 

• compleet reinigen en 
stralen van bestaande 
gevels 

Verheiien 

1X~~:~c:~·~~~::~"e~ 
van alle soorten 
bèglazing 
cJmpleet schilder
werk op nieuwe en 
bestaande onder
gronden, zowel 

~C:r:~ ~~ :~~~n 
brengen van alle 
soorten wand
afwerking. 

Op zaterdag 5 febr. 2005 
in de Viers an Deurne 

Zie Weetblad Pagina 49 

Àalflnemersbedrijf 

K 1 sters Deurne BY. 
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SERVICE 

Tasmanweg 12 5928 LH Venlo 
Tel. 077 38 70 737 

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

"l __ T_r_u_c_k_&_T_r_a_i_ie_r_P_a_rt_s_T_r_a_d_i_n_g_s_v _ _.I 

VOOR Al ÖW TRUCK EN TRAILER ON'DERDELEN 
Tasmanweg 12 5928 LH Venlo . ,.,; 

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

j vd Mortel 

Elektrotechniek - Telecom - Beveiliging 

v.d. Mortel B.V" 
Amstel 1 -5751 RDDeurne 
Id . u.vn - 312268 J Fa:" . 0493 - 31086 1 

www.mortel.nl 

Speciaalzaak in exclusieve dameskleding, 
foundations, lingerie en badmode, 

W.C. De Martinet 2 -4 
5751 KS DEURNE 
Tel. 0493-314744 

W•llcer CillllflÏnllSIYle & K 
Postbus 65 
5 750 AB Deurne 

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

+ Hekwerken & Poorten + 

Haspelweg 33a 
Tel. 0493 - 31 06 66 

Deurne 

Chinees-Indisch Restaurant 

·tl~~ i1 il 
•• 

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

Ook thuisbezorgen, vanaf 10 personen. 

~ 
walker 
~ ' 

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

Optoebt•ptochtop,focbT 
\ ' 

DEURNE - De incidenten m.b.t. 
het alcoholvrije karakter van de 
Deumese optocht daargelaten 
kunnen de Peelstrekels en de dui
zenden bezoekers langs de route 
temgkijken op een kwalitatief 
goede optocht die onder frisse, 
maar Yerder ideale weersomstan
digheden plaatsvond. Juweeltjes 
van \'Ondsten zetten de toon. waar
bi_1 Yooral de individuen. paren en 
groepen elkaar naar de kroon sta
ken 'Ik sla munt uit Amalia' werd 
wel heel letterlijk uitgebeeld door 
Maqan Berkers en Willie Teeuwen 
die h1ennee terecht met de eerste 
prijs aan de haal gingen en wat te 
denken van de bejaarde BERT 
(Bezopen En Rol Toch) van de 
rollatorijschool? Wat veelrnldig 
onder de aandacht werd gebracht 
was het alcohol-. herrie- en skihut
verbod in de optocht; velen lieten 
zich hierdoor inspireren en kregen 
nnuit het publiek positieve res
pons. Want als een ding duidelijk 
\Yas deze zondag. dan was het de 
instenuuing \'ail het optochtkijkend 
publiek °'·er de door de Peelstre
kels in gang gezette trend. Wat wel 
een beetje werd gemist was de 
muziek. yooral de levende muziek: 
met maar vier muziekgezelschap
pen op 90 nmmners. \vas de Peel
strekeloptocht karig bedeeld. 
Voetbalvereniging ZSV haalde 
''eer eens de eerste prijs bim1en 
met een wagen die refereerde aan 
het vijftigjarige bestaan van deze 
yoetbalclub. ze werden op de voet 
gevolgd door Bob de Bouwer. een 
creatie van vriendenclub Witte 
Gai 't en de Peelklumpkes met 'Een 
spetterend carnaval' . De kinder
optocht. voorafgaand aan de grote 
optocht. liet goed zien dat de jeugd · 
de toekomst heeft. want evenals bij 
de groten \Yerd er op kleurige en 
uitbundige wijze veel vindingrijk
heid aan de dag gelegd. 

Uitslag kinderoptocht : individueel: 
1. Een agenda: paren Emst & 
Bobbie: kleine groep Koningin op 
werkbezoek in Deurne: grote groep 
't is alzelève wa. Witmaar motto: 
Bart. Sander & Dirk: 't is alzelève 
wa mi de geminte. 
Uitslag , ·olwassenen: indi\:idueel 
1. En naw zoige gèl ding: 2. Ik ben 

zo groen als gras; 3. Scoud hè? 
Paren 1. Wij slaan munt uit Ama
lia; 2 't is alzelève wa, alles af 
moete brèke; 3. 't is alzelève wa. 
Kleine groep l . U wordt geknipt; 
2. Wai hauwe van un uitje: 3. Waj 
worre stids grotter. Grote groep 1. 
Wij geven kleur aan de optocht; 2. 
Raad van Elfjes; 3. Rollator rij
school voor bejaarden. Kleine 
wagen 1. Een (rij)tuig; 2. Zat
lappen: 3. We pikken een graantje 
mee. Grote wagen l . Bij ZSV zit 
er al 50 jaar·schot in; 2. Bob de 
Bouwer; 3. Een spetterend carna
val. Winnaar van het motto: 't is 
alzelève wa, alles af 1noete brèke 
van het duo Frits Timmers en Leo 
Proenings. 

Bron: Eindhovens Dagblad 
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FRANK DONKERS · 
METAALBEWERKINGSBÈDRIJF B.V. 

TRAPPEN - HEKKEN. - LICHT CONSTRUCTIEWERK 

Haspelweg 21 . 
5751 JHDeurne 

RS_". _ 

Tel. 0493-317548 
Fax. 0493~321839 

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 

Alles op het gebied · 

van bouwmaterialen van 
en doe-het-zelf. artikelen 

Stationsstraat 138, 5751 HJ Deurne 

Berkenstraat 26 
5753 GK Deurne 

MARMOLEUM 

LAMINAAT 
GORDIJNEN 

RAAM DECORATIE 

ZONNENSCilERMEN SCREENS ROLLUIKEN 
ROLDEUREN BINNENZONWERING HORREN te[ (0493) 31 60 01 

M Metselbedrijf 

B ' 

&ankers B.V. 
~ · -

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

DIERENHOTEL-KENNELBOUW 
Nu met nieuw kattenverblijf 

Het gehele jaar geopend 
Vlierdenseweg 228 

Tel. (0493) 31 23 70 - Tel. (0493) 32 07 01 - Fax (0493) - 31 18 45 5756 AD Vlierden 
Tel/fax 0493-313821 
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Op 7 oktober 1958 werd de eer
ste leilenvergadering van De 
Peelstrckels gehouden. In deze 
oprichtingsvergadering werd 
Hefri meteen in het bestuur ge
kozen. Hein was dus van meet af 

' aan betrokken bij .De Peelstre
kels. En terecht, hij was niet 
voor niets één rnn de mede op
richters. 

1 n 1960 en 196 l regeerde hij De 
, Peelstçei\els als Prins ijein B"n 
Urste. Enige jaren later voerde hij 
tot begin van de jaren tachtig als 
Vorst Hein de Raad van Elf aan en 
bracht De Peclstrekels voor het 

' Yoetlicht. In de loop der jaren heeft 
Hein het carnavalsprogramma zien 
yeranderen. Vooral de toename 
\'an de eigen activiteiten en het 
brengen \'an bezoeken aan andere 
organisaties leverde De Peelstre
kels en de interne organisatie een 
extra dmk op. Ook diende de no
dige aandacht te worden gegeven 
aan noodzakelijke vernieuwing en 
verandering. Belangrijk daarbij 
was een goede samenhang te vin
den tussen die , ·eranderingen en de 
belangrijke tradities. Daarnaast 
werd de samemverking met de 
andere carnavalsyerenigingen 
bilmen de gemeente Deurne gedu
rende die periode geïntensiveerd. 

Ere-Strekel 
Tijdens zijn Vorstschap werd Hein 
benoemd tot Ere-strekel en hij was 
daar terecht zeer trots op. In 1981 
trad hij als Vorst terug. In dat jaar 
"erd luj door De Hosbengels uit
geroepen tot Ere-Hosbengel. Van 
1983 tot 1988 was Hein preses van 
De Peelstrekels en ook dat deed hij 
vol verve. Hein heeft 3-l jaar deel 
uitgemaakt van De Peelstrekels. 
Ook a 1 werd hij een jaartje ouder. 
en had hij zich in het Limburgse 
gevestigd. zijn belangstelling voor 
en interesse in De Peelstrekels 
werd daar niet minder om. 
Niemand beter dan Hein wist, dat 
De Peelstrekels in de loop van de 
tijd afwisselend hun zeven vette en 
zeven magere jaren hebben gehad. 
In die 3.+ jaar heeft Hein veel men

sen ontmoet en er veel sociale 
contacten aan overgehouden. Hij 
droeg De Peelstrekels een warm 
hart toe. 

HEIN SMEETS 
EN 

JANBRÜGGENWIRIB 

Dit jaar overleden twee 
personen die aan de wieg 
hebben gestaan van De 

. Peelstrekels: Hein Smeets en 
Jan Bliiggenwirth. 

Op deze pagina willefl we hen 
h~rdetik:en in tekst en beeld. 
Het verhaal van Hein Smeets 
is gemaakt door Gerard Geurts 
en het verhaal van Jan 
Britggenwirth is afkomstig uit 
de carnàvalskrant van,2002. 

hem nog niet eens, maar ook ik 
was bij die onthulling', zijn vrouw 
mengt zich in het gesprek. 'Ik was 
nog nooit in een café geweest, dat 
was de eerste keer. Ik was 18.' 

Programma 
'Het programma stelde niet veel 
voor', Jan is !lier duidelijk in: 'Het 
was drie dagen carnaval en op de 
dag ervoor, zaterdag, legden we 
een bezoek aan de zieken af Zon
dag was er de optocht en op maan
dag en dinsdag werden de cafés 
met een bezoek vereerd.' 'Ja··. zegt 
Jeanne, 'Veel meer dan drinken 
deden jullie iliet ! ' Deze constate-· 
ring zal nog menigmaal klinken. 
De plamling voor de drie dagen 
\Yas -in handèn .,)an de ' 'orst. in 
1959 \Yas dit H ~ m Smeets 'Hem 
had h~t zaal\je goed in hand' : zegt 

MEIJEL - 27 jun·i.2001
1 

de zomer J~am1e. '.Als hij_wa~ , zei werd er .• 
is net begonnen, de redactie van gelu,isterd en watmeer de rest zich 44-jarig bestaan 

Tijdens de opening van lde ten
toonstelling "De Peelst~kels 44-
jaar" memoreerde Hein ook de 
oprichting.• Letterlijk ze· hij dat hij 
toeri niét heeft kuhnen evroeden 
dat de oprichting na 44 ~ Jaar nog 
gevierd kon worden. Mèt gepaste 

J>e Pee/strekel is te gast bij Jan .weer èens· goed h.dct la~en vollope;1 
Brüggenwirth in Meijel. De eer- wist llij h~t zaakje toch nog enigs
ste Prins van <Je f.eel . ~tr~>.els · . , zms til .het gareel te houden. Ook 
woont al zo'n 25·.iaar ~et zi,jn .": naar Willy Geerts' werd. goed ge~ 
nouw Jeanne in' een ~ai·di . g, . · ", lmst~rd, Wtlly·was wat - 0~1de 1 r dan 
landelijk gelegen, huis in het .• de rest en straalde gezag mt. 

' 1 
trots liet hij blijken dat lij blij was 
dat hij daar deel van uit heeft kun
nen maken en iets heeft kum1en 
betekenen. 

Limburgse Mei.iel. Ja'n én Jean~ 
ne hebben drie kinderen. J~m is 
68 jaar. 01> 2.f .iarige leeftijd 
zwaaide Jan als Jan 1 de. sce1>ter 
over het t>rille Peèl~h i ekelri.ik. 

l î' 

In 2003 begon Hein te bben met r Te vlug 
zijn gezondheid. Op he einde vai} 1 'Alles ging te-vlug' zegt Jan, 'De 
dat jaar was sprake van een zorge- ·. voorbereidingstijd ·was te kort en 
lijk ziektebeeld. Op vri_'dag. 18 daarbij kwam dat het de eerste keer 
juni 2004 kwam toch n , g onver- was. Niet dat het n'i'et i~uk en ' g~- -
wacht het bericht van z n overlij- zellig was, integendeell De Prins-
den. Hein. bedankt vo r alles en je onthulling vond plaats op 11 no
mag trots zijn op hetge n jij met je vember 1958 bij Toontje van 
medeoprichters H jaar electen tot Moorsel. 'Ik kwam uit een televisie 
stand hebt gebracht. gesprongen, 't was hartstikke 

druk', herim1ert hij zich. 'En ik 
werd gevraagd om Prins te zijn 
door Toontje (De Smed) Franssen. 
'Ik vree nog niet met Jan, kende 

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

v.l.n.r. Jos Tl1ielens, 
Leo Obers.en Willie 
Hendriks. z!i 
hebben járen aan de 
optocht meegedaan. 

0.-anje b(wen 
Muz.iek was er in die dagen ook al 
bij. Een.kapel heleinaa) uit Ba~eL 
'De hannonie. mocht toe11tertijd 
nog niet mee. Daarom was d'r een 
kapel bij , die elke dag met ons 
meetrok. Alleen, het rçpertoire .. 
Erg veel konden ze nièt spelen. 
eigenlijk konden ze maar één 
1~mmrier: · "Oranje Boven". En dat 
speelaen dè dus. . . D'n hele tijd.' 

De 01>tocht 
Dat de Peelstrekels een optocht 
hebben, daar is Jan in hoogsteigen 
persoon verantwoordelijk voor. Er 
werd eerst nog wat moeilijk over 
gedaan (Burgemeester Roefs zag 't 
niet zo zitten), maar toen ik zei dat 

ik anders geen Prins zou worden 
was de optocht een feit. De eigen
lijke "'innaar nm de optocht \\<IS 

afkomstig nm Venray. een hele 
grote wagen met 'daarop een ooiè-· 
yaar. 1m~ar omdat ic bÏli\endoq~ . 
"as. heeft iç. 'm toen niet gekre
gen ' D'r W\lS ook ~11 ÇGn kinderop
tocht dat eerste jaàr. 'deze trok . 
apart van de gFÓte stoet. · 

Prinsen garde. 
Na zijn Prinsenjaar heeft· Jan nog 
een jaar gebivakk,ccrd in de ráad 

-'yan Elf. Later hccfi ' Jnj o.a. 1ilet 
Gijs·, ,ai1._de Broek en de ,·ader van 
de huidige Pri11s Jan Verhaegh de 
Prinsengarde opgericht. Deze is na 
enige succesrnllc .iaren opgehou
deii te· bestaan. 

Bier 
Zo temgkijkend op het verleden 
constateert Jan dat het een leuke 
tijd was waarvan llij zeker geen 
spijt heeft. Het carnaval vieren is 
et echter voor Jan niet meer bij, 't 
trekt hem allang niet meer. Geh_tk
kig heeft hij met zijn hobby, de 
duivensport, genoeg om handen. 
En dat bier drinken uit het verle
den? Ook dat is beduidend minder 
geworden, beter gezegd: da's een 
gepasseerd station. Zou verstand 
dan toch met de jaren komen? 

Nar Gerrit Schoonderbeek, Prins Jan 1, Els Brüggenwirth 
Boerenbruidspaar: Anneke Brüggenwirth & Harry Frunt 
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IN 'HET· VERVOLG' 

VGROUP 
logistical solutio.ns . 

Voltstraat 22 
NL 5753 RL Deurne 
Tel. 0031 (0)493 353310 
Fax 0031 (0)493 353311 

' . 

Voor.al vw verf, 'glas, behang en schilderwerken 

1111 ~ Koppéns 
, ~SCHILDERSBEDRIJF 

REMOTECH 

~otorenrevisie 

- Ook ievering van onderdelen 
Balanceertechniek 
- Dynamisch balanceren 
Aircoservice 
- Reparatie en onderhoud auto airco 
Kentekenplatenfabrikage 
- Ook t9kstplaten en verkeersborden 

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

Koppens Schildersbedrijf 
Zeil/;?ergsestraat 41, , 
5751 LH Deurne · 
Telefoon 0493 · 312182 

BENT U ALTIJD WELKOM 

" www.H ETVERVOLG.N ET 

Grieks Specialiteiten Restaurant 
Open 7 dagen 11.a. 16.30- 23.00 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 

§ ~tationsstraat 4 . l•I 5751 HE Deume Tel +31(0)493 313296 
· · Fax +31(0)493 321236 !SJ Postbus 64 , E-maiLmfo'(Ï".mvattl1ooff.1tl 

8 
5750AB Deume 

Van.·de Mortel 
L'ederwarèn 

. ·, 

Stationsstraat 15 Deurne 
Oude AA 40 Helmond 

TIJDENS DE CARNA V ALSDAGEN GE.SLOTEN 

************~ 
PIZZA'S - SUPERPIZZA'S - MEGAPIZZA'S 

PASTA'S - SPARE-RIBS - SPAGHETTI 

EN ANDERE SPECIALITEITEN 

FELIX TIMMERMANSSTRAAT 52 • 5751 LS DEUIJIE 

TEL. 0493 - 323 436 
OOK AFHAAL EN BEZORGING IN 

DEURNE EN OMGEVING 
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Rozenmó nd eg 

Ruud Hendriks 

1998 Marina van Tuy 
1999 Ad van Dinther 
2000 Eric Smulders 
2001 John Kuijpers 
2002 Timo Maas 
2003 Frank van Grie sven 
2004 Ruud Hendriks 
2005 ... ············ .... 

* Vanaf 1994 is er e n Prins of i 
Prinses gekozen. · 

· Rozenmóndegprins 2005 L ..................... : ...................................... , ................................ .: 

Na vele jare1i mee de kar getrokken te hebben in de organi atie van 
Rozenmóndeg hebben Ton Markhorst (links) en Harrie Kurjpèrs · 
(recht~) besloten te stoppen als commissielid. Wij willen hJ(l 
bedanken voor het vele werk dat zij voor de organisatie hebben ,,.--~ 

gedaan. 
Commissie Rozenmóndeg 

Knapen Trailt:rs BV Theo van Docsburgstraat 8 Deurn 

Tt:I. 0493 320330 Fax 0493 310728 

www.Knapen·Trailers.nl e-mail: Knapen@Knapen-Trailer .nl 

r 
KNAPEN 

~' ~ 

CAllllAVA1'SllAAllDAG " FlllWAJll VOOll Dl 22& llllll llOZlllllÓllDÊ& 

Onder organisatie van de Prinsengarde van de Pee/strekels gaàt dit jaar voor de 22sl' keer op 
Carnavalsmaandag een grote groep Rozenmóndeggangers op stap in het centrum van Deurne. 
De muzikak begekiding op die dag zal worden verzorgd door muziekkapel De Buskes uit Tdburg. 
Vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur en bij de afsluiting vanaf 19.45 uur zal ook Prins Frank l van de 
Pee/strekels met zijn gevolg aamvezig zijn. Er wordt om 11.00 uur gestart met een carnavalesk 
ontbijtbuffet bij ilotel Stationszicht. Het ontbijt kost€ 6 p.p. Kaartjes kunt u vanaf zaterdag 22 januari ·· 
bij Hotel Stationszicht ajhakn of contact opnemen met Ad Welten tel 313217. 

Programma ... '; 

11.00-12.15 uur Hotel Stationszicht 

12.15 uur Vertrèk naar de Markt 

12.45 uur Onthulling Prins( es) Rozenmó~deg 
,.,, 

13.00-14,15 uur Beekmari &-B~kman 

· 14.30- 15.45 uur Zanzi-Bar 

Zanzi·Barï 
16.00- 17.15 uur De "Koets 

17.20-18.35 uur Het Veivolg 

de(lrne 18.40-.19.55 uur De Potdeksel 

2().00 uur Afscheid van de Prins( es) van de Ro~nmó~deg 
met medewerking van Prins Frank I van de •, 

· ' p~elstrekels in de Potdeksel. 

Commissie Rozenmóndeg v.r.n.l.: Ad Welten, 
Wim van Midden, Kees Brood, Jo Verheijen 

De roos van Rozenmóndeg 

Bij de overhandiging van de krant wordt u in de gelegenheid gesteld loten te 
kopen. Deze kosten € 0,50 per stuk en het aantal loten dat verkocht kan wprden 
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 t.w.v.€ 450,-
• Een reischeque t.w.v.€ 225,-
• Een kofferset t.w.v.€ 135, 
·• Een radio-cd speler t.w.v.€ 90,-
• Twee maal een dinnerchecue t.w.v. € 70,-
• Twee maal een cadeaubon t.w.v.€ 45,-

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

Cafetaria .Bistro 

'D'n Heiakk ' er~ 

De Meent 26 0493 320248 

SCHOONHEIDSSALON 

GENO 
Utrecbtstraat 2 Tel. 0493 - 319694 
5751 AÇ Deµrn~ , . 

