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Pluk de dag en hou 'm nat!

1'3îj iedere hap rn:oef je

]riet l'ulwwnsdtap

Nico Jacobs
Helmondseweg 66
tel: 0493-314608 •fax: 321457
Je proeft bet vakmanschap !

BUKKEMS
Sch~~en

Prettige carnaval

1:

Wolfsberg 30
Tel. 312523

Garage-Autobedrijf

2008

VLEVEKA BV
Postbus 114
5150AD DEURNE
Tel.: 0493-311016
Fax: 0493-310181

wensen wij u

BOEKHANDEL
HUB BERKERS
DEURNE

IN- EN VERKOOP VAN NIEUWE
EN GEBRUIKTE AUTO'S
Helmondseweg 105
5751 PH Deurne
T. 0493-312999/ F. 310055
06-51758645

."De betere boekhandel"

Witgoedmarkt
Deurne

GROENTEN~ EN F.R UIT

Uw adres voor vers gesneden
groenten, rauwkosten en salades

is verhuisd naar

Zeilbergsestraat 90 Deurne
T. 0493-313712
Marktstraat 5 Asten
ï. 0493-695846
F. 0493-314494

' KERKSTRAAT 24

QZNYWRLD TXTConceptie
"fijn, woo en te hebben."

Waar broedt deze man op?
Wat gaat er in 'm om, en .
belangrijker nog: wat komt eruit?
Zijn het geniale ideeën, een
Nobelprijs waard, of is het iets
anders?
Ga snel naar pagina 58 in het volgende katern voor het naadje van
de kous!

Voel. je prinsheerlijk ...
... in je eigen droombadkamer. Na dagen van feest, drank en
gezelligheid is het heerlij k bijkomen in een ontspannend bad
of verkwikkende douche. Kom langs in onze showroom voor
vorstelijke badkamerideeen!

QZNYWRLD@Hetnet.nl
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Marcel Kooien Fitissingel 142
5754 CD DEURNE
0493-31 0771 I 06-127691 83
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PROGRAMMA CARNAVAL.CAFé/RESTAURANT/ZAAL STATIONZICHT 2008
Zater~ag

2 febr.

1

1

1
2

·Zondag
3 febr.
Maandag
4 febr.

Zultkoppenavond Uitreiking d'n Biels 2008,
in het bijzijn van de Prins en Prinses van de Peelstrekels en hun
gevolg. Muzikale omlijsting VTO en Bloast Urn Op.
Gezelligheid rondom
"de Skonste Optocht in Peelland"
Rozenmondég Carnavalsontbijt om 11.00 uur,
in het bijzijn van de Prinses van de rozenmondég en Prins en
Prinses van de Peelstrekels. Met medewerking van
Rozenmondég en Muziek.
Carnavalsbridge en Warme Maçiltijd om 18.00 uur.

Dinsdag Zultkoppendag vanaf 11.00 uur
5 febr. Met Krintemik,roggebrood mi zult en hanebillen.
Muziek: VTO en BLOAST UM OP
Met medewerking van de Biels 2008 en de Peelstrekels.
Woensdag 6 febr. Haringschillen. Vanaf 17 .00 uur.

I

-. Zaterdag
- - 22-maart.
--------- 1
Eindvastenbal 2008.
- - - -Wij-serveren
-------- 1
alle dagen carnavalsmenu's.
Jozef, Gon, Medewerkers en De Zultkoppen wensen iedereen
een leuke carnaval 2008!
Tel.:0493-312955 I E-mail:joz.hendriks@planet.nl
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]aren.'60

Mijn eerste activiteiten voor carnaval in Deurne: We maakten
foekepotten en 6ouwden een w119en met Afi Ba6a. en áe 40
rovers.
]aren. '70

De Peefstrekefs, áat was '' 't gràwet " van Deumej onáernemers,
winkeliers, ver weg van áe Vefástraat, in die tijd een 6oerenbuwt.
We experimenteerden &ij áe soos van áe fraters . We á:roegen een
6oerenkieC en á:ronken Sfu[ &ij Den Deelj daar ontdekte ik áe liefde en ontmoette ik Hanny.
We werden afs 6oeren.6ruiáspaar in den onedit vertonden en áe
mèrt stond 6omvol.
]aren.'80

Albert Louwers
Hoera, ik ben geboren!
Op woensdag 7 maart 1956 in Helmond in het ziekenhuis.

Nummer vijf in een rij van zeven kinderen Louwers.
We groeiden op in de Veldstraat, toen nog een landweggetje met verschillende boerderijen en Holten's
molen met de oude houtzagerij nog in werking. Mijn
vader Bert was vrachtwagenchauffeur op een
Bedfortje bij Bouwmaterialen-handel Van Nunen aan
de Molenstraat en mijn moeder Rina van der Heijden
regelde het huishouden. Samen wonen ze nu heel
gelukkig in "De Nieuwenhof'. Ik ben trots op ze
want we hadden vooral dank zij hen een rijk leven.
Ik ging naar de fraterschool aan de Zandbosweg en
daar kreeg ik in de eerste klas les van "mister" Crüts.
Hij noemd mij naar een aapje van een poppenserie
op televisie: Appie Ragebol.
Frater Geraldu \·ond dat ik naar de Havo zou moeten kunnen, maar dat ,·iel tegen want ik bleef twee
keer zitten in de 2de kla en werd er na drie zure
jaren afgegooid.
Op naar de 2de klas LTS-metaal op de Dr. Hub van
Doorne-school, bij den Billy en den Haos en zo. Dat
ging erg ontspannen en met Kerstmis stuurden ze me
naar de 3de en binnen een jaar had ik het diploma.
Daarna ging ik met een opgevoerde olex naar mijn
geboortestad: MTS-werktuigbouwkunde. Ik zat met
ex)Prins Hein in dezelfde klas.
puber ging ik in de weekenden natuurlijk op
zoek naar spanning en sensatie. Bij teffekan kwam
dat op gang en bij Den Deel en het Walhalla gingen
alle remmen los. Ook bezocht ik wel eens Freeland,
Pourtoi en later de Boerderij (de Roos) en maakte ik
grensverleggende uitstapj
naar Bakel, Lierop en
Tlcusden en naar Kasterlee in België. Bij Den Deel
pikte ik vrijwilligerswerk op en. met dank aan
Anneke en Louis van Hassel, kreeg ik enig Zicht in
het besturen van zo'n organisatie. Ook leerde ik daar
HaQily (1959) kennen. dochter van Mia en Harrie
Hanssen uit Liessel.
Hanny werkte toen bij een bank in Asten en in 1980

vierden e vet feest bij de Sportvriend in Liessel
nadat we elkaar bij pastoor Pigmans trouw beloofd
hadden.
Inmiddels werkte ik bij Philips, volgde een opleiding
Instrumen aker en rouleerde twee jaar over allerlei
werkple en. De werksfeer van het bedrijf stond me
niet aan n omdat ik ook reistijd als verloren tijd
beschou e, ben ik in 1980 als productieleider bij
Oskome gaan werken. Vanaf 1985 werkte ik als
bedrijfslei er bij Intersleeve en in 1995 startte ik
samen m mijn zwager de firma Comac, comaker in
machineb uw.
Ik geniet an techniek! Van bouwkunde tot fijnmechanica, van betonconstructie tot uurwerkje.
Techniek racht me succes, maar vooral ook onafhankelij eid en dus vrijheid. Ik adviseer dus eenieder die e n klein beetje belangstelling voelt: Kies
Techniek!
Hanny he ft na haar werk bij de bank een tijd lang
bij ons · huis een uitzendbureau gerund. In die
periode zi n onze twee kinderen Dirk en Lisa geboren. Daa a werkte ze enige jaren in de zorg en sinds
2004 ontv ngt.ze met veel plezier gasten in ons huis
die op z ek zijn naar een plek om te slapen. Bij
Komterin ogies + Ontbijt dus.
Met vrien engroep 't Stief hebben we jarenlang carnavalsfesti iteiten georganiseerd, maar ook gezinsweekend , Oud/ Nieuw vieringen en andere festiviteiten. Nu nog vindt ·het een en ander plaats. Met 't
Stief initie rden we ook de nacht van het Witte Doek,
gefinancie d met de inkomsten uit onze ongeëvenaarde car vals-CD's. We zijn gestart met een theater/ percussie roep -uMtata-, waarmee we nu nog
steeds fur re maken.
Verder o aniseren we met vrienden vijf keer in het
winterseiz n een huiskamerconcert "GoeToeve" bij
ons in hu· of bij Bed & Breakfast "De Turffabriek" in
Griendtsv en; het culinaire deel wordt verzorgd door
huiskarne estaurant "Eten bij Van Thiel".
Dirk (1987) studeert in Rotterdam Hospitality en
Eve menten Management. Op dit moment
loop hij stage en werkt hij in de weekenden bij
The cean in Deurne. Hij hoopt zijn studie in
otjaar van 2008 af te ronden. Daarnaast is
hij trokken bij de organisatie van Battle on the
Beac en zal hij dit jaar één van de deelnemers
zijn an pancing with the Stars. En hij springt
graa op zijn motor om een ritje te rijden.
Li a 1988) woont met nog 4 studenten - waarond r haar vriend Jos Goossens - in Tilburg. Tot
feb ari 2008 heeft ze daar een baan in het ateher an Close-Act Theatre. Daarna wil ze zich
tot h t volgende schooljaar in zetten als vrijwilliger in Midden-Amerika. Na deze ervaring start
ze et nieuwe schooljaar waarschijnlijk in
.\laa tricht aan de Hogeschool Zuyd. Verder
hou t ze ontzettend van feesten met haar vrieridinn ngroep.

We dansten áe safsa. &ij áe Rooáe Leeuw en werden eigenzinniger. Met vri.eru:fen kwijlden we over a[[erfei ideeën mruir voeft:fen
ook verantwooráelijkfteûl. We riepen met dikke tong op áe fute
dinsáaga.voncf tegen elkaar:

" D'r moet wa 9e6euren! "
]aren.'90

'n Vriendenvertoncf was geboren en 't Stief dweiUfe op maanáag.
We schreven en zongen liecfjes, naa.iden ook pakken en 6ouwden
furreii. We waren niet te stuiten en onze kinderen Dirk en Lisa.
deden samen met andere Stiejkináeren mee.
Gouden. tijden!
2000""."." medioor!
Wie Ft.éeft áat ver.wnnen?
Het Ceven faat soms donkere funten zien, maar gefukk.ig is er
altijcl en overal zonfidit en we Ceven er op Cos!
's Levens zoet (6edankt]an): gezin, prettig werken en a[[erfei
activiteiten met vri.eru:fen maar bovenal mijn grote passie: heftig
motorri.jáen naar verre oorden.
Maar carnaval?
2007 was een dieptepunt: GEEN CARNAVAL!

In een fruisje ergens tegen een kiffe dijk in Noord-Ho/Iancf z.eiden

Hanny en ik tegen elkaar:
"D'r moet wa. 9e6euren!"
Begin juli 6eft 'I\.van van Doome:

Of ik Prins wil worden?
Mijn Prinses en ik keken elkaar cum . ; " " " ".
Ja, áat áoen we! Samen!

Van Stief CD "Dweilen op maanáag":
Soms vuufáe gaai oew gammel
Soms IWfáe mer ontzettencf wa.inig fut
Ge piept en ge krakt en ge rammelt
Ge schiet nie op en rakt toeft. oitgeput
D'n áokter fun niks vinden
Kfazien uut Zafk Fii ook gin medicijn
Dus ga je naar je vrinden
In 't cafe en weg is alfe pijn
Want áaar zingt iekreen
van áe Wafs6erg tot Hefenaveen

Pfuk de~

en fum 'm nat!
3
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Pluk de dag en hou 'm nat!

Prins Albert 1
Peelstrekels Deurne
DEURNE - Albert Lauwers (51)
heerst als prins Albert I komend
jaar over het Pee1Streke1rijk in
Deurne, samen met zijn prinses
Hanny en hun kinderen Dirk (20)
en Lisa (19) De nieuwe prins, een
rasechte Deurnenaar, heeft een
passie voor techniek en was tot
voor kort samen met zijn zwager
eigenaar van de firma Comac,
comaker in machinebouw, daarvoor was hij o.a. werkzaam bij
Oskomera en lntersleeve. Bij Den
Deel, waar hij Hanny ontmoette,
deed hij bestuurlijke ervaring op
.e n met vriendengroep 't Stief
stond hij o.a. aan de basis van De
Nacht van het Witte Doek en
dweilden ze op carnavalsmaandag. Tegenwoordig maakt hij deel
uit van de veelgevraagde
theater/ percussiegroep uMtata,
ook een initiatief van de vriendengroep. Het motto van cie nieuwe Peelstrekelprins: Pluk de dag
en hou 'm nat
Hanny werkte bij de bank en
runde geruime tijd een uitzendbureau, sinds 2004 bekommert ze
_zich om de gasten in hun huis aan
de Martinetstraat waar ze de drijvende kracht is van Komterin
Logies & Ontbijt.
i

Dirk studeert in Rotterdam
Hospitality en Evenementenmanagement, werkt in de weekends bij The Ocean in Deurne, is
betrokken bij Battle on the Beach
en op 27 januari een van de kandidaten van Dancing with te stars
in de Strikkeldome. Lisa woont in
Tilburg op kamers en tot februari
2008 werkt ze in het atelier van
Close-Act Theatre, daarna gaat ze
als vrijwilliger naar MiddenAmerika en start ze het schooljaar
2008-2009 in Maastricht aan de
Hogeschool Zuyd.
De nieuwe prins werd zaterdagavond 10 november 2007 in dansschool Manders in Deurne
bekendgemaakt. Op die avond
werden tevens de acht nieuwe
dansparen voor de komende editie van Dancing with the stars
·bekendgemaakt. Coramay Hartjens, Jaqueline Smeulders, MarieJosé Smulders, Anny Berkers,
Dirk Lauwers, Tonnie Wijnands,
Fridus de Wit en ]erom Coppus
zullen samen met een professionele danspa1tner zondagmiddag
27 januari in de tot ballroom
omgetoverde Strikkel-dom.e (de
tent aan de Albe1t Schweizerstraat tegenover scoutcentrum De
Muggenhof waarin de grootschalige Peel-strekelactiviteiten plaatsvinden) elkaar dansend bestrijden.
Bron: de persstrekel
5
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Volledig onafhankelijk advies-,
TV-antennes :. Satelietontvangst
Kabel- en GSOI systemen
www.uasdeurne.nl

-
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Uw Antenne Service Deurne

Pluk de dag en hou 'm nat!

De leverancier van al uw
diepvries-producten aan huis

Café - Darts;. Biljart
Vlierdenseweg 26
5753 AD DEURNE
0493-315653

·\\&\ DINTEL 36 - 5751 SZ DEURNE 0493-313479

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

Exclusieve interieurs
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Bad kamermeubilair

Garderobemeubilair

Kantoor"' en winkelinterieurs

bal

0493 - 354845

Vur een lekker pintje, dan noar 't Pandje!

Timo & Laila

-

AUTO-& TRUCKSCHADE

Coopmans l

T

ers -! Bouw

Te1.·0493 311.063 . • · Deurne

echte bakker
1.

.

Deurne • tél :.0493 "' 350 550 • ~ww.coopmanslutters: nl

re·1a tie geschenken

Eendracht 7 T. 0493- 315314 F.. 0493-317355
Postbus 55, 5750 AB DEURNE
E:mail: vos.relatiegeschenken@planet.nl

"

wenst 11 een fijne camava{
Post6us347
5750 .9IJ{ Veurne
'Ie[nr. 0493 "311362
J°aï(Jlr. 0493 - 315857

Met de carnaval

"Cafe ·in den ·Sleutel"
Samen met Harrie - Hannie & Carel van Hoof
6

Kool bof

Liessel
Bakel
Gemert

.

vos

Deurne

utel voor
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Voorzitters
Peelstrekels
1958-1975

Carnaval 2007 was er een uit d izenden

Willy Geerts

Ik wil nog een keer mijn dank
uitspreken aan het adres van de
Hoofdsponsor van 2007, Heezen
sloop- en grondwerken uit
Eindhoven, voor hun bijdrage
t.b.v. de optocht.
Ook wil ik · GP-Batteries, Jan
Brands, succes wensen met hun
sponsoractiviteiten in 2008.

Prins Hein II, Prinses Gerda en
Inge het was top, een bijdrage
van de bovenste plank. Alles
klopte, de familie, de vriendenclub, de koren, de collega's, wij
zullen het allemaal nooit vergeten. Is de camping bij jullie achter het huis trouwens druk
bezocht geweest? En vele vragen
naar de openingstijden voor
volgend jaar.

-

Gelukkig is Hein, ondank het
dragen van de Limburgse vl g tijdens prinsjesdag, opgenom n in
de prinsengarde van de Pe strekels, welkom.
Het tweede jaar in ons pav· joen
verliep boven verwachting. elen
kwamen de sfeer proeve en
gaven aan komend jaar wee van
de partij te zijn en vriende en
Frans Vonk, Peter van Deursen
bekenden mee te brengen.
Een van de hoogtepunten was en Erik Verhoeven wil ik bedanduidelijk Dancing with the tars, . ken voor hun inzet de afgelopen
wat een ambiance, wat een eest, jaren. Noud Verbaarschot en
Pieter-Jan Matla wil ik verwelkowat een publiek.
Nogmaals wil ik alle vrijwil igers men en succes wensen met hun
bedanken voor hun tore oge activiteiten voor de Peelstrekels.
inzet en hen uitnodigen voor
komend jaar want ook dan is er Een speciaal woord van dank wil
ik deze keer richten aan het
veel hulp nodig.
adres van alle materiaal- en dienZeer zeker wil ik ook mijn eel-- stensponsors. Ieder jaar maar strekels uit raad en be tuur weer kunnen wij bij jullie aanbedanken voor de vele ure die kloppen zodat we zo goedkoop
mogelijk onze activiteiten kunzij opofferen voor onze du .
2008 belooft een carnaval te wor- nen ontplooien. Zonder jullie
den die zijn weerga niet ent. hulp zou dat echt niet kunnen.
Een nieuwe prins, Albert I, een Wij hopen ook komend jaar weer
op jullie te kunnen rekenen.
nieuwe prinses, Hanny en 2
senkinderen, Lisa en Dirk,
Iedereen veel plezier met carnaval.
de kar trekken met daaro
feest voor alle Peelstrekel
Twan van Doorne.
Peelstrekelinnekes, succes e
Voorzitter Peelstrekels
onze steun kun je rekenen.

De Peelstrekels
danken allen die hen
in materialen en/of
diE!ns.ten sponsort:

Gemeente Deurne
Van Hoppe
Winters Liessel
Van de Putten Tomassa
Relius
Reclamestudio Spiegel
Bonnet Expo
MSM
Vedder
Coppelmans
Bakker Ron
Masta;
Van Kessel Olie
J&W Sales
Beijers Groenten & Fruit
Manders Van Doorne

LOTERIJ 2 08
t.b.v. DE PEELSTREK LS DEURNE
Prijs per lot € 0,50 •.
PRIJZEN: 1e prijs: LCD-televisie t.w.v.€ 500,- ; 2e prijs: Digitale fotocamera t.w.v.€ 225,-; 3e prijs: Spellenpakket t. .v.€ 150,-; 4e prijs: MP3spel~r t.w.v.€ 100,- ; Se prijs: 2x Dinerbon t. .v.€ 75,- ;
6e prijs: 6x Bioscoopbon t.w.v.€ 15,Trekking carnavalszondag na de optocht in de tees ent aan de Flemingstraat.
Goedgekeurd bij besluit van B. & W. van Deurne va 17 oktober 2006 nr.
EDV.BWM/06110435 ·

1975 - 1983
Gé Markhorst

1983 - 1988
Hein Smeets

1988 - 1991
Willy Martens

1991 - 1998
Geerd Jansen

Mijn naam is Noud Verbaarschot
Ik ben 49 jaar, getrouwd met Rita
en ik heb een zoon Nick van 13
jaar en een dochter Naomi van
10 jaar. Naomi zit nu voor het
derde jaar bij de dansmarietjes
van de Pee/strekels.

1998 - 2001
Wim Berkers

2001 - 2002
Chris Manders

2002 Twan v. Doorne

SLEUTELAFHALEN
Ook dit jaar start carnaval officieel met het overhandigen van
de sleutel door de burgemeester
van Deurne aan de desbetreffende prins van het bijbehorende
prinsdom. Iedere prins zal
wederom vergezeld gaan door
een jeugdprins of -prinses. Wij
hopen van uw zijde weer op een
grote belangstelling. Dit jaar zullen de diverse carnavalsverenigingen vertrekken vanuit een
horecagelegenheid op de Markt
om zo langzaamaan te verzamelen bij het gemeentehuis. Het
spektakel begint om 14.00 uur
en duurt ongeveer een uur. Na
deze plechtigheid kan iedereen
meekomen naar de Strikkeldome om daar onder het genot
van een drankje en veel muziek
alle prinsen en hun gevolg te
aanschouwen.
s : .·-,J;ä

;;;s~,

g.MOMB.tU{KESFIS
{ ,.
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~Wie kent zijn .buurman nog? 'In

deze tijden van individualise$ring wonen w.è steeds di
elkaar,
r wor41
erlinge
d:almaár
ter. Tor oveqp.aat van ramp
wordt er nu ook nog op
7.aterdag 2 februari in de ,
Strikkeldome een
MOMBAKKJ;:SFlST
, 1
gehouden ~aarbij iedereen
onherkenbaar .moet zijn ...
»

Veel gekket moet het n,iet

~en!

\ .', *
f'I.1'Cognito, E!Jers

De meeste mensen zullen me
nog ,wel (her)kennen van mijn
tijd bij de Vierspan, waar ik vele
jaren heb gewerkt. In die tijd tot
nu heb ik al 24 prinsen mogen
meemaken. In het dagelijks leven
ben ik werkzaam bij Relius
Nederland BV (voorheen Hoeka
BV) als productiemedewerker op
de
afdeling
vloersystemen
(Fleurit siergrindvloeren). Ik ben
ook jeugdleider bij ZSV en barbeheerder bij de Koninklijke Harmonie Deurne. Samen met
Rita zit ik in de Tentcommissie en
Horecacommissie
van
de
Peelstrekels. We verzorgen nu
alweer voor het derde jaar de
complete horeca van onze Strikkeldome, uiteraard met de
geweldige hulp van leden van
Bestuur en Raad van Elf van de
Peelstrekels. Inmiddels kunnen
we terugkijken op twee fantastische jaren in de Strikkeldome,
jaren die een groot succes waren
voor onze vereniging en veel
plezier gaven voor carnavalvierend Deurne.
Op de avond van de prinsonthulling dit jaar werd me gevraagd of
ik lid wilde worden van de Raad
van Elf. Na lang en rijp beraad
met Rita (dit heeft maar liefst 5
minuten geduurd), heb ik ja
gezegd. De afgelopen jaren hebben we al op een hele fijne
manier mogen samenwerken met
de Peelstrekels, dus was de
keuze voor ons niet zo heel
moeilijk. Voor de komende carnaval gaan we er vanzelfsprekend weer voor de volle 100%
voor om het weer iedereen naar
de zin te maken.
Rest mij nog iedereen heel veel
plezier te wensen voor en met
carnaval en tot ziens in onze
Strikkeldome.
Noud Verbaarschot

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 prijsuitreiking
van de optocht in de Strikkeldome op optochtzondag.
We hopen dat u als Pee/strekel onze stichting wilt
steunen. Wij wensen iedereen geluk toe bij de trekking
en danken u bij voorbaat voor uw ondersteuning.
De Pee/strekels
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~Arte

Geniet van Arte

· Ok wai z'in met
die daag effekes
nie thuis en nie
op 't werruk.
Veul plezier
allemaal!
~ArteGraniot
SILESTONE
" '.IArte

~ArteGass
~Arte Furn1ture

4!JArte
Arte di Granito BV
Maisdijk 4
5704 RM Helmond
T0492 580 500
F0492 580505
Einfo@artedigranito.nl
1www.artedigranito.nl

Rabobank

www.rabobank.nl

Nele01ans
Voeu· en restauratiewerken

Hofstede 6
Deurne

1

Wa

@afuuuo@

@0

@Q&l~~©W@[?[k üü@
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ne el. 0493 - 35 ï.16 34

\

r
· · ·· i

Complete woningstoffering

Voor fietsplezier, kwaliteit &. service!
Hoofdstraat 63, 5757 AK LIESSEL, T. 0493-342882
www.wielerhuisliessel.nl / info@wielerhuisliessel.nl
8

Spoor1aan 5 Deurne

www.woninginrichterdepeel.nl

~
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De burgervader aan et woord
Inleiding
Inmiddels

liegetrouw togen we
r u dit leest in alle
et gemeentehuis voor
et Gerard Daandels,
an Deurne. Tja, waar
>Ver. Carnaval 2008 is in
carnaval, dat een tijdeliswaar een tijdperk
maar toch. In het cengeborsteld. Gesloopt,
vernieuwde Stationsen last hut not least, de
en Sociaal Cultureel
r komt ~n einde aan de
te voor de carnavalsDe Peelstrekels: De
~ ~

vroegte naar
het gesprek
Burgemeester
heb je het dan
ieder geval ee
perk afsluit.
van drie jaar,
trum is drie j
gebouwd, ee
~traat en Mar
bouw van
Centrum. En,
vervangende
activiteiten v
Strikkeldome.

