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VLEVEKABV 
Postbus 174 
5750 AD DEURNE 
Tel.: 0493-3II016 
Fax: 0493-3I0181 

woensdag: 22 februari AUW WEEPKES BAL 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• 
Zaterdag: 
25 febr. 

ZULTKOPPEN AVOND 
Uitreiking D1n Biels 2006 in het bijzijn van de 
Prins Frans Il van de Peelstrekels en zijn gevolg. 
Muzikale omlijsting VTO en Bloast Um Op. 

•• •••• • ••• • • •••••••••••••••• • • •• • • ••• •• •••••• •• • • ••• • 
Zondag: 

26 febr. 
Gez elligheid rondom de GROOTSTE 
OPTOCHT van PEELLAND 
Leuke verrassing voor de jeugd. 

••••••• ••• •••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• • ••• 

1. Maandag: 
27 febr. 

ROZENMONDÈG CARNAVALSONTBIJT 
om 11.00 uur1 in het bijzijn van Prins 
Frans Il van de Peelstrekels en zijn gevolg. 

V.A. 18.00 uur CARNAVALSBRIDGE + warme maaltijd. 

Vanaf 11.00 uur ZULTKOPPENDAG. 
Krentemik1 roaaebrood mi zult en hanebillen 1 m.m.v. De Pri~; Frans Il en D1n Biels 2006. 

1• · ~::~:~:~ :. ;::~ ; ~:;::?:~:~::;:;E;~:. · ~~ : ... 
Dinsdag: 
28 febr. 

••••••••••• •• •••••••••••••••• • ••••••• •• •••••••••••• 

1 
1 

15 april a.s. EINDVASTENBAL 

Wij wensen iedereen 'n prettige carnaval! 

1 

19ij iedere liap proef je li et ralunanscliap 

Nico Jacobs 
Helmondseweg 66 

tel.: 0493-314608 •fax: 321457 
je proeft het vakmanschap ! 

QZNYWRLD TXTConceptie 
"Fijn, woo en te hebben." 

QZNYWRLD@Hetnet.nl 

Snel en betrouwbaar 
~~ 

\ fJulckynette ~ 
STOM E RIJ 
D E U R N E 

Reiniging van: 
-Kleding -

(Vloer)kleden 
-Dekens/Dekbedden 
-Vitrdge/Gordijnen 
-Trouwjdponnen 

- KLEDINGREPARATIES 
Marcel Kooien Fitissingel 142 

5754 CD DEURNE 
0493-31 0771 / 06-12769183 De Martinet 13 Deurne, 0493-314774 

Prettige carnaval 
2006 

wensen wij u 

BOEKHANDEL 
' J " ~ 

J 

1 

HUB BERKERS 
DEURNE 

Waar je alleen al voor · 1 

de gezelligheid komt 

"De betere boekhandel" 

Voel je prinsheerlijk ... 
. .. in je eigen droombadkamer. Na dagen van feest, drank en 
gezelligheid is het heerlijk bijkomen in een ontspannend bad 
of ver kwi kkende douche. Kom langs în onze showroom voor 
vorstelijke badkamerideeën! 

FAN ; ; Mi 

Florijn 2, Deurne, iel.: (0493) 32 11 66 

J 

Liesselseweg, 114 

il 
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Twan van Doorne Voorzitter Jeroen Ennenga Secretaris Peter van Deursen Penningmeester Jos van der Heijden Amusement 

Martien Thijssen Öptocht Hans van Bommel Activiteiten Jeroen van Lierop Vorst 

Klaas Vogel Maarten Munsters Petro Lijsten Twan Kroezen 

Frans Strijbosch Piet Adriaans Ruud Wouters Erwin Boerenkamps Erik Verhoeven 



Ja Frank, nou is 't dus echt voorbij 

Hiéer een gewoon mens 

Galerij Der Oud Peelstrekel Prinsen 
1. 1959 Jan 1 (Brüggen-wirth) (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) (t 1998) 
6. 1964 Martien 1 (Verdonschot) 
7. 1965 " Frans 1 (v.d. Kerkhof) (t 1996) 
8. 1966 Jan 111 (Hendriks) (t 1994) 
9. 1967 Harry 1 (Kuypers) 'l ,. 

10. 1968 Pierre 1 (Keeren) (t 1995) 
11. 1969 Jan IV (Lichteveld) 

12. 1970 Leo 1 (Verhees) (t 2001) 
13. 1971 Neet 1 (Cor Keeren) 
14. 1972 Gijs 1 (v.d. Broek) (t 1991) 
15. 1973 Theo 1 (van Baars) 
16. 1974 Willy 1 (Hoebergen) 
17. 1975 Frits 1 (Hurkmans) (t 1978) 
18. 1976 Charles 1 (van Goch) 
19. 1977 Ton 1 (Markhorst) 
20. 1978 Bert 1 (v.d. Broek) 
21. 1979 Toon 1 (Hölskens) 
22. 1980 Wiml (van Midden) 

23. 1981 Piet 1 (van Bree) 
24. 1982 Huub 1 (van Kessel) 
25. 1983 Wim Il (Kivits) 
26. 1984 Janv (van Driel) (t 2005) 
27. 1985 Wim 111 (van de Mor-tel) 
28. 1986 Ties 1 (Verbaarschot) 
29. 1987 Jan VI (Hoeben) 
30. 1988 Arjan 1 (Ah out) 
31. 1989 Marcel 1 (van Nunen) 
32. 1990 Ad Il (v.d. Mortel) 
33. 1991 Leon 1 (van Osch) 

34. 1992 Jo 1 (Verheijen) 
35. 1993 Wim IV (Berkers) (t 2005) 
36. 1994 Jan VII (Welten) 
37. 1995 Kees 1 (Brood) 
38. 1996 Michiel 1 (Dan kers) 
39. 1997 Christ 1 (Manders) 
40. 1998 Ad 111 (Welten) 
41. 1999 Raout 1 (Kivits) 
42.2000 Lèon Il (Verdonschot) 
43.2001 Twanl (van Doorne) 
44.2002 Johan 1 (Verhaegh) 

45.2003 Stephan 1 (Nies) 
46.2004 Peter 1 (van Deursen) 
47.2005 Frank 1 (Trienekens) 

Prinsonthulling 
De Peelstrekels 

DEURNE Zaterdag 12 
november maakt carnavalsstich
ting De Peelstrekels in zalen
centrum De Vierspan bekend 
wie er het komende carnavals
jaar de scepter zwaait over het 
Peelstrekelrijk. Het is de laatste 
maal dat de prinsonthulling 
plaatsvindt in de Vierspan, 
aangezien het gebouw begin 
volgende jaar tegen de vlakte 
gaat vanwege het centrumplan. 

Het avondvullende programma 
begint om 21.00 uur (de zaal is al 
een uur eerder open) met de 
installatie van de nieuwe vorst 
Jeroen van Lierop en het formele 
afscheid van de prins van 2005 
Frank 1 (Trienekens). Na een 
muzikaal intermezzo door kapel 
De Hosbengels wordt het spekta
kel rond de onthulling in gang 
gezet en zal exact om 11 over 11 
de nieuwe prins van de Peelstre
kels zich presenteren aan zijn 
onderdanen. 

Hiéer een Frank? 

Het komende carnaval zal, wat 
betreft de grote activiteiten, 
gevierd worden in een tent achter 
de voormalige LHNO school. 
Het Klotgemul, de Gala-vonden, Nee, een vrolijke Frans 
de receptie van de prins, alsmede 
de festiviteiten na het sleutelafha
len en de prijsuitreiking van de 
optocht en nog een aantal andere 
speciale evenementen zullen zich 
voor het eerst in de Peelstrekel
geschiedenis afspelen in een tent. 

Bron: Eindhovens Dagblad 

Frans II nieuwe Prins 
van de Peelstrekels 

DEURNE - Frans II (van den 
Broek) voert komend carnavals
jaar het Peelstrekelrijk aan, dit 
werd zaterdagavond bekend 
gemaakt in residentie De Vier
span in Deurne. Het was gelijk Bij de revers gevat 
de laatste keer dat de prins van 
de Peelstrekels in deze lokaliteit 
gepresenteerd werd, want de. 
Vierspan wordt in de loop van 
2006 afgebroken om plaats te 
maken voor het centrumplan. 

Frans is bijna 42 jaar en van 
oorsprong afkomstig uit Asten
Heusden, hij is 16 jaar getrouwd 
met Marie-Jose van den Heuvel 
en samen hebben ze twee kinde
ren, Imre van 11 en Hidde van 7. 
Frans is in het dagelijks leven 
mede-eigenaar van het timmerbe
drijf Koppens - vd Broek dat 36 
medewerkers telt. Naast zijn werk 
is Frans een gepassioneerd kok en 
lid van kookclub de Pollepels in 
Deurne. Hij is een Bourgondier 
pur sang, die ook het sprotieve 
aspect niet uit de weg gaat want 

. om deze levensstijl een beetje vol 
te kunnen houden traint hij mee 
met het vijfde elftal van de voet
balclub SV Deurne. 

Marie-Jose werkt parttime bij 
bijouterie Ringeling te Deurne. 
Naast het samen met Frans genie
ten van lekker eten en drinken 
zingt ze nog in de zanggroep 
Candido uit Deurne. 
De beide zoons van het prinsen
paar gaan naar de St. Willibror-

Serenade 

dusschool te Deurne. Frans en 
Marie-Jose zijn beiden lid van de 

· ouderraad van deze school. Frans 
vervult hier de rol van voorzitter. 
Imre en Hidde zijn actief bij 
hockeyclub Deurne. Imre is daar
naast nog tekenend en knutselend 
actief terwijl Hidde zijn tijd liever 
breakdancend .of achtel'. de play
station doorbrengt. 

Het motto voor komend carna
valsjaar is:"Al timmerde ge er nog 
zo op los mi carnaval is iedereen 
de klos." 

Het komende carnaval van de 
Peelstrekels zal, wat betreft de 
grote activiteiten, gevierd worden 
in een tent achter de voormalige 
LHNO school. Het Klotgemul, de 
Gala-vonden, de receptie van de 
prins, alsmede de festiviteiten na 
het sleutelafhalen en de prijsuit
reiking van de optocht en nog een 
aantal andere speciale evenemen
ten zullen zich voor het eerst in 
de Peelstrekelgeschiedenis af
spelen in een tent. 

Bron: Weekblad voor Deurne 



. JN~D~BA~~~~udio 
/ e '·· tel.: . 0493.399625 

/' 1 i . e '-\ fax.: 0493.399612 
'-.,, mobiel: 06.20448421 

De leverancier van al uw 
diepvries-producten aan huis 

··",, www.snijderstekenstudio.nl 
ontwerpOsnjjderstekenstudio.nl bouwkundig tekenwerk van hutjes tot prinselijke residenties 

P. Gabrielstraat 9 - Deurne 
Tel. 0493 - 31 62 82 

Exclusieve interieurs 

Maatkeukens 

Bad kamermeubilair 

Garderobemeubilair 

Kantoor- en winkelinterieurs 

0493 - 354845 

" 

Coopmans lu ers 1 Bouw 

Deurne • tel: 0493 - 350 550 • www.coopmanslutters.nl 

vos 
relatiegeschenken 

Jos Vos, Eendracht 7 T. 0493- 315314 F. 0493-317355 
Postbus 55, 5750 AB DEURNE 

E-mail: vos.relatiegeschenken@wxs.nl 

. Met de carnaval 

,."Cafe iri 'den Sleutel" ~ 

Samen met Harrie - Hannie & Carel van Hoof 

6 ' 

café · 

Vur een lekker pintje, dan noar 't Pandje! Timo & Laila 

AUTO-& TRl:JCKSCHADE "· 1
' 

echte bakker 

1'>~('1-stit19advies6ureau Trienc~ 

wenst 'l1 een fijne carnava[ 

Post6us347 

5750 .91.J{ 'lJeurne 

'Te[nr. 0493 - 311362 

:Fa~r. 0493 - 315857 

Deurne 
Koolhof 
Liessel 
Bakel 
Gemert 
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Van d'n Vurzitter 

Van te voren bedenken hoe carna
val gaat lopen is onmogelijk. Door 
het voltallige bestuur wordt een 
prins gekozen waarvan eenieder 
denkt dat hij de voortrekker van het 
feest dat carnaval is, kan zijn. De 
uitval, de interactie met de carna
valsvierder, de raad, de dansmariet
jes, zijn achterban en elke andere 
geleding of organisatie moet het 
goedmaken. Tijdens de onthulling 
schieten deze gedachten nog door 
je hoofd, maar als daar Prins Frank I 
en zijn prinses Ellen samen met hun 
kinderen Rob, Jos en Joyce staan, 
zie je dat het goed zal gaan lukken. 

Voordat Frank er stond moest er 
eerst afscheid genomen worden van 
Prins Peter 1, prinses Conny en hun 
kinderen Paul, Lucie en Ilse, het 
wielekes volk was terug in gewone 
doen, in een gewoon huis en weer 
de familie van Deursen. Een 
afscheid met een traan, maar geen 
afscheid voor altijd, want Peter werd 
opgenomen in de prinsengarde en 
daarnaast heeft hij nu zitting geno
men in het bestuur als penning
meester. 

Prins Frank 1 

Frank werd niet zomaar prins, eerst 
werd er via foto's en Ard van de 
Mortel duidelijk dat er bij diverse 
voordeuren van huizen was geke
ken of er prinsen in spe woonden, 

maar uiteindelijk werd er bij een 
heuse deur op het podium aange
beld om te vragen of de daar 
woonachtige persoon prins der 
Peelstrekels zou willen worden. 
Achter die deur bevond zich de 
moeder van Frank Trienekens en zij 
bleek geen bezwaar te hebben 
tegen het prinsschap van haar zoon. 
Al snel werd de spot op Frank 
gericht zodat duidelijk werd wie 
de prins zo"u zijn. Frank was pas net 
binnen omdat hij naar een 
wedstrijd van PSV was geweest. 
Onze burgemeester was jaloers op 
Frank want door de prinsonthulling 
kon hij niet naar de wedstrijd gaan 
kijken. 

Dansprins 
Iedere prins is uniek en heeft dus 
zijn eigen inbreng, ideeën en 
gewoontes. Zo ook onze prins 
Frank. De receptie was fantastisch, 
druk bezocht, gezellig en bovenal 
lang in tijd, want voor iedereen was 
er een leuk woord, een onderschei
ding en bovenal een kus zowel voor 
vrouwen als voor mannen. Heel 
speciaal. Daarnaast is Frank een 
echte dansprins, bij rondom de 
prins kwam er een geweldig dans
orkest, er was beperkt tijd voor 
stukjes en liedjes want er moest 
gedanst worden.Veelvuldig werd er 
gebruik gemaakt van de vloer. Zeer 
zeker de familie liet zich niet onbe
tuigd. Prins Frank 1 zal de geschie
denis ingaan als onze dansprins met 
zijn prinses Ellen. Er is zelfs voor 
hen een privé aantal vierkante 
meters vrijgemaakt zodat ze altijd 
plaats hadden om te dansen. We 
hebben van jullie genoten, het was 
af, het was goed voor Deurne. 
Bedankt voor al jullie inzet, aanwe
zigheid en betrokkenheid, het was 
top. Dansprins en prinses, maar ook 
een dansfamilie, prachtig. Ook deze 
familie, vrienden en collegaclub 
zette haar beste beentje voor en was 
bij elke activiteit present. Zij 
hebben samen met ons genoten van 
alles. 

Optocht 
Ook dit jaar was de optocht een 
hoogtepunt, zowel qua weer als qua 
entourage en kwaliteit. 
Prachtige groepen, mooie wagens 

en gevatte individuelen grandioos 
weer. Gelukkig verliep de optocht 
volgens de regels op een enkel inci
dent na. We vertrouwen op nog 
meer beleving komend jaar, daar
voor zijn de besprekingen in volle 
gang. 

Afscheid Henny Manders, Myra 
van Haandel en Carel van Goch 
Toch schijnen we carnaval niet 
door te kunnen komen zonder 
gebreken, onze vorst Henny 
Manders werd tijdens de receptie 
bij de Heikneuters op zaterdag
avond onwel en werd met spoed in 
het ziekenhuis opgenomen. Niet 
leuk, op het verkeerde moment en 
niet · verwacht. Henny heeft 
inmiddels qua gezondheid een 
moeilijk jaar achter de rug en ziet 
uit naar verbetering van zijn 
gezondheid, die komt zeker maar 
het gaat langzaam.Voor dit moment 
heeft hij dan ook afscheid genomen 
van een actieve rol bij de Peelstre
kels. Wij willen hem uit de grond 
van ons hart dank zeggen voor de 
vele goede dingen die hij samen 
met zijn vrouw Dorie heeft gedaan 
voor de Peelstrekels. Wij zullen aan 
hen denken als mensen met een 
echt Peelstrekelhart. Jeroen van 
Lierop heeft tijdens Henny's ziekte 
het vorstschap waargenomen en 
vanaf het informeel afscheid over
genomen. Jeroen succes toege
wenst. Niet alleen van Henny 
namen we afscheid maar ook van 
Myra Proenings die jaren de 
dansmarietjes begeleidde en dat op 
een zeer bewonderenswaardige 
manier deed, en van Carel van 
Goch die de penningen beheerde 
en ons inzicht verschafte in de geld
stromen in en uit de kas van de 
Peelstrekels. De taak van Myra 
wordt overgenomen door Rian en 
die van Carel door Peter van Deur
sen. 

Wim Berkers en Jan van Driel 
Vaak kunnen mensen kiezen voor 
een andere taakinvulling.Afgelopen 
jaar namen we afscheid van twee 
mensen die daar zelf niet voor 
gekozen hebben. Jan van Driel en 
Wim Berkers, beiden oud prins en 
beiden altijd inzetbaar voor de 
Peelstrekels. Het doet pijn om twee 

mensen van dit kaliber niet meer 
om je heen te hebben. Ook tijdens 
het informeel afscheid stonden we 
stil bij de overledenen. Een intens 
moment voor alle aanwezigen. 

Ger Achterberg 
Praxis was hoofdsponsor tijdens 
carnaval 2005, met als grote anima
tor Ger Achterberg, Tot ons grote 
verdriet is hij, die ook een zeer 
groot carnavals liefhebber was, veel 
te. vroeg gestorven, ons in vertwijfe
ling achterlatend. Ger bedankt voor 
wie je was. Praxis bedankt voor het 
hoofdsponsorschap. 

Nieuwe hoofdsponsor 
We hebben onze zoektocht naar 
een nieuwe sponsor weer succesvol 
af kunnen sluiten. Voor het jaar 
2006 kunnen we Van de Weyer 
aanhangwagenfabriek presenteren, 
het adres voor paardentrailers, 
gevestigd aan de Leembaan. Jan en 
Willemien van de Weyer vieren al 
sinds jaar en dag carnaval en willen 
op deze manier hun bijdrage leve
ren aan alle peelstrekelactiviteiten. 

Een tent & een nieuwe residen
tie 
Afgelopen jaar hebben we voor het 
laatst carnaval gevierd in de Vier
span, dit jaar gaan we de festivitei
ten verplaatsen naar de tent tegeno
ver de Muggenhof( scouting Deur
ne) aan de Albert Schweitzerstraat. 
Het programma staat stevig in de 
steigers en wij vertrouwen erop dat 
vele Strekels en Strekelinnen de 
activiteiten zullen bezoeken in de 
tent. Omdat we graag in het dorp 
rondom de Markt vertoeven zullen 
we regelmatig te vinden zijn in Het 
Vervolg, dat voor ons als residentie 
wil optreden.Vanuit de nieuwe resi
dentie zullen we dan ook uiteinde
lijk op de Markt de Peelstrekelpop 
gaan verbranden bij het einde van 
alle carnavalsactiviteiten voor 2006. 
Maar gelukkig is het nog lang niet 
zover en moet het feest nog begin
nen en dat kan dit jaar met Prins 
Frans Il, Prinses Marie-jose en hun 
kinderen Imre en Hidde voorop. 

Twan van Doorne, 
Voorzitter Peelstrekels. 

Sleutel afhalen 
Ieder jaar opnieuw start carnaval 
officieel met het overhandigen van 
de sleutel door de burgemeester 
aan de desbetreffende prins van het 
bijbehorende prinsdom. Ook dit 
jaar zal een sleutel worden over
handigd aan de jeugdprins of prin
ses. Vorig jaar was het een groot 
spektakel, het goede weer zorgde 
voor veel publiek, dat heeft kunnen 
genieten van een mooi schouwspel 
en van een hapje cake en een 
drankje, warme chocomel of een 
peelneutje, gratis ter beschikking 
gesteld. 

Wij hopen dit jaar ook weer van 
uw zijde op een grote belangstel
ling. We vertrekken met alle carna
valsverenigingen vanuit de Peelstre
keltent tegenover de Muggenhof 

aan de Albert Sweitzerstraat om zo 
via de Kruisstraat en de Visser op de 
Markt te komen. 

De activiteiten vangen aan om 
14.30 uur, het geheel zal ongeveer 
anderhalf uur duren. Na deze 
plechtigheid kan iedereen meeko
men naar de tent om daar onder 
het genot van een drankje en veel 
muziek alle prinsen en hun gevolg 
te aanschouwen. 

Omdat de Vierspan dan gesloopt is 
zal het vervolg van de ceremonie in 
de tent plaats vinden. Iedere bezoe
ker van de tent krijgt een gratis 
consumptie aangeboden. 

Tot zaterdag 25 februari om 14.30 
uur op de Markt. 

Voorzitters 
Peelstrekels 

1958-1975 
Willy Geerts 

1975-1983 
Gé Markhorst 

1983-1988 
Hein Smeets 

1988-1991 
Willy Martens 

1991 -1998 
Geerd Jansen 

1998- 2001 
Wim Berkers 

2001 -2002 
Chris Manders 

2002 
Twan v. Doorne 

•••••••••••• • • 
Loterij • • • • 

: Bij de overhandiging van : 
• de krant wordt u in de • 
• gelegenheid gesteld • 
• loten te kopen. Deze • 
• kosten € 0,50 per stuk en • 
• het aantal loten dat • 
• verkocht kan worden • 
• bedraagt 12.500. • 
• De trekking vindt plaats • 
• direct na de prijsuitrei- • 
• king van de optocht in de • 
• residentie op optocht- • 
• z~ndag. D_i~ zijn de te • 
• winnen pr11zen: • 

• • • • - 1 fiets(€ 450,-) • 
• - 1 reischeque (€ 225,-) • 
• - 1 kofferset ( € 135,-) • 
• - 1 radio-cd (€ 90,-) • 
• - 2 x dinercheque (€ 70,-) • 
• - 2 x cadeaubon ( € 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 . • • • • • • Carnavals- • • stichting • • • • • • De • • Peelstrekels • • • • ••••••••••• 
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.: voauwerken ·-·-· . · . -·--·-
Hofstede 6 
Deurne 

Tel. 0493-323479 
Fax 0493-323482 

Voor fietsplezier, kwaliteit & service! 
Hoofdstraat 63, 5757 AK LJESSEL, T. 0493-342882 

.. yiww.wielerhuisliessel.nl/info@wielerhuisliessel.nl 

Rabobank 

el 

Enyoorde es .. n hetjaarzette 

wij alles e rig - brochures, 

folders. r e-:ies, verpakki g_ 

en webs ·es. , eer weten? 

Kiek op 

www.spiegel.nl 

Spoorlaan 5 
.. 5751 JM DEURNE 

management 
techn ica! systems 

ml dees 
daog gl 
baai ons 
de 
stekker 
deruit .. 

• 
'rnao 

" bene . 
w1r van 
harte • ~ 

.welkom 

• • 
& · 

henny manders 
- ~ Euro as1ra t 155 

575 AP Deurne 
tel. 93-323093 
fox: 93-31 674 

e-mail: in o@e-tecnman.n 

DE PEEL 
T. 0493-314682 
F. 0493-316911 

• 



Door G. Strikkel 

Inmiddels traditiegetrouw hebben we 
een gesprek met de Burgemeester van 

STREKELS 
VAN HET 
JAAR 

1977 Piet van Dijk (t 1993) 

1978 Frater Francino (t 2005) 

1979 Cor v.d. Broek (t 1983) 

1980 Piet van Hoek (t 1989) 

1981 Pater Rompa (t 1994) 

1982 Noud Huizing 

1983 Jan Lichteveld 

1984 Mien Valkenburg 

1985 Pieter van de Loo 

1986 Henk Bijnen 

1987 Cor Brüggenwirth 

1988 Sjaak Obers 

1989 Anny Berkers 

1990 Peter van Oosterhout 

1991 Dirk Koster 

1992 Theo Lokin 

1993 Leny Kuijpers 

1994 Martien v.d. Broek 

199 5 Gerard Geurts 

1996 Hans Keeren 

1997 Fons Vulling (t 2000) 

1998 Toon Manders 

1999 Fridus de Wit 

2000 Ties Verbaarschot 

2001 Ger Achterberg (t 2005) 

2002 Gerard Verhappen 

2003 Piet Aldenzee 

2004 Willem van der Sman 

2005 Marian Brood 

1. Willie Geerts f 
2. Harrie Goossens f 
3. Hein Smeets f 
4. Frans van de Kerkhof f 
5. Gé Markhorst f 
6. Willy Martens 
7. ] an Rakels f 
8. Sjef Geerts 
9. Geerd Jansen 
10. Marcel van Ximen 

De burgemeester van 
Deurne aan het woord 

Deurne, de heer Gerard Daandels. 
De komende prinsonthulling van 
Stichting De Peelstrekels en Carna
val 2006 zullen in de annalen blij
vend vermeld worden, immers: de 
prinsonthulling was nog in de alom 
vertrouwde Vierspan en veel van de 
activiteiten van Carnaval 2006 
vinden plaats in een tent bij de 
Muggenhoek en de nabij gelegen 
gymnastiekzaal. De voortgang van 
de werkzaamheden in het kader van 
het centrumplan nopen tot deze 
oplossing. In 2007 zullen nog even
eens tijdelijke oplossingen moeten 
worden gezocht en hij twijfelt er aan 
of het zal lukken of voor Carnaval 
2008 het nieuwe cultureel centmm in 
gebruik kan worden genomen .. Hoe 
dan ook, het zal anders zijn dan de 
laatste reeks van jaren. 