SIEBERS VOEGWERKEN 
GEVELREINIGING 

- t .- ~ 

Rietgors 36 
5754 CT DEURNE 

Groèp 

·~ 

.f 

RESTAURATIE 

Tel.: 0493 - 32 2& 08 
Fax: 0493 - 31 82 42 
Mobiel: 06-22 52 83 49 

* ROSA Laboratorium: 
analyse voor: - agrarische sector 

- levensmiddelensector 

* ROBA Milieu: 
advisering bij: - vergunnihgaanvragen 

- productierechten 
- ketencertificering 

* ROBA Bouwadviesb,ureau: 
- uitvoering van: - bouwtekeningen 

··• - tekening wet milieubeheer· 

Florijn 4, .5751 PC OEURNE 
Postbus 330, 5750 AH . DEURNE 
Telefoonnummer: 0493 - ·32 60 30 
Faxnummer: 0493 - 31 19 39 
Internet: www.robagroep.nl 

Elektro Vogels BV 
.. , Industrieterrein nr. 2298 

Kanaaldijk Zuid Oost 96. 

1 

5705 BE Helmond 
Postbus 333 
5700 AH Helmond 

1 

Tel. 0492 507550 
Fax. 0492 507551 
info@elektrovogels.nl 

Systeemplafond~ Helmond 
lndustrieterrèin nr. 2298 

· Kanaaldijk Zuid Oost 96 
5705 BE Helmond 
Postbus 333 
5700 AH Helmond 

. .Tet 0492 507560 
Fax. 0492 507561 
info@elektrovogels.nl 

* ROBA Dienstencentrum: · 
- ondersteuning.bij : - aeministratîe 
- projecteno ~ zet . , 
- subsidie-a?nvrage11 

J 

/ , 

systeem 1 · 
plafonds · ~ liJ!1liit11jt•t 
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I >oor Gerard Geurts 

De oud-1n:insengarde rnn 
Stichting De Peelsti·ekels be
staat in 2005 33 ,jaar. Het was 
1972 toen Jan Verhacgh, Prins 
in 1962, en de regerende Prins 
Gijs 1 (nm den Broek) in na
rnlging rnn Helmond s1>ontaan 
het initiatief' name.nom 2 zit
tingsayonden te organiseren. 
Van meet af' aan werd in dat 
,·erband contact gezocht met 
alle oud 1>rinsen van het Peel
strekehijk (01> dat moment 12) 
en ontstond de Oud
Prinsengarde rnn De Peelstrc-
kels. - -

Er werd begonnen met een eigen 
podium, waarop de oud-prinsen 
ook plaatsnamen, De hoofden 
waren getooid met hun destijds 
gedragen eigen steek 
Later werden deze steken ver
vangen door een Oud
Prinscngarde steek Vanzelfspre
kend werd een bestuur gefor
meerd waan1an de initiatiefne
mer. Jan Verhaegh, de le voor
zitter werc!. De presentatie van de . 
zittingsavonden was ook in han
den van Jan Verhaegh. De essen
tie van deze avonden was om de 
artiesten van eigen bodem te 
laten optreden, zoals heden ten 
dage bij het_ Klotgemul. 

I 
Dames- prinsen traden op. Voor 
de muziek tekende ook toen al 
De Hosbengels. De baten van 
deze avonden kwamen teh goede 
van Stichting De Peelstrekels. In 
1979 werd de organisatie van de 
7.ittingsavonden over~enomen 
door De Peelstrekel ~ . 

Penningmeester J.:éè"$ Brood 

Bestuursaangelegcnhe~cn. 

Door diverse omstandigl,eden 
kwamen de activiteiten ·eh sa
menkomsten van de oud ~ 
prinsengarde op een lager pitje te 
staan. In 199-l Yolgde Jo iVerheij
en. Jan Verhaegh op afs oorzit
ter en werd er een nieuw pest uur 
geformeerd Dit bestuur ti>estaat 
iîuniddels uit Jo Verheije ~ 1. AJ:jan 
Ahout. Wim van de Mortfl en de 
man van de financiën K~s 
"Zalm" (Brood) In dat jé ar werd 
ook besloten om voortaat1 op 
gelijke wijze gekleed te Jamt 
Gekozen werd voor een ~ moking 
en het in het oog vallend' Bor
deaux rode strikje. Buiten kijf 
stmit dat ook de Oud Priu ~ cn 

medaille van de kleding 1cel 
uitmaakt. Het geheel \rn dt ge
completeerd. hoc kan het .ook 
anders, door eigen briefp · pier en 
enveloppen 

Activiteiten. 
De activiteiten van de 0 d Prin
sengarde bestaan uit een amen
komst op Prinsjesdag. de l le van 
de ,1 le. de onthulling van de 
1*uwe prins. de receptief ·an de 
nieuwe prins en het optre en 
,tijdens het Klotgemul en e Se-

' niorenmiddag. Enkele ac '.·viteiten 
zijn er vmmf de oprichtin en 
andere zijn in de loop vaxde 
jaren eraan toegevoegd. insjes
dag is momenteel het sta m1t 
van het nieuwe seizoen. j 
Op deze dag komt men 01r,i 1s.oo 
uur voor de 1 e vergadering bij 
elkaar in de commissiekal ner van 
het gemeentehuis. Vaste genda
punten zijn: de ballotage 1àn de . 
aftredende Prins, de evaluatie van 
het afgelopen seizoen. de ~ nterne 
organisatie. de verkiezin van de 
rnorzitter en last but not l ast: de 
presentatie van de begroti g met 
koffertje door Kees "Zaln . ._ 
Vanaf 19.00 uur wordt er net de 
dames erbij gegeten. gev gd 
door ee1\ gezellig samenz"n. De 
feestaYond op de 1 Ie van c 1 Ie 
is gemengd en mag zich ' f rheu- · 
gen in een goede opkoms ~. 

Aan het 11 en 22-jarig bestaan 
vm1 de Oud Prinsengarde ls des
tijds alleen intern aandacl L~ aan 
besteed. Het 33-:iarig best an 
wordt ook intern gevierd. 

_R9zenmóndeg. 
Omdat de Kinderoptocht 
voortaan niet meer op ca vals
maandag wttd gehouden Far in 
de grnte optocht was opgel omen, 

was er op maandag eigenlijk 
geen carnavalsactiviteit. Enkele 
oud prinsen en met name Gijs 
van den Broek, Frans van de 
Kerkhof en Jan Lichteveld had
den toen de behoefte om een 
carnavaleske activiteit te organi
seren. 
Dit werd de Rozenmóndeg en 
kwam er in het kort op neer dat 
vanuit een horecagelegenheid 
buiten het centrum getrokken 
werd naar enkele horecagelegen
heden in het centrum. De aller
eerste start vond plaats vanuit 
Café van Moorsel aan de Molen
straat (t.Q. zwembad De Wiemel) 

Om volk op de been te krijgen 
werden hien1oor oud-prinsen. 
oud-leden van de Raad van Elf 
en oud-bestuursleden benaderd. 
Om de gezelligheid te vergroten 
\Yaren ook andere deel
nc(e)m(st)crs. zoals Yrienden. 
kemüssen e.d" van harte wel
kom. Rozenmóndeg zou geen 
Rozenmóndeg zijn als er geen 
rozen aan te pas k\yamen. Van 
begin af aan stond het dragen van 
een roos centraal. Was het in het 
begin een teken van het deelne
men en het doen van een bijdrage 
aan de uitgaanspot. dan werd dit 
later een teken van deelname aan 
het gebeuren. De uitgaanspot had 
plaatsgemaakt voor het gebruik 
van pemtingen. Rozenmóndeg is 

. ook begonnen als een mam1en- . 
clubje, maar imniddels zijn ook 
.de-dames van harte welkom. Niet 
onvermeld mag blijven, dat van 
meet af aan er ook een "Vetlirre 
medaille" is ingevoerd. Deze 
medaille wordt toegekend aan 
diegene die bijzondere "verdien
sten" voor de viering van Ro
zemnóndeg in dat of ook andere 
jaren aan de dag had of heeft 
gelegd. 

Alternatieve raad van Elf 
In 1993 werd aan de Rozemnón
deg een dimensie toegevoegd 

, door het formeren van een alter
natieve Raad van Elf en ook het 
kiezen van een alternatieve Prins. 
Willy Hoebergen werd in.datjaar 

· de Ie prins. Willy was door de 
wol geverfd want ltij regeerde in 
1974 reeds als Prins Willy.I het 
Peelstrekelrijk De laatste jaren 
zijn vooral ook de jongeren erbij 
betrokken. Daarvoor wordt ver
wezen naar de prinsenkeuze en 
de daaraan verbonden achterban. 
Enige vorm van emancipatie is 

Bestuur prinsengarde v.r.n.l. Kees Brood (p) , Jo VerheUen (v), 
Arjan Ahout(.~). Wim van de Afortel(2de penningm.) ontbreekt 

Jubileumprinsen v.l.n.r.: Jan Lichteveld (11), Wim van Afidden -(22), 
Leon van Osch (33) en Johan Verhaegh (44) 

de Rozenmóndeg niet vreemc!, 
want in 1996 regéerde Prinses 
Anja (Knijpers) en în 1998 Prin

ses Marina (Yan Tuyl) de Ro
zenmóndeg. 

Straatcarnarnl 
Bilmen het "straatcamm·al" prin
cipe (inuners enverd Vélll café 
naar café getrokken) werden er in 
de loop der jaren nog meer acti
viteiten aan- toegevoegd. Gedacht 
kan ltierbij worden aan: het bij de 
activiteiten betrekken van De 
Peelstrekels ên ~ het in I 996 invoe
ren van het Carnavalsontbijt. 
Begonnen werd bij toen nog Zaal 
Brabant en de laatste jaren bij 
Hotel Stationszicht. 

Stokje. 
In 2000 werd de organisatie van 
Rózenmóndeg officieel aan de 
activiteiten van de Oud Prinsen
garde toegevoègd. Nadat hei 
stokje van de initiatiefnemers 
door met name Harry Knijpers 
(Prins Harry· 1 in ~ 96_7), Ton 

. Markhorst (Ton 1 in 1977), Wim 
van Midden (Prins Wim I in 
1980) en Jo Verheijen (Prins Jo I 

·in 1992) op een gegeven moment 
werd ov~rgenomen , hebben de 

. drie eerstgenoemden in 2004 op 
hun beurt het stokje ovcrgedra-

. gen. Ter afsluiting daarvan wer
den in 2004 de laatste 2 rozen bij 
opbod verkocht. De organisatie 

van Rozemnóndeg is nu in han
den van ·Jo Verheijen, Ad Wel-. . 
ten, Wim van de Mortel en Kees 
Brood. 

Slot 
Zoqder enige twijfel kan worden 
geconcludeerd dat zowel de Oud 
Prinsengarde als de Rozenmón
deg hun niet te missen inbreng 
hebben bij het carnaval in Deur
ne. Deze plaats hebben zij door 
eigen ilwentiviteit en inzet vero
verd Daarnaast leveren de acti
viteiten ook veel plezier op yoor 
de overige dcelne(e)m(st)ers aan 
deze áctiYiteiten. 33-Jaar is niet 
niks. Oud Prinsen ga zo door en 
laat de Strekelinnekes en Strekels 
ook nog na jullie regeerperiode 
genieten van jullie inbreng in het 
Deurnese Carnaval. 

Op naar de -l-l-jaar. 
Harry 1 (Knijpers). J~n IV 
(Lichteveld) en Jo 1 (Verheijen) 
bedankt voor het gesprek 

33 
JAAR 

27 

'--



Verhuur transportcontainers 2 t/m 30 m3 

Verhuur opslagcontainers · 
Autokraan verhuur 
Vervoer van steigermateriaal 
Levering metsel-, beton-, vloerzand etc. 
Levering potgrond, tuinturf, etc. 

Schutsboom 42 5751 JB DEURNE T. 0493 312929 F. 0493 326641 

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

1 

1. 

1 

Hef dak ttaat eraf !!! 
Met: 

Zaterdag: Hermeniekusbal i.s.m. PRICIE 

ZONDAG: PRIJSUITREIKING OPTOCHT 
m.m. v. De Hosbengels en The Lightstars 

Maandag: Die Lustige Schlager Freunden 

f ' 

Aanvang v.a. 20.30 uur 

Dinsdag: Ukkepukkenbal 
Aanvang 10.30 uur 

Boerenbruiloft 
v.a.± 15.00 uur 

Afsluiting carnaval 
m.m. v. De Hosbeng~ls en The Lightstars 

KOM NAAR DE lAATSTE ????'! CARNAVJ\l in 

DE VIERSPAN 
Familie Bijsterveld en medewerkers van De Vierspan 
bedanken iedereen voor 34 jaar gezellige carnaval 

-~··~·,.,_,_,,"",,_~u..>n ..... ·1-., 

, I 

Il ( &n .Jler. teani m r. i ~ 1 Telefoon 0493 j , ~12939 Fax 0493 - 311752 1 

~ ~ ~ 1 . ' 1 

J .. , Q . Ü :\ . 1 , UW ADRES VOOR AL UW ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN: 

1 / ~ *APK-KEUREN* SCHADEREGELINGEN 1, ,, /·O, ~( ·~ ~ ~.,. ? 1 *VERKOOP GEBRUIKTE .EN ,NIEUWE AUTO'S 

i - I ( '-~~ ~ , *ZIEKENVERVOER *ROLSTOELVERVOER 

.·> ~; (( } 1 A:~ ~1 t (\ "-,, *PARTICULIER-EN *GROEPSVERVOER 

l . f'tJt ' - ~ m- , / ~ ) .. 
" '1:~1 n lJJ, "- - f I · ~ · ') 
" ~~ o•i/ r: \ \ I·''. 

~, , ?I 
1 ". ' "J 
1 ( - f " • . J ·1 1' ' ·- ~l_V ~ l~ ~ ~-~~:P~~-~~r~~~-~-t-1T_e_l . 0-~-3~-3 ~ 12-~~6~Fi~l~ ~ ~~~~~-e -: D_e_~_,_~_d_M_T_~_ . M_9_3-_3_l~ ~ oo n 

1< 

uW Echte Warme Bakker: 

f?. H. Schel lens 

" / 
// /~ 

\ . , ' · · ' DE F/ETSSPECIALIST 
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HOUDOE EN BEDANKT 

Het begon allemaal met de 
IH"insonthulling in 1991. Toen 
"erd mijn vriend Christ Man
ders uitgeroepen tot 1>rins van 
het Peelstrekelrijk. I~ heb toen 
alle activiteiten nn heel dichtbij 
meeoemaakt. E n de vraag : 
wa:rom kom je ook niet bij de 
raad van elf ? , Heb ik toen na 
een kort o\•erleg met de achter
ban met een ja beantwoord. En 
hier heb ik ook nooit een mo
ment spijt rnn gehad. En omdat 
ik het liefste met mijn handen 
werk, heb ik toen zitting geno
men in de materialencie.lk heb 
met heel veel 11lezier het voor
touw genomen , ·oor deze fantas
tische, hardwerkende, nijwilli
gersclub: Jongens daan'oor 
hartelijk dank! 

Vele mooie dmgen hebben we 
\"oor de Peelstrekels mogen reali
seren. Zoals prinsenwagens. de
cors. entree residentie. aankondi
gingborden etc. etc. Frans. succes 
met het verder trekken van de kar 
samen met de commissieleden. 
Maar geheel yerloren ga ik niet 
yoor de Peelstrekels. Langs de 
zijlijn blijf ik hand- en spandien
sten Yerrichten. Ik was en blijf 
actief lid in de Galaco1m11issie. en 
daarnaast heb ik zi ttmg genomen 
in de optochtconunissie 
Acht Peelstrekelprinsen heb 1k van 
dichtbij mee mogen maken waar
nm zeven in het zwarte pak. Heel 
yeel mooie momenten heb ik m al 
die jaren mogen beleyen. Zoals de 
uitreiking yan de 'Opsteker' m 
2000 door de PR,CIE. En ook de 
uitreiking yan de vetlirre medaJJie 
Yan de gemeente Deurne door 
burgemeester Daandels Ik zal ze 
met trots bltj\·en dragen Er rest 
mij nog het yolgende te Yertell~n 
rnordat ik nujn steek aan de ml-
gen hang 

BEDANKT! 

Peelstrekels. Dansmanekes. 
PR/CIE .. Oud-pnnsen_ Club \an 
l oo . Conunissteleden 

Bedankt en een te gek cam anl 
2005 toegewenst! . . . . 

OUT NOW! 
Get it! New Album R1cocher 

'CHAI NS' 

Tja. stoppen. overpeinzi 1gen en 
even stilstaan.. . l 
In 1997 werden we als Prins 
Christ I en Prinses Frar ca ver
kozen om te regeren O~ j er het 
Peelstrekelrijk. Een b1Jzondere 
en'aring voor ons. Je ~enkt alles . 
te kunnen regelen, en jf weet al. 
veel, maar we werden regelmatig 
oruwelijk verrast. N a ~ at ener
~erende jaar ben ik ee be
stµursfunctie gaan ve uilen. 
Manus,je van alles, no mee.r 
lereri en soms zelfs je l ek mtste
ken. 

Je begint dan werkelijk e draai te 
Yinden en ik ging de yaoante func
tie op\ullen yan op ochtvoor
zitter. Verder was ik actief voor de 
senioren en de materialencie. Mo01 
w rk . veel te doen en cîCamaval. 
We hebben het -l-l jaar staan . 
actief me e$~ maakt als ai . Yoorz1t
ter. 
We hebben. 1erugki.1ken . een 
mooie tijd gehad. Yeel 1hbogtepµn
ten en natuurlijk de bij horende 
mindere punt.ies 

WeloYemogcn heb 1k d besl~s

sing genomen om te stoppen. tk 
\Yas nog \\Cl niet klaar. i naar d~ 
Peelstrekels zijn dan oo nog met 
van mij af. Ik blijf nog< ctief voor 
de club als secretaris va 1 de op
tocht en ik hoop dat we e inge-
1ette koers met de opt ht behou
den en dat we de doelst Hing zul
len halen. namelijk: ee mooie, 
\'eil ige en een yerzorgde optocht 
door ·1 Peelstrekelrijk. 

Alaaf Ch.rist Manders 

PARANORMALE AVOND 

Volgende week 1s er weJ een . 
paranonnale ayond van l{et Medi
um Large met medewerk" g van 
zieneres Mie Rakels. 
AanYang: precies op tijd. locatie: 
gemeenschapshuis De H ksen-
knng . 
De yolgende bijee1tkoms 1s een 
week later. dan is mevro w Iet 
Sanders te gast. Iet word ook wel 
het waS\rouwtje genciem . zij 
haalt haar wijsheden en uttige tips 
\ oor een gezond en lang even mt 
gestold kaarsenvet. · 
Op deze avond speelt de Jnan van 
Iet. Han. op het orgel zij ~ grootste 
successen en kan men_ te J en~ voor 
een prikje gebrmkte b1os~ab1el~jes 
kopen inclusiefbeltegoe en nng
tones. 

Beste Peelstrekels en Peelstreke
lim1ekes, HELAAS AF
SCHEID! !!!!!!!!!!!! 

0 11 deze manier willen wij jullie 
graag bedanken voor de afgelo-
1>en drie jaar , maar vooral voor 
carna,'al 2002 , ons Prinsenjaar . 
Wij zijn erg dankbaar voor wat 
we dat jaar mochten beleven. 
Het was grandioos en onvergete
lijk. Ook de daarop volgende 
jaren bij de Peelstrekels waren 
zeer leuk. 
Helaas constateerde ik de laatste 
tijd dat ik te weinig tijd heb 
nmvege mijn werk om me nog 
voldoende in te kunnen zetten 
\ 'Oor de Peelstrekels . Daarom 
heb ik besloten om afscheid te 
nemen als actief lid van de Raad 
van Elf . Aan het bestuur en 
Raad nn Elf heb ik verder ken
baar oemaakt om hen te onder-

~ - . 
steunen, daar waar zij dat nodig 
vinden. Iedereen bedankt voor 
de fijne uurtjes die we met jullie 
allen hebben mogen doorbren
gen. Wij wensen de Peelstrekels 
heel ' 'eel succes voor de toekomst 
en een grandioze Carnaval 2005. 

ALAAF Johan , Elly, Janneke . 
en Willem Verhaegh 

Hoi. Ik ben Erwin Boeren
kamps, 31 jaar en geboren in 
Bakel. Ik ben getrouwd met 
Carola Verstappen, 28 jaar, 
geboren in Meijel en we heb
ben tw~ zoontjes: Jurre van 
2 5 J. aa~ en Stijn van 2 maan- · ' . . 
den. We wonen nu 7,5 Jaar m 
Deurne in de Heiakker, 
evenals onze ouders. 

Paps is voetbaltrainer bij de 
Walsberg en zelf voetbal ik op 
zaterdag bij de veteranen van 
sv Liessel, na een glansvolle 
carrière bij het l ste elftal te 
hebben gehad. Ik ben de gi
taarspelende leadzanger van de 
wereld-symphoband Ricocher 
(o.a. optredens in binnen- en 
buitenland (Mexico!) en al 3 
CD's op z.ak: zie ook 
www. ricocher.com) In het 
dagelijks leven ben ik belas
tingad\'iseur bij Rühl Ha_gens 
Molenaar - accountants m 
Venray na fiscaal recht te heb
ben g~stndeerd aan de Katho
lieke Universiteit van Tilburg. 
Ik ben penningmeester in spé . 
van Peuterspeelzaal Op Stap. 