Carnaval 2007 2008
Gedurende het Carnaval 2007 gingen nog
stemmen op o De Strikkeldome voor het
carnaval te beh uden. Bij de afsluiting van
het carnaval 2 07, het terugbrengen van

STREKELS
VAN HET JAAR
1977 Piet van Dijk Ct 1993)
1978 Frater Francino Ct 2005)
1979 Cor v. d. Broek Ct 1983)
1980 Piet van Hoek Ct 1989)
1981 Pater Rompa Ct 1994)
1982 Noud Huizing
1983 Jan Lichteveld
1984 Mien Valkenburg Ct2005)
1985 Pieter van de Loo
1986 Henk Bijnen
1987 Cor Brüggenwirth
1988 Sjaak Obers
1989 Anny Berkers
~1990 Peter van Oosterhout
1991 Dirk Koster Ct 2006)
1992 Theo Lokin
1993 Leny Kuijpers
1994 Martien v.d. Broek
1995 Gerard Geurts
1996 Hans Keeren
1997 Fons Vullings Ct 2000)
1998 Toon Manders
1999 Fridus de Wit
2000 Ties Verbaarschot
2001 Ger Achterberg Ct 2005)
2002 Gerard Verhappen
2003 Piet Aldenzee
2004 Willem van der Sman
2005 Marian Brood
2006 Piet Aarts
2007 Jan van der Loo

.
ERE-STREKELS
1. Willie Geerts t
2,, Harrie Goossens t
3. Hein Smeets t
4. Frans van de Kerkhof t
5. Gé '!larkhorst t
6. Willy Martens
7. Jan Rakels t
8. Sjef Geerts
9. Geerd Jansen
1O. Marcel van Nunen
11. Leon van Osch
12. Christ Manders

de Sleutels in het gemeentehuis, heeft burgemeester Daandels tegenover de voorzitter van De Peelstrekels zijn mening gegeven. Die is: Afspraak is afspraak. Tussen
De Peelstrekels, de gemeente en de
omwonenden is afgesproken tot en met
carnaval 2008 en daarna naar het nieuwe
Sociaal Cultureel Centrum. Zoals het er nu
uitziet, is op 23 oktober 2008 de oplevering.
Springlevend
In de beleving van Gerard Daandels is carnaval in alle Prinsdommen van de
gemeente Deurne nog springlevend. Het
is zaak die trend vast te houden. Dat betekent dat er enerzijds naar nieuwe elementen moet worden gezocht en anderzijds in
het traditionele veranderingen moeten
worden doorgevoerd die passen in het
tijdsbeeld. Een goed voorbeeld daarvan is
het "Kommer en Kwijl" op vrijdagavond in
het Peelstrekelrijk.

Door: G. Strikkel

Carnavalsmis
Brunch (Stationzicht)
Bezetten Prinsenwagen
Aanvang optocht
Prijsuitreiking kinderen
(Strikkeldome)
Prijsuitreiking volwassenen
(Strikkeldome)

Maandag 4 februa ·
11.00
12.30
14.00
15.30
16.00
17.00
21.00

Dinsdag 5 februa
10.30
12.00
13.00
14.00
21.30
00.00
Woensdag 6 feb
20.30

Brunch (Stationzicht)
Opening Rozenmóndeg (centrum)
Rijtven
Nieuwen hof
Cafébezoek
Afsluiten Rozenmóndeg
Lustige Schlagerfreunde
(Strikkeldome)

Ukkepukken bal
Zultkoppen bij Stationszicht
Jeugd bal
Boerenbruiloft
Carnavalsbal
Afsluiting
ari

Zondag 24 februa i
13.00 - 00.00

Sloffe aovend (Gymzaal)

Foto's kijken voor iedereen
(Stationzicht)

11"'_, .

Het eerste jaar vorst
maar niet over uitweiden, dan
heb ik plaats tekort in de krant
en er moet nog zoveel in!

Rondom de Prins (Zaal v.d. Putten)
Ondertr. boerenbruidspaar (Plein 5)
Klotgemul (Strikkeldome)
Klotgemul (Strikkeldome)
Receptie prins (Strikkeldome)
Jeugdmid~ag (Strikkeldome)
Gympiebal (Strikkeldome)
Seniorenmiddag (Strikkeldome)
Gala-avond (Strikkeldome)
Dancing with the stars
(Strikkeldome)
Carnavalsavond (De Nieuwenhof)

Zaterdag 2 februa~
13.00 Aftrap carna al 2008 (Strikkeldome)
14.30 Sleutelafhale I (centrum)
19.30 Heilightparade (St. Jozef)
21.00 D'n Biels (St tionzicht)
22.49 Mombakkes al (Strikkeldome)

21.00

Sociaal feest.
Het is voldoende bekend dat carnaval voor
onze burgervader vooral een sociaal feest
moet zijn, waarin iedereen zich -zonder
uitzondering- in kan storten, meemaken en
meevieren.
Hij wenst in ieder geval alle Peelstrekels en
vooral Prins Carnaval 2008 een goede en
vooral sociale carnaval 2 0 0~01.6
.... , .
Alaaf!

20.00 Kommer & Ktijl (Deurne centrum)

Zondag 3 februari
9.30
11.00
13.00
13.30
17.00

kwalitatief beter. Hij verwacht dat de alom
bekende skihutten uit het optochtbeeld
verdwijnen. Belangrijk vindt hij ook dat De
Peelstrekels het ingezette anti-alcoholbeleid in de optocht blijven doorzetten. Dat
is misschien wel moeilijk, maar het betaald
zichzelf uit.
Ook hier is het verjongend bezig zijn
noodzakelijk om nieuwe impulsen voor de
optocht te krijgen en door te voeren. Dit
hoeft ook niet te betekenen, dat er geen
ruimte is voor tradities. Goede tradities
moeten niet verloren gaan.

De carnavalsoptocht -en ook hier niet
alleen bij De Peelstrekels- wordt elk jaar

Vrijdag 1 februari
9.00 Scholenbezoek

'

Pluk de dag en.hou 'm nat!

De Optocht

Peelstrekelp ogramma Carnaval 2008
Voorpret
Zaterdag 5 jan.: 20. 0
Zondag 13 jan: 14.0
Vrijdag 18 jan: 19.3
Zaterdag 19 jan: 19. o
Zondag 20 jan: 13.0
Vrijdag 25 jan: 15.0
Vrijdag 25 jan: 20.0
Zaterdag 26 jan:13. 0
Zaterdag 26 jan:19. 0
Zondag 27 jan: 15.00

•

Carnaval 2007 is amper afgelopen, of Erwin (de secretaris)
vraagt me alvast na te denken
over eèn stukje voor de krant

voor volgend jaar. Poeh, ik
moet nog bijkomen van 2007!
Maar vooruit, het zit er nu allemaal nog vers in, dus we gaan
er maar eens voor zitten.
Lapf9p op de slip en alles nog
maar eens voorbij laten komen.
Ik heb wel eens gedacht: waar
ben ik aan begonnen! Alle vergaderingen, besprekingen, praatjes
met allerlei pluimage. Van 's
morgens vroeg tot diep in de
nacht in de weer. En toch" . ik
heb er met volle teugen van
genoten. Alles is nieuw. Hoe vul
ik het op mijn eigen manier in?
Nadat Twan van Doorne me aan
het begin van de zomer van 2007
vroeg om vorst te worden, zijn er
heel wat gesprekken overheen
gegaan: met Twan, met oud-vorsten Hans en Jeroen en vooral
met het thuisfront. Enthousiast
geworden heb ik ja gezegd tegen
deze zware, maar mooie functie.
Een nieuwe uitdaging is op mijn
pad gekomen.
En dan gaat het beginnen ...
En dan gaat het allemaal beginnen: de eerste gesprekken met
de prins en zijn echtgenote, de
voorbereidingen op de avonden
en activiteiten. Dan breekt de
carnavalsperiode echt aan met
de, zeg maar, vooractiviteiten.
Allemaal dingen waar ik enorm
van heb genoten. Ook carnaval
zelf ging boven verwachting. Er
is me gezegd: je eerste prins is
heel speciaal. Nu, dat heb ik
geweten. Gelukkig kende ik hem
al, maar wat we allemaal meegemaakt hebben ... daar ga ik nu

Een fantastisch prinsenpaar
Vast staat is dat we een fantastisch
prinsenpaar gehad hebben wat
voor alles in was; een vraag kon
niet zo gek zijn of we bedachten
er wat op (denk bijv. aan het ont-·
bijt met prins Joris van de
Heikneuters) En als we zelf niks
hadden, ontsproot er wel wat uit
het brein van Hein. Ook de
omgekeerde receptie van de Hei
bij ons in de tent was improviseren. Dan hadden we nog de
kwestie van de fiets, die Hein op
de receptie aangeboden kreeg
van de Pottenbakkers, maar die
achteraf gejat bleek te zijn van
hun eigen prinses Mary. Niet te
vergeten de ontvoeringactie van
onze prins door onze eigen
PR 1Cie. Maar ja, alles voor het
goede doel, zullen we dan maar
zeggen. Het Open Jeugd Kamp
Zeilberg plukt er de vruchten van.
Wat ook altijd fijn was tijdens de
drukke dagen, was het gezamenlijke avondeten met het eigen
clubje; even bijtanken en er weer
tegenaan.
Ik kon het niet alleen ...
Ik had dit allemaal niet kunnen
doen zonder de steun van alle
Peelstrekels. Toch wil ik in het
bijzonder onze adjudant Petra
noemen die in dit alles mijn
steun en toeverlaat is geweest en
me heeft gewezen waar ik op
moest letten, hoe te handelen
e.d. Uiteraard Hein, Gerda en
Inge bedankt voor een hele fijne
carnaval met jullie. Onze prins
op het (met wat fantasie) witte
paard zullen we niet snel kunnen
vergeten.
Carnaval kan niet doorgaan zonder de (vaak stille) ondersteuning van een hele hoop vrijwilligers. Als je niet bij een club als
de Peelstrekels direct betrokken
bent, weet je vaak niet wat er
allemaal moet gebeuren om zo'n
volksfeest te organiseren. Petje
af (of moet ik zeggen steek af)
voor iedereen die op zijn/haar
eigen manier een steen(tje) heeft
bijgedragen.
Mede namens Maike wil ik iedereen bedanken voor een fantastisch mooi eerste carnavalsjaar en
we gaan ervoor! Tot volgend jaar!
Wilco van Moorsel
9
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Vishandel Henk Bos
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Pluk de dag en hou 'm nat!

Tel. 033-2988181-2986494 Spakenburg

Voor de, lekkerstes,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 {EDAH)

FA. UGEN
'

Op- en overslag
Bedrijfsruimteverhuurr

,mits

Paul Gabriëlstraat 6a
5753 DG DEURNE
T. 0493-311 041
F. 0493-31 0989

service

0493-312465

Voor al uw drukwerk

Liesselseweg 120 5753 PP DEURNE

Autobedrijf van
Ham
Met Bakker Ron z'n brood
Speulde ge mÎ carnaval
ne goeie noot! ·

Florijn 19
5751 PC DEURNE
0493-312493

PORCON PRODUCEERT EN
LEVERT HOOGWAARDIGE VARKENSSTALINRICHTING

In-verkoop-onderhoud-apk keuring

nieuwbouw •verbouwing•
planning • voorlichting •
U KUNT OOK HET HOOGST MOGEUJK

www.vanhamautos.nl

RENDEMENT MET PORCON
STALINRICHTINGEN HALEN!
Neem contact met ons op

Oeurne, Mil.hezenveg 17 T 0493-312715
Helmond, Wederhof 15 T 0492-5597Hi

Tijdens de carnaval gaan wij zelf fietsen !!!

SLOFFENAOVEND
6 FEBRUARI

Wij wensen iedereen een te gekke carnaval 2008

Sint-Jozefstraat 27, Deurne tel : 0493-312494

PORCON PIG EQUIPMENT B.V.

Postbus 235, 5750 AE Deurne
Tel. 0493 326600, Fax 0493 326601
porcon@porcon .com , www.porcon .com

Stationsstraat 4a
0493-310180

RIETDEKKERSBE DRIJF

DEURNE

TEL. 0 4 9 3 3

• Nieuwbouw, Renovatie, reparatie &
onderhoud
• 10 jaar garantie
• Behandelen van daken tegen
algen en mos met brandvertrager

Gespecialiseerd in renovatie
Griendtsveenseweg 66, Deurne
T. 0493-323516 / F. 0493-399852
info@hoebendeurne.nl

www.hoebendeurne.nl

D'n PEELSTRIHHEL
Héi: carnavalsllied van
De Peelsi:rekelst
Voor slech-C:s € 4,9 7!
10

Kado Shop

Van Calis
Voor al uw leuke kadootjes
en byouterieën
Stationsstraat 30 - DEURNE
Telefoon 0493-312963
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Klotgemul ·20 7
Pee/strekel zijn, da zit toch in ons bloed, ons hille l.eve la
Ca rnaval vieren, wij weten hoe da moet, ongeacht stand
Dit zijn de eerste twee regels van het Pilstrikkellied, w
het duo GOH (Gai Ok Hier?) de Klotgemulavonden v

Pluk de dag en hou 'm nat!

KLOTGEMUL

.

Vrijdag 18 en zaterdag 19 januari 19.30 uur

rang.
ee
2007

15de keer werd dit echte Deurnese carnavalsevenement eorganiseerd. Dat de belangstelling voor het Klotgemul na al di jaren
nog zeer groot is, bleek wel uit de goed bezette Strikkel me op
beide avonden. Vrijdags was de muzikale begeleiding in
den
van Kiekonsus en zaterdag van Bloast Um Op.

•

IN DE STRIKKELDOME
TATAA van de. kapel. Uiteindelijk
werd hem de vinger weer aangenaaid. Eind goed al goed.
Toon maakte. hierna plaats voor
de diva's van Xpress. Deze ervaren podiumgasten in . . prachtige
kostuums, verrastén het publiek
op lekkere meezingers in een
prima Deurnes dialect. Liedjes als
Gaai, Bottervloai, Ut regent jow,
wor's ons moeder naauw werden
door deze 15 dames uitstekend
neergezet.

K-Kwadraat
GOH? (Gij ök hier) \.
Dansmarietjes
Dès nie, Dès wel

",

•

Gehaper
Dès Mar Kwats
Rozengeur & Valse Schijn
Destiny
Hans Verbaarschot
X-press
Prinsen garde

Na de première van het Peelstrikkellied was het zoals gebruikelijk de beurt aan onze eigen.
dansmarietjes onder de opzwepende klanken van de groep
Djumbo. Hun enthousiasme zorgde voor een goede opwarming
van de zaal en als opmaat voor
de première van de groep
Gehaper.
Dit trio, bestaande uit Gerry
Spee, Peter Bukkems en Hanny

van de wereld was, vrolij meedeinden en meezongen. Vorst
Wilco stelde na afloop v n het
optreden voor om het d o vast
op te nemen in DMK.

TATAA
Toon van der Heijden b
vinger afgezaagd: Toch '
optreden en vertelde wat
dens het bezoek bij de
allemaal voor trammela
meegemaakt. De grapp
Stevens, bracht de zaal in vervoering met hun verhaal over de niet
opgehaalde jas uit de garderobe.
Met de stotterende barkeeper
Piet, Bep, de plee-girl met het

roze wonderdoekje, kregen zij de
lachers op de hand. Een prima
eerste optreden van deze belofte
voor de toekomst.
Das Mar Kwats zong uit volle
borst over allerlei zaken die de
Deurnese gemeen chap zoal
bezighouden. Voor de gelegenheid werd het zestal uitgebreid
met Prins Hein en Prinses Gerda,
die. alsof het de gewoon te zaak

d zijn
m hij
hij tijokter
had
n en

"Oh, wat zijn ze mooi''. Dit nummer werd door de · kapel terecht
ingezet na het optreden van
dansgroep Destiny. De zes meiden maakten menigeen in de zaal
jaloers met hun lenigheid. Prins
Hein glunderde toen hij de
gebruikelijke onderscheidingen
aan de groep mocht uitreiken.

Rozengeur & Valse Schijn
Toeval of niet: de twee dames
van 't Noodgeval, hadden besloten om te gaan studeren voor
politieagent. Met
Mariet en
Karlijn in het blauw wordt het
zeker veiliger maar in elk geval
wel leuker op straat. Verkeer regelen, baliewerk, boetes innen,
surveilleren, 't Noodgeval weet
overal een leuke draai aan te
geven. Na 5 jaren Kommer en
Kwijl werd het voor de meiden
van Rozengeur en Valse Schijn,
tijd voor·het grote podium van de
Strikkeldome. In de Edah-bus

"~

U en uw GSM: Gezellig uit !
Muziek op vrijdag:
Kiekonsus
1 J Muzi~k óp zaterdag:
. Bloast Urn Op
Op 't bijbal speelt
Revival

namen zij het publiek mee op een
sightseeing tour door ons eigen
Deurne. Met goede teksten,
mooie woordspelingen, goede
muzikale begeleiding en een
prima verzorgd optreden, toonden de acht zich een uitstekende
aanwinst voor het Klotgemul.
De slapstick van de avond was
voor het duo Desnie Deswel dat
een onderhoudende vertolking
van het bekende Diner for One
neerzette. De bezopen taferelen
van Wim Kivits (die kan drinken
voor vier) bezorgde menigeen
de lachstuipen.
De avond werd traditioneel afgesloten door de Aauw Prinsen die
show stalen met een onnavolgbare show in de stijl van Hollywood. Alle sterren kwamen hun

kunsten
vertonen:
Marilyn
Monroe, Elvis, Nicole Kidman en
Bing Crosby, Neil Diamond,
Frank Sinatra en Gene Kelly.
Hiermee kreeg het Klotgemul het
slot dat het verdiende. En nadat de
nieuwe ceremoniemeester Jochem
Aarts iedereen van het podium
had geleid barstte het bijbal los.
Op naar het Klotgemul 2008

Voorverkoopinformatie K otgemul, Gala-avond & Lustige Schlagerfreunde
11

....

,

lf

,.11" , ,

11_,.