Hij is blij met de ingeslagen weg 
voor het sleutelafhalen op carnavals
zaterdag. De jeugd bij dit gebeuren 
te betrekken is naar zijn mening 
geslaagd. Ook de uitreiking van de 
enkele jaren geleden ingestelde 
onderscheiding de Vetlirremedaille 
voegt aan het sleutelafhalen een 
dimensie toe. 

De veranderingen rondom de 
optocht hebben weliswaar enkele 
problemen opgeroepen, maar heeft 
er ook toe geleid dat het publiek van 
de fraaie stoet meer kan genieten. 
Hij steunt De Peelstrekels in hun 
initiatief en hoopt ook, dat zij door
gaan op de ingeslagen weg. Een 
uitbouw van de kwaliteit en de stij
gende lijn van de optocht zal het 

. carnaval rondom de optocht zeker 
ten goede komen. 

Hij verheugt zich weer op het 
komende carnaval en zal in enkele 
andere prinsdommen ook weer acte 
de presence geven en hoopt te 
kunnen genieten van al hetgeen 
door iedereen wordt gebracht. Tot 
en met het uitreiken van D'n Biels 
2006 bij De Zultkoppen. 

Hij verwacht ook dat de sociale 
functie die het carnaval heeft, niet 
alleen door alle carnavalsverenigin
gen wordt uitgedragen, maar ook en 
vooral door de carnavalsvierders zelf. 

Hij wenst daarom allen een gezellig, 
een goed en vooral sociaal carnaval 
2006. 

De Collega's 
Carnaval 2005 was anders dan 
voorgaande jaren en dat vraagt 
om verdere uitleg. Het hoe en 
waarom blijkt uit het volgende 
relaas: 

Belangrijk is misschien om te 
weten dat deze terugblik is opge
maakt door de collega's van Frank. 
Sommige van deze collega's waren 
sowieso ook andere jaren bij meer
dere evenementen van de partij. 
Carnaval 2005 kreeg echter een 
andere beleving hoofdzakelijk door 
toedoen van onze collega Frank 
Trienekens die dat jaar de scepter 
over het Peelstrekelrijk zwaaide. 

Donderslag bij heldere hemel 
Het kwam als een donderslag bij 
heldere hemel toen wij op 13 
november 2004 gebeld werden met 
de mededeling dat Frank Tri ne
kens tot Prins Carnaval 2005 was 
benoemd bij de Peelstrekels. 
Diezelfde avond zijn we toen nog 
even naar de residentie geweest om 
ons te overtuigen. 
Niemand van ons had dit durven 
denken en hij had het spel g ed 
meegespeeld om in de aanloop naar 
de bekendmaking verschill ude 
namen de revue te laten pass ren 
die in aanmerking konden komen 
voor het prinsenschap. 
De afleiding \vas compleet door op 
deze avond ook nog eens rn tig 
naar PSV te gaan kijken. 

Wat komt er op ons af? 
Ongem;jfeld net als de kersv rse 
prins hadden \vij er zi11 in, al wi ten 
we niet wat er allemaal op ons 
afkwam. Al gauw werden de agen
da's met elkaar afgestemd en 
kwamen we volop in de stemming. 
Het was vanaf het begin duid lijk 
dat ook ";j zeker niet t.egen \vil en 
dank meermaals aanwezig zouden 
zijn bij ve~chillende activiteit n. · 
Voor Rondom de prins moesten 
we meteen flink aan de bak mede 

Gelukkig was een idee snel geboren 
en de "voorlol " was ook al heel 
leuk. Tussen de bedrijven door 
vond ·de serenade plaats bij Frank 
en Ellen thuis en de kennismaking 
met deze traditie was geen verkeer
de. 

Vroeg opstaan 
De voorverkoop van de kaartjes 
voor het Klotgemul en de gala 
betekende vroeg opstaan en 
ondanks zijn prinsenschap liet 
Frank zich er niet van weerhouden 
om als eerste in de rij te staan . Het 
was heel gezellig ondanks het vroe
ge uur en we kwamen niets te kort. 
Sterker nog : we heb.ben in die paar 
vroege uurtjes meer gegeten dan 
normaal op een volledige zaterdag. 

Er was voor ieder wat wils zoals. 
snert, broodjes en zelfs worsten
broodjes en uiteraard ook heerlijk 
sterke koffie gepaard gaande met 
nog sterkere verhalen. 

We hadden de nodige repetities 
gehad en waren er klaar voor. Naar 
de avond van rondom de prins gaje 
zo gauw niet naar toe maar dit keer 
maakten we onderdeel uit van deze 
avond. Het ging gelukkig allemaal 
goed en de avond werd afgesloten 
met een puik orkest. 

Die hards 
De receptie werd druk bezocht en 
ook wij gaven acte de presence. 
Sommigen onder ons , de echte 
"die hards "waren ook op het Klot
gemul en de gala aanwezig. Uitein
delijk brak Carnaval 2005 aan en 
vanafKommer en Kwijl tot het pop 
verbranden was het genieten gebla
zen. Met name. Die Lustige Schla
gerfreund.e was helemaal te gek 
zonder daarbij de andere avonden 
tekort te doen. 

We"''itijken met plezier terug naar 
;, '\' . " 

· càrnav111 2005 en hebben erg geno-
·doordat dit op korte termijn plaats- tèn" 
vond en december niet de maand 
bij uitstek is om veel te oefenen of 
te vergaderen. 

Námens-de collega's te Deurnè en· 
Budel. 

Jeroen van Lierop, 
nieuwe vorst van de Peelstrekels 

Het is met het verschijnen van 
deze krant al weer 2 jaar gele
den dat ik ben benaderd door 
Henny Manders en Twan van 
Doorne. "Zou jij Vorst willen 
worden bij de Peelstrekels?" Ik 
kan u zeggen dat had even tijd 
nodig, daar was ik niet zomaar 
aan uit. Vooral omdat ik eigen
lijk helemaal niet zo'n carna
valsvierder ben en moet ik dan 
ook nog in de raad van 11? Wat 
moet ik daar toch mee? Nou 
noem nog maar een paar argu
menten op om het niet te doen. 
Uiteindelijk vind ik de uitda
ging veel te groot en het feest 
eigenlijk veel te mooi om links 
te laten liggen. En ik weet sinds 
ik twee Prinsen en Prinsessen 
heb meegemaakt, vele carna
valsvierders heb leren kennen en 
de taken ken van de raad van 
11: dit feestje wil ik voorlopig 
niet missen! 

Henny is degene die ik ga vervangen 
en vervangen van mensen is altijd 
moeilijk en soms lastig. Ga ik het 
doen zoals hij dat deed of ga ik er 
een. eigen draai aan geven en welke 
draai gaat dat dan zijn, en mag dat 
dan wel? Zaken waar ik nog lang 
niet aan uit ben. Zeker omdat ik de 
tradities, die rondom dit feest 
bestaan, in ere wil houden. Zaken 
die ik iedere keer aan den lijve moet 
ondervinden, en waar ik zeker nog 
leuke en minder leuke uitschieters in 
ga maken. Waarvoor bij deze alvast 
mijn excuses mocht het niet hele
maal gaan zoals het zou horen. 

,_ Vol passie 
Ik vind dat Henny de rol vari Vorst 
met veel passie heeft uitgevoerd wat 

zichtbaar was voor alle carnavalsvier
ders en voelbaar voor Prins en Prin
ses, raads- en bestuursleden.Wat dat 
betreft heb ik zeker nog wat te leren. 
Petje af voor Henny als Vorst van de 
Peelstrekels. Ik kom er steeds meer 
achter hoe je er voor de volle 
honderd procent tegenaan moet in 
deze functie. 

Er voor gaan 
Gelukkig is er voor gaan iets wat ik 
graag doe. Zoals nu ook in mijn 
nieuwe functie als Vorst van de 
Peelstrekels. Ik ga er voor om een 
spetterende carnaval te beleven, ik ga 
er voor om veel mensen bij het 
carnaval te betrekken en ik ga er 
voor zodat onze nieuwe Prins en 
Prinses samen met al die mensen uit 
Deurne die met ons carnaval gevierd 
hebben dadelijk zeggen: het was een 
geweldig feest. 

Vorst zijn van de Peelstrekels is iets 
waar ik me op verheug, waar ik zin 
in heb en waar ik van wil genieten. 
En ik verheug me op alle Strekels en 
Strekelinnekes. Dat u erbij bent en 
meegeniet van al die mooie en leuke 
dingen die carnaval ons te bieden 
heeft! 

ALAAF 

IN MEMORIAMJANVAN DRIEL 

Als Prins JAN V voerde Jan van 
Driel in 1984 samen met zijn 
echtgenote Gonneke en zijn 
kinderen Jeroen en Mark de 
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes 
aan. In zijn Proclamatie schrijft hij 
onder andere: "Zing, hos en lach 
deze dagen. Met jullie zonnige 
gezichten Peelstre1cels en Peelstre
kelinnekes zal het mij een waar 
genoegen iijn om tijdelijk de scep
ter te mogen zwaaien over het 
Peelstrekelrijk, dat mij zo na aan 
het hart ligt. 

Deze benadering van carnaval en 
niet alleen de drie of -zoals u wil
vier carnavalsdagen typeert Jan van 
Driel. Jan stond volop in het leven 
en gafblijk dat leven van de zonni-. 
ge.kant te willen bezien. 1-tij straal-

.. de dat ook uit. Velen van u zijn 
· tijdens de carnavalsdagen 1984 

getuige geweest van zijn muzikaal 

optreden in de Harmoniezaal van 
De Vierspan. Hij trad als vervanger 
van Theo Lokin met trombone op 
als "The Pink Panther". En het 
mag gezegd worden: niet zonder 
succes. Het had iets, Prins Jan V, 
staande op het buffet met trombo
ne die zijn steek even verwisseld 
lieeft voor een pruik. Dat was in 
1984. 

In De Peelstrekel 1985 schreef hij 
in zijn dankwoord de volgende 
alinea: In het feestgedruis van 
Carnaval is het funktioneren van 
een Prins sterk gebonden aan de 
mensen en groepen, die de organi
satie en de begeleiding van zo'n te 
gek feest in handen hebben. Dank 
zij die mensen h~bben jullie 
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes, 
en niet het minst ikzelf, unne 
skênne Carnaval gehad. 

Niet alleen als Prins heeft Jan zijn 
bijdrage aan het carnavalsgebeuren 
geleverd, maar ook als ·bestuurslid 
van Stichting De Peelstrekels en als 
lid van de Oud Prinsengarde. Hij 
was er altijd op de manier zoals we 
Jan van Driel van kennen. Opge
wekt en vol humor. In 2004 begon 
Jan helaas te tobben met zijn 
gezondheid. Eind 2004 begin 2005 
werd het'<! ziektebeeld zorgelijker. 
Op maaridag, 5 september 2005 
kwam het bericht van zijn overlij
den. 

Jan bedankt voor wat je voor 
Stichting De Peelstrekels maar 
vooral voor alle Peelst~ekelinnekes 
en Peelstrekels betekená hebt. 
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Vishandel Henk Bos Tel. 033-2988181-2986494 Spakenburg 

Voor de lekkerste Kibbeling en de fijnste Maatjesharing 
. Donderdag 10.00- 13.00 & Zaterdag 10.00.,.. 15.00 EDAH /Vrijdag op de Markt Aswoensdag 10.00·- 13.00 (EDAff) 

FA. UGEN 
Op--en overslag 

Heftruckverhuur . 
0493-312465 

Liesselseweg 120 5753 PP DEURNE 

Met Bakker Ron z'n brood 
Speulde ge mÎ carnaval 

ne goeie noot! 

Oeurne, Milbczerwcg 11 i 0493w312715 

HebnomI, \Vederhof 15 T 0492~559716 

mits 
Paul Gabriëlstraat 6a 

5753 DG DEURNE 
T. 0493-311041 
F. 0493~310989 

· Officieel erkend Nissan reparateur 

Garage Boerenkamp BV 
H. Mesdagstraat 15753 DA DEURNE 

0493-317816 
www.Boerenkamp-deurne.nl 

service 

· Voor al uw drukwerk 

PORCON: STALINRICHTING 
VOOR VARKENS 

NIEUWBOUW •VERBOUWING 
PLANNING • VOORLICHTING • NAZORG 

PIG FARM SYSTEMS 

Dr. Hub van Doorneweg 16 
5753 PM DEURNE 

T. 0493-32660/F. 326601 
E-mail : porcon@porcon.com 
Website: www.porcon.com 

Kerkstraat 32d 
5751 BH 

Stationsstraat 4a 
0493-310180 

Deurne 

Santvoort 
l 

Graszoden en Beregening 
J.W. de Wit 

Adres Communicatie 
Dubloen 13 . (T) 0493 - 314656 
5751 PX Deurne (F) 0493-399462 

_ _ Bedrijventerrein (M) 06-53656608 
Rijt Oost nr. 1785 (E) info@sproeien.nl 

(W) www.sproeien.nl 

Officieel Rain ~ Bird dealer 

Xado ~ f._oy 

lJ an ~af i~ 

Voor al uw leuke kadootjes 

Stationsstraat 30 - DEURNE 
Telefoon 0493-312963 

11 • 
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Voor Deurne, door Deurne, zo 
luidt het eenvoudige recept voor 
een gezellige avond Klotgemul. 
Jarenlang was de Vierspan hét 
toneel voor de Deurnese 
artiesten, die met zang, dans of 
cabaret de Deurnese gemeen
schap vaak plat kregen. Dat de 
Vierspan nu zelf plat gaat, bete
kent geenszins dat het Deurnese 
talent de handdoek in de ring 
gaat gooien, integendeel: de 
artiesten zien hun optreden in de 
nieuwe tent als een geweldige 
uitdaging en hebben beloofd er 
nog een extra schepje bovenop te 
doen. Temeer daar de tent hun de 
mogelijkheid biedt om wellicht 
zelfs voor een publiek van 500 
mensen te kunnen optreden. 

~ aast het vertrek uit de Vier pan 
i er nog een andere verandering. 
De afgelopen jaren bleek met 
name de zondagavond een lastige 
avond om de zaal vol re krijgen. 
'\: rellicht ook omdat de mee re 
mensen op maandag natuurlijk 
~ c::er aan de slag moeten en dan 

niet tot in de kleine uurtjes feest 
\~ille n of kunnen vieren. Vandaar 
dat met de nieuwe rent is geko
zen voor de vrijdagarnnd als lste 

Een feest van (h)erkenning 

Klotgemul 
Klotgemulavond. De dag erna 
doen _ we het feestje nog eens 
dunnetjes over. Het grote voor
deel van de tent is, dat w er op 
twee avonden meer bezoekers 
kunnen ontvangen dat op drie 
avonden in de Vierspan. Dus 
denk nou niet, dat Klotg mul is 
toch al meteen uitverko ht, er 
zijn kaarten genoeg en ze kosten 
slechts 5 euro. 

Bijbal 
En met het beroemd (of 
beruchte) bal na, dat zit ook wel 
snor. De feesttent wordt opge
bouwd op het terrein voor het 
scoutinggebouw (van Pater 
Rompa) vlak bij een gymzaal. 
Deze zaal wordt omgetov@rd tot 
een ruimte waar het Klotgemul 
na afloop prima kan vvotden 
nabesproken onder het genot van 
een muzielrje en een drankje. 
Kortom, dat wordt feesten, 

Een feest van (h)erkenning 
Zoals hierboven al gezegd f§ het 
Klotgemul een feest van 
(h)erkenning. De artiesten Sênie
ten ervan om u te laten ge eten . 
Ze komen dan ook graag c:lk jaar 
weer terug en ze be red n er 

GALA-AVOND 2006 
Vanwege het verdwijnen van de vierspan, zal dit jaar onze jaarlijkse 

Gala-avond verplaatst zijn naar een andere locatie. Wij zullen onze artiesten dit 
jaar verwelkomen in ons nieuw onderkomen gelegen aan de Muggenhoek. 

Op het programma hebben we dit jaar als volgt staan: 

De dansmarietjes. 
Plék plék 

Rien Bekkers. 
De Noot. 
Jan Strik. 

"Dé Vélt Op" 
Cees Verhuist. 

Tevens zal op deze aYOOd de strekel van het jaar 2006 bekend worden gemaakt. 

Muzikale om jsting dit jaar in handen van ????????????? 
Het programma gepresenteerd door vorst Jeroen van Lierop 

De kaartverkoop zal plaatsvinden?? Datum? Prijs euro 12.50 Locati ? 
De amusementscommisie wenst u allen een fijne avond. 

menig vrij uurtje aan om een 
leuke act neer te zetten. Vaak 
wordt gezegd, nu die of die 
artiest gestopt is, wordt het niets 
meer met het Klotgemul. Toch 
zie je elke keer weer dat dit juist 
de overige maar zeker ook de 
nieuwe artiesten stimuleert om er 
een tandje bij te doen. Dat 
hebben we gezien toen Peter 
Aarts stopte, toen Zesstuks de 
wijde wereld inging en we zullen 
het ook de komende jaren blij
ven zien. De gaten worden opge
vuld door nieuwe artiesten, die 
de show zullen stelen. Zo ook dlt 
jaar, naast een aantal vertrouwde 
artiesten zoals Op't nippertje, 
Desnie Deswel, de dansmarietjes, 
DMK, de Auw Prinsen, Corry 
Donkers, Destiny, en niet te 
vergeten Toon zijn we er in 
geslaagd weer een aantal nieuwe 
groepen toe te voegen aan de 
Klotgemulfarnilie. Wij zullen hen 
warm ontvangen en zij zullen u 
warm ontvangen. Dus kom erbij, 
de deur staat open en iedereen is 
welkom", we maken er twee 
gezellige Klotgemulavonden van. 

De commissie Amusement 

VOORVERKOOP 
KLOTGEMUL 

& 
GALA 

14 januari 
HET VERVOLG 

CLUB VAN 100 
10.00 UUR 

VRIJE VERKOOP 
11.30 UUR 

Indien er nog kaarten 
voorradig zijn, dan 

zijn deze te koop bij 
Het Vervolg aan de 

Markt in Deurne 

KLOTGEMUL 
Vrijdag 1 O en zaterdag 11 februari 19.30 uur 

IN DE TENT 

\. 

'f 

Dansmarietjes 
Desnie Deswel 
Corry Donkers 
Das mar Kwats 
Op 't Nippertje 
Enjoy I Destiny 

Toon van de Heijden 
Hebbes 

Dancing Queens 
Prinsengarde 

Zannik & Zever \. ", 
U en uw GSM : Gezellig uit ! ' 

r---------------~ 

Willie, 

Bedankt 
voorde 

ballonnen 

Muziek op vrijdag: De Hosbengels 
Muziek op zaterdag: Blaast Um op 

Marian Brood: Strek 1 van het jaar 2005 

Kijk mensen, het voord«~ 
enige jaren in de kr 
missie van de Peelscrr 
is dat je weet dat er 
in de krant moet al 
van het jaar bent ge 
aangezien die eer mi 
avond te beurt is ge' a 
nu, zondag 30 januar -
13.45 uur, het állereer 
voor de Peelstrek 
schrijven!! Lang Ie 
ne techniek, die dit 
bewaart. 
Hoewel dat niet 

duidelijk zal zijn ben i~ een 
emotioneel mens. En, zoal mijn 
gezinsleden ongetwijfeld Weten, 
schrijf ik mijn emoties meestal 
van me af. Het kan maar 
gebeurd wezen. Dan ben je er 
van af1 Nou, dat is deze kettr wel 
nodig zeg. 
Jaren heb i - ·rbij gezeten en een 
beetje ger n • hattend ge iUfüt: 

· zijn die me n 1ou ècht ZO blij 
met zo'n n 1eiding? En nu 
weet ik i lije verrastheid 
van mijn ~ ·rs beslist niet 
gespeeld ~ loof niet dat 

ik in mijn leven al ooit zo verrast 
geweest ben! 
Ikke???????? 
Dat kan niet waar wezen! Waar
om dan? En waarom al die ande
ren niet? Er zijn er zoveel die mij 
nog voor konden gaan. Helaas 
voor die anderen ging ik hen 
voor. 
Ik was confuus, maar ben er 
bijzonder trots op. Je doet al de 
dingen die je doet natuurlijk niet 
alleen voor de anderen, meestal 
vind je het zelf ook leuk (want 
wie doet er nou iets dat ie niet 
leuk vindt?). Je doet het ook niet 
voor de eer, maar wilt best een 
keertje horen dat je inspannin
gen op prijs worden gesteld, 
toch? 
En dan komt er zo'n moment, en 
dan sta je de shaken op je benen 
en een beetje schaapachtig te 
grijnzen op zo'n podium, omdat 
je niet half beseft wat je over
komt. Het was nog zonde van 
het optreden van Koijen Oijem 
(of hoe je dat dan ook schrijft), 
het was geweldig, maar ik geloof 
niet dat ik de eerste 5 minuten 
meegekregen heb. Ik moest efkes 
bekommen. Ik was wel erg blij 
met de bijval uit de zaal, al die 

lieve mensen die me vrolijk, 
instemmend toeknikten en die 
duimpjes die zo stiekempjes 
omhoog gestoken werden. Ik 
geloof dat half Deurne me is 
komen kussen, daar had ik toch 
van tevoren ècht niet op gere
kend. 
Ge zult het wel gemerkt hebben; 
ik ben er heel blij mee. Maar ik 
draag mijn uitverkiezing ook 'op 
aan al die andere mensen met 
wie ik samen heb mogen werken 
in al die clubjes en bij de vele 
klusjes die we geklaard hebben. 

BEDANKT. 

Marian Brood. 

Veel later: nu ik dit stuk officieel 
moet schrijven - najaar 2005 -
heb ik er weinig aan toe te 
voegen. Behalve dat het mij in 
de weken daarna nog verbaast 
dat zó veel mensen je geluk -
wensen. Ik heb zo ontzettend 
veel handen geschud, kaarten 
ontvangen, bloemen gekregen; 
het was overweldigend. 
Nogmaals een hartelijk aan 
allen. Ik zal mijn onderscheiding 
met ere blijven dragen! 
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ge bai meen nie zain. 
Kiek mer op onze ww 

Nunen, 
en Parket Vloeren 

Stationsstraat 1 06 

5751 HJ DEURNE 

Tel. 0493 351640 

Mob. 0651437326 
Fax 04.93 351641 

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

Stationsstraat 27 - Deurne 
Tel. 0493 312091 
Fax 0493 322600 

Kluisstraat 1 - Helmond 
Tel. 0492 538401 
Fax 0492 564909 

Koningsplein 2 - Asten 
Tel. 0493 691560 

JolJ.ASSEN AUro" 
"\~ OEUIWE &« ~ 

f/ERSCHt;PING EN DOUANE DOCUMENTEN 
& EXPORT - VERZEKERINGEN 

Haspelweg 37 
5751 JH Deurne 

Tel. 0493-351552 
Fax 0493-315246 

Mobiel 06-53926499 

Int. Tel. 0493-351552 
Int. Fax 0493-315246 

as ge wilt. 

Auto 

Harrie v.d. Putten 
U kunt bij ons altijd terecht voor: 

Liesselseweg 122 

5753 PP DEURNE 
0493-310111 

www .putten-verhuur.nl 

• Verschillende personenwagens • Bestelwagens • Luxe personenbussen 

Tijdens c 1 zijn wij geopend! 
Vrijdag & zaterdag v.a. 10.00 uur 

Zondag, maandag & dinsdag v.a. 16.00 uur 

Uitgebreide carnavalsmenukaart 
Stationsstraat 17 Deurne 0493-314758 

www.de-eeterij.com 

Wij wensen u een fijne carnaval! 

Bloemenmagazijn 

Veel carnavalsleut toegewenst 

Stationsstraat 92 
5751 HH DEURNE 

T. 0493-312113 
F. 0493-312113 

---' ~ - h~a!~l:;[ •• 
Deurne - Dr. H. v. Doorneweg 2 - Tel. 0493-311888 

Molenstraat 69 • 5751 lC Deurne 
. - Postbus 360 • 5750 AJ Deurne 

Tel. 0493-351851•Fax0493-316533 

www.kantoorvandemortel.nl I info@kantoorvandemortel.nl 



--- --. - - -~ ----·----

ARIETJE 

Hallo, 

Ik ben Kristel Beijers. Ik ben 10 jaar en dit . ' . . • 
M'n hobby's zijn: paardrijden dans Ik h is m n derde Jaar als dansmarietje. é!!!~--~~ 
leuk carnavalsjaar van maken!' en. oop dat we er allemaal samen weer een heel 

Groetjes, Kristel Beijers. 

Dit jaar voor het laatst: Christel en Maud 

Myra van Haandel 11am afscheid van de dansmarieijes 

lli roep . . Het is een geze ge g . 
. . 3 . aar op de dansm.aneqes. en ik hoop dat het 

Hoi alleMm.a~~ Sm.eitink. Ik ben 10 jaar en ik zi~:b ik een hele leuke carn~v h a l gd~haJ~llie met carnaval, of 
Ik ben an , H ·akker Vong Jaar k dans bedac t, ie . 
Ik zit in groep 7 van d n d e~e~Mijke heeft weer een leu ~ tijd toe, en misschien tot ziens. 

ditJ·aar weer zo leuk wor t. ·edereen een hele leuke carnav s 
· Ik wens i 

d kunnen zien. eer er, 

Marit Sm.eitink. 

1 

Vlnr: Marit;]oyce, Christel; Maud; Anouk; Kirsten;]ulia; 

De nieuwe leidsters:Jaqueline Smeulders & Rian Stevens 
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FREIZEIT MARKE KETTtCR 

KETTLER ... 
ZEKER WETEN 
DATJE 
GOED ZIT! 
Kettler Benelux B. V. 
Indumastraat 18 
5753 RJ DEURNE 
T. 0493-310345 
R0493-310739 
www.kettler.be 

Ook Prins Frans 
d'n Twidde 
is op weg! 