. Carola en ik zijn graag overal 
bij en echte "regelaars" en 
feestvierders. 

WW. GOLDIESJUWELEN.NL 

Mijn naam is 8.uud Wouters. 
Ik ben 24 jaar oud en in het 
dagelijks leven werkzaam bij 
gebr. AJdenzee als loaderma
chinist 

Ik heb sinds 4 jaar verkering 
met Rián Stevens, en samen 
hopen wij er met de Peelstre
kels weer een geweldige car
naval van te maken. Mijl) hób
bv · s zijn: pool biljarten, uitgaan 
cii natuurlijk carnaval vieren. 
Ook vind ik het leuk om l.nijn 
vader op te volgen als lid van 
de raad van elf. Hij is er na
melijk mee gestopt en heeft het 
stokje aan mij overgedragen. 
Net als mijn vader zal ik de 
materialencommissie verster
ken en zo mogelijk meer diver
se dingen voor de Peelstrekels 
realiseren. Langs deze weg wil 
ik alle Peelstrekels en Peelstre
kelinnekes in het Peelstrekel
rijk een geweldig carnaval 
2005 toewensen. 

Mijn naam is Jos van der 
Heijden. Ik ben 42 jaar gele
den geboren in de Walsberg 
en heb daar tot mijn tsd• 
gewoond. Via Amsterdam en 
Helmond ben ik met mijn 
vrouw Karin en 4 kinderen 
in 2000 weer in Deurne ko
men wonen, in de Kastele
nerve. 

In het dagelijks leven werk ik 
bij de politie als districtschef 
van het Land van Cuijk. Daar
naast ben ik lid van de dorps
raad Walsberg, speel waterpolo 
bij DZT heren 4 en stap ik 
regelmatig op de mountainbi
ke. 

Ik vind het leuk en spannend 
om als nieuw bestuurslid van 
de Peelstrekcls mee te mogen 
werken aan een geslaagd Car
naval voor iedereen in Deurne. 
In het bestuur heb ik de porte
feuille amusement, waaronder 
Klotgemul, Séniorenmiddag en 
Gala vallen. Ik hoop dat we er 
in slagen am er weer een on
vergetelijk camavalsjaar van te 
maken. 

29 



De Peelstrekel 2005, een uitgave van es de Peelstrekels DEURNE. WWW.PEELSTREKELS.NL 22 Jaar Rozenmóndeg / 33 jaar Prinsengarde 

Mies Sleegers Music Services 
Tel: 312150 

Restaurant ''Hof van Deurne'' 
Haageind29 
5751 BB Deurne , 
Tel. 0493-312141 
www.hofvandeurne.nl 
E-mail: info@lwfvondeurne.nl Bedankt en tot ziens 1 

VAN RIJSSEL 
E3 

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

Ge kaa_nt bij ~ns te 
vur réch(, 

maar met die do~g 
. . . 

lowpe wai zelf 

nie zo récht ... ' 

G ooRTS & C oPPENS 
·- _ .. _._----:~ 

A D V 0 C . A T E N 

Deurne 

Lage Kerk 11-9 
5751 KG OeUme 
P9stbus 41 ,, 
5750 AA Deurne 
Tel. 0493 352 070 
Fax 0493 352 071 

DOE HET PRAXIS 
Het grootste 

doe-het-zelf-center 
van de regio 

naast de Boerenhond 

Stationsstraat 122, 

5751 HJ Deurne. 
Tel. 0493 353300 

ALVEMA 

Geluid- en 
Lichtfaciliteiten 
voor o.a. · 

- live muziek 
- presentaties 
- broadcasting 

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 ** 

• • • • 

n· • • 
Il • • • 

• • • • 
• • • 

• • • 
• • 

• • 
• 

• 

Ramen - Deurne - Puien 
In Hout - Kunststof - Aluminium en Staal 

Alverna Deurne BV 
Florijn 108 
5751 PC DEURNE 
Tel. 0493 353560 
Fax 0493 353566 . 
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Hoc snel gaat de ti,jd! Zo rond de 
rnkantiepcriode 2003 werden we 
door de voorzitter van de Peel
strekels gevraagd tijdens carna
rnl 200.t als Prins en Prinses 
over het Peelstrekelrijk te rege
ren. De eerste dagen nadat we 
gevraagd werden probeerden we 
ons een voorstelling te maken 
van wat er ons te wachten stond. 
Hoe zou de onthuliing verlopen? 
Zou het wel klikken met het 
bestuur en de Raad ' 'an Elf van 
de Peelstrckels. Zou er wel vol
doende animo zi,in ' 'oor 
"Rondom de Prins." en de rece1>
tie? 01> deze en nog een heleboel 
andere vragen zochten Connie 
en ik tevergeefs de_antwoorden. 

Na enkele \\eken bedenktijd 
hebben Connic en ik besloten om 
deze uitdaging aan te gaan. Wij 
hebben 011s in een avontuur gestort 
waarnm \\'e het hele verloop niet 
konden m·erzien. Nu terugkijkend 
hadden we niet dun·en dr01'nen dat 
het zo· n ontzettend leuke tijd zou 
zijn. 
Na het definitieve "ja·· en voor de 
onthulling begon een spaimende 
tijd . 
We konden ons geheim met 
niemand anders delen. zelfs niet 
met onze kinderen Paul. Lucie en 
Ilse. Er moesten daarom een 
heleboel zaken in het geheim 
geregeld worden. Het aamneten 
Yan de steek. het passen Yan het 
pak, het ontwerpen \'at1 de 
onderscheiding. het maken yan 
foto· s enz .. enz. allemaal zaken die 
in het grootste geheim 
plaatsrnnden. 

Vet Cool 
Enkele uren voor de onthulling 
hebben we de kinderen op de 
hoogte gebracht. Een lach van oor 
tot oor. of een opmerking als "\'et 
cool" zeggen d ~n Yoldoende. Alle 

drie vonden ze het leuk. D.e 
onthulling zou spectaculait 
gebeuren. Nou dat is zeke 

1 
gelukt! 

Ik heb nog nooit een 1 

prinsonthulling meegema"kt met 
zo wem1g publiek en zoveel 
nattigheid. Zou dit een voÓrbode 
zijn voor de "1JZe \\élaropr.

1

éamaval 
2004 zich zou gaan voltre en? 
Gelukkig was dat niet het eva! 
Na _de verregende onthullifg 
volgde er een gezelhge av©nd m 
diverse café·s m het centnyn. Al 
snel waren familie. \.Tienden en 
kennissen gearriveerd om Jr die 
avond samen nog een gewéldig 
feest van te maken. Met a~~ere 
woorden "Alle sores aan de kant 
het is camaval_in Peelstrekf!lland. 
pikte gallie uw graantje mee". We 
werden overspoeld met le1 , e 
reacties van allerlei mense vaak 
ook uit onverwachte hoek 
Kaarten. bloemen en felici aues 
het hreld maar niet op. 

Walsberg 
Vanaf dat moment vloog d tijd 
voorbij. De serenade met de 
kleurige klanken van 
Meziekmoakenj Bloast U1 Op 
was een leuke happing 1\ ee 
Walsbergsti Bonte avonde van 
zéér hoog niveau volgden. en 
prachtige meezinger. speci l door 
Jacques Obers voor ons 
geschreven. werd bij diver e 
gelegenheden door kinder ~ n van 
de Gerardusschool Yoorgedragen. 
Hartstikke leuk! 1 Intussen fvordt de 
band met de Raad van Elf fn het 
bestuur steeds hechter en ' ordt het 
één grote familie. Na de ui reiking 
van de krant volgde de 
onvergetelijke avond: "Roljldom de 
Prins··. Wat hadden ze er allemaal 
veel werk van gemaakt en r at 
hebben we genoten van al tlie 

prachtige optredens. Onzej 
kinderen. familie, vriende , buurt, 
collega · s en kennissen wat hadden 
ze er een tijd in gestopt. Z lfs de ·~ 

Prinses pikt~ haar graantje mee. 

Stoutste verwachtingen 
Ook de Klotgemulavonden waren 
sclutterehd en ejndigde elke keer 
met een geweldige climax vol 
meezingers uit de goede oude tijd. 
De receptie overtrof onze stoutste 
venvachtingen. Wat een drukte. 
Het deed ons enonn goed · 
dat zoveel mensen met oris mee 
leefden en dit ook lieten blijken. 
Amper bijgekomen van alle 
overweldigende reacties gaan de 

· Gala-avonden van start. Tijdens 
één van deze avonden moest ik 
weer opnieuw geïnstalleerd 
worden nadat ik · s middags door 
het bestuur afgezet werd wegens 
een geschil rondom de route van 
de optocht dat door Dorpsraad 
Walsberg opgeworpen werd. 

Carnaval 
De camavalsdagen komen met 
rasse schreden dichterbij en voor je 
het je realiseert zijn ze weer 
voorbij. Met onder andere het 
bezoek aan de scholen en het 
Rijtven, de diverse café bezoeken, 
de boerenbruiloft en het letterlijke 
hoogtepunt ''de optocht". We 
hebben enonn genoten van de vele 
leuke dingen die aan ons voorbij 
getrokken zijn. Op dinsdagavond 
besef je uiteindelijk dat aan al dat 
moois ook een einde komt. De fik 
ging in de pop en daannee 
vervloog carnaval 2004. ,De 
herinnering hieraan staat diep in 
onze harten gegrift. 
We hebben carnaval deze keer op 
een heel andere manier 
meegemaakt. Onvoorstelbaar wat 
een groot aantal vrijwilligers er 
jaarlijks weer bij betrokken zijn 
om dit geweldige volksfeest te 
laten slagen. Wij zullen met veel 
respect nog eens terugdenken aan 
al diegenen die carnaval 2004 voor 
ons tot een onvergetelijke tijd 
hebben gemaakt. 
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes 
heel veel .dank hier:vo . ~r; · ~: .' -~ ~ 

l '). . i 

Ne goeie kop is de halve krant" 

Alidden in de samenleving 

T'oor jong". 

En oud! 
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*Benzinestation 

Thijss·en in 

Vlierden 

* Servicepunt postkantoor 

*Carwash 

(\ " 
101 

, ,~-- -

·'·· 

1 

1 

1 

Cafetar i a 

't Ji a·,tflt c t 

Verse friet!! 

Niet alleen hét adres voor 

verse friet en snacks, 

maar ook voor: 
• Bittergarnituren; 
• Koude schotels; 
• IJs; 
• Gehaktballen; 
• Nasi- en Bamischotels; 

• Frisdranken; 

1 

M 

uit eigen keuken • Uw specifieke wensen, 

Op de weg van Deurne naar Asten 

Vlierdenseweg 232 Vlierden ,. "-.. ./ 

Milhezerweg 17 A, 5752 BA, Deurne, 0493-315265 1 

Geopend van 12 .. 00 tot. 21.00 uur.'s Maandags gesloten j 

1 r-<~ i N1 . 

1 

PARTY - ARTIKELEN . 
Partytenten in diverse afmetingen en . 

1 uitvoeringen eventueel met vloer en verwarming 

VERHUUR van: 
Tafels.Stoelen 
Statafels, Serviesgoed 1 

Koff iezetapparatuur 
Parasols, · Verlichting \ 

1 fabr iekstraat 34 5753 AH Deurne - tel. 0493-316381 

erg 94 
Deurne 

Tjeu 06 51654 760 
Thuis0493 313831 

111•1;1;1&1 o P · r 1 I .!J 
Stationsstraat 3a - 5751 HA Deurne 0493 312895 

ftrlff~ 
· BOÉREBROÉLOFSKLEIEK 

g KOSTUUMS 

BAARLOSESTfWT 128 
5923 AP VENLO-BLJËRICK 

T. (077} 323 08 20 Privi: 
F. (077/ 323 08 21 T. (077} 382 37 04 

E. JOSEPUCKERS@PLANET.NL 
/. WWW.JOSEPUCKERS.NL 

Aannemingsbedrijf . BERMERS BV 
www.berkersbeuw.nl · 

HENDRIK MESDAGSTRAAT 6 . r&>EUHNE TEL. 9493 " 354127 

lVlunckhof Deurne 
Leembaan 13, Tel. 0493 313922 

5753 CW DEURNE 

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

V-snaren 
Kogellagers 

Bouten & moeren 
0 -ringen 

Traktor onderdelen 
Oliekeeringcn 

Olie filters 
Slangen 

Hydr. slangen 
Slang-klemmen 

Zalen Van Bussel 

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

St. Jozefstraat 77 
5753 AS Deurne 

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

Wonen in onvergankelijke stijl 
Uw adres voor: 

Antiek., Stijlmeubelen, Speigels en 
Decoratiematerialen 

Blasiusstraat 15, 5754 AS DEURNE 
0493 319892, Fax 0493 321933 
WWW.Dirksantiek.nl 
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Het lijkt allemaal nog zo kort 
geleden, maar toch is het alweer 
een jaar geleden dat Jacqueline 
Schrama ons belde met de vraag 
of wij Boerenbruidspaar zouden 
willen worden. Het overrom1>el
dc ons behoorlijk, omdat we het 
totaal niet ven\'llcht hadden. 
Gelukkig hoefden wc niet meteen 
te beslissen, maar konden wc er 
e\'Cn over nadenken. Aanvankc
li,ik twijfelden we of we het wel 
moesten doen. Hoe langer we er 
echter over nadachten en er met 
onze jongens over praatten, des 
te meer zin kregen we er in. Ach
teraf gezien is dit een geweldige 
beslissing geweest en zijn we blij 
dat we deze bijzondere belevenis 
hebben mogen meemaken. 

De voorbereiding 
Na een week bedenkt~jd zijn we 
naar Jacqueline gegaan om daar 
met het boerenbruiloftcomité het 
één en ander te bespreken. We 
wisten namelijk niet góed wat alles 
inhield en \Yat er allemaal kwam 
kijken bij zo ·n boerenbmiloft . Op 
die avond werd alles \'eel duidel~i
ker voor ons en besloten we om 
het boerenbruidspaar Yan 200-l te 
worden. Die avond werden de eer
ste afspraken om kleren te gaan 
kopen al gemaakt. 
Samen met enkele dames \'an het 
comité zijn we op een Yroege za
terdagochtend naar Blerick gere
den om daar onze trouwkleding uit 
te zoeken. Omdat onze smaken 
behoorlijk oYereenkwamen. had
den wc de perfecte trouwkleding al 
snel geyonden. Hierdoor hadden 
we nog tijd om een bmidsreporta
ge te laten maken bij Fotografie 
Mieke. Hoe\\d we nog nooit eer
der zoiets gedaan hadden. Yoelde 
het toch goed aan_ Yoora l door de 
goede begeleiding Ya n Mieke. 

Bekendmaking 
De bekendmaking kwam steeds 

NBRUIEQFT 

dichterbij en de spanning st eg 
hierdoor biJ ons. Het neem e was 
dat we dachten dat iedereen ban 
onze gezichte11 kon zien dat ~~ ve 
boerenbnudspaar zouden w rden. 
Zondagnuddag 11 .1anuan . b ak. 
tijdens het friihshoppen in h ~ t Ge
rardushuis in de Walsberg. <:fode-
lijk het verlossende moment aan. 
Na yele spannende weken .. w rden 
we eindelijk tiekendgemaaktl 
Hierna werden snel de famil}e, ' 
vrienden, buurtgenoten en a ~ dere 
bekenden gebeld om getuige te 
zijn van de ondertekening v n de 
ondertrouwakte en het feestj ç mee 
te vieren. Nadat de Vlierlander 
muzikanten hun laatste liedjJ ge
speeld hadden en het feest ~ het 
Gerardushuis ten einde was, ~ verd 
het feest voortgezet op ons h tis
adres. Samen met Prins Peteî en 
Prinses Conny. de Raad , ·an Elf en 
vele andere vrienden en bek ~ nden 
·beleefden we een ongelofelijk ge
zellige avond. De boerenb ~ ofts
feer zat er al helemaal in. mre 
doordat de buurt ons huis , · a ~ , bin
nen en buiten al aardig 'ersierd 

had 1 

De week erop hebben de bm 
familie en de onechte famili een 
grote coniferenboog voor on huis 
gezet. Terwijl de mam1en e oor 
zorgden dat de boog· netjes e sta
biel stond, waren de vrouwe1 in de 
garage druk bezig met het m ken 
Yan bloemen voor in de boo . Ook 
die dag was ouderwets gezel ig. 
Iedereen bracht wel wat te et n 
mee. \'an erntensoep tot pep r
koek. De coniferenboog blee niet 
de enige versiering. In dezel e 
week verraste de Boerenbon , de · 
werkgever \'an de bruid. ons et 
een groot spandoek in de st at . 

De grote dag 
Dinsdag 2-l februari was de 

dag dan eindelijk aangebroken. 
Tegen de middag verzamelde de 
onechte familie zich bij ons. Na 
samen gegeten te hebben, ontvin
gen we onze eerste lmwelijksca
deaus al. Hierna konden we ons 
opmaken voor de tweede fotore
portage, ditmaal met de on,echte 
familie Hierna vertrokken we in 
een schitterende .oldtimer van één 
van onze onechte ouders richting 
Gerardushuis Daar moest het hu
welijk door iedereen goedgekeurd 
worden. Dit ging vreemd genoeg 
niet zonder slag of stoot. Er waren 
de nodige beletselen van familie, 
onechte fatnilie, buurt en werkge
ver. Gelukkig hebben we·ons hier
uit kunnen redden en kon de trou
weriJ definitief doorgaan: 

Buiten stond er al een k0ets klaar · . 
om ons naar liet bejaardenhuis te 
brengen. We werden hier hartelijk 
ontvangen door de vele bewoners, 
die zich in de ontmoetingsruimte 
verzameld hadden. We werden · 
voorgesteld aan de bejaarden en 
aten samen van een meterslange 
krentenmik. 

Na dit gezellige bezoekje trok de 
stoet weer verder richting Vierspan 
om samen met Prins Peter en Prin
ses Conny, de fä1nilie, de onechte 
familie en vele andere vrienden en 

- bekenden te beginnen aan de offi
ciële trouwerij. We dachten alle 
beletselen wel achter de rug te 
hebben, maar dit bleek niet het 
geval. De collega ·s van de bruid 
konden het toch niet laten nog ·'.' 
even te proberen roet in het eten te 
gooien. Omdat we, na alle voorbe
reidingen, toch echt wel heel graag 
wilden trouwen, sloegen we ons . 
hier ook doorheen. In een gezelli-

ge, volle Vierspan werden we op 
het podium officieel in de 0~1echt 
verbonden door Prins Peter. Nadat 
we de ringen kregen van onze jon
gens was de onechte bruiloft ein
delijk een feit. Zoals het een brui
loft betaamt, was het hierna tijd 
voor de receptie. Na deze drukbe
zochte receptie stortten we ons 
weer in het feestgedruis en werd er 
volop gedanst en d~ polonaise ge-
lopen. · 

Honger -
Van al het drinken en feesten had
den we toch wel honger gekregen. 
We hebben ·s· avonds in de Vier
.spán dan ook met iedereen, geheel 
-.in stijl, soep en stampot gegeten. 
Rond ·een uur of acht zijn we met 
de familie huiswaarts gegaan. om 
gezellig nog wat na te praten. Om 
een uur of één gingen we moe 
maar bijzonder voldaan naar bed. 

Wanneer we nu, eenjaar later, de 
foto· s bekijken en terugdenken aan 
·alles, kunnen we \vel zeggen dat 
het een geweldige ervaring was. 
We willen van deze mogelijkheid 
dan ook gebruik maken om nog
maals het boerenbruiloftcomité en 
eenieder die zijn steentje eraan 
bijgedragen heeft te bedanken. We 
zullen jullie enorme inzet om de 
boerenbruiloft 2004 voor ons tot 
een onvergetelijke dag te maken 
nooit vergeJen. 