1~

..,..__ ·· -,_

~~~.;~,_..

'•"J\.1'.f\· ,/

"'JI-.

t4'

•

-;. .

~

De Pee/strekel 2008, een uitgave van De Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL

•

*-.J

Pluk de dag en hou 'm nat!

Mi de Carnaval mqete
. n1e
' .z run.
..
ge bai. meen
Kiek mer op onze wW .
as ge wilt.

Nu-nen'

U kunt &ij ons altijd terecht voor:

Stationsstraat 106
5751 HJ DEURNE
Tel. 0493 351640
Mob. 0651437326
Fax 0493 351641

Auto
Harrie v.d. Putten

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

:::-.:i~

Stationsstraat 27 - Deurne
Tel. 0493 312091
Fax 0493 322600
Kluisstraat 1 - Helmond
Tel. 0492 538401
Fax 0492 564909
Koningsplein 2 - Asten
Tel. 0493 691560

liesselseweg 122, 5753 PP DEURNE, 0493-310111, www,puffen-verhuur.nl
Uè$Sél$èWèf 120.a

.....
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haltérs ~n l!<lksbenOO\gd~n.

Haspelweg 37
5751 JH Deurne
Tel. 0493-351552
.Fax 0493-315246

• Personenwagens
• Bestelwagens
• Personenbussen

Wintersport • Fitness ~ Fietskleding

Bloemenmagazijn

Veel carnavalsleut toegewenst

Stationsstraat 92
5751 HH DEURNE
T. 0493-312113
F. - 0493-31 2113

P. v.d. Weijer

Mobiel 06-53926499

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

Molenstraat 69 • 5751 LC Deurne
Postbus 360 • 5750 AJ Deurne
Tel. 0493-351851 • Fax 0493-316533
'

'

www~kantóo.rvandemortel.nl
12

I info@kantoorvandemortel.nl
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Gala avond 2007
seren.

Door john van Heugten
(Galacommissie)
Zaterdag 10 februari 2007. Voor
de tweede maal wordt in een uitverkocht Strikkeldome de Galaavond van de Peelstrekels gepreenteerd. Enkele kleine onvolkomenheden van de eerste uitvoering een jaar eerder zijn inmiddels
getackeld en opgelost. De verwachtingen zijn hooggespannen
na de spetterende gala-avond van
2006, en de gecontracteerde artiesten beloven ook veel goeds voor
deze editie.

Een intro?
Enkele dagen voor de gala is
besloten om de avond te starten
met een intro, waardoor we het
publiek vanaf het begin meteèn
de gala-avond sfeer in willen trekken. Ondarlks dat dit gedeelte
vooraf niet is gerepeteerd, verloopt e.e.a. zeer voorspoedig en
blijkt het aan te slaan bij het
publiek. Nadat prins, prinses en
hun gevolg zich, onder begeleiding van de Hosbengels, op het
podium hebben geïnstalleerd,
wordt GOH? (Gij Ok Hier?) naar
voren gebracht om het clublied
D'n Peelstrekel ten gehore te
brengen. Meteen wordt duidelijk
dat het publiek er zin in heeft.
Ook tijdens de dans van onze
eigen dansmarietjes blijkt maar

De artiesten
Koen Verstappen uit Meijel de
eerste kletser en als D'n D kter
weet hij de zaal goed te ve maken, waarna Spoit Elluf de : zaal
nog verder opwarmt voor de' topkletser Rob Scheepers al de
acteur Broes Willems. Nada Jan
van der Loo tot Strikkel va het
Jaar is uitgeroepen, vervolg de
avond met de act van De Velt Op.
De laatste kletser van de avo d is
de routinierMattie van Hooff, ook
wel bekend als Frutje Frot als
dirigent. De avond wordt in stijl
afgesloten door de Helmo dse
groep Kojen Oijem.

Ad van de Mortel
Afgesloten? Kojen Oijem is volgens het draaiboek afsluiter. .
In het afgelopen jaar heeft Ad van
de Mortel, de grote man acht r de
gala-avonden, aangegeven d t hij
stopt met de organisatie. · Dit kan
en mag natuurlijk niet onge erkt
voorbij
gaan en Ad werd op het po ium
dan ook gehuldigd met de sp ciale Galaonderscheiding voor al zijn
verdiensten en grote it,1zet a ter
de schermen. We zullen zijn i zet
en kunde binnen de co
sie
missen, maar we weten dat we
voor raad altijd kunnen aank oppen!
·
Na het officirle
gedeelte we d
op het naba
nog tot in d
late uurtjes
nagepraat e
gefeest.
Reikhalzend
wordt uitgek ken naar de
Gala-avond ·
2008.

Friettent
Het Hijgend Hert
1

Ook 2008 zal het hijgend hert zijn deuren openen. De tijdelijke ca
etaria zal gedurende de voor- bij- en nabals actief zijn. Ook tijden
carnaval iedere dag bezet en geopend. Een betere afzuiging zal e
zijn waardoor de welgeëerde gasten niet drie weken lang ruikem
naar hert.
Natuurlijk staat ook dit jaar weer de kwaliteit niet ter discussie.
Na een avondje goed doorzakken en pimpelen is het goed de inwenJ
dige mens te waarderen.
·
Namens het team van "Het Hijgend Hert", van harte welkom.

q

.

~

GOH? *(Gij Ok HiE!r?) I Dansmarietjes I Frank SchriJen
· Penthouseboys+/ Jasper ·vàn Gêiwen·' v Zes Stuks"
Robert van Lamoen I Plus Minus
De muziek wordt verzorgd door De Hosbengels o.l.v. Marcel van der Loo

STREKEL VAN HET JAAR 2007
(Zo'n zwart schilderijke kriegen ur nie veul.. .)
Gala-avond 2007, ik daëht het
als Hosbengel zo onderhand
wel een beetje te kennen, hoewel deze keer in het orkest en
niet zoals een reeks van jaren
ervóór...
Het zat inderdaad krap, je kunt
er beter voorstaan, gaf ik toe;
Tijdens het moment van de
bekendmaking van de nieuwe
Strekel van het jaar boog ik me
letterlijk (vanwege die krapte)
en figuurlijk over de program-·
makeuze van de nieuwe muzikale leider. "Lang zal ie leven,
Onze taptoe en Overlord... dat
zal ie toch zeker niet vergeten
zijn hoop ik "."
Ergens hoorde ik wel iets over
Eindhoven, en Het stokje is overgegeven , ik hoorde de voorzitter
zeggen dat ie er lang bij was, en
natuurlijk war~n er ook verdiensten, maar dat hebben ze allemaal,
dacht ik nog.
En plotseling begon er zowaar
iets te dagen, en dat merk ik altijd
aan mijn bovenlip.
Die begint lichtjes te trillen, dat
weten er maar weinig (het is ook
niet waarneembaar gelukkig)
maar het veroorzaakt uiteindelijk
wel dat mooie gevoel van
"Nondeju, ze bedoelen mij!"
"Zou Mieke dadelijk naar boven
willen komen, en heeft die het
van tevoren al niet geweten, dan
zal het ze het duur komen te
staan, wat zal ik dadelijk gaan zeggen, wa,nt dat zal de voorzitter wel
gaan vragen .. ."
De feestklanken van Marcel waren
gelukkig lang genoeg om iets te
bedenken.
Ik ben tijdens de SneeuwCarnaval van 1969 begonnen bij
De Hosbengels, Jan Lichteveld
was Prins en ik met klarinet op de
wankele vloer boven de kelder

van Hein Smeets in De Zwaan en
onder leiding van Piet(je) van
Hoek
Alles wat Carnaval zo bijzonder
maakt, ook echt meegemaakt.
(Behalve
dan
die
mooie
Strekelonderscheiding die ik nu
gekregen heb)
In 1993 de_muzikale leiding overgenomen van mijn broer Pieter
(Onze Piet), zo'n kleine 40
Carnavalsjaren op de teller. . . en
redenen om het stokje in 2006 met
vertrouwen over te geven aan
neef Marcel om vervolgens plaats
te nemen in het orkest om niemand het gevoel te geven dat ze
van mij af zouden zijn.
Heb ik daarom zo'n onderscheiding verdiend. . . Ik heb er toch
altijd een prettige hobby mee kunnen invullen ... Het ging me toch
vaak gemakkelijk af. .. Of was dat
maar schijn ...
Ja.
Ik heb ruim twintig jaar gezorgd
voor. teksten in de Carnav.alskrant.. Janet. ..
En ja, ik heb veel tijd moeten steken in de talloze contacten met
mensen van De Peelstrekels, voorbereidingen op Carnaval en de
feestavonden. Jarenlang.
De Keldergesprekken met voorzitters en vorsten in De Vierspan liggen me nog vers in het geheugen,
meestal plezierig, soms wat minder. We kwamen er samen altijd

uit, ook uit de kelder.
Zullen we dit, zullen
we dat, hoe lang
nog, kunnen jullie
dit niet spelen ... en
Jan, dadelijk komen
de Oud-Prinsen ...
Geen
probleem,
ware het niet dat. ..
Ze er al stonden.
Gauw rennen naar
het orkest, een tafel
aanschuiven, fluiten
naar enkele Hosbengels die nog een frikandel bij
Drika's aan het bestellen waren en
dan vielen de ·puzzelstukken
meestal wel weer bij elkaar.
Heb ik daarom dan zo'n medaille
verdiend misschien ... nou voomit
dan.
Ik wil een bescheiden Ja, voomit
dan." zeggen." tenminste als ik
hem mag delen met anderen,
want het is natuurlijk ook een
waardering voor de vele inspanningen van allereerst mijn vrouw
Mieke om me in alles. de vrije
hand te geven (na altijd nog wat
nagedragen en gecontroleerd te
hebben ... ), en uiteraard ook
dankzij de geweldige aanwezigheid van mijn medemuzikanten,
zonder wie ik carnaval aan een
heel andere kant had moeten
beleven.
Mijn vrienden Cor van den Broek
(1979), Piet van Hoek (1980) en
mijn broer Pieter (1985) gingen
! me vóór en ik ben dan nu 22 jaar
later de vierde Hosbengel die
Strekel van het jaar is geworden.
Geweldig bedankt benoemingscommissie, ook namens mijn
vrouw en muzikanten van De
Hosbengels,
want zo'n zwart
schilderijke kriegen ur nie
veul. .... ""
Jan van der Loo
Strekel van het jaar 2007

2007 stond in het teken van de pliesie. We hebben regelmatig brom
snorren aan het loket gehad, het viel wel op dat we helemaal gee11•
gedonder hebben gehad alhoewel de sluitingstijd wel eens iets werd
overschreden. Dank aan prins Hein, zijn prinses en dochter.
Zij waren goed voor een omzetstijging van minimaal 12 %.
Hein ken er wat van.
·
In dit kader ben ik natuurlijk wel gehouden aan beroepseer. Ik ma
geen namen verklappen, maar een lid in roze uitgedost, met ee ·
kaal hoofd en róóspul geschoren eet minimaal 4 hamburgers, inclu
sief ui en hartkleppenvet zonder schromen ep. Hulde.
·
Waarschijnlijk gaan we dit jaar een wedstrijd organiseren, wie d
meeste in kortste tijd gaat verorberen. Ik heb gehoord dat de neij
prins er ook wat van kan.
Dus volg de site van het hijgend hert voor de nodige info.
Openingstijden:
Van begin tot eind. Iedere keer weer.
Graag tot ziens in ons tijdelijke cafetaria
",Het Hijgend Hert".
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-J.P.M. Fastfood ·
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Pro~ucts

is op weg!
FRHUIT MARKE K!TTtHl

KETTLER ...
ZEKER WETEN
DATJE
GOED ZIT!

Hendrik Mesdagstraat 7 Deurne
T. 0493·320222 / F. 0493·320229

Kettler Benelux B. V. "
Indumastraat 18

5753 RJ DEURNE
T. 0493-310345
F. 0493-310739
www.kettler.be

Autobedrijf
Manders Deurne B.V.

Kapsalon
"Happy .Hair"

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

voor jong en oud

T. 0493 - 312626 F. 0493 - 316993

·" · PMC Staalbouw bv
Ingrid van Bakel
Trimpertstraat 12
5752 AN DEURNE-WALSBERG
Telefoon: 0493-323327
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Jan Tooropstraat 12
5753 DK DEURNE
Tel: +31 (0)493-691509
Fax: +31- (0)493-696450
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Gasterij De Keijzer
-:.

J

?Jaté

0493-313882

Kerkstráat 32a
••

';t"

•

W. de Groot

"

Spoor/aan 17 Deurne

@!}Jtabants @!}Jtuin

PMC

<

5751 BH .DEURNE . .

0493-320079

Tui~,specialist
Machines - Gèreedschappen
Eigen servic~werkplaats
Fabrie.kstraat 6
5753 AH - DEURNE
0493-312171

u binnenkort uw huis verkopen?
Duterloo Pepping

· Walkèr Campingstyle B.V.
Postbus 65 5750 AB DEURNE
Florijn 3 (industrieterrein Rijt-West)
5751 PC DEURNE (Nederland)
T. +31 (0)49~-314884 F. +31 (0)493-311885
Site: www.walker.ni/ E-mail: info@walker.ni

~I

I~
Vloeieindsedreef·6, 5753 SM DEURNE,
T. 0493-313091 /06-53537725, F. 311618
h.tabor@hetnet.nl/www.autobedrijftabor.nl ·
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Winnaars

·:taeu~edstrijd
Stijn van der Zwaan
Hoi,

UKKEPUKKENBAL2008
in De Strikkeldome

Vooraf even een korte terugblik op Cárnaval 2007, Dat'wr ·
een groot succes; het Ukkepukl<enbal in de tent! De opko st
was heel goed en zowel klein als groot hebben zich prim .
v~rmaàkt~ De ~·inder~n hepben .flink ge.danst en gehost inl·.CJ~
kring en de ontmoeting met de· Gelaarsde Kat was ook
gezellig. De ouders hielden aan de hangtafels een oogje i
het zeil.
·
·
· ·
r

·;

:

;

•

~

.
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Maar nu Carnaval . ~008. N~tuurlijk weer in .de tent op dins
1
dagochtend. Een nieuwe disco-show zal zeker weer zorg~en
voor een goede dans- en feestsfeer. Hossen met de nieu e··
Prins en kijken naar de verrassende nieuwe dans van onz
dansmarietjes.

0015 dit Ukkepukkenbal ·belooft weer een. echt

.
Carnavalsfeest te word~n voor jong en.oud dus;· kom alle-' .·.·
maal naar de tent en· feest mee!

Ja, ja uniek zeg dat weL Vooral in den beginne. Ik, Karel de it,
lid van (net zoals Hein, hij zit zelfs naast mij bij repetities en · 'tvoeringen.) het Deurnes Mannen Koor uit, inderdaad, De ·
Alleen wat ik niet wist en zelfs nog niet durfde te vermoe
gebeurde".
Hein was aan het gekscheren
o,·er de toekomstige prin ,·an de
Peelstrekels, tenminste dat \Yaren
de gedachten van mij en enkele
anderen die nog wat na zaten te
repeteren bij Jozef Hendriks aan
den blok. Op de vraag of we
eens wilden raden wie het zou
"-'Orden zeiden we met enkele
mensen: Da's goe. De inzet " ·as
een heerlijk glas bier rnor diegene die het bij het rechte eind
had.
Jozef schreef op: Jan van de
Weijer. Ik schreef op: Guido

Goorts. Nog iemand schreef w ' er
een andere naam op, Maar H in
chreef op ik weet ut en zette 'jn
naam eronder: Hein Albers. it
alle op de achterkant van e n
bierviltje wat daarna opgeborg n
"·erd in de glazen kast om
andere donderdag weer tevo
schijn te halen om te zien
e
zich kon laten trakteren op zo n
lekker glas gerstenat.

•'

Pluk de dag en hou 'm nat!

niet snel zal vergeten.
Ik kreeg ook chocomel en nog,
Achteraf werden we ook nog ver- een snoepzak én ledéreen was
rast met een lijstje met foto waar- heel lief voor mij. Ik zag veel kin-·
deren van school en ging veel
op Prins Hein en _ik stonden.
Bedankt voor alles, vooral snoep gooien. Dat was heel leuk
Yvonne van Bommel die zo goed . Op het Ukkepukkenbal kreeg ik
voor ons gezorgd heeft.
ook nog een prijs"" Een foto van
mijzelf en de Prins.
Die hangt nu op mijn slaapkamer.
Groetjes. ·
Het was een superleuke dag.
Sophie van Dam
Groetjes.
: Hallo allemaal,

Ik ben Stijn van der Zwaan en ik
ben één van de winnaars van de
kleurplatenwedstrijd van carnaval
2007. Ik ben nu 10 jaar en vond
het kei leuk om mee te mogen op
de prinsenwagen van Deurne.
,We kwamen bij. elkaar bij de fami- Ik heb vorig jaar meegedaan aan
He van Bomt11el ·waar ook de de kkurwedstrijd.
.
a~dere twee 1w1(ll)aars Sophie en
Ik dacht dat ik niet zou winnen
· Laura waren .. Vah daaruti zijn. we · w;nr 't vorig jaar had ook al
. -rn~l een rqk naar zaal Sta'tionzicht iemarid van De Bron gewonnen.
gebracht waar We'.een hele mooie Toen w'erd ik gebèld. Ik had toch '
onderscheiding uitgereikt kregen 'gewonnen. ··De. Ph.ns en Prins'e s
door de Prins Hein en met hem kwamen ook op school en toen
op de.foto mochten. Daarna gin- . vert~lde de Prins oól<: dat ik
gen we met z'n allen op de pri.Q-. . gewonnen had en dat ik op de
sertwagen, toen we daar opston- carnavalswagen mocht.- Het was
den trok de hele optocht langs een spannende dag."
ons af om zo als laatste aan . te Eerst ging ik met mijn. zusje en
sluiten.
. 'papa en mama naar Yvonne.
Dit was helemaal niet erg want Toen kwam de bus en gingen we
het was niet koud en we kregen naar ·de Prins. J;;r waren heel veel
lekker chocomeLen allerlei lekke- , ménsen. Eindelijk mocht il.< op de
·· re hapjes. Toen we gingen rijden wagen. Ik moest
een doos
mochten wij ook snoep gooien · staan anders kon ik geen snoép
dat was natuurlijk super gaaf, gooien.
vooral naar al mijn vriendjes van
school en voetbal, familie en
bekenden. Aangekomen aan het
KLEUR)VEDSTRVD
eindpunt kregen we zelf ook nog
wat snoep. Het was alles bij
ep alle basisscb,olen in ons
elkaar een super leuke dag die ik 1 Reelstrekelrijk worden weer

op

kiqg te verlenen aan deze onthu'!ling en dat ook ik daar lid van
b<çn. :.
·. Die zaterdagmiddag heb ik met
negen · andere wekkers oqze
rondjes door Deurne gefietst.
Eerst een doorkomst zonder en
daarna finish met de nieuwe prins
die ergens op het parcours aan
zou sluiten. Een wekker die naast
de vermomde fietser reed vroeg:
"Heb je werk?" Hij schudde ja en
iedereen lachte: we hebben er
dadelijk eentje die in ieder geval
werk heeft dus dat kon wat dat
betreft al niet stuk. Volgende
vraag was: "Ken je iemand van
ons?" Waar hij op mij wees en ik
natuurlijk zeer nieuwsgierig werd.
Ik vroeg: "Ken je me goed?" toen
moest hij lachen, nou lachen
eigenlijk was het hinniken zoals
hij dat zo mals kan. Toen ik vroeg
moeten we niet eerst even naar
Jozef Hendriks om daar dat bierviltje om te draaien knikte hij van
ja.

Prinseroaje?

•

Wat er toen door mee heen
schoot, dat gevoel kan ik niet op
papier zetten. Ik schoot ook in
de lach en zei: Wa bende gai un
growet verke! En hebt je glas bier
volgende week donderdag eerlijk
gewonnen, maar op een manier
waar ik in mijn stoutste dromen
nog niet aan had gedacht. Ik heb
een glas laten graveren met de
letters PRINS HEIN DEN URSTE,
deze vol sap laten tappen door
Jozef en klaar gezet voordat de
kersverse prins binnenkwam.
Natuurlijk hebben we nog lang
nagezeverd over deze weddenschap en ernog menig biertje
gedronken. ·

kléurplaten uitgedeeld. De
winnaars moge11 tijdens de
optocht op de :Prinsenwagen
van de Pee/strekels meerijc/.en
en zijn,onze eregastt?n op het
Ukkeftukkenbal. Pak je kleur_ f)otlod_en ·en ga aan de slag
. f!OÓf deze uniekt!'prijs!
.

-

Onze herintieri.,,.gen
áan Prins Hein
<

••

Het optreden.bij het Hof van
Deurnè heb ik als hef!l apart
ervaren. Mijn 'partner en ik
zijn geen toneelmensen en houden ons liever op de achtergrond, dus, moest ik het zonder partner doen. Gelukkig
was het gauw ki.aar en kon ik
weer snef.14ertrekken. ·
·

'

Tijdens de receptie van onze
Prins Hein viel bet me op dat óok
kinderen welkom waren en ook
werden opgenomen in bet feestgebeuren.
Al met al was bet voor ons een
hele ervaring om te zien wat er
allemaal · gedaan wordt tijdens
Carnaval. De ervaring beeft ons
geleerd dat Carnaval vieren niet
voor ons is weggelegd. ~ zijn
daar, denk ik, te nuchter voor.
We willen Prins Hein, Prinses
Gerda en Inge en bet bestuur van
de Pee/strekels bedanken dat we
dit jaar deel mochten nemen aan
bet carnavalsgebeuren van
Deurne. Volgend ja(l-r staan we
echter, bij goed weer, gewoon
weer langs de kant' van de weg
om te genieten van een langstrekkende optocht.
·Helmie van Gaál enJamiU.é

..

Jeugdcarnaval in Deurne ·
Al enkele jaren heeft carnavalsstichting de Peelstrekels een
jeugdprins en -prinses, evenals ·v.ele zuSterverenigingen in
Deurne. .De jeugdprlnSen en ~. prinsessen werden dan g~kozen
uit de schoolprinsen en -prinsessen. Zij 'm ochten o.a. op carnavalszaterdag de sleutel in ontvangst nemen van de
Burgemeester. Ook mochten zij de laatste jaren tijdens de
optocht meerijden op de prinsenwagen van de Peelstrekels.
Maar enkele ouders vonden dat er meer gedaan mocht worden
voor de jeugd tot 16 jaar.
·
Voornamelijk om het carnaval ook voor de jeugd leuk te houden. De
Peelstrekels hebben samen met deze ouders een plan gernaakt om
voor de jeugd van Deurne-centrum carnavalactiviteiten te organiseren.
Er is contact gezocht met de lagere scholeri om te kijken of er vanuit
hen ook belangstelling is en dit heeft . geresulteerd in een voorlopig '
programma voor de jeugd tijdens carnaval 2008.
Op 25 januari zal een aantal scholen met hun prins en.prinses strijden
om de titel Jeugdprins en Jeugdprinses van Deurne. Zij doen dit
d.m.v. van kennis, spel etc. in een carnavaleske sfeer die vrijdagmiddag in de Strikkeldome.
Verder wordt er een raad van elf gevormd. Samen met de prins en .
prinses zullen zij het jeugdcarnaval extra gezelligheid geven. En ...
Natuurlijk rijden de prins en de prinses weer meer op de prinsenwagen tijdens de optocht op carnavalszondag.
Verder is er op dinsdag na het Ukkepukkenbal een jeugdbal in het
Strikkeldome.
Mogelijk volgen er nog meer activiteiten. Het is dan ook verstandig om
hiervoor de overige media in de gaten te houden.
Natuurlijk hoopt de commissie jeugdcarnaval dat er veel jeugd komt
op de voor hen georganiseerde activiteiten.
Petro Leijsten

Wat nu het frappante is: hij heeft
het zelf verraden alleen niemand
had het begrepen met de letters
Ik weet ut Hein Albers.
Het antwoord van Hein:
"De aanval is de beste verdedi-

ging!"
Zaterdag's zou de prins onthu d
worden. Laat nu net het toe
dat wielerclub De Wekkers ben -

".
;

Met vriendelijke groet,
Karel de Wit
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KINDERCARNAVAL
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Een pik Dij tstaiiOlLo

Me de carnaval moette bij Manders zen.
4 doag kindercarnaval woarbij de auw zig ok goe
kunne vermakuh.
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Springkussen
Spelletjes
Slimpy&
Sloompy
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Zaterdag vanaf 13.30u.
Zondag na de optocht.
Maandag vanaf 13.30u.
Dinsdag vanaf 13.30u.
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Kinderen
Kinderen
Kinderen
Kinderen

tot
tot
tot
tot

12 jr.
12 jr.
12 jr.
12 jr.

€ 2,€ 2. € 2. -

€ 2.-

Cons. Prijs 1,50 !

Manders Dans-& Feestcentrum
Spoorlaan 9 5751 JM Deurne

==

Laurens Costerstraat 2-6 Postbus 8 5750 AA DEURNE
T. 0493-310655 F. 0493-310850
.

.

~

Tekenburo Slaats

OP, AU, AU ..•

Patric Slaats

EN

SWaJm 56·
5751 VE OeurM

06-46156568

1rtfoOTekenburoSl<io.ts.nl

Tijdens carnaval
zijn wij geopend!
Vrijdag & zaterdag v.a. 10.00 uur
Zondag, maandag & dinsdag v.a. 16.00 uur

Voor al uw Electrot•chnll!c:h&- •n Werk·
tulgbouwkundlge instattatletel\oningen.

B?
KRACHT?

Ook voor het ctlgltafü;eren van af uw
•natoge tekeningen.
Ruime ervaring met Autocad1 Stablcad en

"onflned.

-

lnt•tesse., bel of man geruiUI

Uitgebreide
carnavalsmenukaart
Stationsstraat 17 Deurne 0493-314758
www.de-eeterij.com

Wij wensen u een fijne carnaval!

"

Kerkstrnat 30a, Deurne T0493 35i 066 Einfo.203@olympiagroep.nl 1 www.olyn ia-uitzendbureou.nl

o~y~

SLOFFENAOVEND
6 FEBRUARI

WU WERKEN ONS IJll DE NESTEN VOOR JE

T Markus

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:

KRYOLAN

Schmink- en grimeerprodukten

. .

· ·en'- ·
. articuf1er

ookvoorP

Beauty . . menade
HAJR * NAlLS * BEAUTY

Helmondseweg 16 5751 GD Deurne tel.0493-315910
16

advies,onderhoud en reparatie van transportmiddelen
·Deurne
Tel 06-21506018
.r_,..rant•n

~ranten

~ouwmaterialen ~lusservice

RIEN VAN MIERLO TUINEN

Antoine Branten
Postadres
Hellemanstraat 15
5751 HT DEURNE

Bezoekadres
Katoenstraat 6
5753 AX Deurne

Communicatie
(T) 06 46144224
(F) 0493 840687
(W) www.brantenbouwmaterialen.n

Helmondseweg 111 Deurne
0493-314593
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"tJm dur un ring .ke te halefl."
In 2008 is het motto van de
Carnavalsoptocht: "Urn dur un
ringske te halen". Dit motto geeft
eens te meer aan wat we al jaren
nastreven: een kwalitatief hoogstaande optocht. Van alle kanten
wordt daar aan gewerkt, hoewel
het ook lastig is. Het enthousiasme onder de jeugd is groot, maar
het bouwen van wagens vergt
ook financiële middelen die er
vaak niet zijn. Toch willen we de
jeugd, maar eigenlijk ook alle
overige deelnemers, uitdagen
veel aandacht te schenken aan de
kwaliteit van de creaties. Ik hoop
dan ook dat we na de optocht
kunnen zeggen: "Ut waar unne
schonen optocht, hij waar urn dur
een ringske te halen!"
Ook de kinderen willen we graag
uitdagen mee te doen. Wij zien
vrijdags voor Carnaval de meeste
mooie creaties staan bij scholen.
Die zien we dan jammer genoeg
op zondag tijdens de grote
optocht niet terug. Kinderen:
Maak die mooie creatie niet
alleen voor school, doe ook op
zondag mee!

Optocht 2007
Het motto van de optocht van
vorig jaar was: "".dur dik en
dun". Zelfs een echte dikke en
dunne gaven acte de presence.
Bij de grote wagens werd gewonnen door VC de Kabouters met
het thema: "Wai moake d'r een
circus van!" De eerste prijs bij de
kleine wagens werd behaald
door "Kiek ouw eige" met het

thema: "Wij mé ons kort
speulen dur dik en
schoonste nootjes".
Bij de grote groepen w 'n "Krek
goe" met "Bloernschikk n door
dik en dun". Zij wonne tevens
de publieksprijs. CV oed op
dreef won bij de kleine roepen
met "Kippenren". Bij d paren
won "Haar" met "Zit '
haar
goed?".
Als individuele deelne er won
Peter Berkers met "11 =Al all''.
De muziekprijs EN de ottoprijs
werden gewonnen door :Meziekmoakerij "Bloast 'm
" met
"Meziekenwagen".
De fedusieprijs (de prijs oor de
groep waarvan wij denke dat ze
in de toekomst wel e s hele
mooie creaties zulle~ gaan
maken) werd gewonnen oor De
Beunhazen met het the a: "De
politie heeft geen tijd dez dagen,
daarom ' bewaken
deze
wagen".
Ook de kinderen hebb n zich
van hun beste kant lat' n zien.
MarLeslie won bij de pa en met
''Wij komen niet goed uit · e verf".
In de categorie kleine · roepen
wonnen de PaBa's met 'Eas d'n
Bakelseweg nauw te. d' of te
dun? Mer 't moes : eruit".
Vriendenclub "door dik . n dun"
won bij de grote groe 1 en. Zij
namen de kiosk op de k rrel met
het thema: "Met de kiosk op wielen en vrienden door dik n dun".

Inschrijven optocht 2008
Inschrijven .voor de optocht van
2008 is voor iedereen mogelijk.
Inschrijfformulieren en reglement
kunnen worden gedownload van
www.peelstrekels.nl of kunnen
worden afgehaald bij Beijers
Groente en Fruit, Stationsstraat
11. Inschrijven voor . kleine en
grote wagens is mogelijk tot 19
januari 2008. Overig~ deelnemers
kunnen inschrijven tot 26 januari
2008.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking voor de kinderoptocht staat gepland om 17.00u
en de prijsuitreiking voor de grote
optocht om 21.00u. Beide in de
tent van de Peelstrekels.
Opstellen en route
Alle deelnemers (maar in het bijzonder de grote en kleine
wagens) kunnen vanaf 11.00 uur
opstellen, dit om iedereen de
kans te geven op de aan hem toebedeelde plaats te kunnen gaan
staan, maar om 12.00 uur is het
verplicht te staan op de opgegeven plaats. De optocht vertrekt
om 13.15u. De route is als volgt:
Spoorlaan, Stationsstraat, Markt,
Visser, Kruisstraat, Haageind en
wordt ontbonden op de rotonde
Haageind/Dunantweg/Veldstraat.
Tot zondag met Carnaval!
Martien Thijssen
Voorzitter optochtcommissie
~~~:.
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Een dagje OJKZ
Wat een ontvoering niet allemaal voor gevolgen kan hebben.
Nadat mijn ontvoering op carnavalszondag tot een goed eind
was gebracht mocht ik samen met Prinses Gerda en Inge plaatsnemen op de Prinsenwagen. We konden toch nog niet vermoeden dat e.e.a. nog andere gevolgen zou hebben...
Op carnavalsdinsdag werd ik
door twee bestuursleden van
Open JeugdKamp
Zeilberg
(O]KZ) bedankt omdat mijn losgeld ten goed was gekomen aan
hun kas. Als blijk van waardering
ontving ik een T-shirt van O]KZ.
Onze vorst maakte daarvan handig gebruik om daaraan voor
Gerda en mij de verplichting op
te leggen dat wij als kampleiding
zouden meegaan met O]KZ.
Woensdag 11 juli waren Gerda en
ik om 09.30 uur aanwezig op het
kampterrein van O]KZ. We hebben ons de verdere dag ten dien-

Pee/strekels.
Achterste rij van links naar rechts: Ruud Wouters, ]os
Heijden, Pieter-jan Matla, Frank Trienekens, ]os Trieneke
van Moorsel. Hurkend v.l.n.r.: Marcel Kooien, Twan van
Rob Trienekens, Maarten Munsters, Hein Albers.

Prins Hein en Prinses Gerda

Peelstrekels - Veteranen 2-6

'

Cadeau Bescherm.he
Nog meer spelersnieuws van de
Deurnese veteranen. Aan het slot
van de jaarvergadering van de
veteranen in een naar e verf
geurende In den Sleutel op vrijdag 23 februari maakt prins
Hein II en prinses Gerda tot verbazing en vermaak van d verga1
derden incognito hun pwachting.
De beschermheer had en verrassing bij: een nieuwe eteraan "
van internationale allu e, een
echte crack.
1

Diego Mamadonna

ste gesteld voor de organisatie. 's
Avonds had ik geweldige schone
handen van al het afwassen.
Overdag waren we ook als spelleiding ingezet. Perfect hoe de
kampleiding omging met de 68
kinderen in de leeftijd van 6 t/m
16 jaar. We hebben dus letterlijk
en figuurlijk bij O]KZ in de keuken mogen kijken en gezien dat
het geld op een goeie plaats
terechtgekomen is. Na de dagelijkse evaluatie werd na een
zware dag omstreeks middernacht de thuisreis aanvaard.

De aanwinst zal spelen o
nummer 9 en is niemand
dan DIEGO MAMADO
bekend onder zijn bijnaa
De speler laat zich per
betalen, is zeker geen
doet aan de lijn en besc
een weergaloze techniek.

der het
minder
A, ook
: Pluis.
over

KRANENMORTEL - Een week na
de eerste nederlaag van 2007 kon
de vieze smaak weggespoeld
worden met een prima 2-6 overwinning op de Peelstrekels.
Maarten Munsters en Marcel
Kooien speelden met de
Peelstrekels mee, het mocht niet
baten ...
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Veteranen Deurne
Coach Harrie Knijnenburg, ]os van de Mortel, Freddy Nouwen,
joop Goossens, Hans van Bommel, Peter van Dam, Paul van de
Heuvel. Hurkend, v.l.n.r.: Wim van de broek, Patrick Nooijen, Twan
Fransen, Geert Berkers, Koen Knijnenburg, Bernard Verhoeven.

De koningin

Zaterdag 11 november 2006 komen mijn
dochter Gerda en Hein bij mij op de koffie,
zo dacht ik, maar nee ze hadden mij wat te
vertellen en wel dat ik 's middags naar de
Markt moest komen, want onze Hein wordt
Prins Carnaval.
Ik zeg: Maar jongen wat doe je mij nu toch
aan? Maar 's middags op de markt aangekomen was het leuk om te zien hoe Hein als
winnaar kwam aangefietst. Ik zei daarna
tegen Gerda: Jij, de Prinses, dan ben ik de
Koningin en zo heb ik het ook gevoeld.

.. .