Kapsalon 
"Happy Hair" 
voor jong en oud 

Ingrid van Bakel 
Trimpertstraat 12 

5752 AN DEURNE-WALSBERG 
Telefoon: 0493-323327 

fkume Tel. 04'3 111 409 Mob. 06 21198818 
~~ e°'"'~t~~~e.--

i www.boetiekcosmetique .nl 

I• ,. '> f '' / i 11 s 11 <1 t1 11 11 f 11 •' r k 1 "x \ i 11 î I tl i· r 11 1• , . k c· tl \ p 11 i t ~\ , t k 

~asteiii ~e @7-Ceii;;:,ei 

cefJ)iabants cefJ)iuin crJa6é 

Gasterij De Keijzer 

Spoor/aan 17 Deurne 

0493-313882 

Schoonheidssalon 
Cosmetica; Make-up Workshops; Exclusieve 
parfums; Sieraden, tassen, accessoires ; 
Hotstone Massage; Rug/Schouder/ Nekmas
sages; Manicure; Dames & Herenkapsalon; 
Hairdreams Haarverlenging 
Gratis Make-up advies; Gratis Huidanalyse 
met computer; Cadeaubonnen luxe verpakt 
Permanent ontharen en huidverbetering met 
IPL (Intense Pulsed Light). 

Oude Liesselseweg 16 
5751 WP Deurne 0493-351255 

DENTRO 
INTERIEURBOUW 

Keukens - Badkamermeubelen -
Slaapkamers - Lambrizeringen - Bibliotheken -

Kasten - Tafels 

Praktijkruimtes - Horeca - Zorginstellingen -
Kantoor- en Winkelinrichtingen 

Volledig op maat gemaakt! 

Voltstraat 11 a Deurne 0493 314866 

µ 
' l(; "Va,cd(//"8 
~/11@ 

RENAULT 

Autobedrijf 
Manders Deurne B.V. 

Voltstraat 1, 5751 RL Deurne 
Postbus 23, 5750 AA Deurne 

T. 0493 - 312626 F. 0493 - 316993 

Aannemersbedrijf 
ALDENZEE· 

DEURNE 

DubloenB 
5751 PX DEURNE 

T. 0493-399915 F. 318957 
'n bouwbedrijf op maat voor: 

nieuwbouw, renovatie, onderhoud en 
machinaal timmerwerk 

Liesselseweg 199 
5753 PN DEURNE 

t u binnenkort uw huis verkopen? 

Walker Campingstyle B.V. 
Postbus 65 5750 AB DEURNE 

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

T. +31 (0)493-314884 F. +31 (0)493-311885 
Site:www.walker.nl/ E-mail: info@walker.nl 

Vloeieindsedreef 6, 5753 SM DEURNE, 
T. 0493-313091I06-53537725, F. 311618 
h.tabor@hetnet.nl/www.autobedrijftabor.nl 

14 t 

In- en verkoop en reparatie 
van alle merken auto's 

Duterloo Pepping 

0 

lliERLOOI 
i:tUUPM lî ' ÄKELAARDIJ 
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UKKEPUKKEN BAL 

Zoals te doen gebruikelijk organiseert Carnavalstichting be Peelstrel<;els 
óók dit jaar weer het Ukkepukken bal. Deze kinderochtend zal plaats
vinden op dinsdag 28 februari 2006. 

De deuren van Het Vervolg gaan open om 10.00 uur en het feest zal 
eindigen om 13.00 uur. Prins Frans II en prinses Marie-José, de Raad 
van Elf en de dansmarietjes komen om samen mèt' de kinderen de polo
naise te dansen. Natuurlijk laten de dansmarietjes ook hier hun n10oie 
nieuwe dans zien. 

Dit jaar zal de fantastische clown Me Jopie twee keer.voor ons optre
den. De presentatie v~n deze ochtend is in handen van Jeroen en Anne
lies, beiden zeer bekend.vanwege hun presentatie tijdens de intocht v~ · 
de Sint. · ' - ~ 

Ook -yvorden de wi~naars van de kleurwedstrijd nog eens extra in het 
zonnetje gezet. Een gedeelt6 van de zaal is speciaal bestemd voor de 
kinderen zodat ze optimaal kunnen dansén en genieten.Aan de ouders 
wordt om hun n:ièdewerking en begrip hierom gevraagd. 

Kortom: kom mooi verkleed naar .het Ukkepukkenbal want het is weer 
·de moeite waard! 

Op de ,prinsenwagen 
Ik had vorig jaar meegedaan aan de tekenwedstrijd, gewoon omdat ik tekenen heel leuk vind. Ik had niet 
verwacht dat ik een prijs zou winnen en was dus ook heel blij toen er gebeld werd dat ik gewonnen had. De 
prijs was dat ik tijdens de optocht mee mocht rijden op de prinsenwagen. Ik durfde niet zó goed helemaal 
alleen te gaan daarom had ik papa gevraagd om mee te gaan want het was toch :wel heel spannend. Kon je 
bijvoorbeeld wel van de wagen af als je moe werd of even naar de wc moest vroeg ik me af. We moesten 's 
morgens al heel vroèg verzamelen samen met de andere kinderen die ook .een prijs gewonnen hadden. Het 
duurde toen wel heel lang voordat het echt ging gebeuren.We werden met de taxi opgehaald en gingen toen 
eerst een handje geven aan de Prins, ook kreeg ik toen mijn medaille.Toen mochten we eindelijk boven op de 
wagen die sçond bijna helemaal vol met dozen snoep. Zoveel snoep had ik nog nooit bij elkaar gezien. Die 
snoepjes gooiden. we naar de mensen die naar de optocht stonden te kijken en het leukste was als ik vriendjes 
en vriendinnetjes zag staan die dan ook een snoepje kregen.Aan het eind van de optocht was ik wel een beetje 
moe van al· het gooien.We kregen toen nog wat lekkers te drinken in de Vierspan. 

Ik vond het super fijn dat ik op de prinsenwagen mocht, bedankt. 

. K'oen Mooren 

[!JJJJ~Lrornrn ~IBmMîrnrnm[?mrn[J~wrnUTI 

OO[p mrnmmfil[1DUIJIB o~ ®rn Lrrn~Lr 
. Vorig jaar twee keer een bomvolle Vierspan, dat smaakt naar meer. Komend carnaval zetten Die Lustige Schla

gerfreunden de tent van de Peelstrekels·op maandagavond weer op z'n kop. Een avond waarin de drank rijke
lijk zal vloeien onder de opwekkende Duitse Schlagerkl~nken van een inmiddels vermaarde band die een prima 
en aanstekelijke show met diverse hilariteiten op het uitzinnige publiek loslaat. 

U wordt t.z. t:nog via de plaatselijke media geïnformeèrd waar en wanneer u uw felbegeerde kaartje voor deze 
onvergetelijke avond kunt kopen. In de tussentijd kunnen de oude Schalplatten ,van zolder gehaald worden, de 
pick up geïnstalleerd, volumeknop op 10 en ... 
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Laurens Costerstraat 2-6 Postbus 8 5750 AA DEURNE 
T. 0493-310655 F. 0493-310850 
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Beauty omenade 
HAIR * NAILS * BEAUT'Y 

Kappers- en nagelbenodigdheden 
interieur, opleidingen 

drogisterij-artikelen, sieraden 
GROOTSTE collectie haarmode: 

kinderspeldjes, haarbanden, elastiekjes e.d. 

t·cu\ieren 
, k "oor par 1 Helmondseweg 16 
·· 0 5751 GO Deurne 

tel.0493-315910 

Danse 
.ta . .49. --------------

e 
e 

O.l.v. Miranda en Ronald Denkers 
Spoorlaan 9 • 5751 JM DEURNE• 0493-320101 

Zaterdag 25 februari 13.30 u. Kindercarnaval tot 12 jr.€ 2,-

Zondag 26 februari na optocht Kindercarnaval tot 12 jr.€ 2,-

Maandag 27 februari 13.30 u. Kindercarnaval tot 12 jr. € 2;-

Dinsdag 28 februari 13.30 u. Kindercarnaval tot 12 jr. € 2,-

SPRING KUSSEN 
& 

OPTREDEN CLOWNS 

Dierenhotel Heidelust Deurne 
Openingstijden: ma Vm vrijdag: 10.00 -12.00 I 17.00 - 19.00. 

Zaterdag: 10.00-1 2.00/17.00 -18.00. Zondag gesloten. ~ 

Informatie & reservering: Pierre & Gerry Adriaans, 
Heieindseweg 12, 5753 PZ DEURNE, 0493-315107 

•••• 

11iték~ 
www .fotogaleriemieke.nl 0493-353191 
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'Ge záált toch nie".' 
'Ge záált toe~ nie ... ': dat is het motto van de Carnavalsoptocht 2006. Ik zou haast willen zeggen: "Ge záált toch 
nie NJE meedoen?". Hoe meer deelnemers, hoe meer vreugd! Het is goed om te zien dat ieder jaar weer mensen 
met de meest originele ideeën voor de dag komen. 4 

"As ge ut naw nog nie wit ... " 
De intentie achter het motto van de optocht van vorig jaar is goed begrepen. We hebben afgelopen jaar een 
optocht kunnen zien met een hoog kwaliteitsniveau. Ook groepen jeugd hebben zich aanzienlijk meer ingezet 
om, vaak met beperkte middelen, creaties af te leveren waar aan te zien was dat duidelijk is wat de richting is waar 
de Peelstrekels heen willen. Mooi voorbeeld daarvan was de winnaar van de "fedusieprijs" die het met hun creatie 
buitenaards gingen zoeken. 

Kabaalbokaal 
Het krijgen van meer muziek in de optocht is een moeilijke zaak gebleken. Een paar honderd "dweilorkesten" zijn 
ook dit jaar weer aangeschreven met het verzoek in Deurne aan de optocht mee te doen. Niets heeft dit opgele
verd. We zijn dan ook zeer blij met de deelname van de Deurnese muziekverenigingen aan de optocht. Zo heeft 
vorig jaar bijvoorbeeld de Drumfanfare Peelland zich mooi gepresenteerd als Kabouter Plop(pen) . Maar ook ande
re gezelschappen hebben zich van de goede kant laten zien.Voor ditjaar stellen we de 'Kabaalbokaa' in. Deze 
bokaal wordt uitgereikt aan de deelnemer(s) die het meeste 'kabaal' kan maken zonder daarbij van 
mechanische/ electrische hulpmiddelen gebruik te maken. 

Publieksjury 
Het instellen van een publieksjury vorig jaar is zeer succesvol gebleken en zal dit jaar dan ook voortgezet worden. 
Het p_ubliek aan de kant van de weg heeft middels vele honderden reacties laten weten welke creatie het best in de 
smaak is gevallen.Vorig jaar werd deze prijs gewonnen door ZSV met hun creatie: Wij walsen dur d'n optocht. 

Kinderoptocht 
Veel deelnemers vorig jaar ook aan de kinderoptocht, die veel werk hebben gedaan om invulling aan het motto 
van de optocht te geven. Zeer vermeldenswaard met betrekking tot de kinéleroptocht is ook dat BakkerijVedder 
voor het zoveelste jaar op rij bereid werd gevonden de deelnemende kinderen van worstenbroodjes te voorzien. 
Namens de Peelstrekels: hartelijk dank hiervoor! 

Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking voor de kinderoptocht staat gepland om 17. 00 u en de prijsuitreiking voor de grote optocht om 
21.00 u. Beide zijn in de tent van de Peelstrekels, tegenover de Muggenhof. 

Opstellen en rout.e 
Alle deelnemers (maar in het bijzonder de grote en kleine wagens) kunnen vanaf10.00 uur opstellen, dit om 
iedereen de kans te geven op de aan hem toebedeelde plaats te kunnen gaan staan, maar om 12.00 uur i.s he.t 
verplicht te staan op de opgegeven plaats. De optocht trekt om 13.15u aan. De route is deels gewijzigd ten opzich
te van die van vorig jaar en is als volgt: Spoorlaan, Stationsstraat, Markt,Visser, Kruisstraat, Haageind en wordt 
ontbonden op de rotonde Haageind/Dunantweg/Veldstraat. We trekken dus niet meer door de Kerkstraat, Molen
laan en Europastraat_ De kinderoptocht volgt deels dezelfde route, maar zal in de Kruisstraat linksaf de 
Flemingstraat intrekken naar de tent van de Peelstrekels. Kijk voor het inschrijfformulier en natuurlijk alle overige 
zaken op de site van de Peelstrekels: www.Peelstrekels.nl 

Bedankt 
1 Tot slot rest me nog alle vrijwilligers te bedanken die er ieder jaar weer voor zorgen dat het verloop van de 
: _ Q.P!och.ç il.! goede b\jnen _wprdt geleid. Ook aan de politie, met wi~ op zeer goe_de wijze wordt samenge""'.erkt, een 

woord van. pauk. ~ ~-, 

Veel plezier en goed weer tijdens de optocht toegewenst! 

Martien Thijssen 
Voorzitter optochtcomrnissie 

Uitgehoord & Doorgezaagd: Martien Thijssen 
Door G. Strikkel 

Martien Thijssen maakt sinds 
een jaar deel uit van het bestuur 
van stichting De Peelstrekels, na 
eerst een jaar in de Raad van Elf 
meegedraaid te hebben. Hij is 
steeds een fervente carnavals
vierder geweest en was tijdens 
carnaval een trouwe bezoeker 
van De Vierspan. 

iet alleen hij was er. maar ook zijn 

vriendengroep bestaande uit vooral 
leden van de bekende Deurnese 
zwemvereniging DZT '62 (Triton) . 
De contacten met het carnaval en 
De Peelstrekels zijn vooral ontstaan 
tijdens de regeerperiode van Prins 
Twan 1 (Twan van Doorne). 

Martien is enkele jaren uit Deurne 
weggeweest en bij zijn terugkomst 
wilde hij iets binnen de Deurnese 
gemeenschap gaan doen. Lág een 
bestuursfunctie in het zwemgebeu
ren voor de hand: hij koos voor 
geheel iets anders: De Peelstrekels. 
Binnen het bestuur werd Martien 
voorzitter van de Optochtcommissie 
en voorzitter van de Materialencom
missie. 

Optocht 
In het afgelopen jaar heeft hij aan de 
hand van zijn voorganger Christ 
Manders de eerste stappen binn n 
deze commissies gezet en van nabij 
meegemaakt, wat het inhoudt al 
lijnen zijn uitgezet die om handha
ving vragen.Vooral gaat het dan in 

de beteugeling van het drankmis
bruik tijdens de optocht en het 
bouwen van een veilige en een 
kwalitatieve goede carnavalswagen. 
In ieder geval wil hij wat dat betreft 
de ingeslagen weg voortzetten. In dat 
kader leven er ook gedachten om de 
kwaliteit nog verder omhoog te 
brengen. Hierbij wordt aandacht 

geschonken aan begeleiding in de 
bouw van hun van de jongere 
wagenbouwers. Denk daarbij aan 
ontwerp, techniek, te gebruiken 
materialen en de verwerking daar
van. Die deskundige ondersteuning is 
nu al mogelijk. 
Belangrijk is het bedenken van het 
idee, er voor staan en vooral er iets 
mee doen. 
Ook leven er binnen de Optocht
commissie ideeën om in de optocht 
meer muziek te krijgen. Hierbij 
wordt zeker niet gedacht aan mecha
nische muziek, maar aan levende 
muziek. Wellicht dat invoering van 
een Kabaalbokaal daarvoor een 
aanzet kan zijn. 

Jury 
Voor wat betreft de Jury wil hij de 
onafhankelijkheid hiervan -zoals die 
trouwens nu al is- blijven waarbor
gen. Omdat kennelijk soms de Jury 
in al haar wijsheid niet gevolgd kan 
worden, lijkt het wijs om enkele 
criteria wat helderder te omschrijven 
en deze ook bekend te maken aan 
het grote publiek. 

Martien hoopt overigens dat de 
inwoners van het Peelstrekdrijk blij
ven nadenken op welke manier zij 
een bijdrage carnavalsviering kunnen 
leveren. Zijn motto is: Carnaval is pas 
leuk, als je meedoet en daar wil hij 
zich voor inzetten. 

Uitgehoord & Doorgezaagd: 
Jos van der Heijden 

Door G. Strikkel 

Jos van der Heijden is in de 
Walsberg opgegroeid. Hij was 
zwemmer/waterpoloër bij de 
Deurnese Zwemvereniging 
Triton (DZT) en maakt deel uit 
van een hechte vriendengroep 
waartoe ook Peelstrekelsvoorzit
ter 'I\van van Doorne behoort. 

In verband met zijn werk bij de poli
tie is hij enkele jaren uit Deurnè 
verdwenen. Met Carnaval kroop 
echter het bloed waar het niet gaan 
kan en was hij met zijn vrienden in 
Deurne en vooral De Vierspan te 
vinden. Weer terug in het Deurnese 
wilde hij zich inzetten voor de 
Deurnese gemeenschap. Als lid van 
de dorpsraad Walsberg, was Jos nauw 
betrokken bij een aantal activiteiten 
tijdens Carnaval 2004"Daàrna,is hij, ·· 
tegelijk met Martien Thijssen, toege
treden tot het bestuur van de Stich
ting de Peelstrekels. 

De verschillende amusementsonder
delen zijn binnen het bestuur bijeen
gevoegd en toegewezen aan Jos. 
Onder het amusement vallen: het 
Klotgemul, de Gala-avond, de Senio
renmiddag en het Ukkepukkenbal. 
In verband met de sloop van De 
Vierspan is het voor Jos een extra 
uitdaging omdat er voor enkele jaren 
naar andere oplossingen moet 
worden gezocht en uitgewerkt. 
Natuurlijk doet hij dit niet alleen en 

is dat ook de zorg van het gehele 
bestuur. 

Verdieping 
· Het afgelopen jaar heeft hij de kans 

gehad zich in de mater'ié te verdie
pen en hij heeft zich als doel gesteld 
op de ingeslagen weg voort te gaan 
en waar nodig veranderingen/verbe
teringen aan te brengen. Hij beseft 
daarbij ook dat dit moeilijk zal zijn 
en denkt daarbij vooral aan het Klot
gemul, zeker nu enkele vaste beeld
bepalers zoals Bert van den Broek, 
Het Orakel en Naw dè Wir zijn 
opgehouden. Dat is temeer een ader
lating omdat het Klotgemul een 
avond van Deurne voor Deurne is, 
wat ook zo moet blijven. Daar 
moeten veranderingen/verbeterin
gen op zijn gericht. 

Ogen en oren open 
De Gala-avond is zeker vanaf het 
ontstaan van Het Klotgemul en 
misschien ook door de naam een 
avond, die in Deurne enigszins wordt 
ervaren als c hique en elitair. Naar 
zijn menipg zou dit wat moeten 
omslaan naar een laagdrempelige 
avond voor iedereen in Deurne. 
De Seniorenmiddag en het Ukke
pukkenbal hebben voor De Peelstre
kels een vaste waarde binnen het 
amusementsgedeelte;: en kunnen nog 
een aantal jaren op de ingeslagen 
weg voort. Dit moe;:t echter niet 
leiden tot een zekere gemakszucht. 
Ook hier moeten de commissies hun 
ogen en oren open houden voor 
ontwikkelingen en wensen. 

Toekomst 
Een verandering behoeft nog geen 
verbetering te zijn. Daarom zullen 
alle ëomrhissies goed moeten kijken 
naar de verschillende concepten. 
Zoals gezegd hoort daar ook bij het 
open houden van ogen en oren en 
vooral de blik richten op andere 
soortgelijke evenementen in de regio 
en bij de zusterverenigingen. 

Wens 
Als rechtgeaard carnavalsvierder 
hoopt hij u niet alleen op de overige 
evenementen te ontmoeten, maar 
ook op hetzij Het Klotgemul, De 
Gala-avond, De Seniorenmiddag of 
Het Ukkepukkenbal. 

Hij heet u van harte WELKOM! 

Tirolerfeest in de tent 

Zondagmiddag 19 februari klinken 
van 14.00 tot 18. 00 uur de vrolijke 
Tirolerklanken van De Klokkendor
per uit Beek & Donk in de Peelstre
keltent. Trek je beste lederhose aan, 
zet een bijpassend mutsje op en fiets 

vrolijk jodelend richting scouting
centrum De Muggenhof. De grote 
pullen bier staan te wachten, stel ze 
niet teleur, 
Hadden we al gezegd dat de entree 
gratis is? 

17 
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et is biJna carnaval~ 
wij zijn al aan· het 

afbouwen! 

rr r HeÜ~ël rrr1sovero ;;1- ~o~ul 
STUKADOORS & AFBOUW BV 1S0l

0

AT1 E WERKEN ' BV WAND & PLAFONDSY · STEME~ 

rr,-s&G Zeelst Verheiien 
TEGELWERKEN BV GLAS EN SCHILDERWERKEN BV 

. \....., 

afnaai broodjesbar , 
stationsplein 31 
5751 JN Deurne ,· 
telf. 0493-312332 
fax. 0493-399354 

tevens bezorging bedrijven. 

V e r f 1 . B e h ·a n g Z o ·n w e r i n g 

Deze gehele 
maand 

KO TIN 
op 

Sikkens en Wijzonol (prof.) 
Oude Liesselseweg l Ba Deurne Tel. 0493 - 3 12 844 

':;, - .. : - .;;. ; i ."O> 

Aannemersbedrijf 
Kusters Deurne BY. 

lel. 0493:·319390 
. . 

www.kustersbouw.nl 
19 
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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 

Truck & Trailer Parts lrading BV 1 . 

VOOR AL UW TRUCK:.·· EN·. :TRAl"[ -ERONDERDELEN 
,. 

Tasmanweg 12 5928 LH Venlo 
Tel. 077 46 78 495 Mobiel 06 23 22 80 18 

OBERS DEURNE 8. V. 

Tramstraat 65 Deurne 
0493-327010 

verkoop.deurne@obers.nl 

SHELL OBERS DEURNE 

Hogeweg 2 Deurne 
0493-313052 

www.ford-obers.nl 

MAND ERS 
~." Bouw B.V. 

Postbus 1 
5757 ZG LIESSEL 

T. 0493-341204 
F. 0493-341263 

Loon3 
5757 AA LIESSEL 

www.mandersbouw.nl 
info@mandersbouw.nl 

lso 9001 
VCA** 

~.- ~ · erken & Poorten ~ 

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

IC 
www.movico.nl 

Chinees-Indisch Restaurant 

il E~I1i. 
''AZIË" 

Heuvelstraat 29 Deurne 0493 313781 
Vanaf l O personen bieden wij u -

na reservering - een lopend buffet aan. 
Ook thuisbezorgen, vanaf l O personen. 



Vet cool 
DEURNE - De Deurnese optocht 
wint dankzij het duidelijke en 
restrictieve beleid ten aanzien van 
drankgebruik en te harde muziek 
duid~lijk a"an kwaliteit. Toch moest 
er ook dit jaar weer een wagen uit 
de optocht worden verwijderd, 
vanwege juist dat drankgebruik, en 
werd door een groep die·vorigjaar 
verwijderd was op vervelende en 
vooral laffe wijze' revanche' geno
men door de prinsenwagen van de 
Peelstrekels met eieren te bekoge
len. Deze incidenten - die snel en 
adequaat door organisatie en politie 
werden opgelost - wierpen geen 
smet op de optocht die duizenden 
mensen trok en onder uitstekende 
weersomstandigheden plaatsvond. 
Knappe vondsten, een zeer goed 
verzorgde kinderoptocht, en een 
aantal mooie wagens bepaalden de 
sfeer en het publiek langs de kant 
werd prima vermaakt. Voor het .. · 
eer:st kreeg dit publiek de gelegen.., 
heid om zelf aan te geven wat men 
er van vond en de stembiljette voor 
de publieksprijs werden massaal 
ingevuld. ZSV ging er met de 
publieksprijs van door en ook de 
professionele jury beoordeelde de 
goed verzorgde wagen als de beste, 
zodat de Zeilbergers met twee. 
grote bekers en een aanzienlijk 
geldbedrag naar huis konden. De 
grote wisselbeker van de publieks.,. 
prijs is geschonken door de prin
sengarde van de Peelstrekels, die dit 
jaar 33 jaar bestaat. Nog een nieu
we prijs is de. ' Fedusie' prijs, een 
aanmoedigingsprijs waarvan de 
optochtcommissie vindt dat het 
betreffende gezelschap helemaal 
heeft begrepen waar het om gaat en 
daarom gerekend kunnen worden 
tot het .aanstormend talent. Waai 
zain hillemoal van de wirreld ging 
met deze prijs aan de haal. 

Uitslag kinderoptocht: paren: 1. As 
ge ut naw nog nie wit; 2. Bassie en 
Ariaan (ook aanmoedigingsprijs); 3. 
Sponge(s)bob. Groepen:l. Wij gaan 
ons vervelen als wij niet kunnen 
spelen; 2. Schijt aan 't drukriool; 3. 
De schilderrjes. 
Uitslag volwassenen: individueel 1. 
Vet Jonge!; 2.Terras gepikt.; 3. Indi
aan . Paren 1. Mammie; 2. Wai zain 
toevallig opgespit; 3. Sollicitatie 
Massage salon. Kleine groep 1. 
Ladder(s) zat; 2.Wai komme uit de 
kast; 3. De Weef. Grote groep 1. 
Waai doen 't di joar zuurjes aan; 2. 
Ge laacht ouw te barsten; 3. D'r af 
Mobiel. Kleine wagen 1. Boene
bruidspaar 2005; 2. Gewoonwoage 
volk. Grote wagen 1.Wai Walsen 
dur d'n optocht; 2. Dit jaar tappen 
wij uit een ander vaarje; 3. Carnaval 
in de stamkroeg de hakt erin. 
Winnaar van het motto: As ge ut 
naw nog nie wit ... :Ge laacht ouw 
te barsten. Fedusieprijs: Waai zain 
hillemoal van de wirreld. Publieks
prijs: ZSV - Wai walsen dur d'n 
optocht. Vindingrijkste vondst: 
Waai hebbe tijd zat. De muziekprijs 
ging naar Krek Goe. 
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FRANK DONKERS. 
METAALBEWERKINGSBEDRIJF B.V. 

TRAPPÈN - ·HEKKEN - LICHT CONSTRUCTIEWERK 

Haspelweg21, 5751 JH DEURNE T. 0493-317548 F. 0493-321839 

C.J.N. Manders 
Accountant Administratie

--- consulent · 

. ' 

Derp~estraat 1 0 . 
Postbus 109 5750 AC DEURNE 
T. 0493-313263 F. 320932 

Alles op het gebied 

van bouwmaterialen 

M.J. Manders 
· Accountant Administratie

consulent 
Federatie Belastingadviseur 

V·an··· . - . . 

en doe-het-zelfartikelen " 

ZONNESCHERMEN SCREENS ROLLUIKEN 
ROLDEUREN BINNENZONWERING HORREN JJ 

~®00Wf]ffi000® [D[]QDffiOO[] 
Berkenstraat 26 5753 GK Deurne tel (0493) 31 60 0 I 

' . 