Bij deze wensen we het boeren
bruidspaar yan 2005 net zo· n. on
vergetelijke tijd toe al~" ij hebben 
gehad De grote vraag is natuurlijk 
·wie zijn het dit jaar'" Het grote 
gissen kan weer begilmen 1 

Groetjes Peer en Anneke 

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 
1.971 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 
Adrîaans 
1977 Ad van Kessel en Marrie! 
Hees mans 
1978 Appie Louwers en l:fannie 
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 
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) 
1991 Sjef en Leenke (Sjef en Leny 
Kuijpers) 
1992 Dorus en Tonna (Theo en 
Tonny Aldenzee) 
1993 Drieka en Cis (Frans en Riek 
Thielen) 
1994 Anna en Peier·(Piet en Anneke 
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 eri Heidi 
Ossendrijver) 
2004 Peer en Anneke (Peter en Anny 
Matheij) 

Frühshoppen 
m.m. v. Die Vlierländer Musikanten 

Tevens bek.endmakmg 
Boeren.bruidspaar.Deurne 2005 
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Swinkels Assurantiën 

Swinkels Makelaardij 

nva~lid 
~ · 
NVM 

Swinkels Regiobank 
ASSURANTIËN • MAKELAARDIJ REGI04* BANK 

Postbus87 5750AB Kerkstraat 17 Deurne Tel 0493-312468 Fax. 0493-310145 

PuUsfiaW weet wlJ ·; 

" il ~t ~ f ee~ten ! 
n J 'l't '-... \' Pultsha"'. organiseert feesten bij particulieren, 

J I ll.\'\..' jubilea, bedrijfsopeningen, bedrijfsdagen, 
~-=--=--=---....,.---.,.--- _-_-_--r~/ '},#" ' open dagen en allerlei andere bijzondere 

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

organiseren: het standaard

fèest. 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 

Gebr. Aldenzee 
* Puinrecycling 
*Sloopwerk 
*Grondwerk 
*Loonwerk 

Deurne tel. 0493- 313714 

Op velden ,en wegen kom je Aldenzee tegen 

. natuursteen bv 
5751 BH Deurne -,· 

l 

tel. 0493 31~677 " 
\ 

Zieken- en Rolstoelvervoer ,-
) 

1 ' 
i 

TAXI GOTAX· 
Stadhoudersweg 1,575 lKE Deurne · 

'! l . 

J Wtnkelinterieuren 

J Projekt meubelen 

Piet Mondriaanstraat 16 
5 753 DJ Deurne 

Maatwerk in: 
j 

•Graniet 
I 

Marmer 
t 

& Belgisch 
Hardsteen 

Daalder 11 
5753 SZ 
DEURNE 

t 

...J Exclusieve timmerwerken 
Telefoon (0493) 314253 
Telefax (0493) 313524 Tel. 0493 323232 

-MET CA.R·NAVAL 
AAG HET 

VAR·KEN KAPOT~ .. 

VEEL PLEZIER 
ERMEE! 

NOOYEN ROOSTERS 

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

. . \ 

NOOYEN: EUROPA'S GROOTSTE FABRIKANT 
VAN ROOSTERVLOEREN VOOR VARKENSSTALLEN. 
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Horoscoop voor Frank I 

Horoscoop van dinsdag l 1 november 
1958 om 23.55 uur te Deurne 

Je bent Schorpioen met als Ascendant 
Leeuw. Schorpioen is het teken van 
diepten en e:-..1:remen. Niets interesseert 
de Schorpioen minder dan oppervlak
kigh~id en m.id9eLmaat.. Metjepn ~ , er

izoeksdrnng onweerstaanbaar aange
trokken tot alles \\·at verborgen, ge
heim t:n verdrongen is. Je sluit geen 
:compromissen uit gemakzucht. Je ku.nt 
ivoor anderen een voorbeeld en ~ leider s 

tigr ur..zijn . .Te bent taai, volhardend, 
wilskrachtig en dikwijls provocerend. 

Je dominante element is water. 
Je bent nogal gevoelig en kwetsbaar. 
Er is een grote invloed van de buiten
wereld en-je omgeving, deze invloed 
kan gunstig of ongunstig zijn. Je hebt 
de neioino alles over jezelf te vertellen, 

e e . . 
je te ontmaskeren en Je emohes, samen 
met je angsten en buien van wanhoop, 
te uiten. Door je overgevoeligheid, zijn 
er vaak conflicten met mensen of de 
onrn.eving. Mogelijk i' er een behoefte, 
een-vraag naar. er kan zelfs sprake zijn 
van heb{uchL \\at zich kan manifoste
ren door genot en e-.periment, maar 
wat kan ontaarden in gierigheid en 
hebzucht. Wmmeer je waarden - wat 
goed en slecht is - met door anderen 
~eacceptee rd "orden. \Yat voor jou een 
~nmogeli j k heid is. ·tel je jezelf vijan
dig op. 

Met ascendant Leeuw, benje op zoek 
naar de erkemung van je werkelijke 
waarde. \\31 ertoe leidt datje denkt te 
moeten "be,, ijzen". De zomüge z~jde 
komt tot uiting door het op zoek zijn 
naar proporti; -. cultuur en ratlinement 
. Je hebt'' il kracht en je bent een 
voorbeeld voor anderen. Door je sterk 
indi viduali 1ne kun je over alles heen
stappen. Je hoetl 1uet bang te zijn om 
je prnkiische kant te laten. z 1.en~ deze 
zal 1uet noo<lL.akelijkerWtJS .ie wereld 
"grijzer" maken. l let is belangrijk naar 
j; i{1tuïtie te lm.;teren. 

Met de Zon m het \'terde huis voel je 
jezelf voortdurend Ont\\ orteld. Je bent 
op zoek naar heel d1epe _ " · o ~ tels m . 
jezelf of bij .ie ouJer · ot .ie tmmhe. Dtt 
·zoeken naar \\are. diepe voeling met 
jezelf komt tot mtdrukk.ing in alles \\3t 
·je doet en kan l nJersteund worden 
·door de cultuur \\aari.nje leeft . .k 
zoekt naar iets "breders" of "groters". 
een soort deel hebben aan iets, dat 
moeilijk onder woorden te brengen is. 

HOROSCOOP 

Naam Prins Frankl 
Plaats Deurnei 
Breedte 51°28'00" NB 

c len te_ 5°46'00" OL 
g Datum = 11-~11-1958 1 

R ~kale-"',jtïc=..d -1---- _ _ 43:55~~ 
GMT 22:55;00 

Je hebt een eerlijke persoonlijkheid, 
maar deze eerlijkheid kan zich tegen ·e 
keren. Dit dwingt je je emoties te 
controleren. Je kunt erg jaloers en 
bezittelijk ten opzichte va.nje geliefd 
zijn, maar je echte gevoelens komen 
zelden naar boven, vooral als je op 
atlèctief gebied gek-wetst of verraden 
bent geweest. Je gevoelens zijn zo di p . 
dat ze vaak voor anderen onbegrijpe
lijk zijn. Anderen zien dingen 1uet 
noodzakelijkerwijs zoals jij ze ziet. 
Misschien heb je je verlaten gevoeld 
je jeugd. 

Met de Maan in het vierde huis kunn 1 
we aannemen dat de invloed van je 

. , moeder zeer uitgesproken is geweest. 
Het is n1ogelijk dat j e het gevoel hebt 
gehad datje moeder zich gedroeg als 
je vader: daardoor kun je er onbewu 
toe gedrevèn worden om 'te proberen 
op te gaan in je gevoelens of een mo 
der te zoeken die vader voor je is ... D 
ervaringen uit je vroegste jeugd zijn 
van kapitaal belang geweest. en dat 
kan eventueel problemen geven wan
neer je geconfronteerd wordt met 
situaties die je eigen ervarmg te bov 
gaan. 

Met Mercurius in het teken van de 
Boogschutter geef je liever beeldend 
uitdrukking aanje gedachten dan doo 
middel van concrete, duidelijke taal. e 
wantrouwt al te nauwkeurig uitge
werkie plrumen, wru1t je weet dat er ÎI 
alles wat met de concrete \\ ereld te 
maken heen . altijd een moment komt 
van improvi seren en feiten interprete
ren. 
Met Mercurius in het vierde huis k"Ull 
je je gevoelens beredeneren e~ heb.je 
vaak een goed contact met je tanuhe. 
Je kunt zoeken naar d.iepzimlige on
derwerpen en die bestuderen om je 
gevoelens over te brengen. Je wil 
graag met je verstand de ü12ichten v 
je hart tot uitdrukking kunnen brenge 
Dat wat je probeert uit te drukken k 
iets onbewusts hebben. 

Met Venus in liet teken van de Schor
pioen kun je zeer hartstochtelijk, ja
loers en bezitterig zijn. Je hebt een 
kant inje karakter die zeer emotionee , 
hypergevoelig en steeds intens is. Je 
kunt 1uet leven zonder hartstocht. Je 
hebt behoefte om te bemim1en en 
bemind te worden. Je hebt er behoeft 
aan dat de ru1der je gevoelens, die 
overigens moeilijk te verwoorden zij1 
deelt~Je houdt niet van twijfelachtig
heid en passiviteit. Seksualiteit is erg 
belangrijk voor je. 
Venus in het vierde huis brengt har
mome in je betrekkingen met je fami
lie. Afhankelijk van de beteke1us die 
ze voor je hebben, humen elementen 
mt het verleden je een zümelijk genot 
verschaffen. Bij je thuis voel je je 
prettig en je probeert je huis mooier t 
maken. Je J...-imt behoefte hebben aan 

intimiteit en vaak heeft je channe iets 
onbewusts. Je moet keuzes maken om 

wille van culturele of familiale waar
den. 

Met Mars in Stier laat je graag zien 
hoe je vecht om je te vrijwaren van 
gebrek of voor je veiligheid. Als je 1uet 
oplet, zou je je daadkracht k."Unnen 
verwarren met de middelen waarover 
je beschiki. Je hebt er een hekel aan 
om in het nauw gedreven te worden. 
Je bent geneigd om je te laten over
heersen, wat niet wil zeggen dat je 
zwak bent. Je hebt een sterke sensuele 
behoefte, die je in het algemeen goed 
kunt bedwingen . 
Met Mars in het Midden van de Hemel 
k"Ullje erg gevoelsmatig handelen. Je 

•' ambities in de beroepsmatige sfeer 
zouden.energie en initiatief vru1 je 
vergen. Je kunt de gevangene zijn van 
de beweging die jezelf hebt opgericht, 
slaaf van de functies die je jezelfheetl 
toebedeeld. Als je 1uet actief bent, als 
je niet uitje schulp komt, dan huist er 
een complex in je. 

Met Jupiter in het teken van de Schor
pioen laat je je leiden door je eigen 
kleine ster. Je mikt soms op doelen 
waararu1 niemand gelooft, en het luki 
je ook nog ze te bereiken. Je kunt 
belru1gstelling hebben voor occultisme, 
voor verborgen zaken. Je bent moedig, 
en je bent even inventief als intuïtief 
van aard. 
Met Jupiter in het vierde huis voel je je 
het meest in hannonie met jezelf, als je 
je diepere wortels accepteert, en ook je 
gevoelens. Je wilt graag "iemand" 
worden enje gelooft in de middelen 
die je daartoe hebt. Bij deze stand zien 
we mensen die een andere zin geven 
aan datgene wat voortkomt uit een 
traditie. Trots is de belangrijkste val
strik met deze stand van de sterren. 

Met Saturnus in het teken van de 
Boogschutter wordt je geloof in het 
leven aan het wankelen gebracht. In 
kritieke periodes benje in staat om 
onder alle omstandighedenje geloof te 
bewaren, terwijl op plezierige mo
menten Saturnus tussenbeide kan 
komen om de boel te bederven ... Er 
kan een aspect zijn inje persoonlijk
heid dat je het leven zuur maakt, door 
je het gevoel te geven dat gelukkig zijn 
verboden is. Je moet je geloof in het 
leven zien te bewaren. Het zou heel 
goed kmmen dat je een Îlmerlijke reis 
gaat maken om tot zelfbewustzijn te 
komen. 
Met Saturnus in het vijfde huis heb je 
vaak moeite om je te ontspaimen. Je 
wilt alles op jouw mmuer doen, wat 
anderen weinig ruimte laat. Door je te 
specialiseren in een bepaalde richting 
bereikje het meeste succes in dat wat 
je doet of maak.'t. Je zoekt een vonn 
van erke!UlÎng, die het je mogelijk 

ö ' -----C:: 

maakt om je ware identiteit, die je niet 
altijd duidelijk waarneemt, bloot te 
leggen. Liefde is voor jou iets zeer 
intens en serieus. 

Met Uranus in het teken van de L~euw 
treedtje behoefte omje stmidpunten 
op te leggen aan anderen op de voor
grond. Je tracht bij voorkeur de aller
hoogste doelen te ·bereiken, en je 
streeft er naar onkwetsbaar te zijn. Met 
behulp van je intuïtie breng je ondui
delijkheden tot klaarheid, waarbij je je 
baseert op uitgangspunten die de rea
liteit nog niet kent. 
Uranus in het twaaltèle huis kanje in 
staat stellen om sociale crises op een 
andere manier te ervaren. Je komt in 
op~tand tegen het lot. P~~soonlijk leed 
brengt je er toe, vooral wanneer j..: 
vrijheid erdoor wordt aangetast, om 
jezelf heel wat vragen te stellen. Als je 
je verleden afwerpt, moet je je verant~ 
·woordelijkheid nemen. Je kunt belang
stelling hebben voor politiek, want je 
zou gr;ag de dingen willen veranderen 
die je als bedreigend ervaart voor je 
persoonlijke vrijheid. 

Met Neptunus in het teken van de 
Schorpioen zoek je naar een vonn van 
samensmelting met iets of iemand via 
je verlangens of in een "collectieve 
eenwording". Zo'n collectieve eenwor
ding vond plaats toen de hele wereld 
keek naar de eerste stappen van de 
mens op de Maan. 
Nept.i.mus in het derde huis benje erg 
fantasierijk. .Te voelt je overal snel 
thuis. Je kunt ook goed verschillende 
rollen spelen. Je bent een overtuigd 
redenaar en een goede toneelspeler. 

Met Pluto in het teken van de Maagd 
wordt de druk van de collectieve 
geestesgesteldhèid omgezet in een 
verandering van de benadering van 
werken en het venichten van diensten 
voor anderen. Mensen willen niet meer 
voor niets werken. Je specialiseert 
jezelf 
Pluto in het eerste huis duidt op een 
grondige verandering· van je persoon
lijk11eid. Je üaasten of andere mensen 
zullen je door hun houding er onge
twijfeld toe aangespoord hebben om 
jezelf te overfreffen. Op een gegeven 
moment laat ·je alles los wat nutteloos 
of oppervlakkig is en hm je je leve11 
leiden zoals je dat wilt. Je persoonhJ~
heid heelt ofwel iets beïnvloedbaars 
als je jezelf 1uet hebt gevonden 

Peveo 
December 2004. 

INGEZONDEN BRIEF 

B.:st.: r.:dacti.:: wat hed'I u dit jaar weer .:.:n 
mooie krant g.miaakt! Wij, als prot'essiond.: 
correctors die al jarenlang dit voortr.:fTdtJk 
orgaan aan een s~h.:rp.: controle ondenver
pen. vinden dat u zichzelf m.:t déz« editte 
van De Pee/strekel w.:derom heeft over
troft'en! Chapeau' Als .:ral een punt van 
negatieve kriti.:k is t.: Ie\·.:r.:n, dan is het dat 
deze voortrdldijke krant slechts e.:nmaal 
per jaaL hooguit twee k.:eL verschijnt. 
Mocht u ooit besluiten om van De Pee/stre
kel een dagblad t.: maken. dan heeft u 
tenminste al drie ahonne.:s. Nou. we wen
s.:n u hed v.:d succes hij hè! maken van de 
volgende Pee/strekel. die naar verwachting 
pas in 2006 uitkomt. Hèlg.:en b.:tek.:nt dat 
het jaar 2005 e.:n Pedstrekelkrantloospar 
wordt! 

Carnaval 
2006 - 25 februari 
2007 - 17 februari 
2008 - 02 februari · 
2009 - 21 februari 
2010 - 13 februari 

2011 - 05 maart 
2012 - 18 februari 
2013 - 10 februari 
55 jaar Peelstrekels 
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Of ge nou naar den t h 
op oc t gaat, in het café bent of 

op straat aan 't zwieren, 
· ·l< rel<enen. 

rnet carnaval )<unde op Brood & van EWlJ 

Mar nie op 't kantow 
wer .. . 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 i.s kieken we mee OJ er 

belaasting teruggehald kan worre! 

Broo~ \ w va_n Ewij_~ _ 
~ ai:c:au.ntantn: 

Gerard Bildersstraat 8 5753 DE Deurne Tel. 0493 318318 Fax 0493 316921 
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Café-Restaurant De Potdeksel 

Markt 4 Deurne 

Tel. 0493 313260 

ebonden reparatie 
oor uw trailer. 

n~ 
armt;!1'5Veld 17 
dl,:.@0 .. 4 . 9~-69 61 55 

:}..'.;: 

~ 
k ~ bereikbaar: 

tiovenNenlo 
:ffit 
'!af afslag Asten 

' htru 
~ ,., ~ 

SCHADE V REPARATIE _..;cf'"°"öNDERHOUD 

1 

1 H_Jil!lllM 
j KIETDEK.KERSBEDKIJF 

1 

-nieuwbouw. 
-renovatie. 

1

1 
-reparatie-onderhoud. 
-10 jaar gar antie. 

1 

-behandelen van dak en: 
tegen algen, mos 

! met brandvertrager 

I

l gespecialiseerd in renovatie 

Griendt"sveenseweg 66, 5753 SB Deurne I · TEL ..... 3'3516 FAX 0493-399852 

1 

200~ 
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KORPENS - V.D. BROEK 
1 

TIMMERBEDRIJF 

ITIMMERBEDRIJF 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: KOPPE. DBROEK@TREF.Nl, 

"" ' , 

VVill:>ert t<nljnenl:>urg 

HEMA DEURNE 
Gratis vergroting 20x30 

Hartenl:.>-.rgw.ag 4 .a 
C>et.e_rne - Zeilberg 
Tel 0493 - "°322088 

_ f'!":e>b_ 06 - 20"'13656"1 

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

Voor tin1rnerwerk groot of klein, 
-meet U bij' de Timmerclaasjes zijn. 

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

"'aanbie~ing is alleen . geldig in de Carnavalsweek 

Ma sta 
sporttrofeeën 
camavalsmedailles 
vanen • erelinten 
tin-artikelen 
relat18g8schenken 
en alle graveerwerken 

Leembaan 56 Tel. 0493-316051 
5753 CV Deurne Fax 0493-321531 
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IN GESPREK MET ... SJAAK OBERS 

Carnavalsoptocht. Sjaak Obers, 
wie kent hem niet! Met de voor 
hem kenmerkende 'vogeltjespet' 
was hij jarenlang niet weg te 
denken bij de jury van de kin
deroptocht, de grote optocht, de 
carnavalsmiddag op zaterdag in 
de Walsberg, het Ukke1mkken
bal en natuurlijk, maar voor ons 
wat minder interessant, als leer
kracht en directeur rnn de St. 
Gerardusschool in de Walsberg. 
Nu hij een stapje terug heeft 
gedaan, voor ons aanleiding om 
met hem eens over het verleden 
nm gedachte te wisselen. 

llo ". als een gieter 

Sjaak. inmiddels rnim met pensi
oen. is in het -l-le bestaansjaar Yan 
De Peelstrekels met een aantal 
actiYiteiten. waaronder zijn jury
hdmaatschap, gestopt. Ruim 33 
.1aar geleden werd luj geyraagd om 
pater Rompa op te Yolgen als 
Yoorzitter Yan de jury yoor de 
kinderoptocht. (Voor diegenen die 
het niet weten: De kinderoptocht 
trok Yroeger geheel apart van de 
grote optocht op maandag.) De 
jurering heeft bijna altijd plaatsge
vonden in de daarvoor vastgestelde 
yerschillende categorieën: oYeri
gens dezelfde als bij de grote op
tocht Deze jury bestond in die tijd 
Yoornamelijk uit oudere jeugd. 
Later aangernld met enkele oude
ren. 

Voorzitter 
Als geyoJg yan enerzijds minder 
belangstellmg yan de deelnemende 
kinderen en anderzijds de publieke 
belangstellmg \\·erd m oYerlcg met 
De Peel strekels en de JU~ van de 
grote optoch1 besloten de kmder
optocht in de grote optocht te laten 
opgaan. Gehoopt werd op die 
manier de deel.name te stimuleren. 
Volop publieke belangstelling was 
daardoor vanzelfsprekend ~aast 
het feit dat de kinderen yoorop 
\Yerden geplaatst. bleef de aparte 
ju~· bestaan. Van heyerlee gmgen 
beide ju~" s samen vergaderen Als 

evol h.iefYan werd SJaak bij het 

vertrek van de voorzitter val1 de 
grote optocht. Theo yan den Ac
ker_ voorzitter van de jury~ 1 

zijn 
beide jury· s geïntegreerd. it was 
circa 10 jaar gèleden. Opva !end 
Yindt Sjaak het feit. dat Yoor deel
name aan de kinderoptocht vanuit 
de Stichting De Peelstrekels en de 
basisscholen steeds meer moeite is 
gedaan, er toch kennelijk een ta
nende belangstelling is. Van de 
andere kant is er vanuit de Wals
berg een toenemende belangstel
ling, wellicht veroorzaakt door het 
feit, dat enkele enthousiaste ouders 
al jarenlang kans zien met een 
groep kinderen succesvol aan de 
optocht deel te nemen. 