·J~···
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Het was een mooie gewaarwording hoe
iedereen voor iedereen klaar stond. Maar
toen moesten we al snel aan het werk om
op de avond Rondom de Prins ons gezicht
als familie te laten zien. Het was één groot
feest. Wat hebben we genoten!
Ook de andere activiteiten en avonden
waren heel gezellig en goed verzorgd. Fijndat ik dit mee mocht maken. Iedereen
bedankt die voor zo'n fijne carnaval heeft
gezorgd.
Groetjes Sien Knorren - Nelemans
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T p Tea ~Alii

LEVEllN6*

ROOT GEWORDEN DOOR
HAAR KLEINE PRIJZEN
WWW. fOPTEAK.COM

teaktafels blokpoten

-10%
teakstoelen

.

"".:\.."',~1~
". ,, ~"'
~:·~-·~-·f\
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1 \ ,, • irlfna~nd
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Grootste

,

170 x: 50

1

In ve achlllend• meten

x 50 cm

€31111.-

alva af

€{$75.•

collecties
vitrinekasten

' r
l.'an;:if

.. 1
t

"

10% korting op bloktafoia,
ollfantentafel met extra
dikke t>IOICpote!!_

van de Benelux

i€776.-

op Teak
eurne NEDERLAND

Top Teak
Wijnegem BELGIË
Vosveld 11 H, Wijnegem
Tel.: 03/324 14 06 - 0497 542 733
Openingstijden: di. t/m zat. van 10-18 uur.
Zon- & feestdagen open. Maandag gesloten

kom naar

de showro411m
voorde

~t. Jozefstraat 26 Deurne
li 1.: 0493-316 321 / www.topteak.nl
peningstijden: ma. t/m vr. van 10-21 uur.
za. 10-17uur

speciale aanbieding

VOOR AL UW BINNEN- EN BUITENMEUBELEN

koo geen teak voordat u bij topteak bent geweest!

~

<(

Or ssoir
8 lades, 4 d uren e 838,220 110x50

Kubus cabinet
6space, 150x200x40
e 735,-

Ronde tafels, dressoirs,
winkelkasten,
grutterskasten,etc etc
stoelen al v.a.

Bad kamermeubelen
teak en/of marmer al v.a. e 495,-

e 59,=

super kwaliteit
voor zeer lage prijzen.
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:tJ
ï
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TEAK TAFELS

Nieuwe collectie, Mexicaanse stijl,
Old Style, strak en modern

Kasten in alle maten v.a.
e 625,Leder stoelen nu e 89,Teakstoelen v.a.
e 59,Teaktafels topteak kwaliteit voor de laagste prijs

ALLE MATEN, SOORTEN EN PRIJZEN

1 TV cabinet
1 Ox50x50 e 445,2 Ox50x50 e 505,e 585,-

TAFELS MET EXTRA
DIKKE BLOKPOTEN

nu 1O tot 20% korting
op diverse modellen
1000 tafels op voorraad
al v.a. e 250,-

it is slechts een leine greep uit ons uitgebreide assortiment!
Showroom Nederland
Deurne 0493.- 316321
St.-Josefstraat 26 ·
MA. T/M VRU. 10.00 - 21.00 UUR
ZAT. 10.00 - 17.00 UUR

Bekijk 00 ' onze website:
.topteak.nl

L!'.:.J
Top Teak

Aanbiedingen ge den zolang de voorraad strekt Girona SPANJE
Druk- en zetfout

/prijswijzigingen voorbehouden

AV. Catalunya 8 17251
Sant Antoni de Calange Girona

Showroom België
Trade Towers
Vosveld 11 H,2110 Wijnegem
0032 - (0)495 542773
MAANDAG GESLOTEN
Dl. T/M ZO. VAN 10.00 - 18.00 UUR

ELKE ZONDAG OPEN!!!
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b.v.

OBERS DEURNE·e.v.

Bouwbedrijf - ISO 9001:2000- VCA * *
- Woning- en utiliteitsbouw
- Metselwerken
- Projectontwikkeling

Tramstraat 65 Deurne
0493-327010
verkoop.deurne@obers.nf

- Onderhoud en renovatie
- Prefab- betonfabricage
- Vastgoedbeheer

SHELL OBERS DEURNE

Groot in kwaliteit en service
Adres: Loon 3 - Postbus 1 - 5757 ZG Liessel
Tel. 0493-341204 , Fax 0493-341263
E: info@rnandersvandoorne.nl
Internet: www.rnandersvandoorne.nl

Hogeweg 2 Deurne
0493-313052
www.ford-obers.nl

er.
nl, web: www"kom

SERVICE

m "OVICO
www.movico.nl

Tasmanweg 12 5928 LH VENLO
077-3870737

JAN Tooropstraat 5 5753DK DEURNE
.
0493-313372

·ITiiPI
Truck & Trailer Part$ Tradlng BV

1

Voor al uw truck- en traileronderdelen
Tasmanweg 12 5928 LH VENLO
Tel: 077-4678495 Mobiel: 06-23228018

,..

·~,,. ~r;,; ~,,.

..... l":j

.

ortel

~P'll' Hekwerken en_ Poorten

!!•·Las- en Constructiewerken
Tel. 0493 - 310666 • Haspelweg 33a • Deurne
TvanBAKEL
Chinees-Indisch Restaurant
Dukaat 11

Tel.: 0493-31 78 66

reparatie
onderhoud

Fax: 0493-31 62 62

APK

5751 PW Deurne
... " ........................... " ...... " .... " .... " .. "" ..... " .... " .... "" ...................

.-._.

www.garagevanbakel .nl

11 ~~11i.
"AZIË"
Heuvelstraat 29 Deurne 0493 313781
Vanaf 10 personen bieden wij u na reservering - een lopend buffet aan.
Ook thuisbezorgen, vanaf 10 personen.
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DEURNE-

De Peelstrekelsoptocht in Deurne
was korter dan vorig jaar, maar in
kwalitatief opzicht is er winst
geboekt. Onder uitstekende weersomstandigheden en zeer ruime
publieke belangstelling verliep de
· tocht zonder enige wanklank. De
Raddraaiers, sinds jaar en.dag een
vaste waarde, namen afscheid met
Wij kappen d'r mee. Vriendenclub
De Kabouters lijkt het stokje van hen
over te nemen met de prachtige ereatie Wai moake d'r 'n circus van.. De
publieksprijs was voor Krek Goe!

.

Uitslag optocht Peelstrekels:
Kinderoptocht

Paren
1. MarLeslie - Wij komen niet goed
uit de verf.
2. De damestassen - De damestassen
3. Sofie en Nikki - Wij dansen overal.
Kleine groepen
1. PaBa's - Was d'n Bakelseweg
nauw te dik of te dun? Mer 't moes
eruit. 2. De feestvarkentjes Feestvarkens door dik en dun; 3. De
Peelpubers - Door dik en dun.

Grote.groepen
1. Vriendenclub "door dik en dun" Met de kiosk op wielen en vrienden
door dik en dun; 2. De Ratelaar Door dik en dun; 3. SjitBananenboot.

;;.

Grote optocht
Grote wagens

l.VC de Kabouters - Wai moake d'r
een circus van!; 2. De Mangels Prins Rudie en prinses Ingrid van de
Bright side; 3. De Buffels - Veilig
stemmen.
Kleine Wagens
1. Kiek ouw eige - Wij mé ons korte
pootjes speulen dur dik en dun de
schoonste nootjes. 2. Harde kern KarNaVal: De val van het kabinet. 3.
Zaailbergse raddraaiers - Waai
kappe er mee.

Grote groepen

1. Krek goe! Bloemschikken door
dik en dun; 2. (B)rugpiepers - Ook
al zijn wij (b)rugpiepers, wij blijven
vriendinnen door dik en dun;
3.Familie van de Prins - De poppen
aan het dansen.
Kleine groepen
1. C.V. Goed op dreef - Kippenren;
2. Roospul - Waj reeje de beer door
dik en dun; 3. Walsbergse boys Walsbergse boys.

Paren
1. Haar - Zit m'n haar goed?; 2. Leo
en Frits, Frits en Leo Wai goan dur
dik en dun; 3. Geert en Leon - Dur
dik en dun mi Sonja.

Individuen

1. Peter Berkers - 11 =Alaaif
Mottoprijs: Meziekmoakerij

"Bloast 'm op" - Meziekenwagen.
Publieksprijs: Krek goe! -

Bloemschikken door dik en dun.
Muziekprijs: Meziekmoakerij
"Bloast 'm op" - Meziekenwagen.
Fedusieprijs: De Beunhazen - De
politie heeft geen tijd deze dagen,
daarom bewaken wij deze wagen.
·~-~
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ZONNESCHERMEN SCREENS ROLLUIKEN
· ROLDE.UREN BINNE.NZONWERING HORAE.N

FRANK DONl~CE.RS
METAALBEWERKINGSBEDRIJF B.V.
TRAPPEN - HEKKEN - ·LICHT CONSTRUCTIEWERK

~®00Wf]lli000®

[D[3(]Jlli00C3

Berkenstraat 26 5753 GK Deurne tel (0493) 31 60 0I
Haspelweg 21, 5751 JH .DEURNE T. 0493-317548 F. 0493-321839

r=-:>c::·
_ ___
C ~

C.J.N. Manders
Accountant
Administratieconsulent

• BMet-selbedriif
~"
Be1nkers B.V.
'

Derpsestraat 10
Postbus 109 5750 AC DEURNE
T. 0493-313263 F. 320932

M.J. Manders
Accountant
Administratieconsulent
Federatie Belastingadviseur

I~!~ ~
JSO 9002

.~~=
AC~A..,,_

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

Alles op het .gebied
van bouwmaterialen
en doe-het-zelfartikelen

van

~NTILBURG
AU

TOB

E D

GESPECIALISEERD IN VOLVO
Dukaat ,
5751Pllll DEURNE
T 0493 313542 www.autovantilburg.ni

Stationsstraat 138, 5751 HJ DEURNE 'fi" 0493.:.312370/320701 Gil 0493-311845

lnfo@vandewalbouwmaterialen.nl
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Zondag 27 januari, 15.00 uu
Dancing With the Stars
In de Strikkeldome van de Peelstrekels
Entree gratis.

Deelnemers
Marie José Smulders - Twan van den Elsen
Coramay Hartjens .- Rick van de Westerlo
Jacqueline Smeulders - Frans Claassen
Anny Berkers - Carlo Westerhof

Vlnr: Marie José Smulders & Twan van den Elsen: Fridus de Wit & Nellie Hoebers; Jacqueline Smeulders & Frans Claassen ; Coramay Bartjens & Rick van de Westerlo; Dirk Lauwers & Marieke Maas; Tonny
Wijnands & Kristel Bloemendaal,· Anny Berkers & Carlo Westerhof; ]erom Coppus & Cindy van Rijt

Battle on the Beach 2008: Recht Deurzee

Fridus de Wit - Nellie Hoebers
Tonny Wijnands - Kristel Bloemendaal
Dirk Louwers - Marieke Maas
Jerom Coppus - Cindy van Rijt

Na het succesvolle Battle On The Beach van 2006 is ons de zomer wederom in de bol
geslagen. In het weekend van 9 en 10 augustus van 2008 wordt het nieuwe centrum van
Deurne wederom tot een spectaculair strand omgetoverd. En dit keer in een wd heel
bijzonder jasje.
Met ambitieuze plannen is in 2008 het doel om ieders zonnigste verwachtingen te overtreffen. De opzet blijft dezelfde, maar de invulling wordt verrassend anders . .A)les wordt
uit de kast getrokken om jong en oud de ultieme strandbeleving te geven.
-Wát we allemaal in petto hebben blijft nog even geheim, maar in de aanloop naar BOTB
2008 wmdt steeds meer duidelijk. Eén ding staat vast, het is méér dan om door een
ringske te halen!
Kun je je nieuwsgierigheid nu ~l niet meer bedwingen? Surf dan naar
battleonthebeacµ :ni en meld je aan voor de BOTB nieuwsbrief.
Inschrijven voor deelname aan BOTB 20081\an vanaf 31~maart 2008 .
.

"

De strandwachten

Zo dag 3 februari 2008, 9.30 uur
St. illibrorduskerk Zeilberg
De :wee jaar geleden begonnen samenwerkin ' tussen de Peelstrekels en de
Pott ~nbakkers stond als een huis afgelopen
jaar'. in de Carnavalsmis. In een overvolle
ked was de saamhorigheid geweldig. De
Pott nbakkers lieten met vrolijke klanken
dui elijk merken dat ze aanwezig waren in
Pee strekelsrijk. Een heleboel mensen hadden zich kleurig gekleed. De pastoor hield
een 'gewichtige' toespraak, waarvan de uitko st op de weegschaal overigens geheim
blc . Er was ruimte om te lachen en er
war n momenten waarop het heel stil was.
Het gelegenheidskoor zong de sterren van
de 1emel en iedereen zong uit volle borst
me . Heerlijk! Wat een sfeer!
Voo
herhaling vatbaar
dus!
Op
Car avalszondag, 3 februari , om 9.30 uur
(ka het niet vroeger? Jawel, dat kan wel,
maa dat doen we niet, omdat we toch een
bee ·e medelijden hebben met iedereen die
het at/vroeg heeft gemaakt).
Ditl· aar in de Zeilbergse St. Willi-brordusker ·.
De arnavalsmis is nu al niet meer weg te
den
~; n uit de drukke Carnavalsagenda.
Ko dus _meevieren, meedoen, meezingen .
. Je k .ijgt spijt als je er niet bent. Het wordt
een iering voor jong en oud, en natuurlijk
ve ' achten we je vrolijk verkleed.
·
Tot arnavalszondag!
past Ór Paul Janssen

Christ Manders Ere-Strekel
Zondagmiddag tijdens de receptie van prins Hein II van de
Peelstrekels in Deurne werd bij monde van voorzitter Twan van
Doorne bekend gemaakt dat Christ Manders de titel van EreStrekel mag voeren. De onderscheiding is voorbehouden aan mensen die van uitzonderlijke betekenis zijn voor het carnaval in
Deurne en de Peelstrekels in het bijzonder. In het 49-jarige bestaan
van de Peelstrekels is Christ Manders (prins in 1997) de twaalfde
die deze onderscheiding heeft ont-vangen.
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Ctos
Hebben we, Kunnen we, Doen we 1

't- PVC

~ ADVIES

0493-354810
Wolfsberg 12

STOMERIJ

5751 GX DEURNE

DE·W VER 18, 5751 KT QEURNE 0493-314774

"êk

~~ k~~né:V~
ZE:

ti, KWALITEIT

ti. BEMESTING

~ GRASZODEN
~ GRONDWERK
~ SPRINKLERS
~ TUINMACHINES
~ POMPTECHNIEK
't- RIOOLTECHNIEK
~ SOLOBORINGEN
~ D.H.Z. PAKKETTEN
~ MINIGRAVERVERHUUR
f:t. BEREGENINGSINSTALLATIES
f:t. ONTIJZERINGSINSTALLATIES

WWW.SPROEIEN.NL

y

11~

hèèU~E: ~èi ~
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't- SERVICE

zÛJ, .

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

Stationsstraat 4

Deurne

www.mvanhooff.nl ·
. ~~~.f;~T~zee:T~4~€::N.N\.
bezoekadres: Gerard Bilderstraat Bb

.
.
.
Kopp
· . en·s·
llllt<

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

•.

.

. .. . . SCHILDERSBEDRIJF

Zeilbergsestraat 41
5751 LH DEURNE
0 493 - 3121 8 2

. ~etse Plui1·-nr
.

;;;;;:-;;+~,"

Van de Mortel
Lederwaren
Stationsstraat 15 Deurne
Oude AA 40 Helmond

HOVENIERSBEDRIJF ·

Tijdens de carnavalsdagen gesloten ·

REMOTECH

fut

Motorenrevisie
- Ook levering van onderdelen
Balanceertechniek
- Dynamisch balanceren
Airco service
- Reparatie en onderhoud auto-airco
Kentekenplatenfabricage
- Ook tekstplaten en verkeersborden

~

BOVAG

BMOGAJIANTlBJU'

H. Mesdagstraat 8 DEURNE
0493-312368
Valendries 22 BOXMEER
0485-576835
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Timmerwerken Walter Donkers
Dukaat 15, 5751 PW DEURNE
0493-315059 / 316780

.$TEK"

Voor al uw:
Trappen
Ramen
Deuren
Kozijnen
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Maandag 4 februari R zenMóndeg
Carnavalsmaandag 4 februari is het on er organisatie van de
Prinsengarde van de Peelstrekels voor de 25 te keer Rozenmóndeg. De
kroegentocht - begeleid door de Hosbengel - door het centrum van
Deurne zal beginnen om 1. 0.30 uur . bij Café- aal Stationzicht met een
carnavalesk ontbijtbuffet, waarbij ook prins lbert 1en zijn gevolg zal
aanschuiven. Het ontbijt kost € 7,- p.p. Kaa jes zijn vanaf zaterdag 26
januari bij Café-Zaal Stationszi ht te koop.

Program
:EIJRNE

e

10.30 - 12.15 Café-Zaal Sta ionszicht

STATIONSZICHT

12.15 Vertrek naar de
12.45 Onthulling Prins(es) Rozenmó deg op de Markt

13.00 - 14.15 Beekman & jekman

~

14.20 -15.35 The Ocean

15.45 - 17.00 De Potde sel

18.30 - 19.45 Plein

••••••••• , •••••

19.50 Afscheid van de Prins(es) Roze móndeg in Plein Vijf

Ook dit jaar worden weer rode rozen te koop aang boden voor € 1,50 per stuk.

Al sinds ik me kan herinneren riep ik 'Ik zou zo graag eens prinses worden!'
Toen 'ons pap en ons mam' in 1993 prins en prinses van de Pee/strekels werden konden Karlijn en ik ons geluk niet op. We voelden ons dan ook een beetje prinsèsjes.... Maar dat was toch niet helemaal wat ik bedoelde.
Dus riep ik: 'ik trouw een man die graag eens prins wil worden ... dan word ik
eindelijk"".' ·
Vrijdagavond 9 december. Onze telefoon gaat. Het is Ad Welten.
'Hee Ad, leuk dat je belt.... wat zeg je?? Weet je zeker dat je Tom niet moet hebben?' Gillend van blijdschap rende ik door de huiskamer.
'Tom, Ad heeft gevraagd of ik prinses van de Rozenmóndeg wil worden! Te
gek!' Natuurlijk wilde ik dat, ik voelde me verschrikkelijk vereerd.
Zo begonnen de voorbereidingen van de medailles, een leuke jurk (want ik
maakte naar Jo, Ad en Wim meteen duidelijk dat ik geen capeje wilde!) en de
onthulling. De burgemeester werd betrokken bij de onthulling.
Ik .mocht vanuit het bordes van het gemeentehuis mezelf onthullen.. ".spannend... De jurk was binnen, de medailles waren klaar en iedereen wist z'n
taak voor maandag 19 februari.
Tijdens de carnaval liepen de spanningen hoog op voor mij. (en voor Tom ook
natuurlijk) Er werd heftig gespeculeerd, dit jaar komt er misschien wel een
prinses bij de Rozenmóndeg, maar wie??
Allerlei namen werden genoemd, waaronder ik...... "
Eindelijk, maandag 19 februari 2007. De zenuwen gierden door mijn lijf.
Ik zat samen met de burgemeester, zijn vrouw en Jeroen te wachtf!fJ op de
platte kar die vanuit Stationszicht naar de markt kwam. De hele Raad van Zaad
met grote aanhang slenterden (na al 3 zware avonden carnaval achter de rug)
het marktplein op. Ik stond te spieken van achter uit het gemeentehuis.
Onze geweldige vorst Jochem begon zijn praatje en onthulde Twan Welten, de
zoon van Ad. (We wilden Jochem dit jaar ook eens verrassen, hij dacht dat hij
wist wie er prins werd"")
Ad greep in, zijn zoon prins, dat klopte niet. Dus schoot de burgemeester te
hulp.
Daar stond ik dan, tegenover al die verbaasde gezichten .... .. GAAF!
(en minder verbaasde gezichten ïk wist wel dat Anne-Mijke...... blablabla J
In de Ocean begonnen we onze te gekke Rozenmóndegtocht.
Ik vond het spannend, spannender dan ik had verwacht. .. . ..zoveel mensen" ".maar erg veel leuke reacties. Na wat pilsjes te hebben gehad kwamen
we goed in de feeststemming. In de Potdeksel ging het dak eraf.
We kregen zelf 'ons oma' met een pilsje op het biljart, fantastisch!
In de Koets heb ik op de bar staan Jumpen ·en wenste dat deze dag nooit meer
voorbij zou gaan .. ... .
Vanuit de Koets vertrokken we weer, opnieuw met onze geweldige kapel 1eut
mi neut' uit Meijel naar het Vervolg waar de Pee/strekels met onze Hein en
Gerda ook zijn aangesloten.
Na het Vervolg hebben we onze tocht afgesloten bij Beekman & Beekman.
Jammer genoeg alweer de laatste kroeg voor die dag.
Een mooie afsluiting met serenade volgde .... . .
Wat was het een geweldig, fantastisch, schitterend feest!!Eindelijk, eindelijk
ben ik dan de prinses geweest voor één dag!
Daarvoor wil natuurlijk mensen bedanken.
Lieve Wim v M, je hebt me de hele dag letterlijk en figuurlijk bijgestaan, week
niet van mijn zijde!
Lieve Ad, Jo, Cees, Gert, Ruud H, alle leden en aanhang van de Rosenmondeg
commissie.
Lieve Jochem, sorry dat ik de microfoon zo vaak uit je handen heb getrokken.
Lieve Raad van Zaad en aanhang, Go/ddiggers, PR-CIE en natuurlijk Tom, ons
mam en Karlijn.
.
Lieve mensen die al jaren meegaan met de Rozenmóndeg (de echte 'diehards'
dus!)
Lieve kroeg eigenaars van: The Ocean, de Koets, de Potdeksel, het Vervolg,
Beekman & Beekman.
·
Iedereen SUPER bedankt!
Volgende carnaval... 'Vatte we d'r nog inne staande binsf'
Heel veel liefs Anne-Mijke,
(ere-titel:) prinses Rozenmóndeg 2007.
25
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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
i

l

Systeemplafonds Helmond'
Industrieterrein nr. 2298
"'
Kanaald ijk Zuid-Oost 96
5705 BE HELMOND
Postbus 333
5700 AH HELMOND
T. 0492-507560
F. 0492-507561
info@elektrovogels.nl

Helmondseweg 109
5751 PH Deurne
Telefoon (0493) 31 64 78
Fax (0493) 31 16 25

systeem 1
_ plafonds

www.fhtper
Telefoon 0493 - 35 46 33

lucht.nl
Fax 0493 - 35 46 31

Slagerij Van Çjocli
·Haageind 46 Postbus 302 5750 AH Deurne
Tel. 0493-310505 Fax: 0493-320260

~Van de Mortel B.V.

Uw specialist in:
- Elektrotechniek
Amstel 1, Deurne. Telefoon: 0493-312268 - Beveiliging !t~
WWW.MORTEL.NL
-Telecom 11;;..v..fi

Afartinetstraat 22
5751 1('1{ 'lJ'E'lfl('J{'E
rr. 0493-312385
'.f. 0493-321730

.'We hebben de smaal( te pal(kgn
Recycling van Oude Metalen & Elektronica
Fabriekstraat 33a Deurne

Gratis bij u thuis opgehaald

Cafetaria ·Bistro
D'n Heiakker

Charles
06-40782777 I b.g.g. 0493-321072

De Meent 26 0493-320248
[) E F IE T fJ .fJ P E [,' ./ ;J L J ::J Y

Oude Liesselseweg l • 5751 WN Deurne
Richard en Angela JuwettTel: (0493) 35 13 98 • Fax: (0493) 35 13 99
1ntemer: www.profi/ejuwettnl • E-mail; profileiuwett@planetnl
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Galerij Der Oud
Peelstrekel Prinsen
}

1966 Jan III

1967 Harry I

1968 Pierre I

1977 Ton I

1971 Nee/ I

1972 Gijs I

1978 Bert I

1979 Toon I

Brüggenwirth
(t 2004)
1960 Hein I
Smeets (t2004)
1961 Hein I
Smeets (t2004)
Verhaegh (t1994)
1962 Jan II
1963 Ad I
v.d. Linden
(t 1998)
1964 Martien I Verdonschot
1965 Frans I
v.d. Kerkhof
(t1996)
Hendriks
1966 Jan III
(t 1994)
Kuypers
1967 Harry I
1968 Pierre I
Keeren (t1995)
Lichteveld
1969 Jan IV
1959 Jan I

,

1970 Leo I
1971 Neel I
1972 Gijs I

Verhees (t 2001)
Cor Keeren
v.d. Broek
(t 1991)
1973 Theo I
van Baars
1974 Willy 1
Hoebergen
1975 Frits I
Hurkmans
(t 1978)
1976 Charles 1 van Goch
1977 Ton I
Markhorst
1978 Bert 1
v.d. Broek
Hölskens
1979 Toon I
1980 Wim I
van Midden

~ ,"
' . '\

•

1988 A1ja11 l

1995 Kees I

2001 Ttvan I

:!0111 Johan I

1989 Marcel I

1996 .\lic/1iel I

1991 Leon I

1992 Jo I

1999 Raoul I

2006 Frans II

1993 Wim IV

1981 Piet I
1982 Huub 1
1983 Wim II
1984 Jan V
1985 Wim III
1986 Ties I.
1987 Jan VI
1988 Arjan I
1989 Marcel 1
1990 Ad II
1991 Leon I

van Bree
van Kessel
Kivits
van Driel (t 2005)
van de Mortel
Verbaarschot
Hoeben
Ah out
van Nunen
v.d. Mortel
van Osch

2000 Uon II

1992 Jo I
1993 Wim IV
1994 Jan VII
1995 Kees I
1996 Michiel 1
1997 Christ I
1998 Ad III
1999 Raoul 1
2000 Lèon II
2001Twan1
2002 Johan 1

Verheijen
Berkers (t 2005)
Welten
Brood
Dankers
Manders
Welten
Kivits
Verdonschot
van Doorne
Verhaegh

2007 Hein II

2003 Stephan I Nies
2004 Peter 1
van Deursen
2005Frank1
Trienekens
2006 Frans II
van den Broek
2007 Hein Il
Albers
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Autobedrijf

DE WIT
Uw adres voor al uw onderhoudswerkzaamheden:

...;. :' · Verhuur transportcontainers 2 t/m 30 m3
Verhuur opslagcontainers
Autokraan verhuur ·
Vervoer van steigermateriaal
Levering metsel-, beton-, vloerzànd etc.
Levering potgrond, tuinturf, etc.

v. . ;
v ·. · ·
v ·; - '
v"": .