M · Mel'~elbedriif 

( 

J..; 

B Be1nkers B.V. 
l=.!~8 

IS09002 ~= 
~A'ftOW . 

Leembaan 35, 5753 CW DEURNE 
T. 0493-316373 f. 320409 M. 06-53235666 

GESPECIALISEERD IN VOLVO 
Dukaat 1 
5751PW DEURNE 
T 0493 313542 www.autovantilburg.nl 

Stationsstraat 138, 5751 HJ DEURNE 'fl' 0493-312370/320701 ti1)493-311845 
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WAT GAAT EEN JAAR SNEL VOORBIJ". 

Zo begon het . .. Beschuit met muisjes Terug naar school 

Beste Peelstrekels gezorgd, vooral de Duitse Schla- Het bezoek aan P.S.Z. "Op Stap" 
en Peelstrekelinnekes, gers gingen erin als koek. was een rustig bezoek, want 

En gedanst dat er is. peuters maak je niet blij met een 
Juli 2004 kwam de voorzitter hele hoempapa en 'n raad van 11. 
van de Peelstrekels, '!Wan van Happening Dus met Prins,Vorst en een al 
Doorne, met de vraag of wij in Joyce vond het helemaal geweldig, aanwezige Prinses (vlug de jurk 
2005 het Peelstrekelrijk wilden de hele carnavalstijd met pap ·en aan) werd in de, kring een lekkernij 
regeren als Prins en Prins.es. mam op stap. En alle belangstelling, én onderscheiding uitgereikt. Dat 
Dáár hadden we even bedenk- op school, sportclubs en dansma- was al indrukwekkend genoeg. 
tijd voor nodig, ook al waren rietjes, dat was wel heel gezellig. "Kommer en Kwijl" was geweldig 
we zéér vereerd. Maar, nadat Het rondbrengen van de eerste en wat hebben we meegezongen. 
. onze vragen beantwoord . kranten, was ~en belevenis op zich . 
waren, zagen we het helemaal Overal de hartelijke ·ontvangst, met En toen Carnaval.., 
zitten: koffie ed. Ook het lunchen bij de Wat een weer, dat was boffen. Op 

,." oude Prins Peter en Prinses de markt ee11 menigte bij het'sleu-
Wat moeilijk de lste tijd, om het Connie (nooit oud!) was behalve , tel afhalen. De receptie bij de 
geheim te houden. Daarna giiig heel gezellig, ook bijzonder smake- HeikÎleuters, waar onze Vorst 
het beter. Totdat het tijdstip nader- lijk. Wat hebben we wat afgedanst onwel werd. Gelukkig is hij weer Onder collega's in Maarheeze 
de van de Prinsonthulling, geluk- met het orkest Santa Rosa bij boven Jan en we wensen hem veel 
kig in de 4-span. "Ja, maar ik ga "Rondom de Prins". Met name gezondheid toe in het nieuwe 
wél naar PSV, hoor!" zei Frank, voor de familie, vrienden, kennis- Carnavals jaar. Nooit geweten dat 
"anders weet meteen iedereen sen, en het kantoor was het een het uitreiken van Dèn Biels zoveel 
het!" Op de verjaardagen die wij ware happening. mensen trok, erg leuk. 
van tevoren in de familie hadden, De optocht was geweldig. Zo maak 
werd aI druk gespeculeerd, wie Warm gevoel je eens mee wat voor werk er 
P ins zou worden.Wat moeilijk De zittingsavonden, Klotgemul en . verzet moet worden"Ook het 
om met uitgestreken gezicht vol te Gala, waren subliem. Om het eens beveiligen van zoiets, vergt heel 
houden dat jij écht géén Prins van een andere kant te zien. Zelfs 3 wat organisatie. 
wordt. avonden Klotgemul was niets te 
Moeilijk was het om het voor veel, steeds hadden wij (in de bak) Zo rolde het carnavalsgebeuren 

"" 
Joyce een beetje te negeren, echt wel weer plezier om iets anders of verder. . . 
jokken wîfd€n we ook niet, maar om iets dat wij wisten dat er Rosenmontag, de Nieuwenhof, het 
als ze erover begon, praatten we er kwam. Hulde aan de artiesten en Rijtven, waar iedereen zó blij was. 
maar een beetje omheen of begon- ook de begeleidende kapellen. De lustige Schlagerfreunde, dat was 
nen we over iets anders.Jos en Ook de na-bals met het orkest een feest. Wij hebben lange tijd de 
Rob hadden we, gezien hun leef- "The Light Stars" waren zeer 4-span niet meer zo vol gezien. In - tijd, wel ingelicht, nou dat was snel gezellig. De receptie wat een bele- de Roos!!!!! Er kon geen muis 
geregeld, "en op tijd een pilske, venis op zich. flet geeft een z er meer bij.Van het Ukkepukken bal Kloek, kloek 
pap!" Dat kwam wel goed, dus. warm gevoel dat zoveel mens 11 de naar de Boerenbruiloft, het laatste 

receptie hebben bezocht. carnavalsbal en het verbranden van 
De onthulling de Strekel. 
Het was op 13 november 2004 De Walsber:gse Bonte Avond, zoals 
gezellig druk in de 4-span. De wij die meemaakten was er ' n om Om nooit te vergeten 
onthulling was groots met Oma in te lijsten. En gezien het KPJ Het was een belevenis voor ons om 
Trienekens in de hoofdrol. Gewel- verleden van Frank, met vele nooit meer te vergeten.We hebben 
dig een oma van 84 voor het eerst bekenden, zoals hij ook vertelde, er echt een stuk familie bij gekre-
in de 4-span en dan meteen op 't toen hij nog een woordje mocht gen en het leek wel een bruiloft, 

. podium. Wat een leuke reacties na voeren. uitgesmeerd over 1 jaar en ook op 
de onthulling. De kaarten, bloe- Het Boerenbruidspaar kwam deze het laatst nog steeds even uitbun-
men en andersoortige attenties keer uit de Walsberg, na de onder- dig. Alle lieve mensen, die dit voor 
waren overweldigend. Ook voor trouw in het Gerardushuis, was het ons mogelijk maakten en overal in 
onze wederzijdse ouders was deze wel bere-gezellig daar in huize De de organisaties, groot of nog groter, 
carnaval een onverwachts en Wit. Wat een warmte en hartelijk- ontzettend bedankt, het was onver-
onvergetelijk feest. De serenade aan heid. En lekkere worstenbroodjes. getelijk geweldig! -,..~ 

de Prins was het evenement dat 
volgde. fylet Blaast Urn Op kan het Scholen 
natuurlijk niet stuk. Als de heren Het bezoek aan de diverse scholen Alaaf en tada 
even een rustpauze inlasten, werd was zéér geslaagd. En overal anders. Frank, Ellen,Jos, Rob en Joyce Onderscheiding 
wel door ons voor andere muziek Geweldig. 

Receptie mi moeders Met de prins van het Rijtven T]a, en zo is het weer voorbij .. . 
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logistical solutions 

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

Voor al uw verf-, glas-, behang- en schilderwerken 

~ €" · v. de P·èelsttekels 

Grieks specialiteiten restaurant 
Gratis buffetsalade (ca. 25 soorten) 

Open 7 dagen v.a. 16.30 - 23.00 Zondag 15.30 - 23.00 uur 
Groepen tot ca 50 personen, regelmatig live muziek 
Raadhuisstraat 6, 5751 LX DEURNE 0493-320482 

11 •1 •·. 1~ · Koppens ~i~~e~~s~~~a~~~1 
· ·· ~SCHILDERSBEDRIJF 0493-3121 82 

· Stationsstraat 4 Deume 

www.mvanhooff.nl 
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REMOTECH ·fut 
Motorenrevisie 
- Ook levering van onderdelen 
Balanceertechniek 
- Dynamisch balanceren 
Airco service 
- Reparatie en onderhoud auto-airco 
Kentekenplatenfabricage 
- Ook tekstplaten en verkeersborden 

H. Mesdagstraat 8 DEURNE 
0493-312368 
Valendries 22 BOXMEER 
0485-576835 

Van· de Mortel 

Lederwaren 

Stationsstraat 15 Deurne 

Oude AA 40 Helmond 

Tijdens de carnavalsdagen gesloten 

, . 

E1BJ6AllAliT9ED 

Ck Hub van D:>on...q; zo 5753 PM Deumo Tel. 0493319319 Fax 049J mm 

Timmerwerken Walter Donkers 
Dukaat 15, 5751 PW DEURNE 

0493-315059 / 316780 

Vooral uw: 
Trappen 

. Ramen 
Deuren 
Kozijnen 
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,tl ROZENMÓNDEG ,tl 
Afgelopen jaar werd de Rozen
móndeg voor de 22e keer in 
successie georganiseerd. Een 
jubileumjaar dus. Ruim een 
maand daarvoor, toen op 3e 
kerstdag de telefoon ging was 
ik dan ook aangenaam verrast 
de stem van Jo Verheijen te 
horen met het verzoek of ik dit 
jaar de prins van de Rozen
móndeg wilde zijn. Omdat ik 
hier met veel plezier al een jaar 
of 15 een vaste bezoeker van 
ben, hoefde ik over dit voorstel 
niet lang na te denken. Voor de 
zekerheid had ik het nog even 
afgecheckt met R90S maar die 
was al even enthousiast. 

Langzaam komt die dag dan toch 
steeds dichterbij en zo ook de voor
pret en de moeite om het stil te 
houden naar vrienden en beken
den.Als de dag dan eindelijk daar is, 
is het wel wat vreemd om eerst nog 
naar het ontbijt te gaan bij Hotel 
Stationszicht in je 'normale' carna
valstenue. Toevalligerwijs zit ik net 
tegenover Prins Frank van de 
Peelstrekels. Samen hebben we het 
erover wie dit jaar de prins van de 
Rozenmóndeg toch kan zijn en of 
deze prins bij 'de echte prins' al van 
tevoren bekend is. Een leugentje 
om bestwil moet kunnen, toch? 
Intussen is ook de alternatieve prins 
van de Raad van Zaad bekend 
geworden in de persoon van Prins 

Willem en dit jaar is er zelfs nóg 
een alternatieve prins voor de 
Rozenmóndeg die ook wel de dag 
door is gegaan als de "afhaalprins", 
een naam die hij had te danken aan 
zijn Chinese afkomst.Vervolgens op 
de vrachtwagen naar de kiosk waar 
ik de vrienden al wat begin in te 
lichten dat ik toch wel nodig "naar 
het toilet moet". Eenmaal in het 
centrum maak ik deze zogenaamde 
belofte waar en glip stiekem weg 
naar Beekman en Beekman. 

Het feest kan beginnen 
Na een snelle verkleedpartij volgt er 
een prachtige onthulling op de 
kiosk en kan het feest beginnen. De 
nodige onderscheidingen worden 
uitgewisseld met de Raad van Elf 
van de Peelstrekels en onder bege
leiding van muziekkapel De Buskes 
uit Tilburg komt de stemming er al 
goed in. Beekman en Beekman 
wordt als eerste aangedaan en dit 
ruime etablissement is al bijna te 
klein voor de complete lub van 
Rozenmóndeggangers en gang
sters. Dit geeft toch wel aan hoe de 
Rozenmóndeg is gaan lev h door 
de jaren heen. De Zanzi-Bar stond 
als tweede op het programma waar 
zoals gebruikelijk de Vetlirre 
medaille werd uitgereikt. 
Dit jaar viel de eer te b urt aan 
Harrie Kuijpers die op deze manier 
werd bedankt voor zijn jar nlange 
inzet voor de Rozenmóncleg. De 

Koets was vervolgens aan de beurt 
en ook hier ging het feest met het 
grote gezelschap in volle gang door. 
Een kleine oversteek naar Het 
Vervolg gaf al geen ander beeld te 
zien. In De Potdeksel kwamen 
Prins Frank, Prinses Ellen en de 
raad van elf weer terug van hun dag 
van verplichtingen waarna met z'n 
allen nog even gas gegeven werd. 
Tevens werd de roos van 22 jaar 
Rozenmóndeg verkocht aan de 
Raad van Zaad voor een prachtig 
bedrag. 

Aan alles komt een eind 
Aan alles komt een eind en helaas 
ook aan deze prachtige dag. Onder 
begeleiding van De Buskes werd ik 
weer"onttroond" door Prins Frank 
en terug gegeven aan het publiek. 
Na nog een heerlijke maaltijd bij 
Van de Putten in de Walsberg te 
hebben genuttigd was het dan echt 
gedaan. Een einde aan een grandi
oos geweldig mooie dag.Vanaf deze 
plaats wil ik alle volgers van de 
Rozenmóndeg hartelijk bedanken 
maar met name de organisatie in de 
personen van Jo Verheijen, Ad 
Welten, Kees Brood en niet te 
vergeten de beste adjudant die er is, 
Wim van Midden. 

Allemaal Bedankt! 

Frank van Helmond, 
Rozenmóndeg Prins 

Maandag 27 februari RozenMóndeg 

Carnavalsmaandag 27 februari is het onder organisatie van de Prinsengarde van de 
Peelstrekels voor de 23ste keer Rozenmóndeg. Dit jaar is de commissie Rozenmóndeg 

uitgebréid me Ruud Smits, Ruud Hendriks en Gert Nooyen (allen lêden van de Raad van 
Zaad) De kroegentocht - begeleid door joekskapel Leut mi Neut uit Meijel - door het centrum 

van Deurne zal beginnen om 11. 00 uur bij Café-Zaal Stationszicht met een carnavalesk 
ontbijtbuffet, waarbij ook prins Frans II en zijn gevolg zal aanschuiven. Het ontbijt kost 

€ 6,- p.p. Kaartjes zijn vanaf zaterdag 18februari bij Café-Zaal Stationszicht te koop, 
ook kunt u contact opnemen met Ad Wélten, tel. 0493-313217. 

Programma: 

~EURNE • 
11.00 - 12.15 Café-Zaal Stationszicht 

STATIONS ZICHT 
12.15 Vertrek naar de Markt 

12.45 Onthulling Prins(es) Rozenntóndeg op de Markt 

13.00 - 14.15 The cean 

14.20 - 15.35 De Potdeksel 

15.45 - 17.00 De oets 

17.10 - 18.25 HetVervolg 

18.30 -19.45 Beekman & Beekman 

19.50 Afscheid van de Prins(es) Rozenmóndeg in Beekman & Beekman. 

~k ~k ~k • ~~~ ~k ~t.. ~k ~t.. ~k ~k 

~KP~~~~~~~~ 
Ook dit jaar worden weer rode rozen te koop aangeboden voor€ 1,50 per stuk. 

Tevens bieden wij u een Rozenmóndegonderscheiding aan voor€ 2,50. 

~-... .4. -- "' '• ' .,, . ..,. • .,.., .. ".. " • ~" " •• ····- .·"~ "lo ·~ .,. ·~ '- '· u--,....·-. 

'.s flus opedoew 

Frank van Helmond! 

~ 

.. . En de daarbij behorende versieringen 

_..._ __ ..,,~ ............ ' 
"-~··( ·•,• .. • 
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Helmondseweg 109 
5751 PH Deurne 
Telefoon (0493) 31 64 78 
Fax (0493) 31 16 25 

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

Schoonheidssalon 

GENO 
Utrechtstraat 2 Tel. 0493 - 319694 

5751 AG Deurne 

Cafetaria Bistro 
.D'n Heiakker 

De Meent 26 0493-320248 

Elektro Vogels 
Industrieterrein nr. 2298 
Kanaaldijk Zuid-Oost 96 
5705 BE HELMOND 
Postbus 333 
5700 AH HELMOND 
T. 0492-507550 
F. 0492-507551 
info@elektrovogels.nl 

De ideale 
combinatie 

Systeemplafonds Helmond 
Industrieterrein nr. 2298 
Kanaaldijk Zuid-Oost 96 
5705 BE HELMOND 
Postbus 333 
5700 AH HELMOND 
T. 0492-507560 
F. 0492-507561 
info@elektrovogels.nl 

systeem 
plafonds 

Dubbel K introduceert bedrijfs· en promotiekleding 
Met deze introductie geven wij opnieuw verder inhoud aan het concept van bedrijfspromotie want : 

Prestaties lever je in stijl. 
Dubbel K staat bekend als professioneel partner in totale reclame activiteiten, 

van ontwerp tot realisatie, in welke vorm dan ook. De laatste tijd benaderen bedrijven ons 

steeds vaker als het gaat om bedrijfs· en promotie«Jed· g. 

Een verheugende ontwikkeling waarin wij voor Deurne en omstreken 

een permanente rol z.ullen gaan spelen. 

Wij zijn dan ook op het gebied van promotie kleding officieel Foggia dealer geworden, 

Europees marktleider op dit gebied. 

Voor de professionele bedrijfskleding zijn wij dealer geworden 

Fristads, Kansas, Mascot 
o.a. 

Wij garanderen dan ook kleding, gemaakt van hoogwaardige kwaliteit en llil:.lfltiilk1e materialen 

geschikt en uiterst functioneel voor alle bedrijfs 

die je met plezier draagt en waarmee je in elke omgeving bewonderende en oogst. 

De kleding wordt door ons desgewenst voorzien van een bordu · of bedrukking. 

Als u kiest voor Dubbel K, kiest u voor: 

Kwaliteit· Design· Imago· Prijs 
Dit alles gecombineerd met een zeer korte levertijd. 

Want bij ons telt wel: afspraak is afspraak I 

Bel voor meer informatie of een geheel vrjplijvende afspraak met 

want ook voor u kumen wij iets betekenen. 

K creations, 

Oude Liesselseweg 47 • 5751 WN - Deurne 
(T} 0493 399497 • (F) 0493 323573 • (M) 06 48969519 

(E) info@dubbelk.nl 
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Nostalgische Prinsen tour Aaw Prinsen 
' Ter gelegenheid van het 3 3-jarig bestaan 

van de Prinsengarde trok er op de 11e 
van de 11e 
een bonte stoet door Deurne.Aangevoerd 
door de Peelstrekelpop, die speciaal voor 
deze gelegenheid was voorzien van alle 
namen van de oud-prinsen, volgde er een 
oude vrachtwagen met daarop de hofkapel 
(voor deze feestelijke gelegenheid samen
gesteld uit een aantal Hosbengels en.oud
Hosbengels), een aantal oldtimers en als 
klap op de vuurpijl een oude berifordbus 
met daarin. de oud-prinsen. 

Het hele gezelschap trok lang; elf 
carnavalslocaties die na 3 keer elf 
jaren de nodige herinneringen 
opriepen aan het carnaval. Op iedere 
locatie stond ceremoniemeester oud
prins Jan de Zevende vanaf het 
spreekgestoelte( een oud fruitkistje), 
op passende wijze even stil bij de 
belevenissen van weleer. 

De feestdag was begonnen op het 
gemeentehuis. Daar werd, als dank 
voor de jarenlange prettige samen
werking, de burgemeester een 
passende carnavalsoutfit aangeboden. 
De kiel in de gemeentelijke kleuren 
geel/zwart en voorzien van hetjubi
leurnlogo van De Prinsengarde 
moest natuurlijk meteen gepast 
worden. 
Een van de locaties was Zaal van 
Moorsel waar jarenlang op de maan
dagmorgen met carnaval onder de 
klanken van het overbekende dansor
kest van Dikke Leo de matinee werd 
gehouden.Je kon er over de koppen 
lopen. Ook in Huize St. Jozef, de 

hui,dige Nieuwenhof, werd jarenlang 
in de ontspanningsruimte Het Tref
punt op een geweldige manier . 
carnaval gevierd. Het hele gezel
schap, dat al lang voor de aankomst 
van de hoge gasten aanwezig was, 
hoste met rollators, driepoten, 
rolstoelen, wandelstokken, ligbedden 
etc. door de steeds heter wordende 
ontspanningsruimte. Ook werd Het 
Rijtven aangedaan. En ook nu weer 
was het voor de aanwezige bewoners 
een feest om samen met de oud
prinsen door de feestruimte te 
hossen. 

Een leuk intermezzo tijdens deze 
tour was het bezoek aan de Gerar
dusschool. De reden van het b,ezoek 
was gelegen in het feit dat Raoul van 
de Wiel, leerling van groep zeven, op 
deze dag jarig was. Hij vierde dat hij 
op deze 11e van de lle elf jaar oud 
was geworden. Wat het nog meer 
bijzonder maakte was dat hij elf jaar 
geleden om elf over elf was geboren. 
De eveneens jarige prins Frank over
handigde hem een prinselijke onder
scheiding. 
De hele school was uitgelopen en 
iedereen was bijzonder onder de 
indruk van de bonte stoet met 
muziek,die zomaar een bezoekje 
bracht. 
Verder werd stilgestaan bij de gele~ 
genheden waar De Peelstrekels in de 
afgelopen 33 jaar residentie hielden 
of die om andere redenen jaarlijks 
met carnaval bezocht werden. Zoals 
Hotel De Zwaan, het huidige Beek
man en Beekman, waar de eerste 

prins Jan Brüggenwirth resideerde en 
De Peelpoort, residentie in de zeven
tiger jaren. 
Het boerenbal bij Tummeske van de 
Putten in de Walsberg riep bij 
menigeen weer herinneringen op, 
evenals het café met zaaltje genaamd 
Nolleke Beckers, waar jarenlang op 
de maandagavonden kienavonden 
werden georganiseerd. Ook werd 
voor de laatste maal een bezoek 
gebracht aan De Vierspan, het thuis
front van menig prins. Hier werd in 
1972 ook De Prinsengarde opge
richt. Tijdens het korte bezoekje was 
het net of oude tijden weer herleef
den en met een lach en een traan 
werd er dan ook even later afscheid 
genomen van de familie Bijsterveld 
en de rS!sidentie. 
De toer voerde langs het voormalige 
Hotel Goossens, dat al jarenlang geen 
deel meer uitmaakt van het carna
valsgedruis maar dat in de beginjaren 
van De Peelstrekels een ontmoe
tingsplaats was voor vele carnavals
vierders. De stoet, die de hele 
mj.ddag met muziek en jolijt door 
Deurne trok, oogstte heel wat 
bekijks van het publiek. De Prinsen
garde zette het programma voort in 
Hotel Stationszicht, al heel veel jaren 
het thuishonk van vele oud-prinsen, 
waar na de felicitatie van de carna
valsvereniging, de avond werd 
voortgezet met o.a. Zesstuks, Rozen
geur en Valse Schijn en de kletser 
Cees Verhuist. De avond werd om 
24.00 uur hoe kan het ook anders 
afgesloten met het verbranden van de 
Peelstrekelpop. 

De faniilie van Prins Frank 1 
Vroeger werd al wel eens voor 
de grap gezegd: "Frank, als je 
geboren bent op 11-11 benje 
voorbestemd om een keer Prins 
Carnaval van Deurne te 
worden". En wat schetst onze 
verbazing? Hij wórdt Prins 
Frank "d'n Urste", van Peelstre
kelland met aan zijn zijde Prin
ses Ellen. 

De meesten van de familie hadden 
carnaval alleen van de buitenkant 
meegemaakt.We mochten nu "in de 
keuken" kijken. Nou, dat was een 
belevenis en deels een openbaring. 
Allereerst hebben we onze visie bij 
moeten stellen. Dat het een feest is 
van uitgaan, lekker biertje, zingen, 
hossen en zo weten we al. Maar het 
gaat verder. Het is ook een feest en 
samenzijn op basis van cultuur, 
traditie. Het geeft binding en 
betrokkenl1eid. We hebben dit aan 
den lijve mogen ervaren. 
Hoe Bestuur en Raad vorm geven 
aan dit grote culturele feest heeft 
respect afgedwongen. "In' de keuken" 
zie je hoe de "koks" de organisatie in 
de hand hebben, hoe ze stuöng 
geven aan het totaal, hoe ze letten op 
details en sterk zijn in improviseren 
op momenten dat dit vereist wordt. 
Chapeau. . 

Genoten 
Daarnaast hebben we intens genoten 
van een aantal gebeurtenissen die 
elke keer weer totaal verschillend van 
elkaar waren. De bekendmaking van 
de Prins, waarbîj "ons moeder" 
gevraagd wordt of Frank wel Prins 
wil worden en die op 84-jarige leef-

IV 

tijd 's nachts om half2 met een 
kleinkind op de trap van het podium 
van de Vierspan zit en nog monter en 
met volle teugen geniet van de 
bekendmaking van onze Frank als 
Prins Frank d'n Urste en alles wat er 
om heen geb_eurt: Wat niet alleen dan 
maar ook in het verdere verloop van 
de carnaval opvalt is de zorg voor 
onze moeder van de leden van de 
carnavalsvereniging. 

Optocht 
Uiteraard deden we mee met de 
optocht. Zowel van de voorbereidin
gen van als het meelopen met de 
optocht hebben we als beide fanlliies 
(zeker in de onderlinge samenwer
king) erg genoten. Rondom de Prins 
was een goed en hendig feest. Moge
lijk dat bij een wat bredere bekend
heid meer mensen in de vreugde en 
gezelligheid kunnen delen. 

De receptie maakte veel indruk. Erg 
veel mensen schudden de Prins en 
de Prinses de hand voor de verkie
zing tot Prins Frank d'n'Urste en 
wensten hem veel succes bij het 
besturen van Peelstrekelland. 
De Prins en Prinses genoten. Een 
goed teken voor het -vervolg. Qok 
dan blijkt de betrokkenheid bij dit 
cultureel feest wat carnaval is. 

De Nieuwenhof 
Een bijzondere gebeurtenis was het 
bezoek van de Prins met gevolg aan 
de Nieuwenhof. Mijn schoonouders 
(Bert en Rien Louwers) waren het 
boerenbruidspaar van de Nieuwen
hof. Tijdens een door de activiteiten
begeleiders van de Nieuwenhof goed 

georganiseerd bruiloftsfeest kwam de 
Prins het huwelijk voltrekken en 
sprak een woordje tot het bruidspaar. 
Ook zie je dat de bewoners met 
volle teugen genieten van zo'n 
happening. Het is een hoog goed dat 
de Prins met zijn gevolg dit soort 
bezoeken aflegt. "Houen zo". 