Kindermiddag Walsberg 
Sjaak weet het met meer precies, 
maar het zal ruim .io jaar geleden 
zijn dat hij. samen met juffrouw 
Net Hubens, op de 
St. Gerardusschool begonnerl is met 
een carnavalsviering met de 
school. Aanvankelijk kleinschalig, 
groeide(vooral na het bezit van een 
gymzaal) de Carnavalsviering op 
vrijdag uit tot een feest voor de 
gehele school. In de loop va;n de 
tijd werd de belangstelling voor 
het Carnavalsfeest van ouders en 
oma· s en opa· s steeds groter en 
werd een kindermiddag op zater
dag georganiseerd. In het begin 
trok een optocht door de wijk naar 

1 zaal Van de Putten. soms ook naar 
een grote tent aldaar. Deze stond er 
in verband met de organisatie van 
het vermaarde Boerenbal op voor
afgaande donderdagavond. Utein-

Kiepen mi kop 

delijk is voor het kinderbal uitge-
. weken naar het Gerardushuis, waar 
tot op heden een kinderbal wordt 
gehouden, nu georganiseerd door 
de Ouderraad van de school. De 
verkiezing van de Prins of Prinses 
(Ja, zo geëmancipeerd zijn ze in de 
Walsberg) was en is nog steeds een 
spannende aangelegenheid in de 
St.Gerardusschool. Een kandidaat 
voor Prins of Prinses kan alleen 
een leerling van groep 8 (vroeger 
6e klas) zijn. De leden van de Raad 
van Elf en de Vorst(in) komen uit 
de groep 6, 7 of 8 (vroeger klas 4, 
5 of 6). Dit zijn naast groep 5 ook 
de leerlingen die uit de kandida
tenlijsten mogen kiezen. Op deze 
manier worden de leerlingen weg
wijs gemaakt in een democratisch 
proces van kiezen en gekozen 
worden. Dit betekent ook dat de 
kandidaten zichzelf mogen pro
moten. Het bekendmaken van de 
uitslag is een spannende gebeurte
nis. Aan het bekendmaken en de 
de wijze waarop wordt veel aan
dacht geschonken. Dit om negatie
ve effecten te voorkomen. In al die 
jaren heeft Sjaak nog niet meege
maakt, dat een kandidaat geen 
enkele stem heeft gehad. Dit bete
kende ook dat er altijd een Prins of 
Prinses werd gekozen die bij de 

medeleerlingen goed lag. Aardig is 
het te weten dat in het verleden 
ook een Prinsenmis werd gehou
den. Met name pastor Hein Tops 
had zich daar toen sterk voor ge
maakt. Door allerlei omstandighe
den is deze mis de laatste jaren in 
de vergetelheid geraakt. De kle
ding van de leden van de Raad van 
Elf, de Vorst(in) en de Prins of 
Prinses werd gemaakt door een 
ouder en de aanschaf werd bekos
tigd door een sponsor. 

Ukkepukken bal 
Voor diegenen die het nog niet 
wisten, Sjaak Obers is één van de 
oprichters van het jeugdorkest van 
de Koninklijke Hanuonie Deurne .. 
Hij had daardoor een nauwe band 
met dirigent Dirk Koster en toen 
deze hem vroeg om het Ukkepuk
.kenbal te presenteren, kon hij 
natuurlijk geen ·nee' zeggen .. Het 
Ukkepukkenbal werd en wordt 
druk bezocht. Om de kleintjes in 
het zonnetje te zetten, riep hij 

Ron! De Broodjes.' 

telkens groepjes gelijk verklede 
kinderen op het podimu en dezen 
mochten zich dan laten zien. Van
zelfsprekend probeerde hij de 
ouders en vooral de Prins, Prinses. 
Vorst en de leden van de Raad vap 
Elf van De Peelstrekels erbij te 
betrekken. Hij vindt dit belangrijk 
omdat ook de kinderen recht heb
ben op hun aandacht. Dit is overi
gens nooit een probleem hoor. 

Tot slot 
Aan alle Carnavalsjaren heeft 
Sjaak mooie herinneringen over
gehouden. Met name door de toe
nemende inzet en promotie van de 
Optochtcommissie maar ook van 
het bestuur van Stichting De Peel
strekels is er aan de weg getim
merd. De kwaliteit van de optocht 
is de laatste jaren toegenomen. 
Ook achter de aanpak rond het 
drankgebruik schaarde hij zich 
volledig. Sjaak werd voor al zijn 
werkzarunheden in 1988 Strekel 
van het Jaar en in 1997 Ere
Hosbengel. Bij zijn afscheid ont
ving hij een oorkonde en een 
prachtige medaille. Sjaak denkt 
terug aan een fijne tijd, waarin 
samenwerking en goede sfeer 
voorop stonden. Hij hoopt dat de 
carnavalsviering daaraan een bij
drage zal blijven leveren. Sjaak. 
bedankt voor alles en vooral voor 
het fijne gesprek. 

Ondersteboven van carnm,al 

Bord vur de kop? 
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.-lchterste rij v.l.n.r. Aliny Geurts, Piet Jansen, Gerard Geurts, Kees w4ns. A1artien van de Kimmenade, Piet 
Manens . .fozefHendriks, Tiny Werts. Zittend v.l.n.r. Elly van de Kimme,nade, Anny Nomven, Grada Hoeben, 
en (dam1 1 001~ Afien Toonders-van Goch, Riek Jansen, Tonnie Martens, Gon Hendriks. 

1 
Lovende woorden (kranten)knipsels. De tentoonstel

ling gaf een aardig beeld en liet 
Ter gelegenheid nn het 22-jarig 
bestaan hielden De Zultkoppen 
01> vrijdag, 13 februari 2004 een 
rece1>tie in hun Residentie "Hotel 
Stationszicht". Dat De Zultkop
pen aan de carnavalsviering in 
Deurne en met name in het Peel
strekelrijk een bijdrage leveren 
werd tijdens die receptie duide
lijk. Dit bleek uit zowel de be
langstelling als de aangeboden 
geschenken. 

Naast veel lovende woorden wer
den ook geschenken aangeboden. 
De Zultkoppen zijn de gevers 
daarvoor zeer erkentelijk. De ge
schenken varieerden van een zelf 
gemaakte felicitatiekaart tot echte 
varkenskoppen toe. Prins Peter I en 
Prinses C01mie bleven niet achter 
en reikten alle leden van De Zult
koppen een prinselijke onderschei
ding uit. Een onbekende sponsor 
stelde aan elk lid een verzilverd 
varkenskopje beschikbaar. Del Ie 
Biels. Cor van Laarhoven. over
handigde deze. De Zultkoppen zijn 
zeer in hun schik met dit kleinood 
en bedanken de sponsor voor deze 
geste. 

zien dat De Zultkoppen het niet 
alleen bij het carnavaleske houden. . · 

Naast de velen die De Zultkoppen 
een goed hart toedragen werd de 
receptie ook bezocht door De Biel
zen. De Peelstrekels. enkele muzi
kanten van het imniddels ontbon
den Krèk Goe. De Hosbengels, De 
Heikneuters. de Sjaaltjus club. De 
Volhouwers en de PRICie met hun 
Nötjes. 

D'N 
OPSTEKER 

Ter gelegenheid \'an het 22-jarig 
bestaan was er voor De Zultkop-
1>en op nijdag, 13 februari 2004 
een rece1>tie in hun Residentie 
'Hotel Stationszicht'. Een van de 
' 'errassingen van deze avond was 
het door de PR/Cie van Stichting 
De Peelstrekels toekennen van 
D'n Opsteker 2004 aan De Zult
koppen. 

Tot nu toe was dit kleinood voor
bestemd voor personen die zich 
met name ten behoeve van De 

Overzichtstentoonstelling 
Ook was er een overzichtstentoon
stelling van de afgelopen 22-jaar. 
Deze bestond mt fotomateriaal en 

Peelstrekels verdienstelijk hadden 
gemaakt. Hiervan werd voor liet 
eerst in de geschiedenis van de 
PR/Cie van afgeweken en werd de 
onderscheiding toegekend aan een 
groep. De PR/Cie was. overigens 
bij acclamatie, van mening dat De 
Zultkoppen 22-jaar geleden aan de 
carnavalsviering een ex1ra din~en
sie had toegevoegd. Oorspronke
lijk op carnavalsdinsdag met 
krentemnik en later ook banenbil
len en zult. Maar ook elf jaar gele
den 'met het instellen van de onder
scheiding D'n Biels. Omdat De 
Zultkoppen daarin ook steeds als 
groep hebben gefunctioneerd, kon 
het naar hun mening niet and~rs 
dan D · n Opsteker aan de gehele 

. 1 

Varkenskopje 
Vanaf het 22-jarig bestaan bestaat 
voor iedereen de mogelijkheid om 
een kleinere uitgave van dit va.r-
. kenskopje te kopen. Van deze 
mogelijkheid werd al druk gebruik 
gemaakt. Aan het einde van de 
receptie sprak voorzitter, Piet Jan
sen, een dankwoord en was er tot 
in de kleine uurtjes nog een gezel
lig samenzijn onder de muzikale 
klanken van het Vrije Tijds Orkest 
(VTO). 

De Zultkoppen kunnen terugzien 
op een zeer geslaagd 22-jarig ju
bileum. Op naar de 3 3. 

groep toe te kennen. 

Verrast 
Zowel door de verraste Zultkop-

j pen, als door het in grote getale 
aanwezige publiek werd deze on
derscheiding gewaardeerd. Het 
geeft De Zultkoppen in ieder geval 
een stimulans om op de ingeslagen 
weg voort te gaan. H~t kostbare 
kleinood werd door de voorzitter 
van de PRJCie, Leon van Osch, op 
de revers van de voorzitter, Piet 
Jansen, gespeld. 

· PRICie hartelijk dank voor D'n 
Opsteker 2004. 

De Zultkoppen. 

r·········································"·······················································································-···············-··-···············································1 

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 Irsel Deurne 
2003: Geurt van Esseveldt Helenaveen 

2004: Gerard Daandels Deurne 
2005:? 

;." ... " .... " .. "." ........................................ ".""." .. "." ................................ "." .. "." .. " ....... """ ...................•.................................... " ..... : 
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D'N BIEtS & DE 

Ja, dat is nou het nadeel van een 
onderscheiding. Een stukje 
schrijven. En het begon zo leuk. 
Nou ja, leuk? Th ben dus gewoon 
Yoor de gek gehouden door men
sen waar ik het niet van ver
wacht. Mensen die ik zelfs ver-
trouw! 

Komt Willem van der Sman: "Ik 
weet dat je het druk hebt. maar kun 
je op zaterdag voor Carnaval niet 
een keer de nieuwe Biels bekend 
maken. Die mensen zijn echte 
Carnavalsmensen en hebben een 
eigen manier van CarnaYal , ·ieren. 
Het is voor de 11" keer dat d·n 
Biels wordt uitgereikt en "De 
Zultkoppen" zouden gaarne zien. 
dat de burgemeester die komt 
uitreiken ". 

D'n Biels geeft de binding aanl "En het is voor mij een eer en een 
tussen "De Zultkoppen". Hotel_ genoegen dat ik D'n Biels 2004 
"Stationszichf' en het spoor. Wel, mag uitreiken aan burgemeester 
dat is alvast bijzonder. Daar is in Daandels". Ik zie allerlei vriende-
ieder geval over nagedacht. lijke glimlachjes en weet dat ze me 
Dat van die krentenmik? Dat zie ik deze keer echt te pakken hebben. 
ook wel zitten. En wetende da ~ Ik ben de nieuwe Biels. D'n Biels 
Jozef Hendriks en zijn vrouw <Gon 2004. Waaraan heb ik dat nou toch 
goed kunnen koken. zie ik ro ~ ge- te danken? 
brood met zult en hanenbillen r1 
helemaal voor me. Best leuk? Trots! 

1 

Eigenlijk vind ik het best leuk dat 
21februari2004 . . ik gekozen ben. Wat zeg ik? Ik ben 
Wel, het is 21 februan 200-l . s er trots op. Ik ben D'n Biels 2004. 
Middags het "Sleutel afhalen" !door De 11 • Biels. Dat is echt bijzonder. 
7 prinsen op de Markt voor het Iedereen vindt het bijzonder. Er 
gemeentehuis. Het loopt perfe9t. volgt een spontane receptie en het 
De jeugdprinsen en jeugdprin_sf s- is echt gezellig bij Jozef en Gon. 
sen zijn een succes. Iedereen is Toen we thuiskwamen kon Paula · 

• . 1 
tevreden. De comm1ss1e van v00r- toch niet laten om met een fijnzin-
bereiding hee4 goed haar bestJ nig glimlachje op te merken dat ik 
gedaan. nu eens op een nette manier te 
Nu vanavond nog het uitreike van pakken was genomen. 
D'n Biels en we zijn echt beg9n
nen met Carnaval 200-l. Als we in 
de auto zitten. op weg naar Stati
onszicht, vraagt mijn echtgen9te 
Paula aan ""ie ik D'n Biels moet 
uitreiken. Ik vertel haar, dat iklhet 
ook nog niet weet, maar dat h ~ t 

vermoedehJk Piet Krekels won!lt. 
Daarop zegt Paula: "Dat vind ik 
noµ echt leuk voor Piet. Ik gun het 
hem van harte". 

Piet? j 
We gaan naar binnen, schudde ~ 
handen en drinken een glas. Ver
volgens neemt ceremoniemeester 
Gerard Geurts de microfoon e~ 
kondigt aan dat Geurt van Esse-
veldt, D'n Biels 2003, iedereen 

Natuurlijk deden we mee met de 
krentemnik en met het roggebrood 
met zult en de hanenbillen. 

En om terug te komen op het be
gin? 

Biels 2005 

Fenomeen Zultko1>pen welkom zal heten. Ik kijk nog even 

Nu moet ik dus een stukje schrij
ven voor de Carnavalskrant. Wel, 
als ik het zo zie ben ik al een heel 
eind. Dan moet ik natuurlijk ook 
op 5 februari D'n Biels 2005 uit
reiken. Ik moet toch eens kijken of 
ik daar een list voor kan verzinnen. 
Hoewel, alles is nu al bekend. Dus 
het zal niet gemakkelijk worden. 
En de activiteiten en cie sfeer bij 
'·De Zultkoppen"? Ik kijk daa 
eigenlijk best een beetje naar uit. 

Ik vind het eigenlijk best wel leuk waar Piet Krekels zit en zie dat 
en ben ook een beetje benieuwd alles goed is. Peter Maas komt look 
naar het fenomeen "De Zultkop- nog binnen. Zultkoppen bedankt. Ik zal d'n 11• 
pen". Het schijnt dat Gerard Geurts Wat kan die Van Esseveldt praten Biels, D'n Biels 2004 steeds met 
daar een vinger in de pap heeft. zeg. En dat alleen voor een wel- genoegen dragen als ik Carnaval 
Natuurlijk vraag ik hier en daar kom. Wat vertelt die nou weer. Het ga vieren. 
naar de achtergronden en bijzon- recht van de ouwe Biels is dat hij 

D'n Biels 2004 derheden. Bovendien ben ik ook in D'n Biels_ mag uitreiken~ Dfn 
de voorgaande jaren op Carnavals- meuwe Biels. Waar haalt ie het 
zaterdagavond enkele keren bij vandaan zeg. Die weet nog niet J G M D d 1 

1 ••• aan es 
Jozef en Gon ge~\:eest : het was er eens dat ik hier kom om D 'n B!. els 
altijd heel gezelhg. uit te reiken. 

Krentenmik vo~rtaan van 
Gebackerij Jacobs 

Twintig jaar werd de kren
tenmik voor i>e Zultkoppen 
op carnavalsdinsdag geba k
ken door Piet Verhuizen en 
Piet van de Mortel 
in Bakkerij van de ~ lo rt e l 

1 . 

aan de . lolenstraat. In h et~ 
laatste jaar (2003) werd de 
krentenmik bij Bakkerij v n 
de Mortel, Piet van de :\lortel 

w_as inmiddels overleden, gr 
bakken door het per-oneel. In 

de loop van dat jaar werd 
bekend, dat de bakkerij per 1 
januari 2004 ging sluiten. 

De Zultkoppen wilden hun 
traditie op carnavalsdinsdag 

..-NTENMIK 

graag voortzetten en gingen op 
zoek naar een.nieuwe bakker. 
Nico Jacobs van Gebackerij 
Jacobs werd benaderd en die 
toonde zich bereid daar mede
werking aan te verlenen. En dus 
togen De Zultkoppen, De Biel
zen en andere genodigden op 
carnavalsdinsdag 2004 onder 
muzikale begeleiding van 
Bloast Urn Op naar het nieuwe 
adres. Daar lag de eerste kren
tenmik van Gebackerij Jacobs 
te pronken. 

In het bijzijn van Omroep Bra
bant droeg Mien Toonders -

van Goch haar gedicht voor en 

liet Bloast Urn Op van zich 
horen. Het gezelschap ging 
daarna naar de residentie van 
De Zultkoppen Hotel Stations
zicht. De l le Biels, Gerard 
Daandels (burgemeester van 
Deurne) en Prins Peter d'n Vur
ste sneden de krentenmik aan. 
De mik ,•.-as heerlijk, evenals 
het roggebrood met zult en de 
hanenbillen. 

Gebackerij Jacobs, dank van De 
Zultkoppen en alle overige 
gasten. Zij hopen nog vele jaren 
te mogen geriieten. 

Dl ZUt.'l'KOfflN REIK.IN Dl 12e 8111.S Ul'I' 

Vanaf 1994 reiken "De Zultkoppen" jaarlijks de onderscheiding 
D'n Biels uit. In 2005 gebeurt dit dus voor de 12e keer. D'n 
Biels geeft de binding aan tussen De Zultkoppen, Hotel Stati
onszicht en het spoor. Bij een symbolische vertaling kan worden 
ged·acht aan ondersteunen, dragen van lasten, onderdeel van een 
netwerk of het gaan in verschillende richtingen. Belangrijk voor 
verdere ontplooiing en niet te vergeten het maatschappelijk
economisch functioneren. Ook is er ook ruimte voor een 
"dwarsligger". 

De symbolische betekenis en enkele andere vastgestelde voorwaarden zijn 
voor ·'De Zultkoppen" van belang voor de keuze aan wie deze onderschei
ding wordt toegekend. Het wonen binnen de grenzen van de gemeente 
Deurne is een voor\vaarde. Inmiddels traditiegetrouw vindt de uitreiking 
van D'n Biels plaats op Carnavalszaterdag tussen 21 .30 en 22.00 uur in de 
Residentie van De Zultkoppen, Hotel Stationszicht. 

De heer Gerard Daandels, D'n.Biels 2004, zal de 12e Biels uitreiken. Het 
spreekt vanzelf dat op Carnavalsdinsdag de traditie van krentenmik, rogge
brood met zult en hanenbillen wordt voortgezet. De krentenmik wordt in 
de Residentie aangesneden door D'n Biels 2005 en de nieuwe Prins van 
het Peelstrekelrijk. Op carnavalszaterdag, 5 februari 2005 bent u vanaf ca. 
21 .00 uur en op carnavalsdinsdag bent u vanaf 11 .30 uur uitgenodigd. De 
Zultkoppen heten u dan van harte welkom en raden u beslist aan dit eens 
mee te maken. Ook kunt u dan een verzilverd varkenskopje kopen. 

Tot ziens. 

43 



De Pee/strekel 2005; een uitgave van es de Peelstrekels.DEURNE. WWW.PEELSTREKELS.NL .22 Jaar Rozenmóndeg / 33 jaar Prinsengarde 

Café - Zaal ·- ·Catering 
v.d. Putten 

Uw verjaardag of feest 
Zonder zorgen laat het 

Catering 
v.d. Putten bezorgen 

Info: Catering v.d. Putten 0493 312558 

CARNAVAL 

t 

TUINCENTRUM 
HOVENIERSBEDRIJF 

DEIJNDEN 
TUINARCHITEKTUUR .... 

AANLEG ~ 
ONDERHOUD 

Langstraat 142 • 5754 PB Deurne 

e"v.enct 
Hove NIER 

"--" 

Telefoon 0493-323133 / Fax 0493-322029 

VAN DER·BURGT BOUW BV 
www.burgtbouw.nl 

HENDRIK MESDAGSTRAAT 6 DEURNE TEL 049'3 - 315050 

I 11 Il '' 11 ,, 

Bakkerij van Ham 
Markt 11 Deurne 

0493 14498 
info@bakkerijvanham.nl 

·• 
kapsalon 

" HJppy Ha i r" : ' 
voor jong en oud 

c.r Ingrid van Bakel 
T rimpertstraat 1 2 

5752 AN Deurne Walsberg 
Telefoon 0493- 32 33 27 

VVR VNNE Sl<ON 
GEl<NIPTE /(OP! 

.Heuvelstraat 13 Deurne 0493-312909 

ALLES OP·VOORRAAD ! 

www.mand~rs-rijwielhande _ l.nl 

' 

~~ Stationsstraat 108 
si . Deurne 312354 

··-·····-·········-

Levering en montage van: 

- geïsoleerde garage- & 
bedrijfsdeuren 

- deuraandrijvingen 
- branddeuren 

- snelloopdeuren 
-enz .... 