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

v

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

Schutst:fo~m 42 5751 JB DEURNE T. 0493-312929 F. 0493-326641

V RECOM

Au tofransen

Bezcekadrea:

Deurne

Derpsestraat 39
5751 KS Deurne
Tel. 0493~351.SOO
www.vrecom.nl
Email: info@vrecom.n.I

uw Volvo-specialist
. . alleen de trom'
Met Carnaval roeren Wl) harte welkom.
daarn~ bent u weer van

We bieden u:
• Netwerk- en/of systeembeheer
• Hardware- & software- levering
• lntemetaansluîting. & Websites
• Reparaties van aUe merken
• Basiscursus Ms Windows en Office
• Administratieve ondersteuning

Betrouwbare en betaalbare auto's
onderhoud alle merken en APK.

'Au tofransen Voltstraat 6 5753 RL Deurne .

Meer informatie nodig ?
Neem vrijblijvend contact op.

tel. 0493-313418 www.autofransen.com
"-,.
L---..,....-----------:,..---------=---' "._

Catering van Pullshaw?
0

0

(Sorry, maar met carnaval

0

keten

-J!\

/

//

'~

\.

'

I
'\

/

~\

leunisse en Schoones Groep
& vrmmrns1t1. ~mt11m~ . FM!af!lf\ • smrn • fülGttli • f!llMîttfn rv~NIMS

~

. ,

(~ Stationsstraat 31 Deurne 0493 315353 "','
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ervice maakt

i's catering de
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oadoe! En ·Komterin!
.

Beste Peelstrekels en
Peelstrekelinnekes,
Na enkele jaren als bestuurslid
"van de Peelstrekels te hebben
gefunctioneerd moet ik helaas
de fakkel weer over dragen aan
nieuwe bestuursleden. Hoewel
· ik het ontzettend leuk vind om te
doen ontbreekt mij de tijd om

hier nog langer JUee het voor
touw in te nemen. Na een leu
prinsen . jaar heb ik aán de wie
mogen staan van het organisere
van het carnavalsfeest in onz
Strikkeldome.
Al met al een reuze klus maar di
zeker de moeite waard i
geweest.
Carnaval vieren
Deurne heeft het er al twee jaa
goed naar de zin gehad en oo
voor komend jaar wordt er wee
ontzettend hard gewerkt om ·he
carnavalsfeest in het paviljoe
weer naar tevredenheid te late
verlopen.
Ondanks dat ik mijn bestuurs
functie heb neergelegd blijf i
voorlopig toch nog betrokken bi
het reilen en zeilen van d
Peelstrekels ·en zal ik ook he
komende jaar de club bijstaa
daar waar er tijd en behoeft~ is .
Ik wens de prinsenfaffiilie en àll ·
carnavalsvierders een fijne carna
val 2008 toe.

Ik ben Pieter-Jan Matla, geboren en getogen in Deurne e
inmiddels 44 jaren jong. Ik ben al rnim 18 jaar getrouwd me
Ine, ook een echte Deurnese. Samen hebben we twee kinderen: Thijs van bijna 13 en Pien van 10 jaar. In het dagelijkse
: leven ben ik accountmanager zaken bij ABN-AMRO. Vanuit he
~ kantoor. in Helmond bedien ik voornamelijk de l)eurnese
1 zakelijke markt. Vandaar ook dat ik veel op het kantoor aan de
Markt in .Deurne aanwezig ben.
·
"""~'"'"'*""'""""""'"'~ - we-bedrij~

vervul-ik met ingan
van september 2007 de penning
meesterfunctie in mijn uppie.

Penningmeester
Vooraf aan carnaval 2007 ben ik
gevraagd mee te draaien als
penningmee ter met de bedoeling samen met Frans Vonk deze
functie binnen het bestuur te
gaan vervullen Omdat Frans het
te druk he~ft met zijn eigen nieu-

Beste Peelstrekels,
Al na één jaar moet ik (voorlopig) stoppen met mijn activiteiten voor ~et openbare carnaval in Deurne bij de
Peelstrekels. Normaal als ik
.ergens aan begin, ben ik niet
weg te branden en wil ik de
dingen ook graag goed doen,
voor de volle 100%.

Een geweldige club
In de afgelopen maanden heb ·
de Peelstrekels leren kennen al
een geweldige club, waar hee
veel vrijwilligers ontzettend vee
wer.J.< verzetten. Carnaval staat
mede
door
ons
eig
Strikkeldome, weer op de kaart
Jaarlijks wordt het steeds wee
drukker bij alle evenemente
Evenementen waarvan de kwali
reit jaarlijks van stijgt.
Als penningmeester zal ik er alle
aan doen om het niveau van car
naval vieren wat we nu bereik ·
hebben te handhaven en sam
met de andere bestuursled
trachten dit naar een nog hog
plan te tillen.
Ik hoop jullie allemaal tegen t
komen bij een van de (en h
lief: t alle) evenementen in on
eigen trikkeldome, of eider
,...-aar de Peelstrekels carna a
,·ieren.

'n Unieke prins!
Hein Albers, met Gerda en Ing
was zover ik weet, en ik wooq
thans 15 jaar in Deurne, een
UNIEKE PRINS met alles Ml
daar op en bij hoort zover 'j
dit hebben kunnen beklijken,
want wij lopen al tegen de
en hebben niet meegedaan aan
het Carnaval, maar hij woont
tegenover ons en wij weten dus
wat we zeggen, verder vecl
succes en tot ziens!
Jo en Bea Vertogen-Huyben
Robert Koch traat 27
Deurne

.

Omdat. vorig jaar de werkzaamheden enorm inspannend en tijdrovend waren voor mijn voormalige werkgever, wa~ liet vaak al
moeilijk om 100% van mijn· resterende .capaciteiten te geven aan
de Peelstrekels.
Het penningmeesterschap betekent in deze 3 jaren, met veel
extra werkzaamheden in de tent,
dat je een redelijk bedrijf mee
runt, zowel met de vooractiviteiten, de carnavalsdagen, maar ook
nog daarna nog. Omdat ik per
Augustus jl. een eigen bedrijf ben
begonnen vind ik het niet verantwoord, ook niet tegenover mijn
zakelijke partners, dat ik er-"nog
een bedrijf" mee bijdraai. Daarom
heb ik veel van mijn nevenactiviteiten, waaronder het penningmeesterschap bij de Peelstrekels,
voorlopig beëindigd.
Ik heb het afgelopen jaar ervaren
als zeer intensief, maar met een
geweldige ploeg vrijwilligers zeer
geslaagd. Mede door alle extra

Alaaf-,
Peter van Deursen

Even voorstellen: Pieter-Jan Matla

, Mijn hobby's: naast uiteraard car, naval vieren ben ik al een flink
aantal jaren actief binnen de
korfbalwereld in het zuiden van
het land. Zelf wedstrijden
gespeeld, ,·oorzitter van KV
Deurne gewee t, binnen de
regio<enkele functies bekleedt,
scheidsrechter geweest en sedert
zes jaar actief al trainer van een
dames korfbalteam .. ·u train en
coach ik de dames uit
Hegelsom. Daamaa t ben ik een
actieve supporter bij de thuiswedstrijden 'an \' Deurne,
zowel bij het 1 te al bij het team
van Thijs, de Dl Al jaren een
echte fan van de beste voetbalclub van Nederland: Ajax. En dat
al ruim voor het ponsorcontract
met mijn werkge,·er gesloten
werd.

.

.

De Buurt: Van de Prins geen
kwaad weten

inspanningen die het tijdelijk verblijf in "de tent"met zich meebrengt, is er een nog grotere
saainhorigheid ontstaan tussen de
betrokken Peelstrekels.
Helaas heb ik door deze drukke
werkzaamheden zelfs bij een aantal Peelstrekel activiteiten verstek
moeten laten gaan, waaronder
mijn eigen (tijdelijke?) afscheid.
Daarom wil ik hiervandaan eenieder die ik dat nog niet persoonlijk
gedaan heb, hartelijk bedanken
voor de gezellige activiteiten die
we samen hebben uitgevoerd en
nog heel veel succes en veel plezier willen wensen voor het
komende carnavalsseizoen.
Ongetwijfeld zal ik veel van de
activiteiten het komende jaar toch
meemaken. Misschien als ondersteuning voor Stichting de
Peelstrekels, maar misschien ook
gewoon als publiek.
Want feesten dat blijven we doen
natuurlijk. .. met of zonder steek
op mijn hoofd. Ik blijf de dag
plukken ... en nat houden.
Dank voor alle gezelligheid van
het afgelopen jaar en heel veel
plezrer het komende jaar met
Prins Albert I en zijn gevolg.

Prins Hein II en zijn prinses Gerda, samen met hun dochter Met vriendelij}<:e groet,
Inge vormen samen het middelpunt van vele dagen en nachten Frans Vonk
in het licht van Carnaval 2007. Al vanaf de Ue van de Ue worden we in de buurt warm gemaakt voor de activiteiten die gaan
volgen. Prins Hein en zijn prinses Gerda, samen met hun
Peelstrekelvrienden en -vriendinnen iorgen voor een ongekende opwarmer voor carnaval. Natuurlijk wordt ook de buurt
No.vember 2006, zomaar wat oud
ingeseind en een delegatie vertrekt naar café Van Hoof om het
prinsen aan de bar ·
--prinselijkpa'ar te feliciteren;· ·- · . ·~ .., - -•
. " ~. ~ 't.JJ!gs g~ ~en dop.derdagapan,_d qJ na
de repetitie laat
jozef Hendriks achterlatend nog
Vervolgens versieren we eind Daar hebben we een limerick
enigszins in de war
januari de buurt op een uitzon- onder gezet en zongen we Hein
en onze Hein wist toen al van de
derlijke mooie manier. Vele klus- en Gerdá met z'n allen toe. Het
prins geen kwaad
sers· komen er aan te pas. viel allemàal wel rriee met de tekCarnaval is neergestreken in de sten die we bedacht hadden, wij
Een stel wekkers lekker fietsen zo hard
Robert Kochstraat en de versie- weten van de Prins echt geen
als 't kon
ring reikt tot grote 'hoogte. Prins kwaad ... Het liep gesmeerd in
met in hun midden, en hij was '.t
zeker waard,
·
en prinses zorgen onde1tussen het Hof van Deurne en na de
zijne dorsilustige hoogheid die
met allerlel lekkernijen voor de optredens werden onze kelen
afgetekend won
inwendige mens. De buurt wordt ook lekker gesmeerd.
en toen werd gehuldigd als nieuwe
omgetoverd tot €en ongekend Ondertussen hebben we ook
prins op 't witte paard
feestparadijs.
nog onze deelname aan de
Zelfs op Marktplaats.nl verschijnt optocht voorbereid. Natuurlijk
Rondom de prins werd na de
een prinsheerlijk arrangement vanwege het feit dat de prins in
serenade
een echte openbaring
voor de liefhebbers · in den de straat woont, zijn twee buur- ·
Laat die Hein en Gerda_maar
lande ...
mannen Door dik en dun gegaan
schuiven, zij vallen zich geen buil
met de tekst Dikke vrienden zijn
voor hen beiden was het alweer de
Inmiddels zijn ook de voorberei- dun gezaaid en de handen vol
zoveelste nieuwe ervaring
dingen getroffen voor het optre- met vogelzaad sleepten zij een
En Hein voelt zich steeds meer als
den bij Rondom de prins, waar mooie prijs in de wacht.
prins in de erpelkuil.
we op verzoek van Prins Hein
moeten verschijnen in een kip- De ervaringen van Prins Hein II
Klotgemul, Gala, Gympiebal en de
middag voor de senioren
penpak. Dat deden we wel, maar en zijn prinses Gerda hebben we
Een zeér druk bezochte receptie waaranders dan hij zich had voorge- uit de eerste hand. Zij hebben
bij vele getrouwenen
steld. We hebben een twintigtal een onvergetelijke carnaval
dan Dancing with the stars waar
foto's genomen en wat gezichten gehad, maar ook wat de buurt
eigenlijk niemand heeft verloren
vervangen, zodat het net lijkt betreft zal het nooit meer zo'n
dus
mag men hier zeker zeggen,
alsof Hein en Gerda in komische carnaval worden 0f. .. ?
vest
op
deze prins wél vertrouwen.
situaties terecht zijn gekomen. De buurt Robert Kochstraat

Gedicht

o

Bezoeken aan zieken en ouderen en
de optocht zeker niet te vergeten
ook het Ukkepukkenbal en de
Boerenbruiloft zijn nog gepasseerd
het dweilen van kroeg naar kroeg,
en op tijd samen lekker gaan eten
ik denk dat jullie mogen zeggen dat
je prinsheerlijk hebt gepresteerd
Gekomen aan het einde van een
geweldig mooie Strekeltijd
na vele uren te hebben gezwaaid
en te hebben gefeest,
is het weer afkicken naar de
werkelijke werkelijkheid
waar men nu oprecht kan zeggen de
prins is over de Maas geweest.
Een driewerfAlaaf,
Des Mar Kwats
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Geluid- en
1ichtfaci1iteiten
voor o.a.
- Live muziek
- Presentaties
-

B~oadcasting

Mies Sleegers Music Services

VAN RIJSSEL
e

d
Deurne - Stationsstraat 26, 0493-312297
Gemert- Kerkstraat 13, 0493-361461
Asten " Emmastraat 4, 0493-695141

. '

!

MARK BOEREKAMP'.

In- en verkoop - reparatie onderhoud - APK-keuring
Laurens Costerstraat 1 O
5753 AM DEURNE
0493-321556
www.boerekampautos.nl

'
l

, !
!

•

Fabriettsverhoop Bechers Snacks
.~

maandag t/m vrijdag van 1.30 - q.oo wr
~gb

~dag

,

c~

{
~~"ir"

. Or. HUb van Ooomeweg 28, Deurne, Tel: oq9~-:µ68oo
Houten
Spe el to es tell e-n

exgert
j

DEURNE

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

1

Voor al uw elektrische apparaten en service

1

*schommels
*klim torentjes
*zandbakken
*speelhuisjes
*blokhutjes
*glijbanen

"'ose•U"

"'aat•e"" .
Houtverwerk.Ind. Fransen BV
Grote Bottel 7a,Deume
tel.: 0493-326070
www.fransen-deurne.nl

IF

Uw adres voor:
Complete badkamer, wand- en
vloertegels, installatiewerk-, dak- en
cv-installatiewerkzaamheden
Gerard Bilderstraat 7 DEURNE
T. 0493 - 310203 F. 310633
www.sanitairdeurne.nl

'Restaurant - Zaa( "'Den Ver3u(den ']-(e(m"
Voor zowe( veraadérineen, kef{ietajefs, diners, warm en/of koud 6uffet (ook voor 6ij u thuis),
..
receyties, feestavonden, of een arranaement voor een onveraete(ijke 6rui(ojt.
;'

,

1

Stationsstraat 76
5751 ']-(9 'Deurne
rT. 0493-312423
'F. 0493-693882
· www.denverau(denfie(m.n(
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Vraaa aefiee( vrij6(ijvend onze jo(dér aan:
uw aastvrouw en austfieer ~ifri en 'Frans 'Kenens
'Keuken oyen:
Woensda8 t/m zonda3 16.30 u-21.30 u.
'Maaniaa 8r dinsdaa aesfoten, m.u.v. de faestdaaeri.
(~ndere tijden moaefijf, uits(uitend oy afsyraak)
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valsdagen liep storm. Voor dat
we er erg in had_den was de helft
al verkocht, en we hadden het
nog niet eens ecbt aangekondigd. Dat kan dus niet meer stuk.
Nou ja ... Grad Damen liet een
dag van te voren weten dat hij
niet op kwam dagen, je kent het
wel... een dubbele boeking
o.i.d. Maar de RvZ zou de RvZ
niet zijn als we niet met een
goede vervanger zouden komen.
Dames er heren ...
Hier is speciaal voor u ...
Drrrries Rrrrroelvink!

·De Raad van Zaad
Het is al weer zo ver. Het carnaval van vorig jaar ligt nog vers ·
het geheugen en een nieuwe staat al weèr voor de deur. Ook voo
De Raad van Zaad was het weer een top jaar. Mede door p ·
Hein II war~n de carnavalsdagen in Deurne voor ons op en top
Volgens mij heeft hij nog steeds een blad bier te verrekenen
maar dat komt wel goed. We zien je wel in de tent verschijnen...
En toen was het opeens carnavalsmaandag ofwel Rozenmóndeg. Hier hebben we het hele
jaar weer op gewacht. Eindelijk
was het .zo ver, de streepjes op
de kalender waren op en geen
slapeloze nachten meerJ)i ode
polo hangt a~k n aan een
kleerha~an, ~~e kast tegenove · j f'ied, wachtend op die ene
dag. Dan gaat de wekker. 09.00 's
morgens. Aiaiaiai .. . gisteJen naar
de tent ·geweest. Had die laatste
10 · bier beter niet kunnen pakn, maar het was zo gezellig.
M€i:l. wat blikschade, mos op de
ton~~een flauw idee hoe laat
je thuis ~ g,ekomen jezelf uit
het bed probe"~ hijsen en de
spiegel maar zovee mogelijk

Hoe is het begonnen?
.
Het begon met het afscheid van ·
onze eerste prins, Jan I (Brüggenirth) en de onthulling van prins
Hein I (Smeets) door het bestuur
vaq de. Peelstrekels. Bij monde
van Jan Keijzers, vader van Johan
Keijzers van de PR 1 CIE, of ik op
die avond buutreedner wilde zijn
omdat ik in die tijd wel eens optrad op feestjes als conferencier. Ik
zei tegen Jan, wat houdt dar in,.
ant ik had nog nooit van die uitdrukking (buutreedner) gehoord.
Nou, zegt ie, dat is hetzelfde als
conferencier in het Frans en .
aauw hoer in het Helmonds. En ·
zo is het gekomen. Ik ging tijdens
carnaval met de prins en raad van
elf de cafés af en klom dan op
stoel en tafel om te buutreednen.
Vervolgens werd ik adjudant,
knecht van de prins en prinses

proberen te ontwijken. Nou j ,
lekker belangrijk allemaal, va
daag is de grote dag, hier is h t
hele jaai: naar toe geleefd. No
even m'n fiets zoeken, die i
ergens achtergebleven tussen d
kroeg en thuis, of heb ik he
toch per ongeluk bij ·de buren i
de tuin geknikkerd. Aan h
zandspoor te zien dat in de gara
ge ligt zal het wel dat laatste zij
Platte woage
Tijdens· het fietsen
naar Hotel Resort
Stationview *****
wordt de carnavalsmuziek steeds
luider. Dat is een
goed teken, dan

·" ·

(hadden we toen nog niet) e
Vorst. Toen volgden er een reek
van functies en werkzaamhede
zoals lid van de raad van elf, fan
cyfair· met rad van avontuur o .
de kas te spekken, zangduo me
Toon Arts, komische en dansacro
batiek met Deurinos Piet Pluij
en Lau Lutters, springkastnumm
met de cascadeurs met KD
prins in 1983, optredens met e
prinsen, deelname aan optoch
ten, carnavalsoptochten bezor
gen, loten verkopen, sjunkelmeis
tef' (op muziek van de sjunkel
wals het volk tegelijk links, recht
voor, achter, op en neer lat
gaan), Kommer & Kwijl met d
oud-Hosbengels en Roospul, ton
proater, handacrobatiek jaren 5
met enkele raads- en bestuursle
den van de Peelstrekels, duoklet
ser als Dès nie Dès wel me

zal de sfeer er al wel hangen. Het
voornemen om met koffie te
beginnen loopt helemaal in de
soep als de·eerste biertjes al in de
hand worden gedrukt nog voordat de jas is uitgedaan. Nou ja,
dat er nog vele mogen volgen
zullen we maar zeggen.
De sfeer is goed en het café
loopt steeds verder vol. Mooi zo,
hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Dan komt het teken, de
platte waoge komt voorgereden;
hét startsignaal van de tour is
gegeven.
Iedereen schiet de platte waoge
op om weer een zegetocht door
Deurne te maken. Op naar de
huldiging van de nieuwe prins
van Rozenmóndeg. Wie zal het
dit jaar toch worden? Er wordt
flink met namen gegooid, want
een aantal mensen is nog niet op
komen dagen. Dan is het zo.ver,

de aankondiging, ik weet zeker
dat. "het." . Pardon?!?! Dit had
niemand verwacht... een prinses!
Dat is in de Rozenmóndeg
geschiedenis nog niet vaak voorgekomen. Maar dat mag de pret
niet drukken, haar kennende
gaat ze het fantastisch doen vandaag!
Fantastisch!
En de Rozenmóndeg verliep fantastisch! De ene na de andere
kroeg die we binnentraden zat
binnen de kortste keren helemaal vol. Super! Deze dag kan
niet meer mislukken.
Rozenmóndeg 2007 was weer
een zeer gesl;iagde dag. Op naar
2008. Maar voordat het zo ver is
komt er volgens oud Deurnesche
traditie eeJst nog het Eind Vasten
Bal. Dit is nummer twee op de
RvZ agenda en in de loop der
jaren een beetje het paradepaardje geworden. De kaartverkoop
tijdens de carna-

Rioolvink
Dries -Maria Magdalena-. Roelvink zette de teht helemaal op
zijn kop. Het was een knallend
optreden, en misschien boeken
we voor de volgende keer alleen
zijn manager. Aangezien hij al
een attrftctie op zich is. Bekijk de
foto's maar eens op de site. Ook
onze vaste entertainment groep
De Mennekus (a.k.a. De Heino's
a.k.a de Hockeyclub) waren
weer van de partij en zorgde
weer voor kneitergoede meezingers. Het optreden van · de
Deurnese Guus Meeuwis maakte
de avond compleet.
100% Meé fist garantie!
Het feestje ging tot in de late uurtjes door en gelukkig heeft niemand zijn bril,.fiets of jas (of alles
tegelijk) kapot gevallen met het
naar huis gaan. De Eind Vasten
Bal 2007 editie was zonder meer
een knaller. Het was drukker dan
ooit en Stationview knalde bijna
uit z'n voegen. Waarschijnlijk zal
Jozef er goed aan doen om voor
de volgende Eind Vasten Bal er
een grote zaal aan te laten .bouwen, want waar moeten we
anders ietler~en dan laten? De
vooruitzichten van dit' jaar zijn
weer net zo goed als het afgelopen jaar. Dit jaar zal carnaval
zeker weer ee·n knaller worden.
·En met de Raad van Zaad is het
weer 100% meé fist garantie!

voeremmervuller. Dit zijn zo
ongeveer de functies en werkzaamheden varr de laatste 48 jaar
bij de Peelstrekels. Daarom heeft
de gemeente Deurne gemeend
mij daarvoor enkele jaren geleden
in het leven geroepen Vetlirre
Medallie onderscheiding aan mij
te doen uitreiken voor de vele en
jarenlange inzet voor de carnaval
en de Peelstrekels in het bijzonder. Ik ben blij met deze onderscheiding voor het werk dat ik
altijd graag heb gedaan. Ik heb
dikwijls gezegd: Ik zou· willen dat
mijn hobby mijn kostwinning
was.
Het komende jaar hoop ik do~x,
voor en 'tnet alle Peels.trekels en
Peelstrekelinnekes , er weer een
mooi feest van te maken.
Tonny Aldenzee, pantomimespeler en alle voorkomende werkzaamheden in en om de prinsenwagen, residentie en tent. Laatste
functie bij de Peelstrekels was vis-

Nogmaals gemeente Deurne hartelijk dank!
Alaaf, Alaaf, Alaaf Wim Kivits
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Thijs_
s en in
Vlierden ·

Benzinestation
Servicepunt postkantoor
Carwash

Aan -de weg van Deurne naar Asten

~do!j- f#t ~d~Mifhezerweg 7 5752 BA Deurne
Tel.; 0493:. 35413.3 Gsm: 06 ,.. 2Q 398 4.90.

Vlierdenseweg 232 - Vlierden

• <~

.,-

Verhuur van:
Tafels, stoelèn,
Serviesgoed, statafels,
Parasols, koffiezetapparatuur,
Verlichting en chemische toiletten

MARRES OPTIEK
Brillen en contactlenzen

Leembaan 13, 0493-313922
5753 CW DEURNE

Uw adres ·voor onderdelen /
materialen, tractoren Deutz-Fahr
en andere merken.

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

Gerard Bilderstraat 9a, 5753 DE DEURNE 0493-316381

Stationsstraat Ja
5751 HA DEURNE

ilips

Munckhof Deurne

0493-312895

V-snaren
Kogellagers
Bouten & Moeren
0-Ringen·
Tractoronderdelen
Oliekeeringen
Oliefilters
Slangen
Hydr. Slangen .
Slang klemmen

Dolgedraaid snaartje los

:

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

Zalen
Van Bussel

VREHIL
Bezcelsadres'.

.OarpsesJraf!t ~9
5751 KB Deurne· .
Tel. 0493~351500 . ~

.,

r

www"vr~com.rd

~

.

St. JozeJstraat 77
5753 AS J)eurne
Tel 0493'313117
Tel privé 0493-314136

•

.:.:

Email: '\ttmhU@vr~h iL~v . ·
'

Internet:
www.go.to./zalenvanbussel

We bieden (J:
.
• Verzekeringen
•Adviei;i
• Hypothèken
• Aclmlnistratîeve onderstet.ming
•Verhuur van opslagruim.te ·en·stallîhg

Nancy van Lieshout
Kerkstraat 1a
5751 BG DEURNE
0493-313254

• t

Meer informatie nodjg ? .·
Neem vrijblijvend contact op.