Respect 
De "Kletsavonden" waren weer als 
vanouds hartstikke goed. De hoge 
kwaliteit van de Gala-avond garan
deerde succes. Onze kinderen (een 
paar uit de stad en van boven de 
rivieren) waren onder de indruk en 
willen in 2006 weer terugkomen. 
Veel respect hebben we voor Prins 
Frank d'n Urste en zijn Prinses 
Ellen. Prins Frank die door zijn 
toespraken en minder formele praat
jes steeds weer een persoonlijke tint 
gaf aan elke afzonderlijke gebeurte
nis. En, hoewel zeer goed begeleid 
door bestuur, leden en Raad van 11, 
een intensieve en intense wissel 
getrokken wordt op de inzet van 
Prins en Prinses. 

Tot slot 
We hebben een geweldige periode . 

., gehad waarin we ons reg ~ fui;t;g <· _:" 

Hertog en Hertogin van Bourgondië 
gevoeld hebben. Onze dank aan eerÎ 
ieder die daartoe een bijdrage gele
verd heeft. 
Voor 2006 wensen wij de nieuwe 
prins en prinses met hun familie veel 
succes en ple~ier toe. 

Mede namens de familie 

Jos Trienekens 

Kiosk bewijst eindelijk nut . .. 

Hiermi kunde veur d'n dag komme . .. 

Kringgesprek . . . 

Pist mj Zesstuks . .. 

In de hens ... 
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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 
E-mail: info@Vrecom.nl 

Autobedrijf 

DE WIT 
Uw adres voor al uw onderhoudswerkzaamheden: 

APK Keuringen - Schaderegelingen -
Verkoop gebruikte en nieuwe auto's 

Maar ook vervoer kan geregeld worden: 
Ziekenvervoer - rolstoelvervoer - particulier - groepsvervoer 

Langstraat 140, 5754 PB DEURNE T. 0493-312939 F. 311752 

L HH•@} 
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OUDE LIESSELSEWEG 1, 5751 WN DEURNE, T. 0493-351398 

Uw Echte Warme Bakker 
P.H. Schellens 

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

Catering van Pullshaw? 
(Sorry, maar met carnaval 

keten wij er zélf flink op losu.) 
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PEELSTREKELS ••• .ADIEU 

Ruim drie jaar oud was ik toch al 
toen enkele onverlaten, geheel 
zonder mijn medeweten en mede
werking, in Deurne de Peelstrekels 
oprichtten. Behoorlijk gepikeerd 
door het feit dat ik hierin niet 
gekend was besloot ik me voorlopig 
verre te houden van deze dubieuze 
club. Bovendien had ik het in die 
periode bijzonder druk met tal van 
zaken van wezenlijk belang; het 
vouwen van mmzetrapje - en zinde
lijkheidstrainm ·hadden duidelijk 
prioriteit voor mij. 

Mijn kleuter- en lagere chool door
liep ik zonder noemenswaardige 
tegenslagen, natuurlijk waren er de 
gebruikelijke di ·ru: 1es met de -rraf 

regerende zusters en fraters omtrent 
het te voeren didactisch beleid maar 
uiterst zelden mondden die uit in 
fysiek geweld en noemenswaardige 
lichamelijke letsels werden weder
zijds niet toegebracht. Ook toen al 
vond ik dat verschillen van mening 
beter verbaal uitgevochten konden 
worden, bovendien, ze waren allen 
groter en sterker dan ik, liepen 
harder op hun grotere schoenen en 
hun forse handpalmen wisten feilloos 
de weg naar mijn oorschelpen te 
vinden. 
De carnavalsvereniging bekeek ik al 
die jaren, van een veilige afstand, met 
de nodige scepsis. Luidruchtige 
druktemakers die, gehuld in vreemde 
uitdossingen en lichtelijk riekend 
naar alcohol jaarlijks de gevestigde 
orde en vooral mijn rustige leven van 
alledag kwamen verstoren. Natuur
lijk deed ik mee aan feestmiddagen 
en kinderoptochten, het eerste voor
al om mijn kameraden niet alleen de 
harde weg op te sturen, het laatste 
om het -toen nog- bedenkelijke peil 
van de Deurnese optocht nog een 
beerje op te krikken. U ziet: van enig 
eigenbelang was ook toen al geen 
enkele sprake. 

Bij gebrek aan vrienden ontwikkelde 
ik een warme belangstelling voor het 
verenigingsleven en naarstig ging ik 
op zoek naar clubs die verlegen zaten 
om iemand met mijn kwaliteiten. En 
zo werd ik lid van tal van verenigin
gen die een kwijnend bestaan in de 
chaduwzijde van het Deurnese soci-

ale leven leidden en chronisch op 
zoek waren naar zielsverwanten. Na 
mijn enthousiaste toetreding 

Beste Strekels en Strekelinnekes 

Na zo'n \"Ïer jaar als Penningmeester 
van onze prachtige carnavals tich
ting, heb ik besloten om te topp n 
met deze bestuursfunctie. 

Het le,:en zit ,-ol met keuzes. De 
n Twan van Door-

vrouw, de knoop door. 

Er volgden vier mooie Carnavalsja
ren met zeer veel plezier, verbazing, 
,-reugde en emoties. 

Weer had 1k keuzes gemaakt. Een 
bedrijf ge tart. Gezin. Andere acti
viteiten. Stoppen met het bestuur
schap bij de Peel rrekel . rk kijk 
terug op leuke, leerzame, maar 
vooral warme en gezellige tijd! 

Ik wens mijn opvolger: Peter van 
Deursen in het bijzonder, de andere 
bestuursleden, het prinsenpaar en 
alle andere Peelstrekels een mooie 
<.arnaval en toekomst! 
Alaaf 

Care! van Goch 

kwamen deze clubs er stuk voor stuk 
achter dat ik maar liefst twee linker
handen bezat, liever lui dan moe was 
en zweten een ordinaire bezigheid 
vond, kortom beter kon zwetsen dan 
werken en dus bij uitstek geschikt 
was voor bestuursfunctie's. Ik vond 
dat uiteraard ook en gedreven door 
een grenzeloos enthousiasme 
bestuurde, saneerde, sneed en hakte 
ik tot ik deze clubs tot grote bloei 
gebracht had, hun ledenbestand 
nagenoeg gedecimeerd was en mijn 
medebestuursleden tot de conclusie 
gekomen waren dat hun aanwezig
heid niet langer vereist was en het 
hazenpad gekozen hadden. 

Tevreden over de door mij behaalde 
resultaten besloot ik telkenmale dat 
ik op zo'n moment met een gerust 
gevoel afscheid kon nemen en mijn 
talenten ten goede kon laten komen 
aan weer een andere vereniging. Op 
soortgelijke wijze ook, belandde ik 
uiteindelijk bij de Peelstrekels, een 
vereniging die tot mijn stomme 
verbazing niet voldeed aan het beeld 
wat ik al jaren koesterde. Er bleek 
totaal geen sprake te zijn van zwel
gende, drankzuchtige drinkebroers 
die laveloos feestend drie dagen per 
jaar Deurne onveilig maakten, maar 
van een verzameling zwoegende, 
onbaatzuchtige lieden die in hun 
spaarzame vrije tijd hun best deden 
carnaval in Deurne op een hoog peil 
te houden. 

Een zuinige club die met beperkte 
middelen grootse zaken realiseerde; 
een optocht van ongekend hoog 
niveau, Klotgemul avonden waarbij 

Peelstrekelinnekes 
& 

Peelstrekels 
Ik ben Eric Verhoeven. Ik ben 
geboren in het jaar dat prins Harry 
d'n Urste regeerde, in Amsterdam. Ik 
woon inmiddels 27 jaar in Deurne 
en al enkele jaren samen met mijn 
vriendin Henriëtte Oet) op de Peel
landsingel. Op 8 november 2004, het 
prinsenjaar van Peter d'n Urste, zag 
onze zoon Gij's voor het eerst het 
levenslicht. 

Het enthousiasme van raadslid Erwin 
Boerkamps (toegetreden in 2005) 
heeft mij doen besluiten om ook tot 
de raad van elf toe te treden. Ik 
verwacht dit jaar carnaval geheel 
anders te beleven dan voorafgaande 
jaren. Met prins Frans II hebben we 
wederom een perfecte prins voor 
een fantastisch carnaval. 

Carnaval 2006, ik heb er zin· an! 

de ene helft van de fine fleur van 
Deurne op het podium en de andere 
helft in de zaal gezien trachtten te 
worden en een carnavalskrant van 
groot formaat. Al snel schatte men 
mij binnen de carnavalsclub op mijn 
werkelijke waarde en werd ik aange
zocht vorst te worden; ik had immers 
de grootste mond en bleek een 
natuurtalent wat betreft het sauwelen 
over zaken waarvan ik geen enkele 
notie had.Jarenlang kwekte ik 
zodoende zorgeloos rond en 
schreeuwde ongenuanceerd en 
zonder enige kennis van zaken niet 
ter zake doende apekool door de 
microfoon. Fanatiek trachtte ik 
vanuit die positie de Peelstrekels te 
hervormen naar mijn eigen schaam
teloze ideeën maar ondanks mijn 
bemoeienissen gaf de club geen 
krimp. 

Het bestuur bleef een hecht team dat 
ongestoord de goede zaken kon 
consolideren en met groot elan 
enthousiast vernieuwend bezig was, 
de raad van elf bleek een, veel meer 
dan, elfkoppige geoliede machine die 
zich stuk voor stuk, zonder onder
scheid, kapot bleven werken voor 
hun club en de dames bleken de 
echte onwankelbare vriendinnenclub 
te zijn en te blijven die bij zo'n vere
niging hoort. De enige spaak die ik 
na lang ploeteren, intrigeren en 
lobbyen in het wiel kon steken was 
de afbraak van de residentie, maar 
zelfs die hindernis werd door de 
vereniging met groot gemak geno
men. Goed doordacht en met kennis 
van zaken wordt een tent gehuurd 
en onbaatzuchtige zelfwerkzaam-

heid, inzet en een puike programme
ring waarbij Deurne zich weer van 
z'n beste kant kan laten zien staan 
garant voor een niet alleen kosten
dekkende, maar -naar het zich laat 
aanzien-zelfs uitzonderlijk lucratieve 
exploitatie. 

Beschaamd over mijn duidelijke 
mindere functioneren ten opzichte 
van alle anderen, heb ik nu besloten 
afscheid te nemen en de club vaarwel 
te zeggen. Nieuwe uitdagingen 
lonken voor mij en legio nieuwe 
clubs vragen erom geholpen te 
worden, en niet de minste, al zeg ik 
het zelf. Zo zal ik komende carnaval 
acte de presence geven in een voor
stad van Batouri waar ik gekozen 
ben tot prins carnaval: prins Hennie 
den alleruurste, Ten lange leste het 
hoogst haalbare in de carnavalswereld 
voor deze jongen dus. Met dikke 
financiële steun van de Deurnese 
Peelstrekels ben ik erin geslaagd alle 
oude steken van de raad van elf, zes 
eersteklas skihutten uit de Deurnese 
optocht met bijbehorende geluidsin
stallaties, het complete interieur van 
de Vierspan en een aantal leden van 
de raad van elf van de Peelstrekels te 
verschepen naar Batouri om daar 
een vliegende start te maken. Mocht 
u zich dus komende carnaval afVra
gen hoe het komt dat de raad van elf 
een wat magere indruk maakt ... u 
weet nu waar ze zitten ... en ik 
ook ... 

Ik wens u allen een fijne carnaval, 
het ga u goed, we sprèke mekaor. . 

Ex-vorst Hennie 

Nieuwe penningmeester Peelstrekels: 
Peter van Deursen 

Beste Peelstrekels en Peelstrekelinne
kes, 

Na het eenjaar wat rustiger aan te 
hebben gedaan, heb ik toegezegd om 
na mijn prinsschap nog een tijdje 
actief bij de Peelstrekels betrokken te 
blijven. Als penningmeester zal ik 
samen met de overige bestuursleden 
en alle andere vrijwilligers die de 
Peelstrekels een warm hart toedragen 
de komende jaren het carnavalsfeest 
mede organiseren. Het zullen span
nende tijden worden, maar met zo'n 
raad van Elf en een heleboel enthou
siaste vrijwilligers komt het allemaal 
best voor elkaar. Ik wens u fijne 
carnavalsdagen toe en hoop u tijdens 
onze activiteiten in de aanloop naar 
carnaval 2006 toe ook te mogen 
begroeten. 

Peter van Deursen 

CARNAVAL IN. •• 
Altijd al willen weten wanneer carnaval· valt in het jaar 
2222? Dan hebben wij - via, via'-- de oplossing! 
Ga naar de site van de Peeistrékels, zoek naar de carna
valskalender, klikken en je weet wanneer je over een 
paar eeuwenje kiel uit de mottenballen moet trekken. 
Voor carnaval op de korte termijn hebben we de hier
onder staande tabel opgenomen. 

2006 25 februari Carnaval in de tent! 
2007 17 februari 
2008 02 februari 
2009 21 februari 
2010 13 februari 
2011 05 maart 
2012 18 februari 
2013 10 februari 55 jarig bestaan De Peelstrekels 
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Mies Sleegers Music Services 

, .... . , . 
Restaurant Hof van Deurne Bedankt & Tot Ziens! 

Haageind 29, 5751 BB DEURNE, 0493-312141 www.hofvandeurne.nl E:info@hofvandeurne.nl 

MARK BOER·E 

DOE HET PRAXIS 

In- en verkoop - reparatie -
onderhoud - APK-keuring 

Laurens Costerstraat 1 0 
5753 AM Deurne 

0493-321556 

Het grootste 
doe-het-zelf center 

van de regio 
(naast de boerenbondwinkelj 

Stationsstraat 122 
5751 HJ DEURNE 

0493-353300 

. Het adres voor al uw verzekeringen en financieringen 
Assuranûekantoor Rijnders B.V. 
Tramstraat 29, 5751 JK Deurne T. 0493-387888 
Nieuwstraat 2, 5757 AT Liessel T. 0493-344888 
(open: dinsdag- en vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur of op afspraak) 
Site: www.rijnders.com / e-mailadres: info@rijnders.com 

Tuinactuee1 Coppelmans 
Het actuele tuincentrum 

Helmondseweg 118, 5751 PH DEURNE, 0493-321825 
www.tuinactueel.com 

Geluid- en 
lichtfaciliteiten 

voor o.a. 

- Live muziek 
- Presentaties 

- Broadcasting 

VAN RIJSSEL 
d e 

Deurne - Stationsstraat 26, 049:S-:S12297 
Gemert- Kerkstraat 13, 049:S-:S61461 
Asten - Emmastraat 4, 0493-695141 

Zelfstandig 
intermediair van: 

~ Bank 

Verzekerd van het beste advies 

Stationsstraat 1208 Deurne tel. (0493) 352400, www.eveas.nl 

Houten 
Speeltoestellen 

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

ril 11'l0 9etiill 
11'laaure 

Houtverwerk.lnd. Fransen BV IF 
Grote Bottel 7a,Deurne 
tel.: 0493-326070 
www.fransen-deurne.nl 

Uw adres voor: 
Complete badkamer, wand- en 

vloertegels, installatiewerk-, dak- en 
cv-installatiewerkzaamheden 

Gerard Bilderstraat 7 DEURNE 
T. 0493 - 310203 F. 310633 

'Restaurant - Zaa( "1Jen Ver8u(den 'lfe(m" 
Voor zowe( vergaderingen, koffietaJefs, diners, warm en/of koud 6uffet (ook voor 6ij_ u thuis), 

receyties, feestavonden, of een arrangement voor een onvergete(ijke 6rui(ojt. 

Stationsstraat 76 
5751 '1-{<j 'Deurne 
tT. 0493-312423 
'F.0493-693882 
www.denvergu(denfie(m. n( 

30 ,., 

Vraag gehee( vrij6f ijvend onze jo(der aan: 
uw gastvrouw en gastheer Xlfri en 'Frans 'Kenens 

'Keuken oyen: 

Woensdag t/m zondag 16.30 u-21.30 u. 

'Maandag&' dinsdag gesfoten, m.u.v. de feestdagen. 

(~ndere tijden mogef ijk, uits(uitend oy afsyraaf) 
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DEURNE - Langzaamaan is de Raad van Zaad een begrip aan het 
worden in Deurne. Vorig jaar heeft het gezelschap een definitieve 
keuze gemaakt om carnaval in Deurne van een meerwaarde te voor
zien. Hiermee wist ze zelfs het Eindhovens Dagblad te halen, maar 
niet helemaal: het oorspronkelijke verhaal treft u hierbij aan en is ons 
onder duistere omstandigheden in de net gereedgekomen onder
grondse parkeergarage in het hart van Deurne in de handen gedrukt 
door een ernstig zwijgzaam sujet. 

Zaterdagavond (26 maart 2005, red.) 
om 20.00 uur wordt in zaal Station
zicht aan het Stationsplein in Deurne 
voor de eerste maal het EndVastenbal 
gehouden onder organisatie van De 
Raad van Zaad, een groep jonge 
enthousiastelingen die hun eigen 
inbreng willen hebben in het carnaval 
in Deurne. Wat in 2003 begon als een 
aardigheidj e met het benoemen van 
een eigen prins op carnavalsmaandag, 

heeft inmiddels serieuze vormen 
aangenomen en is uitgemond in een 
heuse carnavalsclub: De Raad van 
Zaad. 

Naam 
"Tja, die naam, da's maar een verzin
sel waar je alle kanten mee uit kunt. 
Meer niet.Je kunt er van denken wat 
je wil," zegt Jochem Aarts, een van de 
bestuursleden o.a. verantwoordelijk 

voor de website www.raadvanzaad.tk 
. Na in 2003 begonnen te zijn als een 
clubje van 15 jongens die aanhaakten 
bij het traditionele Rozenmondeg 
gebeuren op de Markt in Deurne, is 
de Raad van Zaad uitgegroeid tot 
een aanzienlijk gezelschap dat 
inmiddels ruim zestig leden heeft. De 
samenstelling is behoorlijk gemêleerd 
en ook binnen het bestuur is sprake 
van een scala aan specialiteiten. Door 
het succes van de activiteiten in 
2003, 2004 en 2005, en omdat ze nog 
meer uit carnaval willen halen dan ze 
nu al doen, is besloten een bestuur te 
vormen en is De Raad van Zaad 
komend carnaval volwaardig van de 
partij. 

Eerste officiële activiteit 
Onze eerste officiële activiteit is de 
organisatie van het EndVastenbal," 
licht penningmeester Tom Verhagen 
toe. "We zijn er ook klaar voor", vult 
Jochem aan:"We staan te trappelen 
van ongeduld en zitten barstenvol 
ideeën. Natuurlijk moeten we niet te 
hard van stapel lopen, maar tijdens de 

maandelijkse vergaderingen in onze 
residentie Beekman & Beekman 
borrelt het in alle opzichten. Onze 
slogan is 100 % meé fist garantie, 
waarmee we maar willen zeggen dat 
waar wij komen het ongetwijfeld een 
gezellige boel zal worden." 

Hoewel de Raad van Zaad uit jonge
ren in de leeftijd tussen 23 en 30 jaar 
bestaat is het uitdrukkelijk niet de 
bedoeling om het carnavalsfeest als 
geïsoleerd gezelschap te vieren. " Nee 
we willen gewoon aanhaken bij het 
carnavalsgebeuren in Deurne en daar 
door onze inbreng een extra dimen
sie aangeven. Dat we hiermee ook 
nog eens een grote groep jongeren 
bij het carnavalsfeest betrekken is 
mooi meegenomen," stelt Torn." 
Jochern:"In de aanloop naar carnaval 
2006 hebben we wat zaken op de rit 

gezet: zo hebben we ons aangemeld 
voor Kommer & Kwijl, een prettig 
uit de hand gelopen liederentafel die 
op vrijdag voor carnaval in het 
centrum van Deurne plaatsvindt, 
denken we natuurlijk zwaar na over 
optochtdeelname en willen we nog 
wat vernieuwende activiteiten opzet
ten." Leden van de Raad van Zaad 
zijn, naast een geweldige sfeer om 
hen heen, herkenbaar aan een rode 
polo, die elk nieuw lid voor een rede
lijke prijs aan kan schaffen en die min 
of meer dienst doet als lidmaatschaps
kaart. 

End Vastenbal in Stationzicht, Stati
onsplein Deurne.Aanvang 20.00 uur, 
entree 2,50 euro. Feestkleding 
gewenst. 

Bron: Diep Strot 

31 
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Thijssen in 
Vlierden 

• 
• 
• 

Benzinestation 
Servicepunt postkantoor 
Carwash 

Aan de weg van Deurne naar Asten 

Vlierdenseweg 232 - Vlierden 

PARTY ARTIKELEN 

Verhuur van: 
Tafels, stoelen, 

Serviesgoed, statafels, 
Parasols, koffiezetapparatuur, 

Verlichting en chemische toiletten 

Partytenten in diverse afmetingen en uitvoeringen, evt. met vloer en verwarming. 

Fabriekstraat 34, 5753 AH DEURNE 0493-316381 

Autorijschool Philips 
Schuifelenberg 94 
5751 HZ Deurne 

Telefoon: 

·ef' . ar actl • 
Ar 251" 

Leon: 06 - 109 302 35 • Tjeu: 06 - 516 547 60 • Thuis: 0493 - 31 38 31 

Káándege dees tweije ók verzekere 
mi carnaval? 

Vrehil Assurantiekantoor: verzekeringen, financiering & hypotheken 
Helmondseweg 59, 0493-351500 

Cafetaria · 

't iaáuct 

Werse friet! 
Uit eigen keuken 

Niet alleen hét adres voor 
verse friet en snacks, 
maar ook voor: 
Bittergarnituren 
Koude schotels 
IJs 
Gehaktballen 
Nasi- en bamischotels 
Frisdranken 
Uw specifieke wensen 

Milhezerweg 17A, 5752 BA DEURNE0493-315265 
Geopend van 12.00 tot 21.00 uur, 1s maandags gesloten. 

MARRES OPTIEK 
Brillen en contactlenzen 

Stationsstraat 3a 
5751 HA DEURNE 

0493-312895 

@!Jiff~ 
BOÉREBROÉLOFSKLEIER 

& KOSTIJIJMS 
BAARLOSESTRAAT128 

5923 AP VENLO-BLIËRICK 

T. (077) 3230820 Privé 
F. (077) 3230821 (077) 3823704 

E-mail JOSEDUCKERS@PLANET.NL 
Internet WWW.JOSEDUCKERS.NL 

VOOR DAMES & HEREN 

Munckhof Deurne 
Leembaan 13, 0493-313922 

5753CW DEURNE 

Uw adres voor onderdelen / 
materialen, tractoren 

Deutz-Fahr en andere merken. 

V-snaren 
Kogellagers 

Bouten & Moeren 
0-Ringen 

Tractoronderdelen 
0 liekeeringen 

Oliefilters 
Slangen 

Hydr. Slangen 
Slangklemmen 

Zalen 
Van Bussel 

St. Jozef straat 77 
5753AS Deurne 
Tel 0493-313117 . 

Tel privé 0493-314136 

Internet: 
www.go.to./zaknvanbussel 

Nancy van Lieshout 
Kerkstraat 1 a 
5751 BG DEURNE 

. 0493-313254 

Wonen in onvergankelijke tij[ 

www.berkersbouw.nl 
HENDRIK MESDAGSTRAAT 6 DEURNE TEL. 0493 - 354727 

BLASIUSSTRAAT 15 DEURNE 

1 TEL. 0493 319892 j 
·~ 
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"oerienbruidspaar 2005. 

Tinus en Jans 

De buurt en de familie kwamen de dag 

erop al kronen en die dag erop en die dag 

erop en die dag erop ...... Een goeie buurt 
is het halve werk!! 

De laatste keer slapen samen met onz 
Kaat bij ons vadder en ons moeder, 
K'rnillus en Mieske!! 

Op 9 januari komen Tinus en Jans via een 

fotopuzzel door Prins Frank en prinses Ellen te 

voorschijn. Daarna volgde een leuke middag en niet 
te vergeten een zeer leuke en gezellige avond. 

We gingen met z'n allen bij Lowieke en Ciska eten. 
Het laatste avondmaal met beide ouders en onechte 

familie. Daar kreeg Tinus een sok met geld en Jans 

wat goud mee naar huis, want een bruiloft is toch 
wel duur!! 

De eerste prijs behaald bij 
de optocht. Als ge het 
nauw nog nie wit het 

boerenbruidspaar heit de 
Wit!! 

Een onvergetelijke trouwdag.Alles zat mee: het 
weer en iedereen in opperbeste stemming. Wat wil 
je nog meer?? 

Vrijdag na de trouwdag d'n intrek om iedereen te 

bedanken. Mensen we hebben genoten van begin 
tot het eind!!!! 

Tinus, Jans en de kinderen 

Heijden " 
1976 Gefrié 
Adriaan-'s 
1977 Aq van Ke 
Heesmahs 
1978 Appie Ld 
Hansen 
1979 Hans van 
ne 

'·. n 
Bloemen 
1983 Carl 
Helmond 
1984 Anja 
Verbeek 
1985 Geen boeren 
Organisatie: k.V.O. 
Boerenbruiloft · 
1986 Dorus' 
Mien v.d. Boa 
1987 Nilles eri N' 
net v.<J .Beek)ü ''"'· 
1988 Drieka en 
Hennie v.d. Weije 
1989 Hannes en F;3iJ<a (~~n en Riek 
Knoops) 
1990 Rinus en Grada en Ger 
van Mierlo) .... · 
1991 Sjef en Leenke (Sjef en Leny 
Kuijpers) ,,. 
,1992 Dorus en t 
Tol')ny Aldenz 
1993 Drieká' 
Thieîe11) 7 , 
1994 Amia ·en"'p 
keBan 
1995 
Corrie van 
1996 Ties 
V~rbaarsct) 

·©omrnissîé' 
J~~7 Klaas 
1St,;hra111à) 
19S8Frahs 
E}i~fin ~) · 

,;· t~i . 
~ 4009 
!Qir'ly 
2Ö~ . 1 

•tvliekeAa 
'2002 "Gerrit 
Janny Achter 
2003 Nardje 
Heidi Ossendrijver 
2004 Peer en Ann eter en 

.. Anny Mathei]) , qz'&t 
2005 Tinus en Jans (Martien en 
Marianne de Wit) 

Bekendmaking 
Boerenbruidspaar 2006 

Zondag 15 januari 
om 14.30 uur in 

Het Gerardushuis 

Muzikale omlijsting , 
Ger -van Hois 1 - . e 

-· 
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Swinkel§ Afsurantiën 
• tussenpef§06n voor binnen- en 

buitenla ~g§ @v e rzekeringsmaat 

schappij•n 

• doorlich!ing Vàh bestaande verze

keringsp~ kk@tle n voor particulieren 

en bedrijven 

•bemiddeling bij hypotheken 

•bemiddeling bij persoonlijke leningen 

en continukredieten 

•bemiddeling bij praktijkfinancieringen 

•als NVA-lid onafhankelijk advies 

Swinkels Makelaardij 
• bemiddeling bij aan- en verkoop 

• bemiddeling bij huur en verhuur 

•beheer 

• taxaties onroerende zaken 

•onteigeningszaken 

• beleggingen 

• projectontwikkeling 

Swinkels Regiobank 
Welke spaarvorm u ook kiest, u krijg t 

altijd de beste condities en de hoogste 

rente bij de Regiobank. Slapend rijk 

worden is geen kunst, met zo'n keur 

aan varianten van de Regiobank. 