/--
1Aldenzee 

GARAGE· & BEDRIJFSDEUREN 

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

Montage Serv ice Onderhoud 

- ~~arketing 

~~ter net 

~nternet-marketing 

~QuipR~ . : ' "' '"PP O" 
Sjoerd Aldenne 

06203203 03 
Wallsteijndreef 26 
5709 RT Helmond 

T0492 - SS 6476 
info@quippe.nl 
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·*CLUB*VAN*100*· 
De Peelstrekels organiseren, zoals 
u in deze krant kunt vaststellen, tal 
van actiYiteiten rond de carnaval. 
Iedereen denkt dan aan de optocht 
en de feesten voor en tijdens de 
carnaYal. maar De Peelstrekels 
doen veel meer. Zo maken zij car
nayalsactiviteiten mogelijk voor 

. mensen die nonnaal niets van de 
carnaval zouden merken, zoals 
zieken. bejaarden en gehandicap
ten. En ik denk dat iedereen in 
Deurne. of je nou wel of geen car
naval viert. dat bijzonder in onze 
carnarnlsyereniging waardeert. Zij 
vieren niet alleen hun eigen feestje, 
maar zorgen eryoor dat iedereen 
die dat wil iets Yan het carnaYals
feest kan proeven. Dat daaraan de 
nodige kosten Yerbonden zijn is 
duidelijk. 

De Club van 100 spant zich in de 
carnavalsvereniging financieel te 
ondersteunen. Ieder j'aar weer 
brengt een grote groep mensen een 
mooi bedrag bij elkaar, waarmee 
het mogelijk wordt gemaakt dat De 
Peelstrekels hun activiteiten kun
nen uitvoeren. Graag wil ik al deze 
mensen bedanken. Zij denken met 
carnaval niet alleen aan hun eigen 
plezier. maar gunnen ook anderen 
dat zij in het carnavalsfeest delen. 

Graag wens ik u een geweldig car
navalsfeest toe. 

1 . 

t.ID WORDEN · 
t 

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

Als u lid wordt van de Club van 100, onn•angt u, na betaling van€ 15,-- ·(of méér), een pasje waar
mee u zowel voor het Klotgemul als Gala 2 kaartjes kunt kopen in de voorverkoop. Voor het Klot
gemul ontvangt u bo,•endien korting. 
Er is ook een mogelijkheid om Begunstiger(€ 50,-), dan wel Ere-begunstiger(€ 115,-) te worden. U 
onn•angt dan 2 respectievelijk 4 pasjes (tb. 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. 
f · 

Indien u hier belangstelling voor heeft, neem dan contact op met Marian Brood, Reeksenakker 4, te 
Deurne (tel. 320934). 1 

Voorts wordt vanaf 2005 aan bedrijven de mogelijkheid geboden om Sponsor te worden 
(€ 250,-). De voonvaarden en voorrechten kunt u bevragen bij Michiel Dankers, Twan van Doorne, 
Ton Aarts en Marian Brood. 

JOCUS 
Van de medicijnen van het leven hebben wij geen bijsluiter. 
(Rob Muts) 

l ·, 
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' ERE-BEGUNSTIGERS 
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Hr. M.P.J.H. van Doorne 
E-Tech Management 
Hr. J.J.A. Hohmann 

Spiegel Reclamestudio B.V. 

BEGUNSTIGERS 

Hr. G.H.J.M. Achterberg 
Louis Aldenzee Montage 

Hr. M.G.J. Arons 
Cor van Bakel VOF 

Hr. J.H. Bekkers 
Hr. M.C. v.d. Broek 
Lendert Coppens 

Timmerwerken 
Hr. J.G.M. Daandels 

Hr. M.P. Dankers 
Hr. H.J.M.M. van Doorne 

Hr. J.S.M. van Driel 
D.T.K.C. Beheer B.V. 

Dijkma B.V. 
Hr. A.L.J. v.d. Einden 

Familie Eltink 
Miny & Gerard Geurts 
Hr. C.G.Th. van Goch 
Hr. C.T.J.E. van Goch 

Hr. J.H.5.H.M. van Gulick 
Bakkerij van Ham 
Advocatenkantoor 

Henselmans 
Hr. J.H. Hoeben 
Hr. P.H. Hoeben 

Bakkerij Nico Jacobs B.V. 
Hr. A.A. Kanters 

Timmerbedrijf Koppens & 
v.d. Broek 

Kuijpers Installaties 
B.V, Kledingmagazijnen 
Lichteveld-van Deursen 

Hr. G.J.P.M. Lutters 
Hr. J.G. Megens 

Movico BV 
Hr. M.G.A, Philips 

Klussenbedrijf Snelle Henkie 
Frans en Nelly Strijbosch 
Erven Dhr. J.A. Swinkels 
Swinkels Assurantie en 

Makelaarskantoor 
Terbeek Deurne B.V. 
Hr. F.H.J. van Tilburg 
Bakkerij Vedder B.V. 

Hr. L.W.H. Verdonschot 
Hr. H.P.M. Verhaegh 

Hr. K.H. Weerts 
Hr. G.M. v.d. Weijer 
Cis en Jan Welten 

't Wijnhuis 
Zanzi-bar 

Als je als klein hulpeloos wezentje wordtgeboren, heb je er gelukkig 
nog geen weet van wat je zoal te wachten staat. Onder ons zijn er die 
op het einde van hun leven (bijna) geen medicijnen hebben g'!bruikt. 
Ook z~in er die regelmatig op medicijnen waren aangewezen en er 
zijn er die voor een apotheek niet behoefden onder te doen. Het 
spreekt eigenlijk haast vanzelf dat geen gebruik de voorkeur verdient 
en de l e keuze zou zijn. 

L ________________ ~ 

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

! SPONSORS CLUB VAN 100 ! 
1 1 

- Alverna Deurne B.V. 
- Brood & Van Ewijk Accountanrs 

- Van der Burgt Bouw B.V. 
- Dima SMT Systems NL B.V. 

Gebr. van Doorne Aannemersbedrijf 
- BouwCenter Van Hoppe 

- Geerden Tineke Jansen 
- Aannemersbedrijf Kusters Deurne B.V. 

- Leverdo Produkten B.V. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- Veevoederhandel v.d. Steijn Deurne B)J. : 
1 1 

--------~-~~~~~-~a~-~~u-~~~~~~~~e_n_~ ] ~_! 

Ieder van ons is wel bekend met gebruiksaanwijzingen van 
toestellen. apparaten en dergelijke. Ook zijn we wel bekend met 
bijsluiters van onze medicijnen. We weten dus waar we het over 
hebben. Daarnaast zijn veel van onze wegen door het leven min of 
meer uitgestippeld. Denk maar aan het naar school gaan, de 
wer:kzame periode. de periode van de oude dag. Je zou bijna kunnen 
zeggen: "Alles is uitgestippeld." Mij lijkt dat dat niet waar is of 
hoeft te zijn. 

Natuurlijk weten we niet waar en in welk gezin we opgroeien, waar 
en met wie en op welke wijze wij onze werkzame periode in"1.Illen. 
Laat staan dat 'we weten waar en met wie en.op welke wijze wij aan 
onze oude dag invulling geven. Dat is al heel wat, en dan weten we 
nog niet hoc we onze vrije tijd invullen. Wordt dat alleen deelnemen 
aan het sociale leven? Wordt dat een combinatie van beiden? Wordt 
dat werken. werken en nog eens werken? Wordt dat alleen maar 
genieten van de geneugten? Worden we egoïstisch en denken we 
alleen maar aan ons zelf? Hebben we ook oog voor ons gezin, 
familie. vrienden. bekenden, buren, enfin noem maar op? Of 
proberen we een goede mix van dat alles te vinden? 

Wat mij betreft kan ik alleen maar zeggen, maak iets van je leven in 
een goede mix en neem de medicijnen die het leven brengen. Geniet 
van de mooie dingen die er zijn, worden georganiseerd of je in de 
schoot worden geworpen. Ook de minder prettige momenten maken 
daar deel van uit. Het is maar goed ook dat we een flink stuk van ons 
leven zonder bijsluiter mûeten en kunnen doorbrengen. 
Vanzelfsprekend geldt dat ook voor een carnaval en geniet ervan. 

Tot ziens bij Carnaval 2005. 
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Zit uw netwerk in de frot? 
HaLenson trekt U uit de put! 
a 
L 
e 
n 
s 
0 
n ~

1 
. ~ · ---- Korhoender 50 

. • 5754 DA Deurne 
1 Tel: 0493-319704 Fax: 0493-316942 

v'Novell® 
Support & systeembeheer 

v'Microsoft® 
Windows 2000 MCSE 

v'Dealer 
:>tark Texel® software 

'L --·-- -- __ _, 

liiii·~ . 
n, " , ; , ,~~~·~''' "i" " 

Stati11nsstrna1 M , 5751 1 !11 Deurne Telefoon 0493-312503 

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

. [ Voor al uw , electrisc/ie apparaten en service J 
CAR CLEANING DEURNE 
ook voor deuk- en krasverwijdering 
ROUL VAN DEN HEUVEL 

. 
t 
e 

Ne 'strikkel há krek wá te veul leut 
En war dan ók goe de pineut 
Hai kós gelukkig z'n zurreg·overfoaten 
An Henselmans Ad11ocoaten 

Derpsestraat 1 c 
5751 KA Deurne 
tel 0493-317827 

Postbus 128 
5750 AE Deurne 
fax 0493-310465 

...... 

" 

PRESS 

A FTER-PRESS 

DRUKKERIJ 
KEIJZERS 
DEURNE 

' . 0UD.E LiESSELSEWEG 25 - 5751 WN DEURNE 

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

SLAGERIJ F. BOUWMANS 

Barbecue en gourmet specialist 

St. Jozefstraat 24c 0493 312317 

Autobe.drijf 

. Verkoop gebruikte. ~n 
nieuwe auto's 
Onderhoud en repara
tie alle merken 
Gespecialiseerd in . 
VW, Audi, Seçit en 
lichte bedrijfswagens , 

Cor flan Bree 
Dukaat 12 
5751 PW Deurne 
Tel. 0493-316126 

Autoverhuurbedrijf 

Verhuur personen- en . 
lichte bedrijfswagens 1 

Verhuur UJinterbanden 1 
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·DAG VAN 'T PERDJE XV 
1 • ' 

Ik zit net te lèze over di~jen Bonfire, wör ze 'n standbild vur an 't moake zin. 
Haaj sti öp twèje bèjen, die änder kan iê nie omhög kriejge scWjnbaar .... · 
Mer ikke wel dè j ·is zeker. as ik hiejr in ininne Leis~lse stal nör boite kiejk, dan heb ik wel zéuve pöit nodig, 
anders val ik d'n hillen dag van verbazing steeds plat, en dè kan ik as perd nie hebbe. 
Trouwes, wömm moake ze van meen gin bild ... .ik denk toch al minstes vijftienjaore mee an de vuroitgang 
van die kepèL die naw ök wir unne nèjen Erenhosbengel hebbe angewizze . . . ik geleuf d 'n 42- e alwir. 
Ik ben mèr · n klèn perd. hoeft nie veul köper op, tel oit uwwe ~i nst .. · · · 
En dan te wete dè iemes oit Leisel die alles tigge Deurze zi... . . .... . dör zö toch gaawd urnheen moete of nie 
soms .. 
Mèr goe, terug nör diejen ErehosbengeL ik kan ·r ök niks aan doewe. 
Ik };eet dè ut ,·~rèkk~s - ~~1o _ eilijk waar · J · 

--wie zalle we s kteJZe ?zeen ze. . 
' . 