VOOR DAMES & HEREN

Wonen in onvergan&elijke tij{

www.berkersbouw.n'I
~.E.NDRtK .M ESDAGSTRM~" S . .DEURNE ~ TEL:,0493 ..; 354727
32
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LAS IUSSTRAAT IS DE
TEL. 0493 3r9 •
~ www.dlr~ntitt.
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in vol ornaat klaar te staan: weer
een vem1ssing!
,
We staptne in en reden rich,ting ·
Vlierden. Bij de molen aa gekomen werden we door diverse
(on)echte familieleden ontvangen.
Toen vernamen we dat er een
huifkar onder weg was om ons
naar een bestemming te brengen.
De bestemming bleek de kerk in
Ommel te zijn. Om vervolgens
jawel allemaal in het zwart de
Heilige mis bij te wonen. Het was
een fijne mis. Na de dienst zijn we
weer in de huifkar gestapt niet
wetende waar naar toe. · Later ·
&.mmfaMe.!JJa~nu(Qfl ~~
bleek dat we naar de Reizende - - - - - - - - - - - - - -Man zijn geweest voor een gezamenlijke lunch. Daarna ~erd ik
(Dorus) meegenomen om die
middag zitting te nemen in de jury
Terwijl we nog enigszins aan het afkickeii, zijn van het skon
van Dancing with. the stars. Wat
proberen we het een en ander van onze bevindingen op papie
een geweldige dag!
zetten. Het was half oktober toen de telefoon ging... Jacqu
Zaterdags met carnaval gingen we
naar de Markt om aanwezig te zijn _ Er blijkt nó~ eer~er boerenbrulluft gevierc,I te zijn.1,gxacte gég~Schrama: "Willen jullie boerenbruidspaar 2007 worden?" Op
moment ov@rValt dat je toch. Daarom vroegen we om een
bij het overhandigen van de sleutel
vens zijn ydhtef'niet helemaa,~uidelijk. Een stronk boerenmoes
~nktijd en daarna hebben we een afspraak gemaakt voor de
aan alle prinsen. Zondags nan;i.en ·
vabr wie
uit de brand helpt (red. De Peelstrekel)
,
verdere besprekingen. Dat was op een zondagavond in de h
t. we deel aan de optocht in Deurne
,.
'
'
·
.
,•
Toen wê wisten wat het voor ons allemaal inhield (we
en toen brak de dag van: de böéren- ·"'· ~'·
·
.
., ' %
•
bruiloft aan.
·"
Orgarûsa e: Den lf!Stuif I ~nDeel/ KPJ/~ed
immer'S 3.1. ooit in de onechte familie gezeten) ging het alle
gebeuren. In de wetenschap dat we het drie maanden voor ns
Hockeyclyub
De trouwerij
moesten houden, (7.elfs onze kinderen wisten het pas een w
!2~911·
t ep 4fmeke Blü,ge,qwirtb
- 's Morgens kwam de (on)echte
voor de onthulling) gingen we de voorbereiding in...
1910 Ham even en Maüa tl.rinssen
familie bij ons bij elkaar om zich
1971 Geen boerenbruiloft
Zo moesten er verschillende din- Het Vervolg. Al lopende hoop n gereed te maken voor de bruiloft.
1972 Geen.boerenbruiloft
gen geregeld worden: o.a. fotore- we niet dat we iemand tegen z u- Onder het genot van een kop kofM
portage, kleding uitzoeken, mee- den komen. Veilig aangekorr n fie en een borrel was het een
J:~7'3 Peter Gevaert en Enny K~ops
zoeken naar kandidaten voor de via een zij-ingang naar binnen e- gezellige boel. Ook werden er
1974 Frank Donkers en Pirry van Nunen
onechte familie. Inmiddels was het loodst. Snel omgekleed en de al enkele cadeaus overhandigd.
1975 Mieke Wijnhoven en Jab v.d. Heijden
al november dus de elfde van de binnen. Daar wachtten ons
Daarna werden er enkele foto's
' Gerrie Guffens en Beppie Adriaan,s .
1976
elfde lag in het verschiet. Zoals warm onthaal me inks en re ts genomen om vervolgens in de
1977 Ad van Kessel en Marriet Heesmans
altijd gingen we amen naar de de woorden: Kei skon die twe !
optocht achter de blaaskapel Ger
prinsonthulling. Deze kee met Nou zo voelden wij het ook t n van Hois aan te sluiten. Zij begelei1978 Appie Lauwers en Hannie Hansen
een apart ge,·oel o
t je hoopt overstaan van het in grote ge e
den ons naar de Markt. Daar
1979 Hans :van Nunen en Marianne
dat het iema · ·e je kent. ou opgekomen publiek. Na voor e- mochten wij het startschot geven
1980 Joost Martens en Marian van de Heuvel
zoals ·
eet wa het prins Hein steld te zijn, en de onechte farni ·e voor het Strikkeldweilen.
1981 Jacky Belle,makers 'en Anja Hendriks
de: mooier kon het haast niet. zich aangesloten had, kon de te Daarna naar de feesttent gegaan
a de onthulling zijn we nog naar voorgelezen en ondertekend w r- waar de trouwerij plaatsvond.
1982 Anthony Knapen en Petra Bloemen
de Sleutel geweest om Hein en den. Daarna kon het feest losb - Maar voor het zover was werden
1983 Carl Berkers en Marjan van Helmond
Gerda te feliciteren. Daarna zijn sten, dat die avond bij ons th
er eerst een paar stukjes, waaron1984 Anja Koppens en Pieter Verbeek
wë näarlmis gegaan met de woor': ~ een vervolg kreeg, en door
der een van onze kinderen, voor1985 Geen boerenbruiloft
den: De carnaval kan dit jaar niet tot in de kleine uurtjes.
gedragen.
Organisatie: K.V.O. /Commissie Boerenbruiloft
er stuk!
Zo kwam het uiteindelijk tot het
Vrijgezellen avond
officiële gedeelte met het onderte1$)86 Dorus en Mina (Theo en Mien v.d. Boomen),
Yes!
De dag daarna werd er gekroo d. kenen en de overhandiging van de
W§ï' tfill~s èn.Netje (C9r en An.t9inet v.d Beek) .
4
Na hèt weèken
amen we met Vanaf dat moment hebben we o
ringen. De receptie volgde en daar1988 Drieka èn Teu~Teun eHfBennie \i,d. WeijeD
de commissie bijeen om door te twee weken laten verrassen. o na kon er nog doorgefeest worden.
geven wie we als kandidaten
r kwamen er veel leuke kaarten in De dag eindigde 's avonds om · 1989 Hannes en R.ika (Jan en Itek Knoops)
12,90 Rinus en Grada ÇRien en .Ger van Mierlo)
de onechte familie hadden. In een d bus vallen! Zondags naar · e 24.00 uur met de popverbranding
vrij kort tijdsbestek had de com- receptie van
rins. Het
s · op de Markt~ een dag om nooit
12~'1 Sjef ef#teehke ~Sjef en::r:f ny Kuijpê~)
missie de onechte famili bij zeer gezellig! Door de oned t
meer te vergeten!
1992 Dorus en Tonna (Theo en Tonny Aldenzee)
elkaar. Het was bijna december en familie werd ons gevraagd om
1993 Drieka en Cis (Frans en ~ek Ti1iekn)
er brak voor ons even een rustige
rije tijd die we hadden vrij te h - Bedankt!
.i,,~4
Ann~ en Peier (1'ie.t en A1feke B~nkers)
periode aan. Tot het moment dat den. ou dat was achteraf
Graag willen wij daarom iedereen
we ergens op bezoek kwamen en nodig. Zo stonden er op een do - bedanken die een steentje bij heeft
1995 KneeltJe en Thijs (Thijs e.q Corrie van Leeuwen)
er over carnaval gesproken werd. derdagavond tien mannen aan e gedragen aan het slagen van dit
1996 Ties en Sien CTies en Sien~ Verbaarschot)
Wie zou er dit jaar boerenbruid- deur met de vraag of ik (Do s) feest! Een speciaal dank gaat uit
G>mmissie
BoetenbruilQft
~ ~
*
~
spaar worden? Het zal wel iemand bereid was om me om te kled
naar de commissie, de (on)echte
1997
I<laas
en
Anna (Nico en Kus Schrafua)
uit de Walsberg zijn wc;tnt het gaat en met ze mee te gaan. Wat ·
familie, buurt, de Drumfanfare, de
1998 Frans en Mie (Frans en Ma.rij Bierings)
meestal op toerbeurt.
toen nog niet wist was dat e blaaskapellen, de carnavalsvereniWe dachten yes! Hier zoeken ze wederhelft hetzelfde overkwai 1, ging en al degenen die we verge1~9 :Waltgr'en, Lies (Walter en°ties Donk.ers)
het niet, we hadden immers al een maar dan in de gymzaal.
t
ten zijn. Bedankt!
2000 Kob'tls en Dientje (Jac en'oiny Megens)
prins in Vlier-Zuid. Het ging rich- bleek een ,·rijgezellenavond e Vanaf deze plaats willen w~ lj.et ·
2oq1 Dri}:ut en Marie (Henk e~ Mieke Aarts)
ting de feestdagen, ieuwjaar en ziJn. Die hebben we samen af
aanstaand boerenbruidspaar net
2Q02 G,é ·
-Ja9tje (,,Ger,en Jjmy Ac!lterberg) "~
toen ... de onthulling.
sloten bij de liederentafel in
zo veel plezier toewens~n .als \\tij
2003 Nardie en Miep ('Ron en hleidi Ossendrijver) ,
Potdeksel. Inmiddels was er
hebben onde1vonden.
' .
'
:fü
kaart binnengekomen van
Onthulling
Het was geweldig!
2004 Peer en·t .Armeke (Peter en Anny Matheij)
Zondag 28 januari. Om 15.00 gin- (on)echte familie met h t verz
Groetjes
•2005
Tinus
en Jans
(Martien
en Marianne de Wit)
~.
1fr: '.
;:,
fu{
,,
'
/·
gen we via het po tpaadje naar om zondags 's morgens om 8.
Dorus en Janneke ·
20Q6 Toon en Altje ('I'oon en ~da Berkers)
2007 Dorus en Janneke (Theo <1n Linders)

Boerenbruidspaar 2007
Dorus·en Janneke

BOERENBRUIDSPAREN

D00R DE JAREN HEEN "'
on5

,

.

!

@<

·~.

:i,;:

!lJftMt/ap 5 fdi'maJli
/-1./J(J lta't
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Kerkstraat 32b

natuursteen bv

5751 BH DEURNE

Maatwerk in:

0493-311677 .

•Graniet
•Marmer
• & Belgisch
Hardsteen

Swinkels Assurantiën

$winkels Makelaardij

Swinkels SNS Regiobank

• tussenpersoon voor binnen- en

•bemiddeling bij aan- en verkoop

Welke spaarvorm u ook kiest, u krijgt

buitenlandse verzekeringsmaat-

•bemiddeling bij huur en verhuur

altijd de beste condities en de hoogste

schappijen

·beheer

rente bij de Regiobank. Slapend rijk

•taxaties onroerende zaken

worden is geen kunst, met zo'n keur

keringspakketten voor particulieren

·onteigeningszaken

aan varianten van de Regiobank.

en bedrijven

•beleggingen

• doorlichting van bestaande verze-

·bemiddeling bij hypotheken

·projectontwikkeling

en continukredieten
•bemiddeling bij praktijkfinancieringen

Postbus 87

5753 SZ
DEURNE

Piet Mondrîaan$lraat Hl
5753 DJ Deurne

Telefoon (0493} 314253
Telefax (04~3) 313524

• bemiddeling bij persoonlijke leningen

•als NVA-lid onafhankelijk advies

-,-,..~-=Daalder 3

ASSURANTIËN+ MAKELAARDIJ

S750 AB Kerkstraat 17 Deurne Telefoon 0493 312468 Fax 0493 31014S

Europastraat 16 5751 AS Deurne Tel: 06·10256147

E"maH: robschm·itz@hotmaitcom

• Winkelinterieuren
• Projektmeubelen
• Exclusieve timmerwerken

0493-323232

Met carnaval doet
ook het varken weer mee•..
Veel plezier!

Voor ar uw vervoer
Gespecialiseerd in zieken- en rolstoelvervoer
Gecertificeerd met het Taxikeurmerk

TAXI GOTAX
0493-314000
Stadhoude,rsweg 1 5751 KE DEURNE

Gebr. Aldenzee
• Puinrecycling
•Sloopwerk
•Grondwerk
•loonwerk

-·

Deurne tel. 0493 - 313714
Op velden en wegen kom je Aldenzee tegen
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Professionals in pig flooring!

Nooyen Roosters BV
Fabriekstraat 8
5753 AH Deurne
tel.: 0493 - 31 68 60
fax: 0493 - 3110 07
www.nooyen.eu
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Door jack Keijsers, één van de
deelnemers
Dan gaat de telefoon: Ellen
Trienekens. De Peelstrekels
zijn voornemens een Dancing
with the stars te organiseren.
Dat schijnt een programma op
televisie te zijn, maar voor mij
in zijn geheel onbekend De
veteranen van S.V. Deurne
hebben al vele jaren een
vriendschappelijke relatie met
de Peelstrekels, vandaar het
verzoek voor een vertegenwoordiger van dit illustere
gezelschap.

Gemêleerd gettlschap
Op de eerste kennismaking blijkt
het gezelschap Stars wel heel
gemêleerd te zijn: van wethouder
Nicole Lemlijn tot Stefan Aspers
van Battle on the Beach. Paren
worden aan elkaar gekoppeld. Ik
heb de eer om met Ilonka te
mogen oefenen (in de goede zin
des woords, wel te verstaan) en
in februari te mogen dansen in
her Strikkeldome. Wat ons daar te
wachten zou staan, is een vraag
voor zowel de dansers als de
organisatie.

ampele overweging heb ik
oren om op het verzoek in te
gaan · t wetende wat mij en de
andere
idaten te wachten
stond. Het
·o december
zijn geweest.
Voor een eerste kennism
worden we uitgenodigd
Dansschool Manders, tot op
moment ook geheel onbekend
voor mij. Heel lang geleden heb
ik eens dansen geleerd bij de
oom van Twan van Doome in de
toenmalige Den Deel aan de
Kruisstraat.

Pluk de dag en hou 'm nat!

h the stars ·lO~''~
.
0' ~

leren ?ansen bij Jan van Doome.
De vnie dans wordt de tango.

Engelengeduld
Elke zaterdag is het feest. De
groep groeit naar elkaar en er
wordt fanatiek gewerkt om er iets
van te maken. Het blijkt dat een
aantal mensen het in de vmgers
heeft en er zijn houten Klazen,
zoals ondergetekende, die alle
zeilen moeten bijzetten om er iets
moois van te maken. Ilonka blijkt
niet alleen een talentvolle danser,
maar heeft ook engelengeduld
met mij. Toch voel ik, zie ik, vooruitgang. Regelmatig komt Prins
Hein II kijken op de vroege zaterdagmorgen, evenals de 0rganisatie bestaande uit Jos en Karin van
de Heijden, Ellen Trienekens en
Johan Keizers.

Engelse Wals & Tango

Begin januari beginnen we met
oefenen op de zaterdagmorgen
bij dansschool Manders, waar we
gastvrij worden ontvangen door
Miranda en R
d
rs en
hun enthousiaste dansers. Wat
·mogen we dansen: er zijn twee
verplichte dansen, of een Engelse
wals of een chachacha. En iedereen mag een vrije dan kiezen.

•

Gelanterfant
Met het naderen van de dag, 11
februari, in het Strikkeldome stijgt
de spanning voelbaar. Daags voor
de dag nog naar de gala-avond
van de Peelstrekels om 's zondagsmorgens wel heel vroeg wakker te
zijn. In plaats van naar de tent te
gaan en de organisatie te helpen
met het leggen van de vloer heb ik
wat rond huis gelanterfant.

Mîjn keuze is een Engelse wals op
de muziek van Somewhere
between van the Tumbleweeds,
waar ik tig jaar geleden op heb

Een lege tent... of toch niet?
We worden vroeg verwacht om
de kapper, visagiste, verzorgers
van de kleding de kans te geven
om van het bonte gezelschap één
geheel dansers te maken. Het is
half drie en het Strikkeldome is
nog bijna leeg. Plaats genoeg nog
op de dansvloer en er omheen.
We gaan achter de coulissen voor
een laatste inspectie. Er worden
foto's gemaakt door de jarige
Marius van Deursen. Dan volgt de
verrassing: als we achter de tent

.

,

titel: winnaar dancing with the
stars 2007.

door vanaf het podium de zaal
inkijken, zien we een bomvolle
tent, echt waar: afgeladen vol,
veel spandoeken voor juffrouw
Mîeke en cheerleaders voor Rinus
Pecht. Nicole doe(t) het. Kortom
de achterban heeft er ook iets
mooi van gemaakt. Het is een
hele crime om de dansvloer te
bereiken. Nu kunnen we laten
zien wat we geleerd hebben en of
het aanslaat bij jury en publiek.
De wedstrijd
Allereerst de verplichte dans. Ik
heb er een zwaar hoofd in. De
Engelse wals ging helemaal niet
bij de generale. En wat blijkt: het
loopt als een tierelier en de jury
beloont Ilonka en mij met de
meeste punten voor de verplichte
dans. Vol adrenaline komen we
terug achter de coulissen om een
andere outfit aan te trekken voor
. de vrije dans. Vol zelfvertrouwen
dansen Ilonka en ik de tango. De
tango, die tijdens het oefenen en
generale meer dan voortreffelijk
liep. En wat bleek: het liep voor
geen meter. Ik val dus met .vier
anderen af voor de finale. Toch
wel een beetje balen.

Finale
Vier paren gaan door naar de
finale: Rinus Pecht heeft er een
hele show van gemaakt, zoals hij
ook met de Peelland jumpers de
zaak kan enthousiasmeren. Hetty
Schutjes heeft met haar Frans een
prachtige Argentijnse tango in
elkaar gezet. Inge Albers, dochter
van Prins Hein en Prinses Gerda,
is eveneens goed op dreef. Stefan
Aspers blijkt naast een voortreffelijk voetballer van Deurne 4 ook
op de dansvloer uit de voeten te
kunnen. Vier finalisten, die elkaar
bestrijden voor de prestigieuze

Publiek is de baas
De dansliefhebbers zijn het met
elkaar eens: Hetty Schutjes en
haar Frans zijn de beste dansers,
maar wat beslist het publiek?
Rinus Pecht blijkt zijn huiswerk
goed gemaakt te hebben en heeft
een grotere achterban en wordt
winnaar van de wedstrijd in 2007.
En dat is de charme van deze
wedstrijd: het publiek bepaald
tenslotte wie de winnaar is.

Sentimenten tellen niet. Na afloop
is er een afterparty en een gezamenlijk etentje. Het was een ervaring om nooit te vergeten. Ik kan
iedereen adviseren om mee te
doen als je gevraagd wordt.

Bedankt
Een bedankje is er natuurlijk voor
het initiatief en organisatie van de
Peelstrekels. En natuurlijk is er
gigantische compliment voor
Dansschool Manders, met Roland
en Miranda Denkers, Roel en
Ilonka voor het mee organiseren
en natuurlijk alle dansers die veel
vrije tijd over hadden om een aantal onervaren dansers zover te
krijgen dat ze voor 700 toeschouwers durven en kunnen optreden.
. Namens de deelnemers van 2007,
Stefan Aspers, Jochem Aarts,
Rinus Pecht, Nicole Lemlijn, Hetty
Schutjes, Inge Albers en Mîeke
Engelbertink wil iedereen bedanken die dit festijn heeft mede
mogelijk gemaakt.

Tot 27 januari 2008 in het
Strikkeldome.

Voorverkoopinformatie Klot emul, Gala-avond & Lustige Schlagerfreunde
Klotgemul & Gala Voorverkoop 5 januari in hotel brasserie Plein Vijf
Leden club van 1 00: 10.00 uur / Klotgemul € 5,- / Gala-avond € 12,50
Vrije verkoop: 11.30 uur / Klotgemul € 10,- / Gala-avond € 15,-

.

,

Vo orverkoop Lustige Schlagerfreunde vanaf 5 januari bij VVV Deurne
Kaartjes Lustig e Schl agerfreunde kosten in de voorverkoop € 8,-, aan de dag kassa€ 10,0ok zijn de kaartjes van Klotgemul en Gala te koop tegen de vrije verkoopprijzen

Voorverkoopinformatie Klot emul, Gala-avond & Lustige Schlagerfreunde
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TopTeak Deurne NEDERLAND

St. Jozefstraat 26 Deume
Openingstijden: Ma. t.m vr. 10.00. 21.00 uur
Za. 10.00 • 17.00 uur
Tel.: 0493·316321 / www.topteak.nl
TopTeakWijnegem BELGIË
Vosveld 11 H Wijnegem

~ftfL{g~ UIT VOORMAD

tl.fi\11@/iiDAIM

&PRIJZEN
-_F-ili~C!I België iedere
.i::~J_
ondag open!
'Jf: ;,,,,.""" },-

IBllWE COi. ECTI& 1 BINNEN
IC1 ASSIEIC, Il DERN EN DESIGN

w~w@ll@l 'Û 'Û [J[) WfJjJIJD@®@fJiJîJ

'fl@lla8

Teaktafels -20%
Teakstoelen 69,-

@~~ 'Û ~ @®

Openingsuren: di. t/m zat. van 10 - 18u.
Zondag van 10 - 18u. Maandag gesloten
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Service Centrum
Vinken
Schade-reparatie - onderhoud

· Niet merkgebonden reparatiebedriif,
ook voor uw trailer
Ommelsveld 17 0493-696155
Makkelijk bereikbaar:
A67 Eindhoven/Venlo
500 meter vanaf afslag Asten

P. Achten
Transmissieservice
Polyester omsnoeringssystemen
Polyester ladingvastzetsystemen
Stuwkussens

Voltstraat 24
5753 RL Deurne

Tel. 0493 - 31 09 51
Fax 0493 - 32 24 77

Anti-slipmatten
Op zoek naar een babykamer, kinderwagen,
kleding of een kraamcadeautie groot of klein,

es

Span banden

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

dan moet u bij

Pebbles zijn.

Molenlaan 1a, 0493-354740

bab1spectaa1zaa1<

KOPPENS - V.D. BROEK
TIMMERBEDRIJF
uEej"uFrans, kaande gij
uu" Nou, en of!"

't moake?"

TIMMERBEDRIJF KOPPENS - V.D. BROEK
DUKAAT 19 - 5751 PW DEURNE
Tel.: 0493-351474 / 06-54375909 Fax: 0493-351457 E-MAILlnfo@Koppensvdbroek.nl

Gr:oencentrum

Clarinet

)

f

Wilbert Knijnonburg

Hanenbergweg 4a
5753 RC DEURNE
Tef. 0493 322088
06 20136561

'

VOOR AL UW TUINPLANTEN

.

,_ Stifti~ nss"traat 20 •
*"tel~ 0493 - 312638

TESSA. VAJ:-.J BAARS, ke.,.r.slager
Deurne
-. it'

1.1.e.~-llEag.er!Ji.nllllirl!'Zi'lllm:Elalailmir.il!ll!IE--__J

~ yvvvvv~~:arsd -.ui
:~-

Timmerbedrijf Claassen
Ringoven 3 • 5753 AT Deurne
Tel. 0493-316220 • Fax 0493-320449
timmerbedrijfclaassen@chello.nl
www.timmerbedrijfclaassen.nl
.38

A l s •t e>m
smaak gaat
is e r m a a r ééTJ
TJ<.1mmer '"I

Masta
Sporttrofeeén
Carnavalsmedaill.es
Vtinen
Erelinten
Tin-artikel.en
Relatiegeschenken
en aUe graveerwerken
Leembaan 56
T. 0493-316051
5753 CV DEURNE F. 0493-321531
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genieten en kunt u nog een keer
van deze acht kanjers.

De dansmarietjes hebben een
fantastische carnavalstijd achter de rug. En als u dit leest zitten -re alweer midden in de volgende
carnavalsperiode.
Carnaval 2007 was gewoon
een groot feest voor de dansmarietjes. We mochten twee
nieuwe dansmarietjes verwelkomen: Rianne van der
Heijden en Danique TiJborghs.

Bruid Anne-Mijke
Voor de dames zelf was er maar
een korte rustperiode na carnaval, want er moest voor de
zomervakantie nóg vlug even
een nieuwe dans ingestudeerd
worden. Anne-Mijke, de trainster
van de dansmarietjes, ging namelijk trouwen met haar Tom, en
dus wilden de dansmarietjes hen
verrassen met een, door henzelf
gemaakte, dans. De meiden hebben zelf de pasjes bedacht en
met een beetje hulp van de
begeleiding is er een mooie nieuwe dans uit voortgekomen.
Anne-Mijke was zeer zeker verrast hierdoor. Supergoed gedaan
dames. Onze complimenten. Wij
wensen Anne-Mijke en Tom heel
veel geluk toe samen.

Voor prins Hein en prinses
Gerda en vooral voor hun dochter Inge, was het een beetje
thuiskomen bij de dansmarietjes,
omdat Inge zelf ook een dansmarietje van de Peelstrekels is
geweest. Prins Hein en prinses
Gerda kwamen dan ook elke
dag even een praatje maken met
onze meiden, die door Hein
ook steevast Meen Durskes werden genoemd.
Een aaneenschakeling van

Het was weer een aaneenschakeling van gezellige, leuke en knallende activiteiten. De eerste keer
de nieuwe dans laten zien tijdens
de onthulling van de nieuwe
prins op de markt. Altijd spannend. Hoe zal het gaan, hoe
wordt de dans ontvangen? En
dan het grote moment, wie is die
nieuwe prins?
De vaste activiteiten daarna zoals
Klotgemul, Gala-avond, de

Sloffefist
Carnaval heeft het in zich om
mensen te belonen voor hun
verdiensten voor de Peelstrekels. Zo kennen we de o.a
Ere-strekel, De Strekel van het
jaar, Den Biels, de Wethouder
van Carna-vals7.aken, De Erehosbengel, Den Opsteker, De
Vetleren Medaille etc. Daar
komt er nog eentje bij namelijk
De Ere-slof, uit te reiken op het
Sloffefist. Op het eerste
Sloffefist is Beits Vogel gekoun
als eerste Ereslof.
Hoe is er dat gekomen, dat
loffefist? Zo vraagt u zich wellicht af. We leggen het u uit.
De gehele gang van zaken met
de tent kost nogal wat energie in
werkzaàmheden van ons allen.
Dit is nog los van de opbouw en
het afbreken. Dit is alleen het
exploiteren van de tent en het
regelen, opruimen en inrichten
zoals poetsen van de zaal na elke
happening, het weer uit- en
inruimen met roeien, het poetsen van de toiletten enz.