ASSURANTIËN• MAKELAARDIJ 

Postbus 87 5750 AB Kerkstraat 17 Deurne Telefoon 0493 3 12 4 68 Fax 049 3 31 0145 

Aannemersbedrijf 
Gebr. van Doorne B.V. 

Dubloen 12 
5751 PX Deurne 

Uw partner 
in bouwzaken 

Tel. (0493) 31 28 16, 
Fax (0493) 31 03 87 

GSM06-21893941 
aannemersbedrijf@vdoorne.nl 

www.vdoorne.nl Il . 

Ciebr. Aldenzee 

• Puinrecycling 
•Sloopwerk 
•Grondwerk 
•Loonwerk 

Deurne tel. 0493 - 313714 

Op velden en wegen kom je Aldenzee tegen 

Kerkstraat 32b 

5751 BH DEURNE 

0493-311677 

VOOR AL UW VERVOER 
GESPECIALISEERD IN 

ZIEKEN- EN ROLSTOEL-
VERVOER 

GECERTIFICEERD 
MET HET TAXI KEURMERK 

TAXI GOTAX 
0493-314000 

Stadhouderweg 1, 
5751 KE DEURNE 

Piet Moildriaanstraat 16 
5753 DJ Deurne 

Telefoon (0493) 3142!53 
Telefax (0493) 313524 

o Winkelinterieuren 
o Projektmeubelen 
O Exclusieve timmerwerken 

• Feest in de Tent, D'r in dè tèlt 

natuursteen bv 

Maatwerk in: 

•Graniet 

•Marmer 

• & Belgisch 
Hardsteen 

Daalder 3 
5753 sz 
DEURNE 

0493-323232 

'MET CARNAVAL . 
MAG HET 

VARKEN KAPOT ••• 

Veel plezier ermee! 

v 

" 

NOOYEN ROOSTERS 

Fabriekstraat 12 - 5753 AH DEURNE 0493-316860 

NOOYEN: EUROPA'S GROOTSTE FABRIKANT 
VAN ROOSTERVLOEBEN VOOR VARKENSSTALLEN. 
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S ortief wintertreffen in Deurne 
DEURNE - De ijsbaan op de Markt is koud weg, f er dient zich alweer een 
nieuw winters spektakel aan: het softijshockey. Deze lichte variant van het bekende 
ijshockey gaat het helemaal maken, aldus de uitbater an ijssalon Smakelik, de heer 
Cornetto. Bij softijshockey wordt er met een tennisbal en hockeystick gespeeld op 
een baan van roomijs. De verwachting is dat deze sp rt in 2010 demonstratiesport 
wordt bij de Olympische Winterspelen. 

Sleutelterugbrengen 

PEELSTREKELRIJK - Sinds enige 
jaren is het sleutelterugbrengen een 
vast onderdeel van het carnavalspro
grapuna in Deurne. Het initiatief is 
afkomstig van burgemeester Daan
dels, die het het niet meer dan 
normaal vond dat de prinsen van 
Deurne na hun regeerperiode de 
sleutels van het dorp weer kwamen 
inleveren bij de rechtmatige eigenaar. 
Het interne gebeuren - uitgenodigd 
zijn de besturen en prinsen van de 
zeven prinsdommen en speciale 
gasten - wordt naast de teruggave 
~a n ~e sleutels gebruikt om terug te 

blikken op de achterliggende carna
valsperiode in een gezellige sfeer een 

evaluatief moment in ongedwongen 
sfeer. 

Foto's kijken 
PEELSTREKELRIJK -Tijdens de 
voorbals en met het carnaval loopt 
de hoffotograaf van de Peelstrekels 

overal tussendoor met z'n (inmiddels 
digitale) fotocamera en schiet her en 
der plaatjes van onvergetelijke 
momenten. Zo legt hij op de gevoe
lige plaat het carnaval in zijn brede 
verschijningsvorm vast. Uiteraard 
doet hij dit voor de prins en zijn 
gevolg, maar ook het gewone volk 
wordt na carnaval een kijkje gegund 
in het prinselijke fotoalbum. Dit 
gebeurt tijdens de fotokijkmiddag in 
het zaaltje van café Stationzicht aan 't 
spoor. Dit jaar is de fotokijkmiddag 
op zondag 18 maart van 13.00 tot 
20.00 uur. Iedereen kan dan langs de 
expositiepanelen lopen en in de 
albums kijken naar de - ongeveer -
2000 foto 's. Het bestellen van foto's 
kan deze middag ook, houdt er reke
ning mee dat u bij het inleveren van 
uw bestelling direct af dient te reke-
nen. 

HIJSFESTIJN 
KRANENDONK - Het jaarlijkse 
Hijsfestijn in Kranendonk zal dit jaar 
medio mei plaatsvinden op de Groo
te Markt. Kranen hoger dan 27,5 
meter kunnen zich inschrijven voor 
de diverse competitieonderdelen 
(tillen, slepen en uitdossing). Het is 
verboden met een lekkende kraan 
aan de wedstrijden deel te nemen. 
Voor de jeugd is er een speciale 
competitie, de hoogste kraan die 
hieraan deel mag nemen is twee 
meter, alle kranen moeten werken. 
Inschrijven kan tot eind maart 2006 
op de site: www.hijsfestijn.nl 

NIEUW 
WARENHUIS 

DEURNE - Binnenkort zal Deurne 
een Pools / Roemeense variant op 
het warenhuis in het winkelhart 
mogen begroèten. Hebbedingetjes, 
kekke modelletjes, prullaria en dit 
alles voor een fijne prijs. Het betreft 
hier een onderdeel van de keten 
OOSTBLOKKER, een succesvol 
concept .in de bóstelijkè lidstaten van 
de EU. ·-

BEURSNIEUWS 
DEURNE - Lederwaren zaak 
GaySM heeft de nieuwe collectie 
portemonnees binnen.Van eenvou
dig model tot billfold, diverse beken
de merken, maar ook goedkope 
merkloze modellen. 

Even geen tijd om iemand te 
woord te staan? 

U wilt al heel lang tegen die 
ene persoon zeggen dat hij u 
niet aanstaat? 

Wij nemen u deze lastige 
taak graag uit handen! 

Binnenkort 

ook in 

DEU·RNE 



r "k n erk! 

Acçountancy 

Bektstmgadvies 

Bedrijfsadvies 

Arbeid en Zorg 
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10 febr. Klotgemul - 11 febr. Seniorenmiddag en Klotgemul - 12 febr. Receptie Prins Frans Il 
17 febr. Gympiebal - 25 febr. Sleutel afhalen - 26 prijsuitreikingen optocht 
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Residentie· De Vierspan gesloopt / 
Bloast Urn Op / Spaans benauwd 
Zultkoppenplijn 
Club van 100 / Sjoo Nieuws 
Hosbengels 
Weetblad 
LIJST 11! 
LIJST 11! 
Weetblad 
Kommer & Hermeniekuskwijl 

Door een ernstige 
computerstoring 
kan het voorkomen 
dat deze carnavals
krant er anders 
uitziet dan u van 
ons gewend bent. 
Wij vragen op voor
hand verschoning 
voor dit ongemak. 

De redactie. 

Pink Panther Revival/ Seniorenmiddag 
Klotgemul / Rondom de Prins / Colofon 

Polyester omsnoeringssystemen 

Polyester ladingvastzetsystemen 

Stuwkussens 

Anti-slipmatten 

Span banden 

Schade-reparatie - onderhoud 

Niet merkgebonden reparatiebedriif, 
ook voor uw trailer 

P. Achten 
Transmissieservice 

Voltstraat 24 
5753 RL Deurne 

Ommelsveld 17 0493-696155 

Makkelijk bereikbaar: 
A67 Eindhoven/Venlo 
500 meter vanaf afslag Asten 

Tel. 0493 -310951 
Fax 0493-322477 

Op zoek naar een babykamer, kinderwagen, 
kleding of een kraamcadeautje groot of klein, 

dan moet u bij Pebbles zijn. 

Geyserstraat 4 5753 RP Deurne Tel. 0493-320005 Fax 0493-320115 
Kijk op www.cordstrap.net of mail ons: sales.nl@cordstrap.net 

es 
bab1specJaa1zaaf< 

Molenlaan 1a,0493-3547 40 

KOPPENS -V.D. BROEK 
TIMMERBEDRIJF 

E.ej ••• Frans d,n Twidde, kaande gij ,t moake? 
•••• Nou, en of! 

TIMMERBEDRIJF KOPPENS -V.D. BROEK 
VELDSTRAAT50-5751AC DEURNE 

~ 0493-351474 / 06-54375909 Fax 0493-351457 E-MAIL KOPPENSVDBROEK@TREF.NL 

G roencentrum 

Cla.rlnet 
Wilbert Knljnenburg 

Hanenbergweg 4a 
5753 RC DEURNE 
Tel. ·0493 322088 

06 20136561 VOOR AL UW TUINPLANTEN 

HEMA DEURNE 
Gratis vergroting 20 x 30 

Bij het ontwikkelen en afdrukken van uw fotorolletje op onze 1-uur fotoservice* 
*a(lnbieding is alleen geldig in de carnavalsweek 

Timmerbedrijf Claassen Ma sta 
Sporttrofeeên 
Camavalsmedailles 
l&nen Ringoven 3 • 5753 AT Deurne 

Tel. 0493-316220 • Fax 0493-320449 
timmerbedrijfcfaa : ss~n@chello.nl 

www. timmerbedr.ij1claasseri.111 . 
. i: . ·. . ." ' '• \~ ;""": ·:~.~~· ~- . --"~ -: . 

Erelinten 
Tin-artikelen 
Relatiegeschenken 
en aOe graveerwerken 

Leembaan 56 T. 0493-316051 
5753 CV DEURNE F. 0493-321531 



De Pee/strekels 2006, een uitgave van es de Peelstrekels DEURNE • WWW.PEELSTREKELS.NL • Feest in de Tent, D'r in dè tèlt 

Residentie De Vierspan 
gesloopt 

Meziekmoakerij Bloast-Um-Op 
Carnaval 2006 komt met rasse schre
den naderbij , en wij van Meziekmo
akerij Blaast Um Op, kijken er dan 
ook naar uit! We gaan er niet alleen 
in Deurne flink tegenaan, maar ook 
in de regio zullen wij bij diverse 
festiviteiten weer van de partij zijn 
en deelname aan de optocht in 
Deurne staat wederom op ons 
programma. Het is ons goed beval
len, denkend aan de eerste prijzen 
die we hebben gehaald in de voor
gaande jaren, o.a. met de 16 
persoonsfiets en niet de apenjuke
box! Voor de komende optocht 
zoeken we het hogerop, we zijn al 
volop aan het bouwen. Ook aan de 
muziek wordt veel aandacht besteed. 
Dus houdt ons in de gaten! 
Terugkijkend kunnen we gerust stel-

Jen dat het heel goed gaat met de 
Muziekmoakerij.We hebben veel 
optredens in de regio en ver daarbui
ten; in september waren we nog te 
gast op het Jordaanfestival in Amster
dam, een schitterend optreden 
hebben wij daar kunnen verzorgen 
voor circa 5000 enthousiaste bezoe
kers. Ook de toekomst zien we met 
vertrouwen tegemoet: 

door G. Strikkel 

In het kader van de uitvoering van 
het centrumplan staat vast dat 
D e Vierspan tijdens Carnaval 2006 
definitief niet meer als Residentie van 
D e Peelstrekels fungeert en gesloopt 
wordt. Peelstrekels prins Frans Il 
resideert dit jaar in Het Vervolg 
(De voormalige Peelpoort, ook al eens 
eader residentie) aan de Markt in 
Deurne. Het verdwijnen van 
D e Vierspan was voor de redactie 
oJ.mleiding om met de familie 
Bijsterveld, sinds mensenheugenis 
uitbater V!Jn de Vierspan, om lilftl te 
aoJn zitten. 

Geschiedenis 
1 le naam De Vierspan werd op 16 
r. c1 1970, de dag van de op emn~. 

l ···end gemaakt. Deze naam ' rei 
.1t negen voorgedragen namen 

t: ·ozen (naamgever is een ·ind van 
beo Hoogbergen, de t oenmah ~ e 

• · -cor van het Peelland Coll e in 
1 l ·urne, red.) In De Vierspan erd n 
..: huisvest: de Koninklijke H.irmonie 
l l urne, het Instituut voor M.ut

:uppelijk en Sociaal Culnm: 1 
-rk. de Stichting Sociaal Peda 

Dienst en de Stichtin.! Openb.1-
·eszaal en Bibliothe De Vi r
werd als gemeen. · ! hu 
rgebracht in de 

Get enschapshuis.Y 
1 _ R unders, Peter\" 11 -as culru-
r el directeur en T0< r. ~n de Goor. 
eigenaar van De Pedpoort. was 
uitbater van het re-;cauranr. Utt de 
voor de officiële opening peciaal 
gemaakte folder blijkt dat aan de 
volgende indeling/ activiteiten werd 
gedacht: Toneelzaal, Restaurant, 
H p: mezaal, Sociaal Peda he 

. Bibliotheek, Maatschap hJ · 
en Hobbykelders. 

Familie Bijsterveld 
Eind 1970 vroeg de voorzitter \ ar 
het stichtingsbestuur Willy Bijster
veld assistentie te verlenen om het 
, ste carnaval in De Vierspan te orga
niseren. Willy deed zijn werk k ·nn -
lijk zo goed, dat hij per 1 april 1 1 
door de beheersstichting in die t 
werd genomen. Perry begon m 197ï 

te oberen en trad als firmant in 1983 
toe tot de V.O.F. De Vierspan. 

Harmoniebal & De Hosbengels 
Het Harmoniebal werd in 1971 
meteen in De Vierspan gehouden. 
Dit betekende ook dat als vanzelf
sprekend blaaskapel De Hösbengels 
\'anaf dat moment niet meer uit De 
Vierspan waren weg te denken. Aan 
drie dirigenten bewaren de Bijster
velds fijne herinneringen: Piet van 
Hoek, Pieter van der Loo en de 
huidige dirigent Jan van der Loo. 

De Driedeling van De Vierspan 
\.in het begin af aan was er met 
c.unaval een zogenaamde driedeling 
in de ruimten. De Harmoniezaal als 

emstube en eetbar waar Drieka 
Guffens de scepter zwaaide, de foyer 
met een orkest en de grote zaal met 
De Hösbengels. Het zal 1991 of 
1992 geweest zijn dat de Harmonie
z.ial tijdens de carnavalsdagen geslo
ten werd, omdat -net zo als elders -
tijdens de carnavalsdagen 's avonds 
n mder publiek op de been was. 

eemt niet weg dat carnaval toch 
.tlojd een van de jaarlijkse hoogte
punten is geweest.Vooral voor De 
Vierspan omdat zij tijdens deze 
dagen toch een eigen publiek had. 
Van begin af aan is carnavalsmaandag 
t: ·n moeilijke dag geweest, maar ook 
OJdt:n de kermis was De Vierspan 
met m trek. 

Residentie van De Peelstrekels 
De Vierspan is vanaf 1977 door 
Stichting De Peelstrekels als residen
tie in gebruik.Als lste prins in de 
nieuwe residentie werd Prins Ton l 
(Ton Markhorst) verwelkomd. In de 
~njaren waren het Lentebal en het 
K tbal hoogtepunten. Later kwam 
daar d zi ttingsavond bij georgani-

erd door de Oud-Prinsen. De 
zimn ind werd Gala-avond en 
n r unJ kwam het Klotgemul. 
Zonder de overige activiteiten ce · 
te q llen doen, zijn de Bijstenel 
bÏJzonder te spreken over het KJ c-

mul.Vooral om dat dit een avond 
; van Deurne voor Deurne. In 
herinnering blijft ook het feit dat 
voor de kaartverkoop van de Gala-

SPAANS BENAUWD 

Afgelopen ja.ir Jen wij ef nt= 
voor onze pnn., het witte pamJ 
Helaas zonder 1~ resultaat. 
Daarom hoper1 wij dit jaar op 
Dit keer zijn u namelijk mer 

avond 's morgens om 6 uur met het 
formeren van de wachtrij werd 
begonnen. 

Mannen van het eerste uur 
Vooral aan de contacten met enkele 
inmiddels overleden voorzitters van 
De Peelstrekels zoals Willy Geerts, 
Gé Markhorst en Hein Smeets 
bewaren ze goede herinneringen. 
Hiermede willen zij perse de overige 
contacten niet tekort doen, maar die 
drie waren wat hen betreft toch de 
mannen van het eerste uur. 

Het laatste uur 
Na bijna 36 jaar Vierspan komt er nu 
een definitief einde aan het zalen
complex, maar ook aan de V.O.F. De 
Vierspan. Perry gaat verder in 't Lijs
sels Vertier en met Catering De Vier
span. 

Willy, Willeke, Perry, Irene en (voor
malig) personeel bedankt voor 
hetgeen jullie in de achterliggende 
periode voor het carnaval, en De 
Peelstrekels in het bijzonder, hebben 
gedaan. Alle goeds voor de toekomst 
en Perry en Irene veel succes. 

we zijn 16 enthousiaste jongeman
nen, met een bezetting die bestaat 
uit, trompetten, baritons, trombones, 
en een percussion groep, eventueel 
een lste trompettist zou welkom 
zijn, zodat Bert van den Broek de 
derde kan gaan bespelen! 

De muzikale groeten en een gezelli
ge carnaval! 

POPVERBRANDING 

.._ ______ ,........;.;........,;. .......... ___ ........... ..;;.;~..-;..;.. ____________________________ . ;,,,.~· -- >. - " ~ -.. •• " , ;i., i -· 
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Zultkoppen reiken de 13e biels uit 
Vanaf 1994 reiken "De Zultkoppen" jaarlijks de onderscheiding 
D'n Biels uit. Dit jaar dus al voor de 13e keer. D'n Biels geeft de 
binding aan tussen De Zultkoppen, café Stationzicht en het 
spoor. 

J 

Bij een symbolische vertaling kan worden gedacht 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 vastgestel
de voorwaarden zijn voor "De Zultkoppen" van belang voor de keuze 
aan wie deze onderscheiding wordt toegekend. Het wonen binnen de 
grenzen van de gemeente Deurne is een voorwaarde. Inmiddels traditie
getrouw vindt de uitreiking van D'n Biels plaats op Carnavalszaterdag 
tussen 21.30 en 22.00 uur in de Residentie van De Zultkoppen, cafè 
Stationszicht. 

De heer Teun Mutaers, D'n Biels 2005, zal de 13e Biels uitreiken. Het 
spreekt vanzelf dat op Carnavalsdinsdag de traditie van krentenmik, 
roggebrood met zult en hanenbillen wordt voortgezet. De krentenmik 
wordt in de Residentie aangesneden door D'n Biels 2006 en prins Frans 
II van de Peelstrekels. 
Op carnavalszaterdag, 25 februari 2006 bent u vanaf ca. 21.00 uur, en 
carnavalsdinsdag vanaf 11.30 uur uitgenodigd. Bij beide activiteiten wordt 
de muziek verzorgd dopr Meziekmoakerij Bloast Urn Op en ·het Vrije 
Tijds Orkest (VTO). De Zultkoppen heten u dan van harte welkom en 
raden u beslist aan dit eens mee te maken. 

Teun Mutsaers, 
D'n Biels 12 

De twaalfde onderscheiding 
"Den Biels" van carnavalsclub 
de Zultkoppen, was op zaterdag 
5 februari 2005, voor mij een 
complete verrassing. Niets 
vermoedend had ik voor Els 
Maas-Schmitz uit Neerkant, 
medebestuurslid en accurate 
notulist van de Vriendenkring 
ONS DEURNE, een toespraak 
voorbereid. 

Burgemeester Gerard Daandels, den 
Biels van 2004, hield in de Residen
tie bij Gon en Jozef Hendriks op 
bijzondere carnavaleske wijze een 
toespraak. In het begin haalde hij 
bepaalde zaken naar voren, waarin ik 
Els Maas meende te herkennen. 
Naarmate zijn toespraak vorderd 
kreeg ik een ander beeld. Nee, z 
heb ik Els eigenlijk nooit gezien, of 
meegemaakt. Het wordt iemand 
anders, dacht ik. 
En jawel hoor, het werd iemand 
anders van het bestuur van de Vrien
denkring ONS DEURNE, het werd 
ondergetekende. 

Vereerd met deze onderscheiding en 
oorkonde vergezeld van lovend ' 
woorden door "Den Biels" van 2004, 
die mij de versierselen omhing, kon 
het carnaval 2005 voor mij niet meer 
stuk. Na deze plechtigheid reikt 
Prins Frank en Prinses Ellen van de 
Peelstrekels ook nog hun medaille 
aan mij uit. Het feesten kon we •r 
verder gaan. 
Ik ben benieuwd wie in 2006 mijn 
opvolger wordt. Op voorhand wens 
ik alle carnavalsvierders in het rijk 
der Peelstrekels veel plezier. 

Teun Mutsaers, Den Biels van 2005 

Afscheid van de 
Zultkoppen 
Tonnie en 
Piet Martens 
Na vier jaar lid te zijn 
geweest van De Zultkoppen 
zijn Tonnie en Piet gestopt 
met De Zultkoppen. 

Wij danken hen voor hun 
inzet en vooral Piet voor het 
vele werk dat hij voor 
De Zultkoppen heeft 
verricht. 

Wij wensen hun het 
allerbeste toe. 

De Zultkoppen 

Ere-lijst 
D'N BIELS 

1994: 
Cor van Laarhoven, Deurne 

St. Jozefparochie 
1995: 

Martien van den Broek, 
Deurne-Centrum 

1996: 
Jo Verheijen, Deurne-Centrum 

1997: 
Jan Liebreks, Liessel 

1998: 
Geerd Jansen, Deurne-Centrum 

1999: 
Jan Maas, Neerkant 

2000: 
'' '. Ja ~Lichteveld, Deurne-Centrum 

2001: 
Martien KeuneJt, Deurne-Centrum 

200;?: 
Adje Stevens - van Irsel, 

Deurne-Centrum 
'2003: 

Geurt van Esseveldt, Helenaveen 
2004: 

Gerard Daandels, Deurne-Centrum 
2005: 

Teun Mutsaers, r;>eurne-Centrum 
2'006: ? 

1 ste editie aaw wijvebal 

- - - - • - - - • - - - - - - - - - - - - - - -- ••••• - -0~~ 41 





De Pee/strekels 2006, een itgave van es de Peelstrekels DEURNE • WWW.PEELSTREKELS.NL • Feest in de Tent, D'r in dè tèlt 

Club van 100 
LDWORDEN 

Wellicht is het voor u, of uw onderne ' · g iets om lid, (Ere-)Begunstiger of Sponsor te worden. 
Lid: als u lid wordt van de Club van 1 0, ontvangt u, na betaling van€ 15,-- (of méér), een pasje 
waarmee u zowel voor het Klotgemul als Gala 2 kaartjes kunt kopen in de voorverkoop. 
Voor het Klotgemul ontvangt u bove dien korting. 

Begunstiger: er is ook een mogelijkhe dom Begunstiger (€ 50,--), dan wel Ere-begunstiger(€ 115,--) te 
worden. U ontvangt dan 2 respectieve Uk 4 pasjes (t.b.v. 4 dan wel 8 plaatsbewijzen). 
Zoals u op deze pagina kunt zien wo den begunstigers, tenzij zij dat niet wensen, opgenomen in een 
lijst van Begunstigers in deze krant. E e-begunstigers worden prominenter vermeld. 

Aanmelden 
Indien u hier belangstelling voor heefi , neem dan even contact op met Marian Brood, Reeksenakker 4, 
te Deurne, 0493- 320934. 

Voorts wordt aan bedrijven de mogeli kheid geboden om Sponsor te worden(€ 25(),--). De voor
waarden en voorrechten kunt u bevra en bij Michiel Dankers, '!Wan van Doorne, Ton Aarts en Marian 
Brood. 

Hoofdsponsors 
door de jaren heen 

1989 Hoeka 
1991 Oskomera 
1992 Rabobank Deurne 
1993 Modexpress/Verhaegh 
1994 Budec Deurne B.V. 
1995 Verheijen Glas- en 

Schilderwerken / 
Van Rijssel Mode 

1996 Habek Snacks 
1998 ABN-AMRO Bank 
1999 Brood &Van EwijkAccoun-

tants 
2000 WPS Parking Systems 
2001 Arte di Granito 
2002 Rabobank Deurne 
2003 Goorts en Coppens 

Advocaten 
2004 Van den Heuvel Stukadoors 

en Afbouw B.V. 
2005 Praxis 

S onsors Club va 100 in 2006 

- Brood & Van Ewijk r.; B Adviseurs en 

Accountants 
Van de voorzitter". 

- Van der Burgt Bouw . V. 

Dima SMT Systems L B.V. 

Gebr. van Doorne AaÎ,nemersbedrijf 

Goorts en Coppens Aävocaten 

- Van den Heuvel Stuka~oors en Afbouw 

BouwCenter Van Hoppe 

Geerd en Tineke Jansen 

- Aannemersbedrijf Kusters Deurne B.V. 

- Leverdo Produkten B.V.· 

- Van Rijssel Mode 

-Veevoederhandel v.d. Steijn Deurne B.V. 