En dan, weet ik. dan kiekte ge roond, en dan ziede ge iemes mi ·n moj jeske .. . en dè velt op . .. en dan 
denkte ge nao. en dan deukte ge . · . hi die ooit iets gedoa __ . en dan deukte ge ... verèk, dè jis ie .. 
Marius \,·an Deurze . .... .. die fotegraaf . dien inne mi dien bril en dè apperaat veur zeen neus. 
Dien inne die nooit iets van de Cameval zie, umdè fr steeds iets veur zin oage 

~~~~ordt ut. j · . · · 
Vur de kepèl schijnt ie veul werd te zin .... haaj schiet ze steeds as zeur gin erg in hebbe .. 
HaaJ makt de foto· s van de Cameval en dörum lupt ie ök steeds in de weeg. 
Marius 1s d'r verschrikkelijk veul m1 b1zz1g, haaJ is dörum ök ~eu rz1tter van de club Optika, önzin 

trouwes haa.1 lèrt aander hoe ze ök m de weeg moete laope ·1· 
Waru1en onzm . " 
Mèr Ja, toen haaJ geridderd moes wörre, w~ar ie nog in functie an Prms Peter en lmaJ wier naw geroewpe 
um baaJ de Hosbengels te zm 
Dè snapte Marius nie. mèr Vorst Henme, dien deugniet , zi , è Manus · · -
binnen ·n uujr terug moes zin. [ 
Vorst Hennie zaat ök in 't complot ... die trekt vur een grapje zeen schouwers nie omhög zoas gellie 
warschijnlijk wel \\·it. sinds dien dinsdig. 1-.-
Saome mi de Hosbengels en anvenvante artikele liep Marius silleneurig mee mi de stoet, mèr goandeweg 
begösse zeen ugskes te glundere. want haaj 7..aag zin aige hoiskf en toen begreep haaj ut. 
· s Middigs waar haaj nog thuis gewist en zaag de hoiskammer zowa lig. . . 
G_elukkig zi zee~1 \Touw dè ·r nog eikes moeze worre gegète el dörum han ze de mubbels, die ware 
ne.1t ......... "a ,. erzet. 
In 'thuis waar 't gezellig. Marius verèkkes onder d ' n indruk. . 
De lange Wim ha nog op ~ · n. bas ge_spuld en v 'n Ham, minnen 

1
opvolger, kreeg nog 'n 

ondersche1dmg." .naw ". de tie · r mer gelukkig im 1s ". die stI~erd. 
In het Ven·olg \\'ier alles nog · s overgedoan ... en zelfs d · n burgemister waar ur. 
Haaj wier ök nog oitgenodigd um op de troom te sloan ... naw, de jis zeen vak, dus die kans die greep ie mi 
bèJe haand an. l 
Groat verschil waar. de tie dizze kèjer steeds precies op tijd slbf eg'. .. 
Het gi hum ök ut bèste af as ie zeen sluttels hi afgedragge. 
Ik heb gebeurd dè ut nog druk waar in Het Vervolg. mèr in het 

vervolg-kan ut meen niks mir schille wa ur in Deurze 
gebeurt. 
Die Hosbengels gön ök al nör Eindhove .. en ik ben zo onderhand 
toe an meen reust. , ·ijftien jaor laang is langzat misschien. 
Ik weet nie of ik ·r volgend joar nog ben, ze willen 'r hiejr ·n 
camping'van maoke .. 
Misschien. en dè zö skön zin. ziede ge me nog unne kèjer in 
brons .. 
op de Mert.. en op viejr bèjn .. 
Start mèr een actie " .. " . _ .1k z1ej ·r nör oit " . 

Gorimnnmer 11 J 1 2005 · t nv "'t beste Perd-0p de Mere 

JANET 

{ 

1 

f 

1a11 
HOS.EN&Et,S-

1. Maria van Hoek 1971 
2. Cor K.:.:r.:n 1971 
3. Harrie Kuyp.:rs 1971 
4. Jan Lichtevèld 1971 
5. Willie Kn i jne~burgt 1972 
6. André Schiks t 1972 
7. Hub van Doorn.: t 1973 
8. Dirk Ko;ter 1973 
9. Gijs v.d. Broek t 1974 
10.Willi.: Ho.:berg.:n 1974 
11.Rie Koster 1974 

12.Henk Seuren 1974 
13..K.:es Brood 1975 
14.Pic:t van Ooy t 197\) 
15.Frans Ho.:b.:ns t 1977 
16.Frans van Gennip 1978 
17.lvlarinus v.d".Loo t 1979 
18.Miet) v. Dij!( · 1980 
19.Hein ·smeds t 1981 
20.Jan Verheyen t 1982 
21. Gé lvlarkhorst t 1983 
22.Willie Bijstervdd 1984 

---------------

23.Charh!s \'.Goch 1985 
24.Bro.:r Verhuyz.:n t 1986 

. 25.Pièl te Walvaart 1987 
26.Cees Bink 1988 
27.l;Iuub Jager~ 1989 
28.Peter v. Oosterhout 1990 
29.Gerard Geurts 1991 
30.Jo Dekker 1992 
31.JozdHendriks 1993 
32.Frans Kuyp.:rs 1994 

33.Jan Rakels t 1995 
34.J.:an Coppus 1996 
35.Sjaak Oh.:rs 
36.Pmy Bijsterveld 
37.G.:erd Jansen 
38.Toon de Louw 
39.Jo Verheyen 
40.Ad v.d. Mort.:! 
41.Wim Kivits 

H9rl!IS v911 De!lrse11 
H9s1Je11ge1 v911 &et J99r 200Jf 

Wat de Peelstrekels te schen
ken? Met deze vraag worstelde 
de commissie· van het 44-jarig 
bestaan van de Peelstrekels nu 
twee jaar geleden. Vele opties · 
passeerden de revue, met,als 
uiteindelijk resultaat: een nieuw 
vaandel! 

Nellie van Ntmen, moeder van 
oud-prins Marcel van N unen is 
een fanatiek borduurster dus werd 
zij gevraagd het logo van de Peel
strekels te borduren op de nieuwe 
vlag die op de zaterdag met het 
sleutelathalen uit een van de ra
men van het gemeentehuis hangt. 

Borduren is geen sinecure dus het 
nieuwe vaandel kon pas met Je 
receptie van prins Peter I, in aan
wezigheid van de naald!..-unstena
res, worden aangeboden. 

Twee jaar werk. ongeveer !. 750 
1mr, anderhalve kilometer garen en 
veel, heel veel doorzettingsvenno
gen kwamen er aan te pas. Een 
welgemeend compliment en veel 
waardering is dan ook bijzonder 
op zijn plaats! 

Nellie van Nunen 
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· ~Eva group .. 

electrical systern§ 

tnaintenance 

, .syste.ms (in Bels) 
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 Doorneweg44 
Postbus 192 5750 AD Deurne 

Tel. 0493 31 39 62 
Fax. 0493 31 16 44 

Paul Gabriëlstraat 12a - Deurne 
tel.0493 319191 

www.saucecompan .nl 

WEIJER AANHANGWAGENFABRIEK',B.V. 

Leembaan 10 5753 SL Deurne - Nederland 
Tel. +31 (0)493 317938, Fax +31 (0)493 320553 
Website:www.weijer.ni. E-Mail: info@wéijer.ni 

Alléén al een Weijer om zijn betere wegligging 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
. ! 

1 

TAXI 
HEBBEN 

Uw vervoer dag en nacht. 
Rolstoel-, zieken- en 
groepsvervoer, per taxi 
of tourincar 

. . ~' . ii>JJ1 1t)JftN"'t/'I 1 " 

\J ""'"' /Jt:' . 1 Is lopen voor u een bezwaar, 1 

bel dan taxi Hebben maar. 
Hebben rijdt voor iedere klant 

in binnen- en buitenland. 
-Wilt u met de bus of taxi mee, 
bel dan: 342. 342 

·" 

Verf, Behang, Glas en Stoffering 

~11\ll:SSl:l~ Driessen Verf en Wand Deurne 
Oude Liesselseweg 18a , 

~~ ----------- ., 
·SOLO 

/. . 

See you 
at 
Solo 

Casuals for men 

Stationsstraat 1 5751 HA Deurne 
Tel. 0493 320501 

5751 WP Deurne 
0493-312844 

Ron Teunissen 

Derpsestraat 56 
5751 KC DEURNE 
Tel/fax 0493 320157 
06 53313127 

'-------------

BOÜWBEORIJF' // (i wrf 
. 8oat<1t v r?r- r-oa --

Lendert Coppens b.v. 
Fabriekstraat 31 5753 AH Deurne 

Telefoon (0493) 697 388 
Fax (0493) 354 558 

~" ,:, . www.Jendertcopp~ns.nl info@Jendertcoppens.nl 
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VOOR DEURNE EN OMGEVING 
UITGAVE VAN "KWISNIEWORLD PRODUCTIONS" TER OPLEUKING G.mB.h. 

LEONO CEES B CORB JOHAN K JOOST B 
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e 

LEONV 

EXTRA EDITIE 
NUMMER OS 

MARCEL K WIMB 

PEELSTREKELRIJK ~Reeds geruime gaat het gerucht binnen de Peelstrekelgemeenschap dat de PRICIE - de 
denktank van carnavalsstichting De Pfelstrekels - door een interne strijd geplaagd wordt en dat het slechts 
een kwestie van tijd is wanneer voorzitter Leon van Osch met een communiqué de opheffing van het illuste
re gezelschap zal aankondigen en daarmee 'de stekker eruit trekt'. 

Het klopt inderdaad dat er binnen de 
PRICIE enige ernstige schermutselingen 
gaande zijn en dat de sfeer steeds 
grimmiger wordt. 

1 

Een onvertogen woord is nog niet geval-
len, maar wel zijn vernietigende blikken 
gewisseld en er schijnt zelfs een handge-

.. meen te liebben plaatsgevonden. 
Zo vertelt een doorgaans betrouwbare 
bron, die nog meer ontluisterende details 
aan het licht brengt: 

Externe adviseurs 
Inmiddels heeft zich een keur aan 
externe adviseurs gemeld om het 
broeiende conflict een halt toe te roe
pen. De een doet dit door een 
golfclinic te organiseren, de ander wil 
met de heren een midweek ter con
templatie en introspectie op de 
Veluwe doorbrengen. Het meest rigou
reus is patholoog anatoom dr. 

Degermuug, die op de levende leden 
uit voorzorg al autopsie wil verrichten. 
Aangezien ook hierover de menin-
gen weer sterk verdeeJd zijn is het nog 
niet zo v~r gekomen. Degermuug zit 
kwijlend in zijn kraakhelder betegelde 
ruimte te wachten op het groene licht. 

In gesprek blijven 
"We moeten in gesprek blijven", blijkt 
een van de PRICIE leden gezegd te 
hebben, waarna de overigen hem sma
lend uitlachten. Maar of het iets is 
tussen een eenling en de rest of dat 
het ieder voor zich tegen de rest is, is 
niet bekend. Vast staat wel dat direct 
na carnaval 2004 geen zinnig besluit 
meer is genomen en dat er enorme 
blunders gemaakt zijn bij de uitvoe
ring van de meest eenvoudige 
procedures. Ook is bekend geworden 
dat elke PRICIE vergadering door alle 

acht leden wordt bijgewoond. 
Een unicum in het bestaan van de 
PR!CIE, dat welhaast op een totale 
neergang móet duiden. 

Prominente meute 
Inmiddels houdt zich voor het verga
derlokaal van de PRICIE een meute 
prominente Deurnenaren op die in 
het gevlei willen komen van de PRICIE, 
of wat daarvan nog over is. 
Een enkeling geeft het volmondig toe, 
maar de meesten knikken beschaamd 
wanneer gesuggereerd wordt dat zij 
een plek binnen de PRICIE ambiëren. 
Een hooggeplaatste Deurnenaar heeft 
zelfs een handgeschreven sollicitatie
brief gestuurd aan het secretariaat van 
de PRICIE, maar er wordt getwijfeld of 
de secretaris deze brief (handgeschept 
papier!) heeft doorgespeeld aan de 
overige PRICIE leden. 

PRICIE stopt! Ook 111et 1 april grappen! 
1 april van de baan? 

Over enige maanden is het 1 april, 
van oudsher probeert men op deze 
dag de medemens een loer te draaien. 
Veelal zijn het zelfbenoemde lolbroe
ken die zich in alle.rleJ bochten 
wringen om totaal onschuldigen op 
het verkeerde been te zetten. Sinds de 
media een steeds grotere macht heb
ben in Nederland en omliggende 
landen is het schier onmogelijk nog 
een grap van formaat uit te halen. 
Dit omdat de media werken met het 
fi ne de fleur van onderzoeksjourna
listen die moeiteloos de 1 april ballon 

doorprikken. In Deurne, een dorp in 
de Peel in de buurt van Griendtsveen, 
heeft een aan de plaatselijke carna
valsclub (De Peelstrekels) gelieerd 
gezelschap 'De PRICIE' voorgesteld 
1 april van de agenda af te voeren. 
"De vrijkomende dag kan moeiteloos 
aan een andere maand - het voorstel 
is februari - geplakt worden", aldus 
een woordvoerder van het gezelschap. 

Vorswerk van een lid van het reeds 
geroemde keurkorps der journalisten 
leert dat het gezelschap de PRICIE 
grossiert in 1 april grappen en dat het 
hun vorig jaar en het jaar daarvoor is 

gelukt menigeen om de tuin te 
leiden. De woordvoerder: "Ja, voor 
ons is er geen lol meer aan. Het moet 
maar eens afgelopen zijn met het 
voor de gek houden van mensen. 
Zeker nu we zien dat ook grote 
machthebbers zich bedienen van 
allerlei verdraaiingen die ons niet 
zoude_n misstaan. 

Nee. Voor ons is de lol ervan af. We 
zien er geen been meer in. Het tijds
gewricht waarin wij leven staat het 
ook niet meer toe: de mens is het zat 
een worst voorgehouden te worden. 
Het is echt niet leuk meer!" 

Nakend einde 
Al deze signalen wijzen - hoe je het 
ook wendt of keert - op een nakend 
einde van de PRICIE. 
Carnavalsstichting De Peelstrekels zal 
begin januari 2005 besluiten of 
carnaval 2005 in Deurne gevierd kan 
worden.Volgens de voorlichtster van 
de Peelstrekels zit het bestuur van de 
carnavalsstichting met de handen in 
het haar en hoopt men dat de PRICIE 
beseft welke positie ze inneemt bin
nen de Peelstrekelgemeenschap en dat 
ze haar verantwoordelijkheden jegens 
die gemeenschap zwaarder laat wegen 
dan haantjesgedrag, medaillenijd, per
soonlijke ontplooiing of een hoge 
bestuursfunctie in de landspolitiek. 
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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 

vanDijk 
Tractors & Heavy machinery 

We have always over 1000 units used machines on stock, 
Located in several parts of the world 

stofzuiger 

30 mtr. lange autowasstraat 5 autowasplaatsen Teken-, schilder- & hobbymaterialen 

· ~ 
~' t~chnische installaties 

CENTRALE VERWARMING - AIRCONDITIONING - WARMTETERUGWINNING
GAS- EN WATERINSTALLATIES 

ENERGIESTRAAT 19 5753 RN DEURNE TEL. 0493 313957 FAX 0493 317621 

• 
HANDELSONDERNEMENING & 

~ ·.LANDBOUWMECHANISATIE ~~ 

vest1ngweg 3 ~~ll~1[L;)/ 
5753 PS Deurne ~ r 
Tel. 0493 - 312231 · , 

Fax. 0493 - 319760 

www.lammersmachinery.com 

\ . " . 

~ JP Services 
Luchtverwarming & Airconditioning 

Koninginnepage 28 
5754 DL DEURNE 

0493 351331 
0493 351332 

Voor een comfortabel klimaat in elk seizoen 

.• 

DJ e·r en artsen praktijk 
. . . ·. · ' . . . ....... •,•.•• ·.·:·.·.·.·.· ............................. ·~.·. ·.·~--.·. •,• ,•,•.·. · · · ·· · 

Deurne 

Dierenartsenpraktijk Deurne 
Zeilbergsestraat 142 

5751 LP Deurne 
Tel. 0493-352424 / 352425 

Fax. 0493-352420 

• 

r i DICK REMMEN ASSURA1'JTIEN 

DRA *Verzekeringen *Hypotheken 
*Pensioenen *Financieringen 

Julianastraat 13 5751 JW DEURNE. Tel. 0493-317184 

. .<-
-" . ~ ,___ 

--
0 ---....,;.:.. . 

Open.1n8BtUden: 

d1nsdag t/m vrijdag 
11.30-1 'l'.OO uur 

Becker..t 

Me eleee eloag henelig eten 

en toah wa lekkere 
.-a-e ne uuret eene 

Dan m Ocr" ':;J .... ~~ 

noar 6eakere11 

Indumaatraat 19, Deurne 

Tel.: 0493-32 68 00 

Van Deursen 
Bl.oemencentrum 

, 

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

1 tuinmeubelen, Cadeauartikelen, Houten kinderspeelgoed. 

Veldstraat 5, Deurne; 0493-312102 

1 

1 

1 
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DECRYE- Carnavalszaterdag is 
in de I lerspan in Deurne de twee
de editie mn het 'Hermeniekusba/'. 
Dit bal is een initiatief van de 
PRICIE. r·oorzitterLeon van 
Osch: "In de aanloop naar carna
val :!00./ heeft het bestuur van de 
Pee/strekels ons gevraagd een 
activiteit re verzinnen voor carna
valszaterdagm,ond Dit omdat de 
Koninklijke Harmonie Deurne 

stopte met het Harmonieba/ }tpar
door een ~at viel in de program-

~ 1 
mering. Het Hermeniekusba/ 1s 
met nadruk geen dll'eilkapel/enfes
tiva/11, aldus van Osch, "Afaar een 
interactieve muzikale en theatrale 
carnm,alshappening, waaraa ~ o.a. 
een .aantal joekskapellen hun ~ij-
drage levert. 11 

1 
Bron: Eindhovens Dagblad 2004 

ZWEMMEN 

Wiemel 1l'eg uit centrum Deurne 

Laco Majore 
DEURNE - Zwembad de Wie-

. mei, nu nog gevestigd in het hart 
nn Deurne ,·ertrekt uit de Mo
lenstraat en betrekt een splinter
nieuwe en ultramoderne multi
functionele zwemtempel in de 
Sint - Jozefparochie. 

"Het heeft enige voeten in aarde 
gehad." zegt een bijna jubelende
woordvoerder van LACO, die het 
Deumese zwembad in beheer 
heeft. "Maar nu mogen we naar 
een locatie die écht in hef hart van 
de gemeente ligt en daarom nog 
meer bezoekers zal trekken. We 
worden het grootste binnenbad van 
Noord-Brabant!" 

Landelijk treffen 

Deurne heeft primeur 

DEURNE - Wie wordt Pindoller 
van het jaar? Over twee maan
den zullen we het weten waneer 
de nationale Pindolwedstrijden 
in Deurne plaatsvinden op de 
speelplaats van basisschool D'n 
Hei akker. 

Het is de eerste maal dat deze 
wedstrijd wordt gehouden, toch zal 
A. Geesink van het Olympisch 
comité aanwezig zijn en gaat 
voonnalig politica Erica Terpstra 
door de knieën om met het zetten 
van de eerste (meisjes)pindol het 
kampioenschap te openen. 
Het NK pindollen gaat ongeacht de 
weersomstandigheden door en een 
live verslag is te zien op de (voor
malige) kinderzender Nickleodeon. 
Hoofdsponsor van het NK Pindol
len is Peuterspeelzaal Op Stap in 
Deurne. 
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Voor ~ei.~cw~ vev~~ ko{flet"~ ~};recept'~ wcu-m,;e4'lfof~&uffe:t" · 
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St"Ctt"~vcu:tt" 7 6 
5 7 51 HG Ve«YYU'l 
.rei. 0493 - 312423 
fCV)V0493 - 693882. 
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E -m,a.i,l;: f ~w ~ nlt 
---·-·------

Autoscbadj!?: 
·Stuur 'm' naar ~ · ·. · 
Schonewille! 

IL-
~ §~~ 

r- ~\;rr~ . ~ ~ .. :7 ·~ '1: t<ll,~ 
~ kfl , ~ :r-==:.. 
~ . Wil , 

t ' ( , . 

(~voor &ij w~), ofe€,y\;c;u-v~ __ vaov · _eew.onyev~iU:fke/bruaoft. 
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j 

·, 

Vv~ ~ \w(jbUjv~ ~{ótde:r . Ct<M'V: 
. Uw ~vOUMJ uv~ E1,fvvuvfv<M't0'1<.~ 

1 ' 

A ndere--t'ijileM; ~1v 
Ult"~~ op et#pvcuilv 

K~opuv 

W0: t"/m; ~ 16.30 - 21.30 uur 

. M~uv~~uv 
Wll.W.V.~~ 

Schlldersbedrllf COOLEN / Houten 
Speeltoestellen 

·, 
' . 

\ ~ 

GLAS VERF BEHANG 

*schommels 
*klimtorentjes 
*zandbakken 
*speelhuisjes 
*blokhutjes 
*glijbanen 

. ~ 1 Bel 0493 319319 -
, ~ ·-.Ef!J Voor al uw: 

· Trappen 
Ramen 
Deuren 

Kozijnen 

~ TEV~NS VEAZ.ORGEN ' 

WiJ UW INLIJSTWERK 
m~mo1ellJk 

Schonewille 
i ·""·H+IH.)j 19.1 !J4ii+ij·ill 

Dr. Hub V<tn Doorneweg 20 Deurne ~ 

D 
Duk~at 1 s_' , 
5751 PW DEURNE 
0493 315059 
0493 316780 ." 

~ . ·. ·. 1~:ro 
t .. .VAN TILBURG .. 5751 PW~ 
.__....::.,,==..... ___ :A __ U_T.___o. B E D R 1 J F T 0493 31 35 42 

C RANS SEN. 
fiscool jurîdisch adviesb~reou 

Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau 
gevestigd te Deurne, Trams~aat 21, is een kantoor dat zich 
richt op het verlenen van fiscaaljuridische en accountale 
diensten ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf, vn3e 
beroepsbeoefenaren, sportlieden _en artiesten. 

De werkzaamheden bestaan uit: 
• · het samenstellen van jaarrekeninge.n 

· • het opstellen en indienen van alle soorten fiscéllç aangiften 
• het verstrekken van fiscaal juridische adviezen 
• het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures 
• het verrichten van bijzondere opdrachten 

Het kantoor kenmerkt zich door ervaring, bètrokkenheid en 
een op uw maat toegesneden advies. 

Indien u nadere informatie wenst d'an kunt u contact opnemen 

met: 

rnr B.M.H.S. Cranssen FB en/of de heer B.A.J. Tomassen 
. tel~foonnummer 0493 35 12' 35 · 

. ! 

Trainstraat 21, 5751 JK niu.:..RNE 
.~ '; 

A. Reddingiusstraat 22 - Deurne 

Tel. 312426 

Houtverwerk.Jnd. Fransen BV .

1
. F 

Grote Bottel 7a,Deurne 
tel.0493-326070 . 

. wwwjransen-deume.nl 

~c 

WIELERHUIS LIESSE,L ;J<J Patrick Claessens 
. ' 

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

Verzekerd van het beste advies 

VERZEKERINGEN 

BELEGGINGEN 

HYPOTHEKEN 

PENSIOENEN . 

SPAREN 

FINANCIERINGEN 

Zeltuarld tg 
i<'ltt m'ltdlair v.>n; 

~ kE;'bti 
Bank ~il 

Stationsstraat 1208, Deurne 

telefoon (0493) 352400 

www.éveas.nl 

,, 

Fonnaat? 
Kopieën ·op postertormaat van A4, 

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

en omgekeerd. In een handomdraai 

geregeld bij Quickprint Ook bouw- AO 
ningen en technische t · 

gen 
' /1 

~ 
~ Stationsstraat 70a Deurne Telefoon 0493 321455 
Il\ 
<t 
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it de hand gelopen liederentafel 

Ge111oom11aogevolk 

Vrijdagavond voorafgaand 
aan carnaval 2004 stond 
Deurne op z'n kop toen voor 
het derde jaar op rij Kommer 
& Kwijl in de kroegen rond 
de Markt en in de directe 
omgeving plaatsvond. 

Kommer & Kwijl is niet meer en 
niet minder dan een uit de hand 
gelopen liederentafel, waarbij 
groepjes artiesten - alle afkom
stig uit Deurne - van kroeg naar 
kroeg trekken om daar een op
treden te ''erzorgen. En omdat 
de liedkeuze zodanig is dat ie
dereen uit volle borst kan mee
zingen is het niet alleen voor de 
artiesten een geweldige avond, 
maar zeer zeker ook voor het 
publiek. 

De editie van 2004 was een· spC:.. 
ciale, want voor het eerst namen 
er tien groepen deel, die tussen· 
21.00 uur en 00.30 uur in de acht 
deelnemende kroegen een optre
den van een dikke tien minuten 
neerzetten. Intensief was: het 
zeker voor de artiesten die stipt 
op tijd begonnen en stipt op tijd 
met een luchthoorn werden af
geblazen door hun begeleiders, 
waarna het weer rennen was 
naar het volgende podium. 

· Een logistieke operatie wailr je u 
tegen zegt, waarbij het van 
enorm belang is dat t:lk optreden 
geen minuut langer duurt dan de 
tijd die en'OOf st~~·J?t \ <Jy~a- "' " 

- miek die dit uitstraalt-is-enorm. 
Kommer & Kwijl beeft in zijn 
derde' jaar reeds een aardige 
status bereikt en is ook voor hen 
die niets hebben met het carna
vabfeest een reden om de deur 
uit te gaan. 

De optredende artiesten waren: 
Licht Belegen; Rozengeur & 
Valse Schijn; De Nuzziken; 
Waai; Zesstuks; Oh Die; De 
Brallende Andrea's; Deger 
Trubbel; De Hockeyclub en 
Gewoonwaogevolk. De deelne
mende kroegen: In den Sleutel; 
De Potdeksel; Het Vervolg; D'n 
Borrel; Beekman & Beekman; 
Het Pandje, De Zanzibar en 
Tapperij de Roode Leeuw. 

Kommer & Kwijl is in 2002 
opgezet door de PRICIE. 
De PRICIE. draagt nog steeds de 
verantwoordelijkheid voor deze 
avond en begeleidt de artiesten 
van kroeg naar kroeg. 

2005 
Kommer & Kwijl in een noten
dop: 
Vrijdag 3 februari vanaf 21.00 
uur (stipt) in de kroegen rond de 
Deurnese Markt en directe om
geving. Muziek om mee te bral
len, te lallen of te kwijlen, ge
bracht door Deurnese artiesten 
die in een bijzonder hoog tempo 
van kroeg naar kroeg snellen. 
Verkleden is niet nodig, maar 
mag natuurlijk wel. De entree is 
gratis, kom op tijd, want vol is 
vol. 

Zie de ach t•rh'nt it• 'oor 
hl't programma \an 

h:OlllllH'I' '"' I~\\ ijl 200:' 

De Brallende Andrea's 

Licht Belegen 
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.KETEL-en AP.PARATeNFASR:EEK IJ:.. V " 

Watt.straat :t. 
S753 RK DEURNE 
TEL: 0493·352:180 
FAX: 0493- 3521119 

www..,t11pako"nl 
E-mail; mall0$P4Jko-..nl 

Boerenbond D.e u r n e 

Weekblad voor Deurne 

Tamoil tankstation 

· ~ Mengvoeders 
1~ ~ ~~~ ~~~~ Uw advertentie prijspakker? 

1 , 

Groene winkel 

Praxis Deurne 

Boerenbond Deurne 
Meer dan 100 jaar jong en slagvaard ig 

18; BOERENBOND DEURNE. 

St at ionsst raat 122 5751 HJ Deurne Te l. 0493 328100 
Fax 0493 32811 1 e- m·ail : info@boerenbond - de.urne.nl 

TAXI VAN DEN BERG 
LIESSELSEWEG 186 5753 PP DEURNE 

Voor al uw vervoer - ziekenvervoer 

- groepsvervoer 

- rolstoelvervoer 

TEL.0493-311020 

Een speciale commissie bekijkt de 
advertentie.s in deze kr~nt. 

De carnavaleskste advertentie krijgt 
de prestigieuze wisselprijs 

D'n 
Turf 

·wij lopen graag op de zaken ~~ · 

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 SP~CIFIEK . E . 
KENNIS EN ERVARING OM U EN UW ONDERNEMING MAXIMAAL TERZIJDE 

TE STAAN 

\"""""' :J WILT U MEER INFORMATIE OVER DE DIENSTEN VAN ABAB? BEL DAN'0NS 

K::;:R~N :;:;:iA'i'E POORT 6, TELEFOON 0493- 327111 

1
." 

AC C OUNTANTS - B E LASTINGAOVISEURS-.JURISTEN F!!!!~=::;~ 

. . .J-1 
~~· ABAB Deuine, De Poort 6, 5751 CN Deurne. sied:J: ~ tel. (0493) 327111 fax. (0493) 327100 internet www.abab.nl 

HOEBEN -=- -=: ~ -==-- ...... IE!:!::'. 
DAKDEKKERSBEDRIJF 

Nieuwbouw-ren ovat ie-onderhoud 

* p an nend a l..e n " bitumineuze d ak en 
"'zink .lood --en k o p erwerk • dakramen 
*dak k apellen •overst ek ken "' t immer
w erk *onderhoud scont ract en . 

G especialis e e rd in renovatie 

Griendt sveensev.,eg 66, D eurne 
Tel ü49J-3::!35 16 Fax :0 4 93 - .i998 52 

intè>''dhoebendeurne .nl 

www. hoebendeu rne. n 1 

~:._V 

livèTa 
-.:::traat 13 Deurne 

-

~~;'~~ 
.IJ - --

Antoine van Baars Keurslager BV 
Stationsstraat 20 

5751 HE DEURNE 
tel: 0493-312638 

E-mail · baarshv@technonet.nl 
www vanbaarsdeurne.keurslager.nl 

tilKflft 'Rsstaurq 
'l? ~ :rz~ 

, , ~D~'/A'f1C' 
Geopend: 

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

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

1 
U kunt alle gerechten ook afhalen 

Oude Liesselseweg 20 - 5751 WP Deurne 

Telefoon: 0493 - 323633 

HIER HAD UW 
ADVERTENTIE 

NET NIET 
KUNNEN STAAN 
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NieuwenhQf 

PINK PANTHER 

Pink Panther Revival herinnert 
zich carnaval '200.t als één van de 
hoogtepunten van het 20 jarig 
bestaansjubileum. In de voorbe
reiding naar enkele jubileumac
th1iteiten stond in het draaiboek 
dat carnaval als eerste onderdeel 
eruit moest s1>ringen ten opzichte 
van de "gewone" carnavalsja
ren. 

Dat moest vooral gestalte krijgen 
op carnavalsmaandag als de Pink 
Panthers hun middag hebben, 
bekend als het "Rooi Hoedjes-Fist" 
in café "In den Sleutel" in de stati
onsstraat bij Harry, Hàmlie en 
Care! van Hoof Ook zij deelden 
mee in de feestvreugde want het 
"Rooi Hoedjes-Fisf' jübileerde "In 
den Sleutel" met het l 0 jarig op-

, treden van de Pink Panthers. 

Rooi Hoedjesfist speciaal 
Het moest dit jaar een "Rooi 
Hoedjes-Fist"-speciaal worden, 
waarbij voor de bezoekers ook een 
feestrol was weggelegd. De 
Panthers hadden bedacht om het 
geheel aan de carnavalsvierders 
een zo rood mogelijk aanblik te 
geven, en had dit gedaan onder de 
titel "wie is 't mooist op z · n 

rooist." Zelf hadden de Panthers 
. met een "nieuw" hoofddeksel de 

uiterlijke presentatie wat aange
past. 

Alles begon echter met het optre
den voor en na de optocht op zon
dag. Traditioneel in afwachting 
van de optocht op de kop van de 
Stationsstraat en na de optocht in 
het "eigen hoekje" in de foyer van 
de Vierspan, waar de liefüebbe{s 
van de Pink Panther muziek zich al 
hadden verzameld. 

Jubileummiddag 
's Maandags dan de jubileummid
dag. Care! had met aangepast po
dium, verlichting en schenn alle 
ingrediënten aangedragen om het 
feestoptreden meer cachet te ge
ven. Het werd een gezellige feest
carnavalsmiddag. Er was veel, heel 
veel rood met mooie creaties op 
het hoofd. Wij Panthers hadden er 
zin in, alles liep als gewenst. 
Als de Panthers jubileren hebben 
onze Dames, de trouwste fans die 
we hebben, ook feest en daarom 
werden ze gedecoreerd met een 
mooie corsage. Bedankt meiden, 
voor jullie trouwe steun. 

Mooist op z'n Rooist 
Een aantal andere dames als jury 
had het best moeilijk om uiteinde
lijk te komen tot de keuze "wie is 't 
mooist op z'n rooist". Het werd 
een "dame" die behalve de titel, 
een uur gratis optreden door de 
Pink Panthers in de wacht sleepte 
en ook de taart. "Jubilaris" Caret 
deelde, zoals gezegd, ook in de 
feestvreugde, en kreeg een nieuwe 
ingelijste groepsfoto van de Pink 
Panther Revival aangeboden en 
versierd met een corsage alsook de 
overige personeelsleden Het ge
heel kreeg een extra feestelijke tint 
toen Prins Peter met zijn gezel
schap binnenkwam voorafgegaan 
door onze muziek- vrienden van 
het eerste uur "Bloast um op" . 

Feestrede 
Na de "feestrede" door de Vorst 
werd onze leider Theo Lokin jr. 
door Prins Peter omhangen met 
een onderscheiding, die hij ten
volle verdient. Met "Bloast urn op" 
speelden we als vanouds nog eens 
"Ce ne regrette rièn." 
Het werden daarna nog een paar 
gezellige uurtjes en het jubileum
jaar van de Pink Panthers had zich 
geen betere start kunnen wensen 
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''Ik vraag het 
gewoon aan 
BouwCenter" 

Van Hoppe Bouwmaterialen B.V., Koperslager 20, ind. terr. de Haagdoorn, 
postbus 185, 5520 AD Eersel, telefoon 0497-516905. 

Autobedrijf van Ham 
Flor~n 19 

5751 PC Deurne 
Tel 0493-312493 

ln-ver\oop · onder~oud- ap~ ~eunn~ 

M.IANWa .Nl 
Tweewielerbedrijf _Wijnen · 

De grootste keus - De scherpste prijs - De beste service 

Union 

1 Batavus 
~-~ - ~ 

~~--a.:~ 

BID 

St. Jozefstraat 27 
Telefoon 312494 

aar~tr . 
· p;~~vanBAKEL 

~..., 
~~~ 
~-- LID 