Linksboven, dan met d klok mee: Rianne van ·der Heijden, Julia Munsters, Naomi Verbaarschot,
Danique Tilborghs, Kirsti Aarts, Anouk van Deursen, Joyce Trienekens
recepties van andere pr' en uit
Deurne met voor het ee st een
bezoek aan de receptie an de
prins van Helenaveen, · at de
dansmarietjes heel erg leu
den. De receptie van pr·
waarbij nog een keertj extra
gedanst mocht worden.' Want
daar gaat het uiteindelij toch
om!
1

1

Pijnlijke voeten
Aan het eind van carnav 1 heeft
menigeen
pijnlijke
oetjes.
Waaraan hij of zij het lie st een
slof zou willen steken.
is op
Aswoensdag het haring ·chillen
vervangen door een vrij
avond en rijpte het idee
deze avond de eresloffe
reiken. Nu wilde men ook:
maar met sloffen aan ko n zetten. Men wilde daar ook : mand
1
mee eren die speciaal v r deze
avond zijn of haar zere vo tjes in
de "Ereslof' mocht steken!

Heilights
En dan de carnavalsdagen zelf.
Met een glaasje kinderchampagne om carnaval 2007 feestelijk
mee te beginnen. Met als hoogtepunt op carnavalszaterdag het
meedoen aan de Heilight-parade
bij de Heikneuters. Met de eigen
optocht op carnavalszondag,
samen met de prins en prinses op
de carnavalswagen: daar doe je

het allemaal voor! En na een
dagje rust op maandag zijn we
dan alweer bij de laatste carnavalsdag aanbeland. Gelukkig
hoefden we dit jaar geen afscheid
te nemen van een dansmarietje.
Tijdens de carnavalsdagen van
2008 ziet u alle acht de dames
weer in dezelfde samenstelling
terug. Dan kunnen zij nog een
keer samen van alle activiteiten

Inmiddels is er .alweer een nieuwe dans ingestudeerd, ditmaal
weer gewoon aangeleerd door
Anne-Mijke. De dansmarietjes
hopen deze vaak voor u te
mogen dansen tijdens de carnavalsdagen van 2008. Zij zullen er
in ieder geval weer volop van
gaan genieten.
Wij wensen iedereen een heel
fijne carnaval 2008 toe, nameru;
alle dansmarietjes, Anne-Mijke,
Rian en Jacqueline.

Van achter de bar
Door Noud Verbaarschot
Carnaval 2007 is alweer een
tijd geleden als ik na zit te
denken over een stukje voor
de carnavalskrant
2008.
Herinneringen, mooie, hele
mooie en ook wel wat aandachtpuntjes passeren de
revue. Wat moet ik opschrijven? Het valt niet mee.

alle activiteiten zijn weer lovend
geweest. En iedereen is enthousias~ over de tent; mensen praten
daar nu nog over: laagdrempelig
en voor iedereen toegankelijk.

Eens maar nooit meer...
Na een eerste jaar tent te hebben
gedraaid, denk je, dat doen we
dus niet meer. Er gaat zo veel tijd
en energie in zitten, maar als je
voor het tweede jaar tent weer
Namens Rita mag ik wel zeggen gevraagd wordt om de zorg voor
dat we dit jaar een hele goede de horeca op je te nemen, kun je
Simpele criteria
i
De criteria zijn simpel: M ·
carnaval hebben gehad, zowel eigenlijk niet weigeren. Zeker
in ieder geval zich op een
als het horecagedeelte van de niet als je een heel fijn team van
tent als de club De Peelstrekels, mensen om je heen kunt verzare manier voor de club
ingezet t.a.v. het poer& n en want we doen het allemaal melen en je praktisch alle vrij-·
vegen. We denken dan v ral aan samen. Onze dank aan iedereen heid hebt de zaken op een prohet doen van eigelijk d meest die heeft meegeholpen; mensen fessionele manier aan te pakken.
1
vervelende werkzaamhed zoals uit de club maar ook mensen · Natuurlijk gaan er ook wel eens
poetsen van toiletten enz Deze van buiten de club hebben die wat dingetjes niet zoals je ze
werkzaàmheden moeten
ook ons fantastisch hebben geassi- gepland hebt, maar daar kun je
nog gedaan worden op tij
steerd. Zonder die hulp en steun over praten en die ervaringen
dat iedereen naar huis
zou het niet gelukt zijn weer zo'n
s'morgens het kunststuk an het · mooi carnaval op te zetten voor
het Deurnes volk. De reacties op
op een oor liggen beoefen n.

neem je weer mee naar een volgende keer. Je doet het allemaal
voor het publiek dat in grote
getale weer naar de tent is gekomen.
Nogmaals, bedankt!
Ik kan nu een heel lang verhaal
gaan houden, maar er moet
plaats in de krant over blijven
voor nog meer dankwoordjes en
het nodige gezever en gezwets.
Ik sluit af met een heel hartelijk
bedankt aan eenieder die ons zo
fijn heeft geholpen, of het nu de
jongens zijn die de glazen ophalen, mee spoelen, de meiden en
jongens die mee staan te tappen,
de obers, de sponsors, en vooral
de Deurnese mensen die ons zo
talrijk komen opzoeken.
BEDANKT ALLEMAAL! Ik zeg
graag tot volgend jaar.

TENTNUMMER
Tijdens
activiteiten in
de Strikkeldome
is het centrale
nummer

06-30757499
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Onte semÇe, uw zekerlteid ·

vaar pers1111 s111e

· televisie • video • audio • computer en randapparatuur • telefonie
·. ·
. Knippen, stansen (grote en kleine
sèries), iassen en nu ook inzetten en
hardén bij Plaatwerken Deurne.

koelen

vriezen

··. huishoudelektro <$ keukenîrbouwapparatuur eigen service-dienst
Telefoon 077 - 4661357
Fax
071 - 4663060
www.jehabe:nl

'iDorp5sttÎiat'5

Dr. Hub van Doorneweg 40h,
0493-354164.
lnfo@plaatwerkendeurne.nl

TENTNUMMER
Tijdens activiteiten in
de Strikkeldome is
het centrale nummer

satelliet ontvangst • wassen • drogen

5158 A.~)>Neerkant

APK
'=" Reparatie & onderhoud · ·
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06-30757 499

oodeLeeu
MOLENSTRAAT 31 DEURNE
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KEUKENCENTRUt BERKE RS
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

'

www. BONNET
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Café/Restaurant Stationszicht op' zaterdag 17 februari 2007.
Zoals elk jaar op earnavalszaterdàg was net een gezellig~ drukte·
in de residentie van De Zultkoppen waar ook de PR/CIE op
. ~ uitnodiging aanwezig was om de uitreiking van Q
;N BIELS 2007
™bij te wonen. Gezien ons drukke programma in de Peelstrikkeltent
was het wel raar dat, in tegenstelling tot andere zaterdagen,
'" de voltallige PRICIE àanwezig was bij)ozefen Gon.
Als gewoonlijk hadden mijn kompanen van de PRICIE,
onze. Nötjes en ikzelf mij achter in bet et<!~lissement opgesteld
met een drankje, in afwachting van wat er ging gebeuren. .
Onze gedachten en uitdossing waren grotendeels al bij tiet door
de PRIGIE georganiseerde Mombakkesfis'f'in de Pèelstrikkeltent.
Zou alles daar wel goed verlopen?
Maar het ~ing zoals het gewoonlijk gaat, waar het gezellig is
· wórden je zorgen minder""" ;.;,

Zater dag, 2 februari 2008 reiken De Zultkoppen hoo on
scheiding D'n Biels 2008 uit. Dit gebeurt dan voor de 5e
keer. D'n Biels geeft de binding aan tussen De Zultkop '. n ,
Hotel Stationszicht en het spoor. Bij een symbolisch rtaling kan worden gedacht ondersteunen, dragen van las n,
onderdeel van een netwerk of het gaan in verschillende r · htingen. Belangrijk voor verdere ontplooiing en niet te ve geten het maatschappelijk-economisch functioneren. Ook
ruimte voor een "dwarsligger".
Deze symbolische betekenis en een aantal ,-a tgestelde voo
den zijn voor De Zultkoppen van belang YOOr de keuze aan ie
deze onderscheiding wordt toegekend. Het wonen binnen : de
grenzen van de gemeente Deurne i · daarbij uitgangsp nt.
Traditiegetrouw vindt deze uitreiking plaat· l)p Carnavalszater ag
t.u en 21.30 en 22.00 uur in de Re idencie van De Zultkop én,
Hotel Stationszicht. Cor Brüggem>.1rth. D'n Bid 2007, .reikt de . Se
Biels uit. Bij de uitreiking zijn ( )( >k aanv. ezig De Prins van De
Pcelstrekels en zijn gevolg. Het muzikale gedeelte is in han !en
.m het VTO en Meziekmoakerij Bloa t Um Op.

Toen kwam Adrie van Hal, D'N BIELS 2006 aan het woord.
Na een poos kreeg ik een vaag vermoeden, maar hoe verder
de doopceel werd gelicht kreeg ik echt de kriebels.
Voor mij? D'N BIELS 2007?
. D'N BIELS 2007. Een gewichtige onderscheiding! "

1

Dank aan De Zultkoppen voor de uitverkiezing.
Dank aan De Zultkoppen en alle aanwezigen voor de spontane
felicitaties, ook namens mijn ·vrouw.

LET OP!

Hij D'N BIELS 2007 zal met verve meegetorst worden!

Op Carnavalsdinsdag worden vanal 12 00 uur de u·aditionele kJJ nlenmik, roggebrood met zult en hancnbillen ~eserveerd. De l(J( nlenmik wordt aangesneden door D n Biel 2U08 en de Prins · an
her Peelstrekelrijk.

N"ogmaals heel veel dank en tot ziens met Carnaval 2008.

DE PEELSTREKEL CONSUMPTIEMUNTEN VOOR
DE STRIKKELDOME ZIJN
NA CARNAVAL 2008 NIET
MEER GELDIG.
LEVER ZE TIJDIG IN OF
MAAK ZEOP.

Cor Brüggenwirth

1
1

\\~ · u

deze activiteiten eens meem::ikt:n. zorg dan dat u er 's za erda om ca. 21.00 uur bent Op Cam~I\ alsdinsdag, 5 februari 2 08'
ben· 1 vanaf 11.30 uur van hanc welkom .. Op Carnavalsdin lag
i het muzikale gedeelte ook weer in de enrouwde handen an
hel TO en Meziekmoakerij Bloa t Um Op.
Tot heide of een van deze dagen.
De Zultkoppen

Ere-lijst D'N BIELS
1994:
Cor van Laarhoven, Deurne St.
Jozefparochie (t 2007)
1995:
Martien van den Broek,
Deurne-Centrum
1996:
Jo Verheijen, Deurne-Centrum
1997:
Jan Liebreks, Liessel

es DE PEELSTREKELS

IN M MORIAM Î>'N BIELS.1994 (de allereerste)
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COR VAN LAARHOVEN

D'n Biel i: door De Zultkoppen in het leven. geroepen na de viering van hun 11-jarig bestaan. Om aan die eerste uitreiking de
nodige beken !heid aan geven, we.(d Cor, die toetn wethouder eµ loco-burgemeester was, gevi:aagd de uitreiking te doen. Zoals
Cor \\ .1 • altijd \el in vo r iets carnavalesks, wilde hij dit graag. Vanzelfsptekend wilde Cor öok de nodigé informatie over het hoe,
v.at en aarom Fn natu: dijk wilde hij graag weteµ aan wie.D'n Biels zou worden uitgei·eikt. Dat)1ijzelf hêtJij(ei)dend vqorwerp
zou ' ord .!11. \\er 1 natuurlijk verzwegen. Op het moment dat Cor de eerste Biels bekend zou maken, had hij uit een enveloppe een
blanco hmJi ge11.1ald e konden De Zultkoppen bekend maken dat Cor van Laarhoyen de eerste Biels was: D'n Biels 1994.

19~8:

Geerd Jansen, Deurne-Centrum
1999:
Jan Maas, Neerkant
2000:
Jan Lichteveld, Deurne-Centrum
2001:
Martien Keunen, Deurne-Centrum
2002:
Adje Stevens - van lrsel,
Deurne-Centrum
2003:
Geurt van Esseveldt, Helenaveen
2004:
Gerard Daandels, Deurne-Centrum
2005:
Teun Mutsaers Deurne-Centrum
2006:
Adrie van Hal, Deurne-Centrum

Cor t nd <.'\en 1x:rplex,
scheiding m 1 rL· gcdra
De Do l le ·I . De l f
gemeen: hap en dl "P

naar kon het ook waarderen dat hij op een originelemanier in het pak was gedaan. Hij heeft deze onderen en was hierop ook trots. Niet alleen De Zultkoppén, maar ook veel Deurnenaren, waaronder natü'urlijk
ikneuters en De Peelstrekels denken met respect terug aan een man die zich heeft ingespannen voor de
Jjn eigeQ; wijze heeft gedaan. Seriell.$, maar ook vaak 1net een kwinkslag. Hij wist Wat Carnavalvieren was.

Cor, D n Bie 199- . d n rste bedankt!
De Zuil opprn

Carnaval 2007 bij De Zultkoppen.

1

Nieuw lid ~e . Zultkoppen

1

1

i
11ekers za l het
zin dat tot ] De
Zultkop n 1 t iegetreden, de
heer Gt:rn ~ (,u e . Binnefli het
carnaval m Deurne .entrum l de
naam Gu en:; ruet < nbekend De
vader \·an Gerrie jef Gu( ns,
was jarenlan een an de b eg1
beelden ' an De Pt:elstrekel . In
De Viers1 nv. D. ·ka Gufens
zeker ge ~n onbe heeft en ·ele jaren
Venray
\ errutl
oor het
Deumt: · Oo - in \enray, bi De
Piëlhaa . heeft Gcme zijn c~ navalsspor ·n \ rdiend In De . m e
viert hit
hel l n · de no ige
triomfen. I l
nlanl!. in l. de
Deurnese 1 rod · Bab., in.

Onze

t

1

Inmiddels traditioneel werd door
De Zultkoppen op carnavalszaterdag D'n Biels uitgereikt. Adrie
van Hal (D'n Biels 2006) viel de
eer te beurt deze uitreiking
gestalte te geven. In een volle
Residentie, Hotel Stationszicht,
bleek D'n Biels 2007 bestemd te
zijn voor Cor Brüggenwirth. Cor
is binnen het carnavalsgebeuren
in Deurne geen onbekende. Vele
jaren schreef hij de certificaten
voor de prijswinnaars van de
optocht. De bulls van de sleutelo-

verdracht voor de prinsen van de
Deurnese prinsdommen . Aan
deze krant, De Peelstrekel, verleende en verleent hij zijn diensten. Van meet af aan is hij ook
lid van de PRCIE van De
Peelstrekels. Niet alleen in het
carnavalsgebeuren staat hij . zijn
mannetje. Ook tafeltennisvereniging Deurne, de hockeyclub en
het ROC Ter Aa maken of hebben
dankbaar gebruik gemaakt van
zijn diensten. Maar ook in de persoonlijke contacten deed nie-

mand tevergeefs een beroep op
Cors' kennis en kunde. Kortom
naar de mening va n De
Zultkoppen een waardig drager
van D'n Biels.
De nog grotere traditie van· het
halen en eten. van de Krehtenmik op carnavalsdinsdàg brengt
vele· carnavalsvierders naar ·de
Residentie. De krentenmik, opgehaald bij Gebackerij Jacobs, werd
rond 12.00 uur binnengebracht
door enkele dames van De
Zultkoppen. Na het voorlezen
van het gedicht, door Mien van
Goch, werd de mik aangesneden
door D'n Biels 2007, Cor
Brüggenwirth, en Prins Hein II
van De Peelstrekels. Daarnaast
was er de bekende zult, van
Slagerij van Goch, met roggebrood en hanenbillen.
Vanzelfsprekend waren daarbij
vele Bielzen, De Peelstrekels en
· andere genodigden aanwezig.
De muziek werd bij beide activiteiten verzorgd door het Vrije
Tijds Orkest (Deurne) VTO en
Meziekmoakerij Bloast Urn Op.
Al met al twee gezellige carnavalsactiviteiten bij Gon en Jozef
aan het station.
41

De Pee/strekel 2008, een uitgave van De Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL

42

•

Pluk de dag en hou 'm nat!

De Pee/strekel 2008, een uitgave van Die Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL

CLUB VAN 10

•

Pluk de dag en hou 'm nat!
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doorw de jaren heen
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De Peelstrekels organiseren, zoals u in deze krant kunt vastst llen,
tal van activiteiten rond de carnaval. Iedereen denkt dan a n de
optocht en de feesten voor en tijdens de carnaval, ma ' De
Peelstrekels doen veel meer.
1
1

Waarom alleen genieten van de oude dag? (Adriaan Kokx)
Het antwoord op deze vraag is niet alleen moeilijk, maar ook
afhankelijk van hoe je in het leven staat. Op welke manier het
leven je doen en laten heeft beïnvloed. Voor iedereen is dat verschillend en persoonlijk ervaart men de zwaarte daarvan. Het
betekent ook, dat aan "het genieten van" door iedereen op zijn
eigen wijze vorm en invulling wordt gegeven.

Zo maken zij carnavalsactiviteiten rvogelijk VOQf m~en di . normaal niets van de carnaval' zouäen merken, zoáls zieken, bej · rden
en gehandicapten. En ik denk dat iedereen in Deurne, of j '. nou
wel of geen carnaval viert, dat bijzonder in onze iCarnavalSV' reniging waardeeJt. Zij vierel), niet alleen hun eigen' feestje, maa' :zor1
gen ervoor dat iedereen ate ~t wil iets van
avalsfee kan
proeven, Dat daaraan de ff' îe kosten Yerbo
ijn is dui . elijk.
1

rirt '

100~nt

1

Kijk maar om je heen. Je neemt het alledaagse waar en · je
(ver)oordeelt, je neemt zelf wel of geen initiatief, je stimuleert of
juist niet. Velen kunnen niet zonder hektiek, maar er zijn er ook
die de rust zelve zijn. Sommigen zijn wisselvallig. Vaak hoor je:
Als ik maar met werken kan ophouden, dan gaan we zus of dan
gaan we zo. Prima, maar"."""." soms komt dat niet uit. Dan is
het genieten niet meer mogelijk.

Hnanc~

De Club van
zich in de carnavalsverenig
el te
ondersteunen. Ieder jaar weer brengt een grote groep mense een
mooi bedrag bij elkaar, waarmee het mogelijk wordt gemaa t dat
De Peelstrekels hun activiteiten kunnen uitvoeren. Graag wil ik al
deze mensen bedanken. Zij denken met de carnaval niet 'Heen
aan hun eigen plezier, maar gunnen ook anderen dat zij in h~ carnavalsfeest delen.
i

Volgens mij, en u hoeft het er niet mee eens te zijn, zijn er in het
leven altijd wel momenten waar je van kunt en naar mijn mening
ook van moet genieten. Om wat alledaagse dingen te noemen:
een verjaardag van jezelf, gezin, familie, vrienden of bekenden;
jaarlijks terugkerende feestdagen (voor elk wat wils); jaarlijkse festiviteiten binnen je buurt, (kerk)dorp, plaats, club. Kortom genoeg
voorhanden. Voor mijn gevoel, hoort daar ook Carnaval bij. Laten
we elk uur, elke dag, elke maand, jaar en ga zo maar door genieten van alles, waar we kunnen. Toegegeven er zijn ook momenten waarop we niet kunnen genieten. We maken dan een tegenslag in ons leven mee. Veelal zijn dat treurige aangelegenheden
iri je eigen nabijheid. Dan kunnen we niet genieten: integendeel.

Vanaf deze plaats wens ik u een geweldig carnavalsfeest toe
Michiel Dankers,
•
voorzitter Club van 100.
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LID WORDEN van de Club van
1

Wellicht is het voor u, of uw onderneming iets om lid, Begu ' tiger,
Ere-begunstiger ofSpon-sor te war-den.Als u lid wordt van de Club
van 100, ontvangtu, na betaling van€ 20,- (of méér), een ' asje
waarmee u zowel voor het Klotgemul als Gala 2 kaartjes me korting kunt kopen in de voorverkoop.

:··~

2005 Praxis
2006 v.d. Weijer
wHorsetrailers
•tHpezen B.V. *

Er is ook een mogelijkheid om Begunstiger ( € 60, --), dan w Erebegunstiger (€ 120,--) te worden. U ont-vangt dan 2 respecti , elijk
4 pasjes (t.b.v. 4 dan wel 8 plaatsbewijzen).
Zoals u op deze pagina kunt zien worden begunstigers, ten ij zij
dat niet wensen, opgenomen in een lijst van Begunstigers in deze
krant. Ere-begunstigers worden prominenter vermeld.

Wat is: Oude dag? Ik weet het niet. Het gezegde is er niet voor
niets: Je bent zo oud, als je je voelt. Geniet van elke dag dat je
leeft en wacht niet op je "oude dag", want dan kan het te laat zijn.
Geniet er in ieder geval als het kan en stel het niet uit. Van uitstel
komt afstel en dan is het te laat.

ERE,..BEGUNSTIGERS
Elektro Jos Vogels 8. V.
Fa. Halenson
Hr. J.J.A. Hohmann
8akl<eiij Niêo 3aëóbs 8. v.
, Hr. G.L.H.M. Jansen 8r. H. T.H.M. van Osch

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

Voorts wordt aan bedrijven de mogelijkheid geboden om Spo . or te
worden(€ 250,--). De voorwaarden en voorrechten kunt u bevragen bij Michiel Dankers, Twan van Doorne, Ton Aarts en M. rian
Brood.
1

La.ten op die manier Carnavai' 2008 ingaan en ik weet zeker dat
we er geen spijt van krijgen.
Wacht niet en geniet ervan.
Vasteloavend saame!
JOCUS

Deurnese kledingontwerper opent zaak

BEGUNSTIGERS

SPONSORS CLUB VAN 100 IN 200
Louis Aldenzee Montage
Brood & Van Ewijk LTB Adviseurs en Accountan
Van der Burgt Bouw B.V.
Dima SMT Systems NL B.V.
Goorts en Coppens Advocaten
Van den Heuvel Afbouwgroep B.V.
Bouwcénter Van Hoppe
Aannemersbedrijf Kusters Deurne B.V.
Leverdo Beheer B.V.
Manders van Doorne Bouwbedrijf
Van Rijssel ~ode
Van de Wal Bouwmaterialen B.V.
•

• •••

Eer voor kiekjesschietende
Heikneuter
DEURNE - Zondagmiddag na
afloop van de optocht in
Deurne liep paparazzifotograaf Joop Goossens (uit de
Hei) langs het HEiiig Hart
beeld aan de Kruisstraat. Hij
trof een kunstzinnig versierd
beeld aan en schoot een plaatje dat hij vervolgens stuurde
naar onze collega's van het
Eindhovens Dagblad (voortaan ED) De foto kwam in de
krant en Joop, in het dagelijks
leven voorzitter van de
Deurnese veteranen, is niet
meer weg te slaan uit de talkshows die - dat dan weer wel
- achter de decoder zitten. De
foto draagt als ondertitel: restanten van een losbandig
levert.
Bron: Management ]G

Hr. M.G.J. Arons
Hr. H.H. Rekkers
Keès en Marian Brood
Bloemencentrum
van
g;
Deursen
Hr; H.J.M.~ van Doorne
Hr. M.L.H.M. van
Doorne/Vado Beheer B.V.
Familie Eltink
Hr. C.T.J.E. van Goch

1

De Deurnese couturier Rick Blote heeft in de
Deurnese koopgoot een kledingwinkel voor nudisten geopend. Aan de rekken hangt niets en ook zult
u vergeefs zoeken naar het gordijn voor de pashokjes. Och, het heeft allemaal niets om het lijf, aldus de
couturier.

edingmagazijn
Lic tevèld-van Deursen
Hr. G.J.P.M. Lutters
Hr. J.G. Megens
Van de Mortel Lederwaren
Pullshaw Party Service B.V.
Hr. M.G.A. Philips
m. van de 'Poel "
SI} , eclamestuclio e:v.
Erven' Hr. J.W.A.M. Swinkels
Terbeek Deurne B.V~
Johàn en Elly Verhaegh
Glas- en Schilderwerken
Verheijen B.V.
l<ees en Tiny Weerts
· · en Jan Welten
K.H. Weerts
'
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·

v.d ... Putten ..
Uw verjaardag of':fees't

zond~;::.;~~~~t het
v.d. Putten bezorgen

ONDERHOUD

.

· Langstraat 142 {langs de weg Deurne Venray} ·
5754 PB DEURNE
Tel. 0493 323133 ·

Informeer nu alvast naar de
mogelijkheden voor Ul-V

Feest
Voor In.:ro: www.cateringvdputten .t1il
Tel: 0493 312558

.

Site: www.delinden.com -

__

Mlfllezenveg 2. Deurne
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WW1ftf•.burgtbo.uw.nl· ·:;·; "
HENDRIK MESDAGSTRAAT 6 DEURNE TEL. 0493 ~ 315050

Inkt ·Toner •Papier • cartridges • Sieraden

• reclamefotografie
• fotografie voor industrie
• productfotografie
•reportage
• digitale fotobewerkingen

,~ lnkl·Dàtroon leeg 11

.Q

Tramstraat 22, 5751 JK DERNE Ton.Hartjens@planet.ni
T. 0493-313643 / 06-53581972 F. 0493-320446

rerkstlaat 5
5751' BG DEURNE

Tel: 0493"354919

Levering _en montage van:

Merkiratronen • fotopapier • Primerlint • Horloges

----------

1/'U'ie 'U'1t'1t& S6J:::.ö'1t

Il

Bakkerij van Ham
Markt 11 Deurne
0493-314498
info@bakkerijvanham.nl

9&6J:::.'1t1Pl& 6J:::.tJPI ,

- geïsoleerde garage- & bedrijfsdeuren
- deuraandrijvingen
- branddeuren
- snelloopdeuren
- enz ..... .