-Van de Wal Bouwmaterialen B.V. 

ocus 
Het leven is een feest, maar je moet zelf de 
slingers ophangen. Ouliëtte Vossen) 

-\Is ik bij dit gezegde om n .! heni J ·. dan denk ik hoe langer hoe mc::er 
·· mijn leven of ons leven "\\ 1 een feest. Aandacht, respect, een 
n-iendelijk) woord, een gebur of c ·eptatie lijkt, of is, verder weg dan 

ooit. Het lijkt wel of iedereen .illeen met zichzelf bezig is, zichzelf het 
belangrijkste vind, het eerste wtl ZIJU en noem maar op. De aandacht 
\·oor het eigen "IK" lijkt het belmgn; · te. 
Het besef dat we met zijn allc::n deel uitmaken van deze maatschappij en 
daarvoor natuurlijk ook verantwoord tijk zijn en daaraan ook een bijdra
ge moeten leveren, is ver weg Dat ··jammer. Dat vinden we ook wel. 
maar het is o zo moeilijk de c::c:: te ·up te zetten en het voortouw te 
nemen. Het is veel gemakkehJ ·er " t te tellen dat het er niet meer i>, 
anderen het verwijt te maken en vervel ns de eigen weg te gaan. 

Gelukkig hebben we ons dit • 
er velen die zich op een of an 
inzetten. Waar of voor wie i 
eiig toch! Dit gebeurt op het 
soms ook gewoon ·op straat 

Ik hoop dat we in staat zijn 
oor onszelf.Alleen dan kur.:. n 

:arnaval hoort daar ook bij. 
en prettige en goede Carna 

. ce hangen en niet alleen 
. ""Het leven is een fee t" 

.J horen slingers. Ik \\e u 

De Peelstrekels o~ganiseren, zoals u 
in deze krant kunt vaststellen. tal van 
activiteiten rond de carnaval. Ieder
een denkt dan aan de optocht en de 
feesten voor en tijdens carnaval, maar 
De Peelstrekels doen veel meer. Zo 
maken zij carnavals-activiteiten 
mogelijk voor mensen die normaal 
niets van carnaval zouden merken, 
zoals zieken, bejaarden en gehandi
capten. En ik denk dat iedereen in 
Deurne, of je nou wel of geen 
carnaval viert, dat bijzonder in onze 
carnavalsvereniging waardeert. Zij 
vieren niet alleen hun· eigen feesrje, 
maar zorgen ervoor dat iedereen die 
dat wil iets van het carnavalsfeest kan 
proeven. Dat daaraan de nodige 
kosten verbonden zijn is duidelijk. 

Ido Is 

DEURNE - De Deurnese optocht 
heeft er o.a. mee te maken: een tekort 
aan blaaskapellen. Nu heeft de voor
zitter van de optochtcommissie 
Martien Thijssen het lumineuze idee 
om een soort van Idols voor blaaska
pellen te fiouden. 

Martien schijnt ook de bedenker te 
zijn van de kabaalbokaal, die dit jaar 
voor h!'!t eerst uitgereikt zal worden 

. aan het gezelschap .dat zjch op de 
carnavaleskste en muzikaalste wijze 
weet te manifesteren. 
Terug nu.naar het Idols idee; boven
staande foto geeft een :van de gese
lecteerde deelnemers aan de ldols 
voor blaaskapellen te zien tijdens . 
haar training. Dit belooft heel wat ... 

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

Graag wens ik u een geweldig carna
valsfeest toe. 

Michiel Dankers, 
voorzitter Club van 100. 

Concurrentie 
Daandels 

Burgemeester Daandels tijdens het sleutel 
terugbrengen, een week na carnaval in het 
gemeentehuis 

DEURNE-:-. Onlangs liet burge
meester Daandels van Deurne zich 
ontglippen nog·graag _een volgende 
termijn als burgemeester van Deurne 
aan te willen: blijven. Uiit weinigen 
weten is dat Deurnese eerstè burger 
zich in moeilijke ~westies bij laat 
staan door een adviseur. 

Wie deze adyi~eur is, is niet bekend, 
maar dat het 'een Deurnenaar is die 
dagelijks de handel en wandel van de 
Deurnenaar kritisch volgt vanaf stra
tegische punten in het Deurnese 
dorpshart is evi.dent. Deze adviseur, 
zo gaat het gerucht, wil binnenkort 
zelf een gooi doen naar het hoogste 
ambt in Deurne. 

,---------------------------~ 

ERE-BEGUNSTIGERS: 

Hr. M.P.J.H. van Doorne 
Habek Snacks / Leverdo 

Produkten BV 
Hr.J.J.A. Hohmann 

Snijder Micro Systems 

BEGUNSTIGERS 

ABN-AMRO bank 
Hr. G.J. Albers 

Hr. A.M.J. Aldenzee 
Louis Aldenzee Montage 

Hr.J.H. Bekkers 
Kantoorboekhandel Berkers 

Hr. A.J. Braam 
Hr.J.A.C. van de Broek 
Hr. M.C. van de Broek 
Kees en Marian Brood 

IJzergieterij van de Burgt 
Bloemencentrum van Deursen 

Dijkma BV 
Hr.A.L.C.M. van Dinter 

Frank Dorikers Metaalbewer
kingsbedrijf BV 

Hr. H.J.M.M. van Doorne 
Familie Eltink 

Miny en Gerard Geurts 
Hr. C.T.J.E. van Goch 

Hr.J.H.S.H.M. van Gulick 
Bakkerij G. van Ham 

Henselmans Advocaten 
Bakkerij Nico Jacobs BV 

dhr. A.A. Kanters 
Timmerbedrijf 

Koppens & van de Broek 
Kuijpers Installaties 

BV kledingmagazijnen 
Lichteveld-van Deursen 
Manders Rijwielhandel 

Hr.J.G. Megens 
Movico BV 

Hr. M.G.A. Philips 
Fam. van de Poel 
Hr. P.F.E. Schiks 

Frans en NeHy Strijbosch 
Erven dhr.J.A. Swinkels 

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

Hr. J. W.A.M. Verhaegh 
Verheijen Glas- en 

Schilderwerken 
Hr. K.H. Weerts 

Hr. G.M. v.d. Weijer 
Cis en Jan Welten 

'tWijnhuis 
Auto en Taxibedrijf De Wit 

Piet Piraat in zee 
met Beter Bed 

NEFFE 't SPOOR OP - Hoewel 
hij ,een rasechte Deurnenaar is lijkt 
het wel of de wieg van Raad van 11 
lid Piet Adriaans in Twente heeft 
gestaan.Als volleerd tukker is hij 
menigmaal te bewonderen op diverse 
f~esten. 

Piet schijnt een megacontract in de 
wacht te hebben gesleept van de 
beddengroothandel Beter Bed. Het 
enige dat hij voor zijn forse honora
rium hoeft te doen is om op welk 
feest dan ook op een gegeven 
moment in slaap te sukkelen met een 
piratenhoed op zijn hoofd en met 
het Beter Bedlogo op zijn hemds
mouwen. 

We hebben Piet gebeld om dit 
gerucht bevestigd te krijgen, maar na 
een telefonische commercial van 
.Beter Bed werd de verbinding snur
kend verbroken". 
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Langstraat 142 (langs de weg Deurn!=l Venray} 
5754 PB DEURNE 
Tel. 0493 323133 

Site: www.delinden.com 

~ 

Caf'è - Zaal - Catering 

'? ~ v.d. Putten 
-..~ 

"~ Uvv verjaardag of'f'eest 

. ~ ~/!-- zonder zorgen ? Laat het 
c.._~ 7 - J6 CATERING 

v.d. Putten bezorgen 

Inforrrieer nu alvasL.naar de 
nzogelijkheden voor uw 

Feest 
Voor Inf'o: www.cateringvdputten.nl 

Tel: 0493 312558 --b 

Milhe2'.erweg 2. Deurne }, 

~ 

CAllWAYAL ll!l!ll!l!ll!l!ll!l!IBllBllBllBllBllBllBllBllBlll!l!ll!l!l::::ïll!l!lalB~-=~-,,IJll!l!BnllTI.:ll!I!.~· ~~---'........,_ 

44, " 

~ n.l •. ~.J~v.J..t. ~ f 
~~-~~~~· 

v 
www.burgtbouw.nl 

HENDRIK MESDAGSTRAAT 6 DEURNE TEL 0493 - 315050 ------------C'lmlll!l!C::::"r:>:l8JllJllJBIJ!IJ' ••. - Ji 1 wmmn -IY 

ff .... l f 

Bakkerij van Ham 
Markt 11 Deurne 

0493-314498 
info@bakkerijvanham.nl 

Schildersbedrijf Coolen 
GLAS - VERF - BEHANG 

TEVENS VERZORGEN 
WIJ UW INLIJSTWERK 

A.Reddingiusstraat 22 - Deurne 
0493-312426 

VUR UNNE SKON 

GEKNIPTE KOP! 
HEUVEi.STRAAT 1l DEURNE 0493·312909 

'ELLE-GIANT-RIDLEY-LOEKl 
RUIME COLLECTIE VAN TRENDY. FIETSEN 

ZOWEL ELEKTRISCHE FIETSEN, 
MOUNTAINBIKÈS ALS RACE-FIETSEN 

WAVE-AGU-888-CRAFT-GIR 
KEUZE IN FIETSEN EN ACCES 

OT EN KLEIN, SPORTIEF E 
'AINERS + CROSSTR'AINERS VAN TU 

J' 108 D 

• reclamefotografie 
• fotografie voor industrie 

,, J 

• productfotografie 
•reportage 
• digitale fotobewerkingen 

>l 

Tramstraat 22, 5751 JKDEURNETon.Hartjens@planet.nl 
T. 0493-313643 / 06-53581972 F. 0493-320446, 

Levering en montage van: 

- geïsoleerde garage- & 
bedrijfsdeuren 

- deuraandrijvingen 
- branddeuren 

,, 

- snelloopdeuren JW1i! 

- enz .... ~ 

Aldenzee 
t 

GARAGE- & BEDRIJFSDEURE 

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

Montage Service Onderhoud 

~arketing 

~ternet 

~ternet-marketing 

Sjoerd Aldenzee 
06203 203 03 

Wallsteijndreef26 
5709 RT Helmond 

f 0492 . 55 64 76 
info@1:1uippe.nl 
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Afscheid van 't 
In ··e beslotenheid en zonder enige 
vom1 van publiciteit hebben de 
Ho·bengels op 4 oktober 
van her afgelopen jaar helaas afScheid 
moeren nemen van 't Perd. 

laar lie t . 5 jaar was het bee · r een 
troU\\e metgezel van de muz1e · ·a
el.\oon: op Carnavalszond.l lewr
e het een geweldige bijdrage .un 

meu\\ Ere-Hosbengeluirreikingsac
avue. -.:n door zich eenvoudig en 
besóe1den voor de bok van de kar 
op c :cellen en als karhengst het 
_ heel voort te slepen. 
·c Perd wou geen naam hebben. een 
ferme slag op de grote trom bracht 
d~ voorste poten nl. vanzelf in 

remsporen zichtbaar werden was 
m · 1 Residentie De Vierspan 
ber . · t. Ere-Hos bengels waren als 
eerste hmnen, wederhelften kwamen 
m · later aangerold. R egen. 

md, vorst en sneeu' ' en met 
..: chuwd, cafébezoe ·, nooa u1tge
reld. Waarschijnlijk r nd 't Perd ;an 
e wieg van het wel ··end hinni ·
: d ''Er staat een Perd op d !an ·•. 
.norici zijn het hier _ mee over 
·ens. Ze zijn nog aar. e gang ... 

Pent • epiloog 
Teleurstellingen moesten er word n 
verwerkt toen het vervoer van 
Erehosbengels gemotoriseerd gin 
plaatsvinden. 't Perd werd verbannen 
rot zijn stal in Leissel en raakte de 
laatste jaren meer en meer 
gefrustreerd .Wel bleef de viervoeter 
het hele gebeuren op oogafüand 
(net onder de bles), volgen.Toen 
echter één van de nieuwe chauffeurs 
van HAM bleek te heten, raakte 't 
Perd om begrijpelijke reden in een 
diepe crisis. Het liet zich niet meer 
in de bek kijken en er was beeste
lijke hulp nodig. In een laatste 
smeekbede werd aan het grote 
publiek verzocht een actie op te star
ten onder het motto : "Het beste 
Perd op de Mert'', maar ook hier 
bie ·en centrumplannen en culturele 
gebouwen belangrijker te zijn dan 
een eemuud1 paardenbeeld. O ok 
het voorstel om een voecgangerwrije 

ucio!llitraat in te richten voor 
dierlij · verke-er haalde het jammer
hJ · mee. 

'r Perd i ter ziele, het kon geen kant 
meer op. Het had zich danig verga
loppeerd en zal rauw worden verg -
ten .. 

Ere-Hosbengel: Harrie van Rijssel 

Harrie van Rijssel is het afgelopen Carnavalsjaar benoemd als 
Ere-Hosbengel. Hij is de 43ste in de lange rij. l:larrie is altijd een 
fervent carnavalsvierder maar stelt ook graag en belangeloos zijn 
diensten beschikbaar voor vrijwilligersactiviteiten. Zo is hij al 
jaren lid van de Commissie van Bijstand van de Harmonie. Hij 
organiseert mede financiële acties en verricht hierbij vele hand
en spandiensten. In dit kader leert een optelsom zo maar, dat 
Harrie o.a. verantwoordelijk is voor: het opblazen van zo'n vijf
entwintig duizend (!) ballonnen voor de residentie van De 
Peelstrekels. 

Muziek is zijn grote hobby en hij kan Deurnese kapellen vol 
enthousiasme begeleiden, als supporter maar ook soms als 
bekwaam bekkenist. Als koorzanger laat hij zich tevens horen bij 
het Deurnes Gemengd Koor en ook hier kan iedereen op hem 
een beroep doen. Meestal achter de schermen, maar altijd van 
grote waarde. In zijn dagelijkse werk houdt Harrie zich natuur
lijk bezig met kleding in alle vormen en maten. En ook de 
Hosbengels "loape in zeen boks", als ieder begrijpt wat wij hier
mee bedoelen. 

Erehosbengel 43: Harrie van Rijssel...Proficiat! 

Ere 
Hosbengéls 

1. Maria van Hoek 
2. Cor Keeren 
3. Harrie Kuypers 
4.Jan Lichteveld 
5.Willie Knijnenburg t 
6. André Schiks t 
7. Hub van Doorne t 
8. Dirk Koster 
9. Gijs v.d. Broek t 

10.Willie Hoebergen 
11. Rie Koster 

12. Henk Seuren 
13. Kees Brood 
14. Piet van Ooy t 
15. Frans Hoebens t 
16. Frans van Gennip 
17. Marinus v.d. Loo t 
18. Mien v. Dijk 
19. Hein Smeets t 
20.Jan Verheyen t 
21. Gé Markhorst t 
22.Willie Bijsterveld 

23. Charles v.Goch 
24. Broer Verhuyzen t 
25. Piet te Walvaart 
26. Cees Bink 
27. Huub Jagers 
28. Peter v. Oosterhout 
29. Gerard Geurts 
30. Jo· Dekker 
31. Jozef Hendriks 
32. Frans Kuypers 
33.Jan Rakels t 

34.Jean Coppus 
35. Sjaak Obers 
36. Perry Bijsterveld 
37. GeerdJansen 
38.Toon de Louw 
39. Jo Verheyen 
40.Ad v.d. Mortel 
41. Wim Kivits 
42. Marius van Deursen 
43. Harrie van Rijssel 

Ere Hosbengel 2005 
Harrie van Rijssel 

1971 
1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
1973 
1973 
1974 
1974 
1974 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2Q05 

Ingezonden mededelingen 
Onder in de postvak kwamen dit 

nog tegen: 

- Eigenlijk wil de oppositie 
Deurne beter maken, 
waarom zijn ze dan overal tegen? 

- Deurnese politiek: hopend op 
mooie dingen, hopen mooi.e 
dingen zich op. 

45.., . 
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v'Novell® 

Support & systeembeheer 

v'Microsoft® 
Windows 2000 MCSE 

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

Korhoender 50 
5754 DA Deurne 
Tel,; 0493-319704 
Fax: 0493-316942 

Email: halenson@chello.nl 

SLAGERIJ F. BOUWMANS 

Barbecue- en gourmetspecialist 

GROENTEN EN FRUIT 

Uw adres voor vers gesneden 
groenten, rauwkosten en salades 

Zeilbergsestraat 90 Deurne 
T. 0493-313712 

Marktstraat 5 Asten 
T. 0493-695846 

St. Jozefstraat 24c 0493-312317 F. 0493-314494 

~Van de Mortel B.V. Uw specialist in: 
- Elektrotechniek 
- Beveiliging ~-

Amstel 1, Deurne. Telefoon: 0493-312268 - Telecom - -
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WWW.MORTEL.NL u=;; •. v •• e 

Ne Strikkel há krek wá te veul leut 
En war dan ók goe de pineut 

Hai kós gelukkig z•n zurreg overloaten 
An Henselmans Advocöaten 

Derpsestraat 1 c, 5751 KA DEURNE Tel.: 0493-317827 
Postbus 128, 5750 AE DEURNE Fax: 0493-310465 

DRUKKERIJ 
KEIJZERS 
DEURNE 
OUDE LIESSELSEWEG 25 - 5751 WN DEURNE 

TEL (0493) 31 23 87 - FAX (0493} 32 04 66 

KEUKENCE N UM BERKERS 
Vraag gratis uw keukeninformatiepakket aan. 

Bel of surf naar onze website en vul het contactformulier in 

Florijn 10A, 5751 PC DEURNE 
Tel.: 0493-312570 Fax: 0493-320103 

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

Autobedrijf 

Verkoop gebruikte en 
nieuwe auto's. 
Onderhoud en reparatie 
alle merken. 
Gespecialiseerd in VW, 
Audi, Seat en lichte 
bedrijfswagens. 

Cor man Bree 
DUKAAT 12 

5751 PW DEURNE 
0493-316126 

~Bl.Y.M.~ 

Autoverhuurbedrijf 

Verhuur personen-
en lichte 
bedrijfswagens. 

CA..R CLEA..NING DEURNE 
ook voor kle i n e deuk & krasv o rwîjder ing 

ROUL VAN DEN HEUVEL 

S1fBMT40A 
5753 AH bÈURNE 
NEDERL.:AND' 

TELEFOON: 06-10189.51.35 

E-MAIL: R.HEUVEL20@CHELLO.NL 

Stationsstraat 58- 5751 HG DEURNE - 0493-319389 F. 0493-316818 

Voor al uw elektrische apparaten en service 
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VOO R DEURNE EN OMGEVING 
UITGAVE VAN "KWISNIEWORLD PRODUCTIONS" TER OPLEUKING G.mB.h. 

Komend carnaval zal het eerste 
carnaval zijn zonder onze Wim. 
Wrm Berkers. Een dag voor 
halfvasten, 5 maart 2005 om 
19.55 uur, is hij ons ontvallen. 
Heel plotseling. Vijf dagen later, 
op 10 maart, is Wim met PR 1 CIE
eer begraven. Een indrukwek
kende gebeurtenis die ons en 
waarschijnlijk velen voor altijd 
bij zal blijven. 

We hebben in die periode 
gehuild, maar ook gelachen en 
ook nu nog zijn er momenten 
dat er een traan vloeit, een brok 
in de keel moet worden 
weggeslikt of dat we dubbel 
liggen van het lachen wanneer 
de doos met herinneringen op 
tafel komt en open gaat. 
Het geeft aan hoe belangrijk 
Wrm was en is voor ons. 

Ter nagedachtenis aan Wim Berkers van de PR 1 CIE 

Ondanks de pijn en ondanks de 
leegte die we voelen hebben wij 
voorzichtig de draad weer 
opgepakt en zijn aan de slag 
gegaan in de overtuiging dat 
over elke PR 1 CIE schouder 
vanuit grote hoogte breed 
grijnzend wordt meegekeken. 
Een geruststellende gedachte en 
tegelijkertijd een prima 
motivatie om met heel onze ziel 
en zaligheid die typische PR 1 CIE 
activiteiten te ontwikkelen. 

Wim heeft niet de kans gehad 
zich af te meld n voor de PR 1 CIE 
en daarom zien we hem nog 
steeds als volwaardig lid. Om dit 
in materiele vorm gestalte te 
geven hebben wij op ons PR 1 CIE 
pak de prinsenmedaille van 
Wim - de Wimmedallie-uit hun 
prinsenjaar 1993, bevestigd; zo is 

hij d'r elke keer pontificaal bij. 
Het zal niemand verbazen dat 
we ontiegelijk gruts zijn op onze 
Wimmedallie. 

De achter ons liggende maanden 
hebben ons geleerd hoe 
belangrijk het is om vrienden te 
hebben. Vrienden waarmee je 
van mening kunt verschillen, 
maar waarmee je vooral iets 
gemeenschappelijks deelt. Je 
beseft ten volle hoe belangrijk 
het is om plezier te maken, 
samen plezier te maken. Je 
beseft hoe belangrijk het is om 
feest te vieren, je beseft hoe 
enorm belangrijk het is datje 
geniet van elk moment en hoe 
belangrijk het is datje ook 
anderen meesleept in die 
euforie, dat feestgedruis, die 
polonaise van het leven. 

• 
1 

We hebben in Wim een 
enthousiaste, opgewekte, lieve, 
attente, vindingrijke, spontane, 
kwajongensachtige, gedreven, 
hardwerkende kameraad 
verloren. 
Om te benadrukken hoe uniek 
hij was en wat voor waarde hij 
had voor het carnaval in Deurne, 
maar vooral ook voor ons, 
hebben wij unaniem besloten 
Wim postuum D'n Opsteker te 
verlenen. 
We hebben deze enige en 
belangrijkste PR 1 CIE
onderscheiding op woensdag 28 
december 2005 bij gelegenheid 
van het Kerstkokkerellen aan 
Anny, ons Anneke, overhandigd 
in de beslotenheid van ons 
schön club. 

De PRICIE 

-~ > 47 
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EVB GROUP 
Maintenance 

Electrical systems 

Systems (in Bels) 

Al bekant 20 jaor bouwe wai 
Schakelkaste en installasies vur alles 

Wa mi stroom te moake hl. 

Ok schreve wai programma's vur 
Musjientjes 

Mi carnaval zain wai geslote! 
Allaijen vur nood kariduggu terecht! 

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

Tel. 0493 313962 
Fax 0493.311644 

s ce 
COMPANY 

Paul Gabriëlstraat 12a - Deurne 
tel.0493 319191 

www.saucecompany.nl 

WEIJER AANHANGWAGENFABRIEK B.V. ' 

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

Alléén al een Weijer om zijn betere wegligging 

1( 50 

TAXI 
T<>URS 

HEBBEN 

" 

r 
W f}erfJoer 

(/oor a " 
Is lopen voor u een bezwaar, · 
- Bel dan taxi Hebben maar. 

Hebben rijdt voor iedere klant 
ln ~ binnen- en buitenland. 

Wilt ·u met de bus of taxi mee, 
· Bel dan: 342.342 

HEBBEN TOURS LIESSEL, 0493-342342 
Snoertsebaan 22, 5757 Liessel www.hebbentours.nl 

HART JENS 
DROGISTERIJ - PARFUMERIE - SCHOONHEIDSSALON 

En •.. Vur aawe kaoter hebbe waai wel wa! 

Ron Teunissen 

Derpsestraat 56 
5751 KC DEURNE 
TIF 0493-320157 
06-53313127 . 

Stationsstraat 37 - 5751 HB Deurne - 0493-312503 

.\ 
SOLO 

/. 

Seeyou 
at 
Solo 

Casuals tor men 

Stationsstraat 1 5751 HA Deurne 
0493-320501 

•' 1::, =----: 
BOUWBEDRIJF Il .r ~ . 11 rf 8oawt V e~l/~Oaw 

Lendert Coppens b.v. 
Fabriekstraat 31 8753 AH Deurne 

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

www.lendertcoppens.nl info@lendertcoppens.nl 
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VO OR DEURNE EN OMGEVING 
' 

UITGAVE VAN "KWISNIEWORLD PRODUCTIONS" TER OPLEUKING G.mB.h. 

PRICIE 
export product 

DE HEI - Met de oprichting van de 
PR 1 HEI heeft het carnaval in de 
Deurnese Sint Jozefparochie een 
forse upgrade gekregen. Het idee 
achter de PR 1 HEI is afkomstig van 
de PR 1 CIE die op een steenworp 
afstand, aan de andere kant van het 
spoor haar domicilie heeft. Het 
betreft hier een zogenaamde pilot, 
een proefproj eet, en wanneer 
komend carnaval blijkt dat de 
PR 1 HEI voldoet aan de strenge 
PR 1 CIE criteria, dan zullen er 

binnen afzienbare tijd ook in de 
andere Deurnese prinsdommen 
vestigingen van deze onvolprezen 
carnavalsdenktank word"en opge
richt (plannen voor de PR 1 KEI schij
nen al in een vergevorderd stadium 
te zijn en in het Pottenbakkersrijk 
is inmiddels al een diplomatieke 
post opgericht). Voorzitter van Osch 
van de PR 1 CIE sluit niet uit dat 
hierna ook buiten de Deurnese 
dorpsgrenzen dergelijke initiatie
ven ontwikkeld zullen worden. 

Als je wind heb je vrienden 

PRICIE 
in wind-• energie 

DEURNE - De PR 1 CIE gaat het toe
komstig windmolenpark van 
Deurne beheren, dit zijn 
burgemeester Daandels van Deurne 
en de PR 1 CIE onlangs 
overeengekomen. Daandels: 
"Wie anders dan een stel windbui
len kunnen de Deurnese windakker 
beter beheren?" De PR 1 CIE is blij 
met de overeenkomst en laat via 
een woordvoerder weten dat naar 
schatting medio 2007 heel Deurne, 
inclusief de dan nog aanwezige 
industrie op energie van de PR 1 CIE 
draait. De inmiddels opgerichte 
ENER 1 CIE zal het windmolenpark" 
gaan beheren. "Eindelijk kunnen 
we van de wind leven," 
liet de opgeluchte woordvoerder 
weten. 
Naar goed Nederlands gebruik is er 
inmiddels ook een stichting 
opgericht die de komst van de 
windmolens tegen wil gaan: 
de SP (Sancho Panza). 