BOVAG 
AUTO 

Dukaat 11 
5751 PW DEURNE 
Tel 0493 317866 

TUINEN 
van den akker b.v. 

•Cleaning & inspection services 

Helmondseweg 111 - Deurne 
Telefoon 0493 - 314593 Dubloen 7 - 5751 PX Deurne 

tel. 0493-313458 
fax. 0493-317535 

www.akkercis.nl-info@akkercis:nl 

e 
\ mèrgemoet 

wel goe ète, 
zeker naw .. • 
en 
gao 

Groentè & Fruit 

aorvur 
e naor 

•• e11ers 

.. ....,. 
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Bondgenoten 

·- -·· r----
, 

Carna,•al 2004. 
' . ~" - . 

In éé11 woord "Gewéldig". Onze ' 
Peter en ons Connie HET'1>rin
senpaar van de Peeistrekels. Een 

. complete verrassiiig voor ons 
allemaal maar vooral vóor onze ~ 

1>a's en ma! Wat hebben-ze geno
ten: overal werden ze bij_ be- · 
trokken en hebben sind.S'jaren 
nog eens echt carnaval gevierd 
(net als wij!). 

In eerste instantie hadden we zo
iets van "Jeetje'"wat spannend, wat 
brengt het ons allemaal:. Maar of . 
ge wilt of nie, ge doet mee en als 
ge er mee bezig bent, doe de ge "t 
mi hil veul plezier. Vooral met de 

' voorbereidingen van ~ ·Rondom de 
Prins·· in de kantine: wat hadden 
we een lol. Dè hadden die twee, 
Peter en Connie us moeten zien. 
Op de gezellige sfeervolle avond 
van Rondom de Prins was dat nog 
te merken. Ook de serenade aan de 
Prins had een sfeer vanjewelste, 
gezellig, knus met z"n allen in een 

tent i v.m. plaatsgebrek in de 
noodwoning. Want een Prins 
woont niet altijd in een groot kas
teel! 

Petekind 
Het was heel speciaal omdat zijn 
petekind Ronnie vanuit Australië 
hierbij aanwezig was. die heeft nu 
ook een beetje van carnaval in 
Deurne geproefd. Kortom het was 
één groot feest. 
De samemverking met de Peelstre
kels, vrienden, buurt en ~e . dorps
raad WaJsberg was vo~.~rbffelijk. 

, .> we-.'.he]:>berr ):lft>.ök gezien wat er 
aêhter de schennen allemaal moet 
gebeuren en ·hoeveel inspanning 
het kost bi] vele vrijwilligers om 
carnaval tot één groot feest te 
maken ... 
Wij als naaste familie en kauwe 
~ant willen iedereen bedanken 
voor deze schöne carnaval!!! 
--zo'ne goeie hebben wij nog nie 
gehad'". ALAAF. 

Dor stond onze prins._ mi z'n prin
ses 
Ze gingen dijoar veurop, 
Ali carnaval, mi carnaval 
Ging Deurze op zunne kop! 

Familie van de prins en prinses 

Dorpsraad 

T ~-. 

De schónstefemilie van Deurze 

Van de kaart? 

VOOR OPTOCHTREGLEMENT 

WWW.PEELSTREKELS.NL 
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. 
Cordstrap B.V . .:. Deurne 

·-''f!/='CO 
Postbus 315 
5750 AH Deurne 

Geyserstraat 4 
5753 RP Deurne 
Telefoon ~~1 (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 B.V: is vanaf 1990 gevestigd op het industrieterrein Kranenmortel'ir:i Deurne. 
Sinds de oprichting heeft Cordstrap een enorme groei doorgemaakt en intussen 'zijn èr 
behalve het moederbedrijf in Deurne_, vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Engeland, 
Verenigde Arabische Emiraten, Polen, Italië, Ierland en - de Verenigde Staten. [l)e 
productie voor alle landen vindt plaats in Deurne . 

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

• Cordstrap omsnoeringsystemen 
• Cordstrap ladingvastzetsystemen . 
• Cordstrap stuwkussens 

· cordstrap· : dat staat vast! 
' 

GEZOCHT! 

WWW.VAGETYPES.NL 

11 AlffO brandi:v:il:ing 
j . Stationsstraat 114 5751 HJ Deurne Tel. 0493-315626 Fax 0493-320434 

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

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

Verkoop en advies: 
• Brandbestrijdingsmiddelen 
• Veiligheidsartikelen 

1

1 

• Verbandmiddelen 

Opleidingen en training: 

1 
1 

1 

1 

1 

i 
l 
1 

lnfo@keukencentrumberkers.nl 
www.keukencentrumberkers.nl 

1

1 
• Bediijfshulp-verlener BHV 

Keuren (hervullen) 
1 • Brandblussers 

• Brandslanghaspels 

yer:]ON1 --~il\~ 

REOB • erkend - ---~ 
Op zoek naar een babykamer~ kinderwagen, 
ldeding of een k.raamcadeautje groot of klein, e $ dan moet u bij "Pebbles" zijn. 

Helmondseweg 105 
5751 PH Deurne 

b a by s p e c 1 a a 1 2 a 8 k MolenlaarJ la, tel.0493-354740. 
IN- EN VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S 

Tel. (0493) 312999 
Fax(0493)310055 

Autotel. 06-53183957 

Waai hááwe àlles baj, ók mi carnaval 

Administratiekantoor Welten. Molenstraat 25 Deurne 0493 326000 

uw adres voor vers gesneden groenten 
rauwko1ten en saladu 

Zeilb<:rgsestraat 90 Deurne 0493 313712 
Marktstraat 5 . .\sten 0493 695846 

Fax: 0493 31449~ 

Geen klus te zwaar. 
, Voor al uw hout en plaatmateriaal 
; Div= soorten meubelpanelen 
• Wand- en plafondbekleding 
. Hang- en sluitwerk 
. Tuingereedschappen en tuinafscheidingen 

. Verven, beitsen en lijmen • 

Carnavalsnuumdag en 

-dinsdag gesloten 

SNELLE LEVERING - LAGE PRIJZEN 

HOUTHANDEL HOLTEN BV 
Veldstraat 37 - Deurne 

--._'..;\ ~~~~-=-~~~~-S~it_e_:www~~·_w_e_lt_e_n_.n_l~E--m~ai_l:_i_n_fo_~~w_e_lt_e_n_.n_I~~~~~~~~~~~~ 
Tel. 0493 312346 Fax 0493 316917 
E-mail: holtenbv@tref.nl 
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Hoskee \"Oor carnavalsgelovigen 

Eigen accommodatie 
De Peelstrekels 

PEELSTREKELRIJK - Carna
valsstichting De Peelstrekels in 
Deurne gaat serieus onderzoeken 
of er een speciale accommodatie 
voor bet vieren van bet carna
valsfeest kan komen. 

Volgens voorzitter van Doome van 
de in 1958 opgerichte carnavals
club is de tijd rijp voor een eigen 
verenigingslokaal. De preses merkt 
fijntjes op dat de camavalsvieîÏng 
ten onrechte al vele jaren bij l,et 
katholieke geloof is aangeha~ , 

maar dat het feest een heidens!'! 
oorsprong kent. Hoe het nieuwe 
gebouw eruit gaat zien is nog ret 

bekend, wel dat het multifunctio
neel zal zijn. Van Doome verwacht 
dat binnen afzienbare tijd andere 
carnavalsorganisaties het voor
beeld van De Peelstrekels zullen 
volgen. "Brabant en Limburg zul
len bim1en no time' kennismaken 
met het begrip Hoskee," aldus eeJI 
ingehuurde deskundige. 

VERENIGINGSNIEUWS 

Overal optimaal contact 

Messagesalon Deurne 

DEURNE - Binnenkort 01>ent in 
de Stationsstraat in Deurne de 
eerste Messagesalon zijn deuren. 
In de saloi1. waarin zich een groot 
aantal computers met intemetver-· 
binding bevindt, kan op eenvoudi
ge wijze berichten (messages) via 
het inten\et verstuurd worden over 
de gehele wereld. Eigenaresse Rie 
.Leks heeft voorheen als helpdesk
n1edewerkster van Yoepiesie mim
schoots haar sporen verdiend. 

D 'n Turf 2004 

D'n Turf 2004 voor de leukste advertentie in deze carnavalskrant ging 
naar Administratiekantoor Welten. 
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Florijn l, 5751 PC Deurne. 
tel.: 0493 - 32 29 28 , -- fax: 0493 - 32 00 98 
Rabobank: 11 .08.48.241 
K.v:K.: 17067094 

B~l'Jl<ERS 

GEREEDSCHAPPEN bv 
VERHUUR 

:. J ········•:J! 
P.Achten 

, 1 Transmissieservice 
1 

1 Voltstraat 24 

1 

1 5753 RL Deurne 

• 

Tel 0493 - 31 09 51 
Fax 0493 -3109 51 

. . C~rnavalsmaandag 

: ,.,"., .,.;;.;.;: . . wrn• •w. . en -dinsdag zijn wij 
. ·:~.:; :::(~~:<~ : : · '. ·:~: -~ :·:~ :B::X: ~:· • 

,t- J~, .. Tilllilrtel in Deurne! gesloten. 

t;; \ flifü@V.dmtfrtet nl ··· www:vdmortel.nl s ~;::;~~ · :~:::::::?: ;: :?. :{ .·::::::::- . .:/.'.· . ·.: 

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

As ge mèr wit wà ge wilt wöre 

"Ttrr.IQ(,' ... ,'!T - ) ; / 

............. ·• ·"· " ;._ '/ Het adres voor al 

) 

uw carnavalskleding '. f 
& attributen. 
Stationsstraat 88 

SHINE /,KAPPER , 
KERKST.RAA T 32 a 
5751 BH. DEURNE 
0493 32 00 79 

tOBERS DEURNE B.V. 

Tram straat 65 Deurne 
0493 327010 

verkoop. deurne@obers.nl 

SHELL OBERS DEURNE B.V. 

~ 
~ 

Hogeweg 2 Deurne 
. 0493 313052 

www.ford-obers.nl 

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 

Op aswoensdag 
beschrééve waj 
gèèr wá gállie 
.mi de carnaval 
het af gepraot. 

Bots & Borghstijn 
Notariaat Deurne 
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COLOFON 
C arnavalskram "de Peelsrrekel" verschijnt éénmaal perjaar in een oplage van ruim î OOO stuks. De !..Tant is het werk van 
de commissie krant van stichting de PeeLstrekels. Deze commissie is als volgt samengeheld: 

Hoofd1·edactie 
JefO<ln Enna1ga. ivlarcd van Nunen 
Redactie 
~ lariu> van ~ursa1. lvla rc ~ l Koola1 
L.'lyout /vom1geving 
~ larius \'<lil D~ursa1. Ma red Koola1. 
Tekenwe1-k 
K~Yan&te n 

Speciale prnjecten 
Cor Brügga1wi1th 
Ad' e1tentieacquisitie 
~ li~ tvla1tat' 
Fotojoumalist 
~lari u s van l:lèt11,.;eo1. 
Colwnnfat & Interviews 
G.:rard G~ u11 s 

Belangrijk genr eg om te weten: 

• Deze carnavalskrant bevat humor. 
Mocht u deze niet aantreffen dan 
treft ons geen blaam: wij hebben 
ons best gedaan zo grappig moge
lijk uit de t°ek te komen. 

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

• Het is de J6510 Peelstrekel. Met deze 
uitgave eln wij alle makers door 
de jaren hèen en heffen het glas op 
allen - wie dan ook en hoe dan ook 

. ~I~ inz,~i da -s van ~1Ukj<!S . - die hun beste krachten hebben 

.Tonge helden gegeven a~n dit wonderlijk Peel-
1.Al.:n rnad van 11. ~1Uur. pri=garck <!tl overigoo. strekelorgaan. 
Druk 1 
Drul-kerij "DKZET". 

Vat f r inne op ons 
Reacties: Postbus 269 5750 AG DEl"R'\'E ... Mèr at nie d'n onze! 

o.' . ' . "de Pee/strekel" 
E-po;1: uifo(j/veeistrekels.11/ 1 

Abonnementen Het is niet mogelijk een abonnement op de Peels~el te nemen. Woont u 
bmten Deurne? Dan heeft u helemaal pech gehad! De krant ontvangen op uw (winter) vakantie-
1dre behoort daarentegen wél tot de mogelijkheden. Gelieve de ko ~e n van heen- en terugreis, 

:il mede een veertiendaags YerblIJf' an de krantenjongen vooraf te voldoen. De Pee/strekel 
\\Ordt u dan kosteloos overhandigd. Verantwoording (Bijna) alle kblder en quatsch is van 

1!!..::1 lnnd. Milieu De (stuk)gelezen Peelstrekel liever niet met het bud papier aan de weg zet-
1c;1 G 'bruik in erpelschèllemèndje heeft de voorkeur boven het ,-ou :ven van papieren hoedjes I 

111.: yliegtuigjes /etc. Tot slot Naast een bijzonder goed 2005 \\enst de commissie krant u 
, ... leesplezier en een prima carnayal toe' Oh. Ja! \ e ziJn d'r ook bp het internet, ons adres: 
""" .peelstrekels.nl 

Sjoel Vereniging Deurne 
DEURNE - Na allerlei kampioenschappen te hebben behaald in diverse disciplines 
van (café) sporten, waaronder biljarten en vogelpikken, heeft het driemanschap 
Leon V., Cor B. en Marcel K een nieuwe uitdaging gevonden in de edele 
sjoelsport. 

Aangezien in Deurne en directe omgeving - alleen in Eindhoven is er 'De snelle schijf -
nog niet op georganiseerde basis wordt gesjoeld heeft het trio de stoute schoenen 
aangetrokken en onder valse voorwendselen een locatie met horecabestemming nabij 
het spoor in Deurne gehuurd om daar een wedstrijdlokaal te huisvesten. De naam van 
dit lokaal, die in felrode knipperende neonlichten de Deumese nachten wat aangenamer 
gaat maken, is heel toepasselijk: 'Scheuf 'm d'r in!' De drie heren hebben zich onder de 
naam Sjoel Vereniging Deurne keurig in laten schrijven bij de Algemene Nederlandse 
Sjoelbond (ANS) en voldoet aan alle criteria. 

Een verslaggever van een regionaal dagblad die niet met zijn naam in dit bericht 
genoemd wil worden heeft ons gemeld dat er sprake is van een serieuze en oprechte 
vereniging, die op het hoogste niveau de sjoelsport wil bedrijven. Hij meldt zelfs dat er 
ook een damesteam is dat in teamverband de strijd zal aanbinden met tegenstanders van 
formaat. Als de heren uit spelen, spelen zij thuis en andersom. Alle dagen van de week, 
met uitzondering van zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, eerste 
kerstdag. oudejaarsavond, nieuwjaarsdag, de gehele paasvakantie en de zomerstop (van 
31 mei t/m 31 september) worden er wedstrijden afgewerkt. Het lokaal waarin deze 
wedstrijden afgewerkt worden is voorzien van makkelijk meubilair dat de vorige 
huurder voor een prikkie heeft overgedaan aan de sjoelers. 

Heren- en damesteam 
Het heren en damesteam van Sjoel Vereniging Deurne verwachten beide komend 
seizoen al met de hoofdprijs aan de haal te gaan, aangezien men al enige maanden in 
training is en er nog geen een vriendschappelijk treffen is verloren. Een woordvoerder 
van de ANS heeft al uit laten lekken dat beide teams zo sterk zijn dat zij (de ANS) zich 
wellicht na twee seizoenen moet gaan beraden over een internationale competitie. De 
heren en dames van Sjoel Vereniging Deurne zijn op dit moment ook nog in 
mediatraining. Verwacht wordt dat zij na hun diplomering de publiciteit zoeken. 

Overlast 
Het enige dat nog roet in het eten kan gooien zijn de omwonenden van het nieuwe 
sjoellokaal. Men vreest voor overlast door hard dichtgeslagen autoportieren, door 
teleurgestelde tegenstanders, luidkeels vloeken op straat en andersoortig onsportief 
gedrag. Een café-eigenaar, met zijn nering direct tegenover de sjoeltent, vreest leegloop 
van zijn goeddraaiend horeca-etablissement en zegt zelfs nu al, tenvijl de zon volop 
schijnt en de avonden nog verrukkelijk zijn, dat zijn uitgelezen cliëntèle zich uit 
voorzorg reeds niet meer neervlijt in de designmeubelen die zijn terras sieren. 

Sponsoren 
Hoofdsponsor van beide teams is modezaak Schijvens. De sporttassen zijn beschikbaar 
gesteld door een producent van pittige bami- en nassischijven, daarnaast is er een groot 
aantal subsponsors waaronder een aanzienlijk deel van de Deurnese middenstand. 

drankenhandel 
0 : • 

Winters é) Liessel 

Zo. Nu eerst een Bavaria. 
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Alles moet altijd rijden. En wat dat betreft kunt u rekenen op 

Garage Verhaegh. Ook voor de verkoop van Renault Trucks 

rijdt u gewoon naar de Energiestraat... 
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