D'n Opsteker van de PRICIE 2005 

"Hé, Christ, zou jij mee kunnen 
doen met Kommer en Kwijl, 

nee, niet als artiest 
maar als begeleider"? 
"O, ja., dat doe ik wel. 

Wie moet ik dan begeleiden?" 

Zo ongeveer ging het vorig jaar toen 
ik werd gebeld door iemand van de 
PRI CIE. Samen met Ad Welten 
kregen we de zorg over een groep 
dames, optredend onder de 
artiestennaam Rozengeur en Valse 
Schijn. 
Als pastoor hebben we de maagden 
'bediend'. 
We moesten carnavalsvrijdag 
aantreden bij Jozef. Daar kregen we 
de ins en outs te horen. 
Verkleed als pastoor gingen we vol 
goede moed en niets vermoedend 
naar café Stationszicht. 
Vast besloten om er een geweldige 
avond van te maken. 
Nou, het begin van deze activiteit 
verliep voor mij iets anders dan ik 
gedacht had. De groepen draaiden 
vooraf al wat warm, en plots begon 
Cees van den Broek een 
startverhaaltje te houden. Ik hoorde 
alles maar amper want het was een 
gezellige herrie in de kroeg, maar 

plots begreep ik dat ie het had over 
een onderscheiding van hunnie, 
d'n Opsteker. En zomaar in een klap 
stond ik boven op het podium want 
ze hadden besloten dat ik die 
opsteker mocht dragen. 

Dor staode dan. Mond vol tanden 
en ons Franca was er ook inenen. 
Blij verrast en ook gruts. Ikke d'n 
Opsteker. Ik zal hem met ere dragen 
en met mijn leven beschermen. 
PR 1 CIE, bedankt dat ik de eer heb 
gekregen om dat kleinood te mogen 
dragen. Jullie hebben er iemand 
weer verrekkus blij mee gemaakt. 
Tot aan vandaag, 17 oktober 2005, 
ben ik nog niet in de gelegenheid 
geweest om samen met jullie een 
toost uit te brengen op dit heuglijke 
feit, maar dat maken we goed, 
tezijnertijd. 

Christ Manders, Opsteker 2005 

EXTRA EDITIE 
FEBR.2006 

Opgravingen 

Grote Bottel 

DEURNE - Zoals inmiddels bekend 
blijken er ter hoogte van de Grote 
Bottel in de vroeger tijden al 
Deurnenaren geleefd te hebben. 
Deze primitieve Deurnenaren 
hebben een schat aan archeologi
sche zaken in de grond achtergela
ten en hiernaar zal de komende 
maanden door deskundigen onder
zoek worden gedaan. 
Inmiddels is er al hier en daar een 
schop de grond ingestoken en het 
nodige opgegraven. 
Uniek is de vondst van een voor
werp waarvan niet duidelijk is 
waarvoor het gediend heeft. 
Archeologen en antropologen 
tasten in het duister en ook andere 
geleerden van naam en faam weten 
geen antwoord. 
Voorlopig is het bronzen voorwerp
je van ongeveer zes centimeter 
Deurnes Dingeske genoemd. 

Receptie
bezoek 

Zelf even geen zin of tijd om naar 
die oersaaie receptie te gaan? 
Stuur dan een representatief gezel
schap als plaatsvervanger naar de 
feestvierende. De leden van de 
PR 1 CIE bieden zich als receptiebe
zoeker(s) aan. Het enige dat u hoeft 
te doen is de enveloppe adequaat te ~ 
vullen en in enige steekwoorden 
aan te geven wie of wat de feestvie
rende is en een foto, dit laatste om 
vervelende vergissingen te voorko
men. Desgewenst verstrekt de 
PR 1 CIE u geheel vrijblijvend een 
offerte. Ook het bezoek aan feest
avonden die u niet ziet zitten of .,__.. 
waarvoor u geen gaatje kunt vinden 
houdt de PR 1 CIE zich warm 
aanbevolen.* 
*Alleen als volledige groep. 
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VAN DIJK BV 
. VOLTSTRAAT 19, 5753 RL 

PO BOX 383, 5750 AJ 
DEURNE - HOLLAND 

TEL. 0493-313107 
FAX 0493-316162 

E-MAIL: INFO@VDIE.NL 
WEBSITE: WWW.VDIE.NLa 

vanDijk 
Tractors & Heavy machinery 

We have always over 900 units used machines on stock, 
located in several parts of the world. Please check our website. 

Autopoetscentrale, 30mtr. lange autowasstraat, 
5 autowasplaatsen, stofzuigers 

V.O.F. Palet & Penseel 
/,, 
!I 

Teken-, schilder- en hobbymaterialen 

Stijn Streuvelslaan SOA 

5751 XZ DEURNE 

0493-318937 

Heuvelstraat 7, 5751 HM DEURNE 

,S,~#:lw;S 
Helmondseweg 105 
5751 PH DEURNE 

In- en verkoop van nieuwe 
en gebruikte auto's 

• 0493-312999 / 06-53183957 
~ 0493-310055 

Dierenartsenpraktijk 
Deurne 

Zeilbergsestraat 142 5751 LP Deurne 
Tel. 0493 - 352424 352425 Fax 0493 - 352420 

-

B o e r e n b o n d Deurne 

Weekblad voor Deurne 

Tamoil tankstation 

Mengvoeders 
------

Boerenbond Deurne 
Groene winkel Meer dan 100 jaar jong en slagvaardig 

Praxis Deurne 
fm BOERENBOND DEURNE 

Station '22 5751 HJ Deurne Tel. o 1328100 Fax 0493 Jl8111 
e-mail : i1 · ~nbon d-de urn e . nl 

• --·~ j~hni~~stallaties V.O.F. 

CENTRALE VERWARMING - AIRCONDITIONING - WARMTE TERUGWINNING - GAS-/WATER-INSTALLATIES 
Energiestraat 19, 5753 RN Deurne. Tel. (0493) 313957- Fax (0493) 317621 

Me dees doag hendJg ecen 
en -c:och wa 1e1<1<ers 
Dan rnoece ge uursc eens 

noar BECKER.St! ~l""'
GeQpend-
dl ~tn vrÛ xz.-30-27..00 uur _-.... . 
Or. H- van C)OC>rn~ :.za" [:)eUrne 
<fl'>Bát>S° U>fnKel J;nc:tum---
-ret.: <>"193-.326800 

DICK REMMEN ASSURANTIËN 

DRA 
*Verzeken ' n 

*Pensioenen 
*Hypotheken 

*Financieringen 

Julianastraat 13 - 5751 JW DEURNE - 0493-317184 

Florijn 1, 5751 PC DEURNE 

• 0493-322928 
~ 0493-320098 

B,A..~l<ERS 

GEREEDSCHAPPEN bv 
VERHUUR .=:JWW•fl*•*•*il Rabobank : 110848241 

KvK: 17067094 

Van Deursen 
Bloetnencentrutn 

Boeketten, bloemstukken, kamerplanten. rouwarran1..: 
exclusieve potterie en glaswerk, cadeau-artikelen, hou 

Dealer Teak & Garden, topkwaliteit teakhout 

Veldstraat 5, Deurne, 0493-3 1- l _ 

· Jten, tuinplanten, 
derspeelgoed, etc. 

., meubelen. 
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KOMMER & HERMENIEKUS KWIJL , 
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• 

'ERBERNE 
OODGIETERSBEDRIJF 

Helmondseweg 46, 5751 GE DEURNE 
0493-316947 

Het adres voor Opel occasions 

Aµtobedrijf A. Snijders 

Vlierdenseweg 203, 5756 AB VLIERDEN 0493-313064 

Ons restaurant/ café is tevens gescfii/(f voor: 

0 de Sn . .Jclîb.Jr 

Cafetaria De Snackbar 

Helmondseweg 65 
5751 GB DEURNE 

0493-399024 

De hele week geopend van 12.00 t/m 22.00 uur 
Zaterdag van 12.00 t/m 20.00 uur 

Zafyn{uncfi / diner 
o/ergaderingen 

:Feesten /Partijen 
'Wor/(§fiops 

Catering 
'Etc. 

Leon & 'Brigitte 'Barents 
Stationsstraat 113 'Deurne 0493-320431 

UIUIW. indefieer[ycf(_heit:f. n[ 

Molenstraat 1 Deurne 
Vondel/aan 46 Helmond 

Postbus 78 5750 AB DEURNE 

Markt 8 Deurne 
www.beekmanbeekman.nl 
info@beekmanhekman.nl 

S[agerij 
o/an (joch 

Af artinetstraat 22 

57 51 '1(2{ fJJ'Eil2{9{'E 
rr. 0493-312385 

:r. 0493-321730 

'We hebben áe smaal( te paf(kçn! 



Pink Panther Revival 

Weinigen kunnen weten of 
zelfs gissen wat de red~n kan 
zijn, waarom voor deze 
carnavalsbijdrage 
bovengenoemd artikeltitel is 
gebruikt en welk verband er is 
tussen de gekozen volgorde 
van de "titelonderdelen". 

We gaan even terug in de tijd. 
Deurne is al jaren in de ban van 
CARNAVAL. De Vierspan is ook 
al jaren de Residentie van heel wat 
Prinsen geweest. Het Harmoniebal 
en de andere Carnavalsdagen 
werden zeer druk bezocht. De 
Hosbengels als Hofkapel zorgde 
voor opzwepende carnavalsmuziek 
en vele glazen bier vonden hun 
weg, meestal aan de man/vrouw 
gebracht ook door "hulpjes". 

Een van die hulpjes was de nog 
jonge Theo Lokin jr., die als lid van 
Harmonie Deurne in de Vierspan 
kind aan huis was.Als kleine 
jongen mocht hij er eens z'n eerste 
trombonesolo ten gehore brengen. 
Hij zag al oberend kans om zo een 
financieel extraatje binnen te 
halen. Behalve met zijn muzikale 
K.waliteiten, kon Theo, goed gebekt 
als ie is, met een flinke dosis lef en 
'.'br~~~i~i( 00~ 2 r " l}.et, gebieg_ va1l. 
entertainment, aardig uit de 
voeten. 

Zo gebeurde het dat tijdens de 
Carnavalsavonden, wanneer de 
Hosbengels hun pauze hadden en 
er in de Grote Zaal geen muziek 
was, Theo in de Harmoniezaal zijn 
registers opentrok en al entertai
nend "het volk"naar zich toe trok. 

Het was toen dat het Pink Panther 
gedoe een grote rage was en voor 
Theo was dit aanleiding om zijn 
act met de Pink Panther melodie 
te brengen. 

In die tijd waren er enkele vrien
den, die met zelfgemaakte instru
menten op hun manier Carnaval 
vierden. Ze hadden zich Brabants 
Bont genoemd, liepen mee in de 
optocht maar ook als horeca 
bezoekers kon men ze tegenko
men. Ze kwamen dan ook in DE 
VIERSPAN terecht en werden 
door Theo betrokken bij zijn 
optredens. Het groepje Brabants 
Bont liet het er niet bij zitten en in 
de volgende jaren groeide h t 
gezelschap uit. Er gebeurde eel. 
De zelfgemaakte instrument n 
werden vervangen door echte, 
Theo werd de big leader en zorgde 
voor uitbreiding van het repertoire, 
waarbij de swing hoog in het vaan
del kwam te staan. 

Deurnes Brabants Bont (inmiddels-
12 personen) werd echter in de 
wielen gereden door Brabants 
Bont (2 personen) uit Helmond, 
zodat tijdens Carnaval in Deurne 
2x Brabants Bont in actie kwan1. 
Verwarring dus! Reden om een___,_ 
andere naam te bedenken. Het 
gebeurde in de Vierspan - oktober 
1990 -. Mede als eerbetoon aan de 
man die Brabants Bont zover had 
weten te brengen - Theo dus-
werd ervoor gekozen om zijn 
oorspronkelijke Pink Panther te 
laten herleven en Brabants Bont 
werd omgedoopt tot PINK 
PANTHER REVIVAL. 

Een fijne gezellige vriendengroep 
die aardig aan de weg timmert met 
nog steeds een afurisselend swing
repertoire met veel nummers 
georiënteerd op New Orleans en 
als het zover is ook te horen met 
Carnavalsnummers, onder meer de 
laatste jaren na de optocht in De 
Vierspan. Hiermee is dus het 
begin en einde van bovengenoem
de artikeltitel verklaard. Helaas is 
het doek over De Vierspan 
inmiddels gevallen, moet plaatsma
ken voor een nieuw Centrum
onderdeel. Met nog een aantal 
andere muziekgezelschappen is er 
op 4 dec.j.l. waardig afscheid 
genomen van De Vierspan en de 
familie Bijsterveld en personeel. 

Met veel plezier en ook met 
weemoed zal carnavallend Deurne 

nog vaak aan De Vierspan terug
denken. Familie Bijsterveld met 
hun personeel hebben daar een 
grote steen aan bijgedragen, waar
voor onze complimenten en dank. 
Wij wensen Perry en Irene veel 
succes in Liessel.Wij Pink Panthers 
laten ons beslist zien en horen in 
het "Lijssels Vertier". Ook wensen 

Carnavalsprogramma 
Zaterdag 14 januari 
Zondag 15 januari 

Zaterdag 28 januari 
Vrijdag 10 februari 
Zaterdag 10 februari 
Zaterdag 11 februari 
Zondag 12 februari 
Zaterdag 18 februari . 
Zondag 19 februari 
Woensdag 22 februari 
Vrijdag 24 februari 

Zaterdag 25 februari 

Zondag 26 februari 
Maandag 27 februari 
Dinsdag 27 februari 

Rondom de Prins (Gerardushuis) 
Ondertrouw Boerenbruidspaar 
( Gerardhuis) 
Inwijden residentie (Het Vervolg) 
Klotgemul (tent) 
Seniorenmiddag (tent) 
Klotgemul (tent) 
Receptie (tent) 
Gala-avond (tent) _ 
Tirolermiddag (tent) 
Aaw Wijvenbal (Stationzicht) 
Scholenbezoek / Kommer & Kwijl 
('tTurrep) 
Sleutelafhalen (Markt)/Biels 
(Stationzicht)/D'.r in dè tèlt (tent) 
Optocht 't Turrep) / Prijsuitreiking (tent) 
Rosenmontag/Rijtven/ cafébezoek 
Ukkepukkenbal (Vervolg)/ Zultkoppen 
(Stationzicht) / Boerenbruiloft/ bal/ 
Popverbranden (Markt) . 

Seniorenmiddag 
Zaterdag ·11 februari om 13.00 uur 

Entree 1 euro 
In de tent tegenover scoutingcentrum De Muggenhof 

Muziek: Muziekmoakerij Bloast Urn Op_ 
Gratis parkeren op parkeerterrein van het Elkerliek ziekenhuis, te bereiken via de Henri Dunantweg. Pas op met oversteken. 

Programma (aanvang 13.30 uur, einde 16.15 uur) 

• Dansmarietjes De Peelstrekels 

• Prinsengarde 

• Maarten van Brug 

• ·De Lollypops 

Pauze 

Loterij 

___ };'.~ ~ , De Lollypops,_ " ... 
. ~-;:~é ~ .oe Two Petjes ... 
·~f~~ . ' · .. 

Voorverkoop: zaterdag 28 januari in Zorgboogcentrum De Nieuwnhof aan de Visser. Afhalén nummers van,9.30tót10.30 uur. 
Voorvetkoop van 10.30 tot 12.00 uur. Maximaal zes kaartjes per nummer, uw stoelnummer staat op het plaatsbewijs. 

wij Carnavalsvereniging de 
Peelstrekels met Prins en gevolg 
veel succes in hun nieuwe Resi
dentie hoe en waar dan ook! 
Carnaval-Alaaf! 

Pink Panther Revival · 

Wethouder van 
carnavalszaken 
PEELSTREKELRIJK - Wat 
ooit als een grap begonnen 
is, lijkt meer en meer een 
serieuze zaak te worden: het 
wethouderschap van carna
valszaken. De laatste jaren 
blijkt het wethouderschap 
een 'beloning' voor een 
constructieve houding in 
Peelstrekelsverband, een 
entamerende, enthousiasme
rende en smerende rol, dus, 
zeg maar. 

Hiermee is overigens niet gezegd 
dat de vorige wethouders van 
carnavalszaken minkukels zijn! 
Nee, driewerf nee! De functie is 
simpelweg, zoals dat tegenwoor
dig heet: geüpgrade. Het meer 
vrijblijvende karakter is er af en 
dat het een wat vrijblijvend 
karakter had blijkt uit het feit dat 
er in deze krant geen lijstje is 
opgenomen van al die wethou
ders van carnavalszaken. Daar 
moet verandering in komen. De 
Peelstrekel roept dus allen op die 
meer weten van dit initiatief, 
zodat recht kan worden gedaan 
aan al die wethouders van de 
Peelstrekels. Ook is de redactie 
zeer benieuwd naar het jaar van 
invoering van deze prestigieuze 
Peelstrekelspost. 
Op de foto overigens, de · 
wethouder van carnavalszaken 
2005, Marius van Deursen, 
hoffotograaf, krantenmaker en 
nog meer van dat soort zaken, 
kortom: Marius van Alles. 
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F<><>I> PR.C>C:ES , S:E~<ii EQ:'-11 ll:P'llVI El'l"T 

WATTSTRAAT 1 5753 RK DEURNE 
Tel. 0493 - 352180 Fax. 0493 - 352189E-mail:mail@spako.nlwww.spako.nl 

RIEN VAN MIERLO TUINEN 
~ 

Helmondseweg 111 Deurne 
0493-314593 

. .,,_ 

Multimate Servicebouwmarkt Deurne / 
Houthandel Holten BV 

Veldstraat 37 
5751 AA Deurne 
m 0493.312346 
(F) 0493-316917 

(E) info@holtenbv.nl 
(1) www.holtenbv.nl 

(1) www.multimate.nl 

Livera 
Stationsstraat 1 :3 Deurne 

Nieuwbouw-renovatie-onderhoud 
Pannendaken; bitumineuze daken; zink-, lood

en koperwerk; dakramen; dakkapellen; 
overstekken; timmerwerk; 

onderhoudscontracten 
Gespecialiseerd in renovatie 

Griendtsveenseweg 66 Deurne 
T. 0493-323516/F. 0493-399852 

info@hoebendeurne.nl 

WWW.hoebendeurne.nl 

PRIN(t)S 
0 

FORMAAT 
nu ook 
in klea 

Stationsstraat 64 Deurne 
Telefoon 0493-321455 

info@quickprint,deürne.nl 

TAXI liAN DEN BERG 

Het adres voor al uw 
carnavalskleding & 
attributen. 
Stationsstraat 88 

. Waarom duur doen -·- · · · · ~A 

'als het goedkoop 
-~ .,:_ kan". , ~ ~ -.:.. ~~ ~ . 

Voor al uw vervoer: Ziekenvervoer 
Groepsvervoer 
Rolstoelvervoer 

LIESSELSEWEG 186, 5753 PP DEURNE 0493-311020 

N ieuwe markten, 

nieuwe producten, uitbreiden, 

overnemen, fuseren , plannen 

genoeg. Logisch, want als ondernemer 

houdt u van uw vak. Toch kan het 

in al uw enthousiasme geen kwaad 

dat er iemand de vinger aan de 

financië le pols houdt. ABAB 

Aa:ouncants signaleert tijdig wanneer 

kansen om kunnen slaan in bedrei

gingen. Uiteindelijk_ gaat het u 

immers om de knikkers. Voor meer 

informatie: bel (0499) 33 97 77 of 

e-mail: info@abab.nl of kijk op: 

www.abab. ni. 

A ..• :::> A -.::> 
-~ 

t-----------------------~-------------------------



v.d. Berkmortel 
MITAllBllllKING 

Jan ooropstraat 8 
5753 DK Deurne 

.f 

f interieur 

meubels en Interieurwerken 
voor 

partioµlieren en bedrijven 

" 

. ' 

Tel.: 0493-351634 
Fax.:0493-351635 

advies 
ontwerp 

re.alisatie 

Florijn 2A, 57&1 PC Deurne 

tel. 0493. 354002 fax.0493-354182 

e-mail : info@.demîo.nl 

................ , 
KNAPEN 

~ 

Knapen Trailers BV Theo van Doesburgstraat 8 Deurne 
Tel 0493-320330 Fax 0493-310728 

wwwknapen-trailers.nl 
E-mail: knapen@knapen-trailers.nl 

r ;~ 

ASTFOO~ 
PRODUCTS 

Hendrik Mesdagstraat 7 Deurne 

T. 0493·320222 / F. 0493·320229 

RIETDEKKERSBEDRIJF 
Nieuwbouw, renovatie, reparatie & onderhoud 
10 Jaar garantie. 
Behandelen van daken tegen algen en mos met 
brandvertrager. 

Gespecialiseerd in renàvatie 

. 
Griendtsveenseweg 66 Deurne 

T. 0493-323516/F. 0493-399852 
info@hoebendeurne.nl 

www.hoebendeume.nl 
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Koperslager 20, lndustr1eterrein "De Haagdoorn" 

5521 DE Eersel. Tel. 0497 • 516905, fax 0497 • 516995. 

Autobedrijf van Ham 

Florijn 19 
5751 PC DEURNE 

0493-312493 

In-verkoop-onderhoud-apk keuring 

WWW.VANHAMautos.NL 

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

Union & Batavus 
St. Jozefstraat 27 
0493-312494 

TvanBAKEL 

Dukaat 11 

5751 PW Deurne 

Tel.: 0493-31 78 66 
·---

Fax: 0493-31 62 62 

www. garagevan bak el. n 1 

Shine I Kapper 

Kerkstraat 32a 

5751 BH DEURNE 
0493-320079 

Groente & ' f7~vft 

Van den Akker b.v. 
Cleaning & inspectionservices 

Dubloen 7 - 5751 PX DEURNE 

Tel. 0493-313458 
Fax 0493-317535 

Site: www.akkercis.nl 
E-mail:info@akkercis.nl 

' · ·- · _:;.,_ 



RONDOM DE PRINS 

.· .. · 

COLOFON 
Carnavalskrant "de Peelstrekel" verschijnt éénmaal per jaar in een ~plage van 
ruim 7000 stuks. De krant is het werk van de commissie krant van stichting 
de Peelstrekels. Deze commissie is als volgt samengesteld: 

Hoofdredactie 
Jeroen Ennenga, Marcel van Nunen 
Redactie 
Marius van Deursen, Marcel Kool en 
Layout /vormgeving 
Marius van Deursen, Marcel Kooien, 
Tekenwerk 
Kees van Eeten 
Speciale projecten 
Cor Brüggenwirth 
Advertentieacquisitie 
Bert van Deursen & Harrie Munsters 
Fotojournalist 
Marius van Deursen. 
Columnist & Interviews 
Gerard Geurts 
Freelancers 
Alle inzenders van stukjes. 
Jonge helden 
Leden raad van 11, bestuur, 
prinsengarde en overigen. 
Druk 
Drukkerij "DKZET". 

Reacties: Postbus 269 5750 AÇ 
DEURNE 
o.v.v. "de Peelstrekel" 
E-post: info@peelstrekels.nl 

Belangrijk genoeg 
om te weten: 

Deze carnavalskrant bevat humor. 
Mocht u deze niet aantrtáfen dan 
treft ons geen blaam: wij hebben 

ons best gedaan zo grappig 
mogelijk uit de hoek te komen. 

Ook dit jaar doet de Peelstrekel 
weer mee aan de prestigieuze 

krantenwisseltrofee 
Noord-Brabant, echter buiten 

mededinging. 

Het is de 47ste Peelstrekel. 
Met deze uitgave eren wij alle 

makers door de jaren heen 
en htáfen het glas op allen 

- wie dan ook en hoe dan ook -
die hun beste krachten hebben 

gegeven aan dit won!lerlijk ' 
Peelstrekelorgaan. 

l'át er inne op ilns 
.. . Mèr vat nie d'n onze! 

Abonnementen. Het is niet mogelijk een abonnement op de Peelitrekehe 
nemen. Woont u buiten Deurne? Dan heeft u helemaal pech gehad! -' 
De krant ontvangen op uw (winter) vakantieadres behoort daarentegeµ wél 
tot de mogelijkheden. Gelieve de kosten van heen- en terugreis, alsmede een ~-

veertiendaags verblijf van de krantenjongen vooraf te voldoen. · , 
De Peelstrekel wordt u dan kosteloos overhandigd. , 
Verantwoording. (Bijna) alle kolder en quatsch is van eigen hand.. ', 
Milieu. De (stuk)gelezen Peelstrekel liever niet met het oud papier:a"an de 
weg zetten. Gebruik in erpelschèllemèndje heeft de voorkeur boyen het. 
vouwen van papieren hoedjes / bootjes / vliegtuigjes / etc. "- ," , .. ·~ 
Tot slot. Naast een bijzonder goed 2006 wep.st de commissie krant u ve~l . . :\..-· 

:.-- f 1ec,spJ.~?71 ,? ; F I:i i~rrpf~ma. ? aiiiaval : i?d '.<;,· ··/ ·~ .c:·:.: · ,· .;;;:,>~~f;_ "'. f'.· .. -·,~*' 
:"~;; 9D:·~ - ! - ~ f zv~ . q '.{: q9} . &p.:~~tj~~~~ · ~~t !>, <{n~ _ a4_i;ès ; ~ ~:P:~e!st~~!s~s-:~ :;;f'1J;:i ~:·:: 
Y:.. • i.:o ".~._.,,,...:- , -,.... ..... -..._.._'f' l'lv 'f' . "'V""'l\11:' ~ · ",. ~-""" ':/1 .• - _,,..,", _.,,.._.,i;<f - ~ ~ "'"'C.'"-fK.v_. .-~ ~ ... 'V" "'Î!' "• #'t ...-;. -. ...; v.' , " •. ~ -tt. ~~ ,._ , ..,,.. ~ ... . ~ .1 ~ .::;; ~ '"'-""':'..:_. 
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De Pee/strekels ~oqt;_, eep ui!gaye yap ~$ de : ~eelstr.e.J<els DEURNE • WWW.PEELSTREKELS.NL • Feest in de Tent, D'r in dè tèlt 
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Altijd Feest! 

Strakke Deejays 

Uve optredens 

Gekkenhuis 

En ·veel meer." 
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