GARAGE- & BEDRIJFSDEUREN
Marc Aldenzee
Vlierdenseweg 160
5756 AC Vlierden-Deurne

Tel.: 0493 - 314355
Fax: 0493 - 320943
Auto: 06 - 53656544

ELLE-GIANT-RIDLEY-LOEKI
RUIME COLLECTIE VAN TRENOY FIETSEN
ZOWEL ELEKTRISCHE FIETSEN,
MOUNTAINBIKES ALS RACE-FIETSEN

WAVE-AGU-888-CRAFT-GIR
KEUZE IN FIETSEN .EN ACCES
OT EN KLEIN, SPORTIEF :E .

44
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0653725116
· Kerkstraat 32d
Deurne

open: Vrijdag 10.00-21.00
_Zatèrdag 10.00-16.00
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*Ere
Hosbengels
Matia van Hoek
Cor Keeren
Harrie J(uypers
Jan Licliteveld
Willie Knijnenburg t
6. André Sch.iks t
7. Hub van Doorne t
8. Dirk Koster t
9. Gijs v.d. Broek t
10.Willie Hoebergen
11.Rie Koster
12.Henk Seuren
13.Kees Brood sr. t
14.Piet van Ooy t
15.Frans Hoebehs t
16.Frans van Gennip
lï.Marinus v.d. Loo t
18.Mien v: Dijk t
19.Hein Smeets t
20.Jan Verheyen t
21.Gé Markh0i:st t
22.Willie Bijste1véld
23.Charles v.Gooh
,
24.Broer v'erhuyzen t
25.Piet te Walvaart
26.Cees Bi:nk ,
T.Huub Jagers
28.Peter v. OosterhouÎ!t·
29.Gerard Geui:rs
30.Jo Dekker
31.]ozef H~diiks
32.Frans Kuypef$
33.]an Rak.els t '*
34.]ean Coppus
35.Sjaak Obers
36.Perry Bijsterveld
37.Geerd Janser:y
38.Toon de Louw
39.]o Verheyen
40.Ad v.d. Mortel
41. Wim Kivits
"12.:\Iarius -Van Deursen
'-13.Harrie van Rijssel
!4 Leon van Oseh
45 TI1eo Coossens

Pluk de dag en hou 'm nat!

Ere-Hosbengel*007: Theo ~ossens

Op een zollll.Îge carnavals ·1 sdag is Theo Goossens het afgelopen jaar benoemd als Ere- osbengel. In de lange rij van Ere1971 ~ Hosbengels neemt hij de 4, ste plaats in. Theo is een fervent
carnavalsdagen kom je hem dan
1971 " carnavalsvierder. Tijdens
1971 ook al jaren in allerlei crea'.1 ·es in .Deurne tegen. Ook is _hij.al
1971 jarenlang betrokken bij he organiseren en presenteren van
1
1972 carnavalsactiviteiten.

1.
2.
3.
4.
5.

··~

•

1972

)'

1973
1973
1974
1974 .
1974"1
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Jarenlang was hij een van de teunpilaren van het carnavalsconcert
van de harmonie en afgelop n jaar als medepresentator van het
Mombakkesbal. Maar 00k bij \ 1 van andere ~ctiviteiten binnen de
Deurnese gemeenschap is heo betrokken. Bij de Koninklijke
Harmonie Deurne is hij lid va ' het bestuur en een enthousiast voorzitter van het Jeugdorkest.
Nadat 'we hem thuis hal:lden errast met een serenade trokken we,
nadat we eerst werden voorzi ·n .door een zestal lieftallige "stukken'.'
van een hapje en een drankje, aar het centrum, alwaar we tot in de
late uurtjes in Het Vervolg tez en met vele enthousiaste carnavalsvierders een ouwerwetse cam ' alsdag hebben gevierd. ·

.l

Ere-Hosbepgel 4~=. ~heo Goos~ ns, .. Proficiat!

1988
1989

1990
1991
1992
1993

Carna szondagavond
4'fêöruari: Rozenmónd '

1994

Raad· -im.van
Zaad ...;_
%*
;w,., ,;, 1#~, . ..':31:::·"

1~95 ;

1996
1997
1998

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
200-
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"" 5 lébruari: Vahaf15.30 u r,' öeleef de laatste uurtjes .
van carnaval 2008 mee et de Ho.sbengels .in Plein Vijf
met na afloop om 00.00 ur het Popverbranden op de ·
Markt.
.,
Doe mee en scheuft an! 1.
i

1

Theo Goossens
de 45ste Ere-Hosbengel

Spelfaute
Carnaval, het skonste verzetje
van het joar, of: Carnaval, 't
schónste verzetje van 't jaor?
\\..,e. inigen is het opgevallen dat ik
de logan Carnaval, het skàn te
verzetje van het joar in slecht
Deurnes heb geschreven. Bij het
Deurnes dictee zou ik in die zin
al zeker vier dikke rode strepen
geïncasseerd hebben.
Volgens het Deurnes woordenboek van Hans van Hoek zou het
al volgt moeten worden geschreven: Carnaval, 't chónste
verzetje van 't jaor.

!echts een enkeling maakte · j
hierop attent. Ik had meer rea ties uit het Deurnese kamp ve wacht. Ik zal toch even probere1
om uit te leggen waarom ik mii
slogan heb geschreven.

le: het i.p.v. 't.
In Griendtsveen spreekt men
geen eigen dialect, daarom heb
ik het normale Nederlandse lidwoord het i.p.v. 't gebruikt.
2e: skónste i.p.v. schónste.
Jawel, inderdaad door mij op z'n
Helmonds geschreven, ik neem
aan dat jullie dat niet anders verwacht
hadden
van
een
Helmondse pliessieagent.
3e: joar i.p.v. jaor.
Jk wilde alles. er nogmaals dik
opleggen, maar in carnavalstijd
wordt gelukkig niet op een verkeerde lettervolgorde gelet en
wordt de mens niet meteen op
een foutje afgerekend.
·
Ik hoop dat een en ander bij
deze weer rechtgezet is want:
Carnaval, blie 't schónste verzetje
van het jaor, ók nao 2007 .. .
Prins Hein
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DR.UKKERIJ
KEI JZ ERS .
. D EU RN E
OUDE LIESSELSEWEG 25 - 5751 WN DEURNE
TEL.

{0493} 37 23 81 - FA X {0493) 32 04 66

roente & Fruit

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

Het adres voor al uw
Carnavalskleding-: & attributen.
Stationsstraat 8.8
Waarom duur doen als het goedkoop kan?
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CorjlanBree
DUKAAT 12
5751 PW DEURNE
0493-316126

~'DYAfi.~

h'

Autoverhuurbedrijf
Verhuur personenen lichte
bedrijfswagens.

Bakkerij Piet Hein Schellens

'

Vlierden: Pastoriestraat 1 Tel. 0493-312476
Filiaal Deurne: Wolfsberg 16 Tel. 0493-316700
'
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Cultureel midd lpunt Deurne
DEURNE- Al geruime tijd vergaapt de
Deurnenaar zich aan het beton dat
kranig wordt opgetrokken in het centrum van Deurne. Dat het hier gaat
om een nieuwe Vierspan blijkt maar
tot een enkeling door te dringen. In de
media spreekt men van een cultureel
centrum, maar wat speelt er nou ècht?
Wij kunnen u mededelen dat boven het
driemanschap dat dit cultureel middelpunt gaat managen een zevenschaar
staat die zijn sporen heeft verdiend op
economisch, sociaal, cultureel en maatschappelijk vlak, binnen en buiten het
Deurnese. Een groep commissarissen
waar je u tegen zegt, zeg maar. Met
gepaste trots maakt de PR 1CIE via het
eigen medium, Het Weetblad, bekend
dat de raad van commissarissen - op
uitdrukkelijk verzoek van diversen gevormd wordt door, jawel! de PR 1CIE.
Een tip van de sluier...
Tjoep! Van het Hek
"Kijk, óók wij lachen om 'fjoep! Van 't
Hek. Geen misverstand daarover," zegt
de voorzitter - voor het leven en daarna
- van de kersverse raad van commissarissen én de PR 1CIE. "Maar dat is niet de
maatstaf. Voor ons hoeft het niet groot.
Dat AHOY-gedoe, de grote namen, die
poeha ... (zalvend) Wij gaan voor knus:
een fijne zaal met een fijn publiek en
As 't effe kan een fijne act op het podium. Gezellig, ongedwongen, spontaan
en vooral: gewoon. (Begeesterd) Lachen,
snikken, huilen of luidkeels meeblèren
met de artiesten, ieder zijn deel, een
schot in de roos. Meer moet dat niet
zijn: een persoonlijk Walhalla. Het
moet écht de huiskamer van Deurne

Want daar is 't waar
lijk allemaal begint: '
deurne!"
Geen prijsvraag
Ook de penningmee 1 ter doet een duit
in het zakje: "We zu en de financiën
1
uiteraard nauwlette d in het oog houden, maar hebben a~ afgesproken dat
dit niet ten koste md gaan van de
knusheid. Daarom g~en prijsvraag voor
de naam: kost een hJop geld die we
ergens anders veel b~ter kunnen gebrui1
ken. De raad van co missarissen piekert zelf en geheel b langeloos, over
een naam."
1
"Want," vult de secr taris aan: "Meestal
krijg je met zo'n prij vraag iets vergezochts. We hebben de nodige ongevraagde reac~ies geh ' d, allemaal goed
bedoelt, daar niet va: en, goed, we
leven in een vrij lan , maar dit wil niet
zeggen dat ook alles lk-an. Van namen
als 't Turrep, Drs. M~lebrootje
Memorial House, Ste. Je Voor, De
Gouden Leeuw, De V erspan Il, De
Zwaan, De Zon, De P~likaan, De
Dorpsgek, De Unie, llust Roest, DCC,
worden wij niet vro · k; er is er niet ééntje waarvan wij zegg' n: Hé! Da's nou
knus."
1

Open armen
De Vieze voorzitter: · us is cultuur en
als het dat nog niet· , dan wordt het
dat beslist, absoluut. Zie het culturele
middelpunt van Deu ne als een plek
waar je thuis komt. en gelegenheid
waar je met open ar ,I en ontvangen
wordt als vaste klant oude bekende of
verloren zoon, en wa de koffiemeneer
1

~:~eh~;~~~es~;~e~.~uikererinje

"Ook belangrijk is dat het cultureel
middelpunt een goede uitlaatklep
biedt. Vanuit allerlei invalshoeken,
maar zeker vanuit de (brand) veiligheid,
lijkt me dit niet meer dan normaal,
want de plek waar je, je veilig voelt is je
thuis," aldus de commissaris interne
logistiek, die even uit een bespreking is
weggeslopen.
Tussen knus en kitsch
"Ook belangrijk, mag zeker niet vergeten worden, is dat het esthetisch verantwoord moet zijn: het moet eruit
zien ... Niet gelikt, geen dertien in een
dozijn, maar met klasse, grandeur, iets
voor de leek maar ook voor de fijnproever, de connaisseur, de genieter. Iets tussen knus en kitsch. Het cultureel middelpunt moet stralen als de zon, waar
de kerkdorpen als planeten zich in de
warmte koesterend omheen wentelen
als in een klein universum. Blijf fris:
pluk de dag en hou 'm nat, dát zou 'n
mooie slogan zijn," mijmert de commissaris in- en exterieur.
Vet knus
"Het horecagedeelte is van enorm
belang, niet te onderschatten, een
levensader," zegt de cateraar van het
.gezelschap terwijl hij de handen
afveegt aan zijn smetteloze voorschoot.
"Vraagt er iemand om een bittertafel,
dan-moet er niet een ober komen met
een tafel uit het eerste segment. Nee,
dan moet de ober fijntjes en knus informeren naar de smaak van de klant:
veganistisch, vegetarisch, vlees, vis of
vlis. Dat soort zaken. In het cultureel
middelpunt kennen de obers hun pappenheimers! En ook nu weer gelden de
drie ka's: knus, knus, knus!"

EXTRA EDITIE
NUMMER 16

Samen met de
PRICIE naar
Kommer&Kwijl
en het
·
Mombakkesfist

D'n Opsteker

Stil Even De PRICIE 1~ jaar
PEEISTREKELRIJK-Ter ere van zijn 15-jarige bestaan richtte de P 1CIE een waar
feest aan in hun vergaderlokaal aan de Zultkopenlaan in Deurnei Uitzinnig was de
feestvreugde, groot de honger en de drank smaakte naar meer. N een copieuze
maaltijd van kleine, frivole, wildgerechten (Deurnese Tapas) wer onder het genot
van een Kapitein Luitenant uitgebuikt en teruggeblikt op de afge open 15 jaar. De
rest is geschiedenis.

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2005
2007

Sjef Geerts
Klaas Vogel
Sien Verbaarschot
Geerd Jansen
Marcel van Nunen
Jan Hoeben
Mies Martens
Henk Bijnen
Han Wouters
Petro Lijsten
Kees Brood
Jozef Hendriks
De Zultkoppen
Christ Manders
Wim Berkers (postuum)
Twan Kroezen

D'n Opsteker is een initiatief
van de PR 1 CIE en werd voor het
eerst uitgereikt in 1992.
Belangrijkste criterium
is het achter de schermen actief
zijn voor carnaval in Peelstrekelrijk.

Opstöker
2007PRICIE
15 jaar!
Deurne
Bedankt!'
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tiet is biina carnaval,
wii ziin al aan het

' afbouwen!

De Van den Heuvel Afbouwgroep bv is totaalleverancier in afbouwwerken . Wij beschikken binnen onze groep over alle
mogelijke afbouwdisciplines, uitgevoerd door bedrijven die zich veelal decennia lang bewezen hebben in tal van projecten .

i"h..•• ~,,ev
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IN- EN EXTERNE VISUELE COMMUNICATIE
•

TARGET

A DV E R T I S I NG
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Tel: 0493 311727
info@targetad.nl - www.targetad.nl
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Markt 5 5751 BE De me (NL) T +31 (0)493 327 040 Einfo@pleinvijf.nl 1 www.pleinvijf.nl
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Plus Mario &A gela van de Wildenberg
Heuvel 38, DEU NE - tel. (0493) 351 312
1

Vrijdag koo avond tot 21.00 uur.

A nnemersbedrijf
J

usters Deurne BV.
Tel. 0493 - 319390
•

www.kustersbouw.nl
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EVB GROUP

TC>URS

H
Maintenance
Electrical systems

Systems (in Bels)

.)}

()oor ar u

Al meier dan 20 jaor bouwe wai
Schakelkaste en installasies vur alles
Wa mi stroom te moake hi.

Is lopen voor u een bezwaar,
Bel dan taxi Hebben maar.
Hebben rijdt voor iedere klant
In binnen- en buitenland.
Wilt u met de bus of taxi mee,
Bel dan: 342.342

Ok schreve wai programma's vur
Musjientjes
Mi carnaval zain wai geslote!
Allaijen vur nood kanduggu terecht!

Dr. H. van Doorneweg 44
Postbus 192 5750 AD Deurne
Tel. 0493 313962
Fax. 0493 311644

f}erfJoer

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

HARTJENS

s

DROGISTERIJ - PARFUMERIE - SCHOONHEIDSSALON

CDMPANY

En". Vur aawe kaoter hebbe waai wel wal

Voltstraat 22 - Deurne
tel.0493319191

Torenstraat 13- 5751 GZ DEURNE - 0493-351652

www.saucecompany.nl
Ons restaurant / café is tevens gescliif(_t voor:
Zaf(çnfuncli I áiner
'llergaáeringen
:.Feesten / Partijen
'Wor/&lîops
Catering
'Etc.
.Leon & 'Brigitte 'Barents
Stationsstraat 113 'Deurne 0493-320431
www.ináeheerfyck_heiá.nf

Luchtverwarming & airconditioning

JOOSîEN van den BERKMORTEL
1Stµkaq9ors

Dukaiit 17ii

Atb<YywtaudriJf

~ssisn vh:ter~:m

5751 PW
Deurne
'11WWjb$WKi!!dOOr$.lll

T 04(1133§4$[)

F 0493 321'46
M 06 51J91fliJ
M Q&5:l2788$

John Pennings
Koninginnepage 28
5754 DL DEURNE
T. 0493-351331 I F. 351332
M. 06-52332763
Johnpennings@Hetnet.nl

Lendert

PPENS
Bt:IUWBECRIJ F

8oa.UI t

//

"'"

n1/

V ~rct/~tJlA.w'

Lendert Coppens b.v:.
Fabriekstraat 31 8783 AH Deurne
Telefoon (0493) .697 388
Fax (0493, 3'64 658
www.Jenderteoppens.nl info@lendertcoppens.nl
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De belevenissen van
Roospulcarnaval200
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DIE LUSTIGE SCHLAOERFREUNDEN

Einde carnaval 2006, zijn wij de Viezevurzitters van het Roos ,ul kei en
kei hard aan het werk geweest om:
A. een nieuw lid, binnen te halen, en dit is gelukt. Na een p ar zware

taken hebben wij, De Viezevurzitters, gemeend Jeroen Enne ' ga toe te
laten treden in Het Roospul. Dit is een goede keus gebleken want hij
lanceerde de totaal nieuwe website van het Roospul. www.roos: ul.agy.nl

i

B. Kommer en kwijl 2006, was onze eerste Kommer en Kwijl Voor het
eerst maken wij ervaring met enthousiaste mensen die er alles ' oor doen
om carnaval in Deurne zo skon te laten verlopen. In elk café z~ je alleen
maar enthousiaste menigte, SUPER, om dit mee te mogen ma n. In ons
streven om het succes van 2006 te evenaren zijn wij weer fli aan het
trainen geslagen voor kommer en kwijl 2007.
.
Zweten, schorre kelen en tranen, ach het is even doorzetten e
len we weer los. En het ging kei goed, gewoon super. Het w
mer dat een van onze viezevurzitters en een van onze viezevu
kus het moesten laten schieten ivm de griep. Maar wij hopen
den fit zijn voor carnaval 2008. Na het succes van afgelo '
Kommer en Kwijl 2007, werken we nu aan ons 3de optreden. ns repertoire voor de editie van 2008 mag ik helaas niet verklappen du : kom kijken, vrijdag 1 februari.
1

C. Het motto vorig jaar met de optocht Dur dik en dun, is toq een pittige gebleken. Wij zelf hebben veel leut gehad met onze crea e van De
Dikke en de Dunne rijen dun beer. Ook hier weer, veel mensd die naar
de optocht staan te kijken, dit geeft elk jaar weer voldoening 1 voor ons
als carnavals niet-club Het Rè>è>spul. En ook in 2008 zijn
j weer te
bewonderen tijdens de optocht in Deurze.
Alaaf
Het Roè>spul.

MONTAGSABEND 4 FEBRUAR IM ZELTlll -

SUP E~lll
FORVERKAUF: ACHT EURO (VVV)
KASSE: ZEHN EURO

'n Weekend met Sjon ;·es en Anita's
Door Anita
Ging in 2006 een grote groep
hippies op pad onder de
bezielende leiding van Het
Genoot-schap ff der oit, dit
jaar waren de Sjonnies en
Anita's aan de beurt!

...

Nadat alle voorbereidingen
getroffen zijn, voor de reis en
voor het thuisfront, 'n geblesseerde mede-Anita van een bloemetje voorzien, de nodige mails
door het internet gestuurd met
verstandige danwel domme vragen en iedereen weer een plunje
verzameld heeft, want dit keer
loop je het HELE weekend voor
joker.. Ja, dan kun je met je fiets
op de afgesproken plek verzamelen!
Véél blingbling
Op de vertrekplek (maar goed
dat die. vanuit de doorgaande
weg niet te zien is) is het een
ervaring op zich, om iedereen
eens goed te bekijken!
Oorbellen, neuspiercings, tattoo's, wenkbrauwpiercings: het is
er allemaal. En dat zijn dan alleen
nog maar de mannen! De Anita's
zijn voorzien van tijgerprint,
zwart leren boksen, doorkijkbloesjes (wel met een hemmetje
d'r onder!) Leggings in alle soorten en maten en véél blingbling.
Na een versterkend borreltje, (wfj
weten dan nog niet wat ons te
wachten staat) krijgt elke deelnemer een fietsroute aangereikt,
die wél of nfet begrepen wordt.
Zuchten en mopperen
De fietstocht voert door het een-

trum van Deurne, de Langs aat
1
en dan binnendoor ric ting
Liessel en Helenaveen. - De
bezemwagen volgt ons, du bel
bemand! Wij weten dan nog\ niet
dan we 's avonds kleddernJ op
de plaats van bestemming z llen
aankomen!
Het laatste stuk wordt er da ook
cht
en gemopperd. De avond ordt
vooral gebruikt om alles goe
te hangen, want misschien
ten we alles morgen weer
De verdeling van de slaapk
is zó gebeurd en dan word.
in de huiskamer nog erg ge ' llig
(en warm) De bedden word ' n al

op tijd opgezocht, men is moe,
de meesten althans!

Dan gaat het gebeuren, we moeten uitstappen, de huifkar gaat niet
verder! Na wat gemopper, wordt
de tocht vervolgd, lopend door het
bos, alwaar ook nog de nodige
(sanitaire) stops zijn. Na een tijdje
blijkt wat het doel van de expeditie is: Kaasboerderij Fleuren.

Mopperen
's Morgens worden we wakker
op "t Kanaaltje" in Helenaveen.
Mooie groepsaccommodatie in Vroeg naar bed
onze regio en ook vooral veel Daar krijgen we een rondleiding
plaats om je toilettas en je hele in de kaasmakerij en uitleg over
cosmetica uit te stallen, de D .A. het maken van kaas. De kaas die
leek wel meegefietst! Na een . we na afloop mogen proeven is
heerlijk ontbijt, door diverse zó op en ook de zelfgemaakte
leden verzorgd en ook weer appelsap smaakt goed! Helaas
afgeruimd, gaan we met de huif- moeten we weer terug, de barbekar weg. Waar naar toe? Dat weet cue wacht op ons. Nadat door
alleen de organisatie, bestaande Christ (veelzijdig is die man!)
uit Christ en Marius mét hun vakkundig al het vlees gegaard is
dames.
en door ons opgegeten, komt de

volgende verrassing: BINGO
We kunnen volstaan met de vermelding dat sommigen wel met
érg veel prijzen naar bed gingen
en dat andere mensen wel érg
merkwaardige prijzen verdienden. (al dan niet gesponsord)
Ook die avond lokt het bed weer
op tijd. (wat wil je, al die buitenlucht zijn we niet gewend!)
0

Vroeg eruit
De zondag word weer geopend
met een ontbijt, zeer gezellig met
zo'n grote club mensen! Nadat
alles is opgeruimd, worden we
verzameld in de centrale ruimte.
Wat we daar nu gaan doen? En
waarvoor is de lege jampot die
we mochten meebrengen? Ja
zeker, onze organisatie staat voor
niets! We gaan schilderen! Met
acrylverf, penselen, kwasten en
ander materiaal worden kleine
doeken beschilderd, waarop
vooraf al een vlakverdeling is
gemaakt door de schilderes
onder ons.
Als iedereen klaar is, leggen we
alle stukken daar waar ze horen
en zien we het gehele schilderij.
Zeer bijzonder! Alle paneeltjes
moeten drogen en zullen later
vervoerd worden naar het
· Deurnese. Alle bagage wordt .,,.....
weer in de bus geladen en de
fietstocht naar Deurne gaat
beginnen.
Na een stop in Liessel voor koffie
en zo, komen we weer in
Deurne terug.
Het was weer een relaxt en
gezellig weekend, we hopen de
volgende keer weer mee te kunnen met een nieuw duo in de
organisatie.
Dan zal de fiets niet mee hoeven?
51
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HEAVY EQUIPMENT
·.t
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Is specialised in selling ·earthmoving.
equipment,cranes and agricultural machinery. . .

~fJ~ O~
~l>~rrs:Wa<ttru.

~j.;iH!n~.
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. We always have ä wide variety of used machinery,
located in several part~ in th~ world.

~ è~

.·

. 1

~technische mstallati.es v.o,F.

· For ·morè information please ·cqntact
,•'

. '

.

CENTRALE VERWARMING - AIRCONDITIONING - WARMTE TERUGWINNING - GAS-/WATER-INSTALLATIES
Energiestraat 19, 5753 AN Deurne. Tel. (0493) 31 39 57- Fax (0493) 31 76 21

-
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Voltstraat 19 5753 RL DEURNE, The Netherlands ·
•

'

•

1,

.• T. +31493313107 • .F. +31493316162. ·" .
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www.vandijk~b~.co~·
•, info@v.a~diik-bv~·
c'om ·
.
.
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Dielissen
Autopoetscentrale, 30mtr. lange autowasstraat,
5 autowasplaatsen, stofzuigers
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Teken-, .sctlildere~ hobbyma~erial

Heuvelstraat 7, 5751 HM DEURNE

DOE HET PRAXIS
Het grootste
doe-het-zelfcenter
van de regio
(naast de boerenbondswinkel)

Stationsstraat 122 ·
5751 HJ DEURNE
0493~353300

Stijn Streuvelslaan 50A
5751 XZ .D EURNE
. 06-12918995
Het adres voor Opel occasions

Autobedrijf A. Snijders

.

Van den Akker b.v.
Cleaning & inspectionservices

..
DEURNE

Dubloen 7 - 5751 . PX

Tel. 0493-313458
Fax 0498-317535
Site: www.akkercis.n'I ·
E-mail: info@akkercis.nl

Florijn 1, 5751

PC

DEURNE

• 0493-322928
Qè 0493-320098
B.A..~l<ERS

G EREED SCH APPE N bv
VERHUUR

:.JXtM•twr«•X•lil Rabobank: 110848241
KvK: 17067094

Vlierdenseweg 203, ·5756 AB VLIERDEN 0493-313064

Dierenartsenpraktijk
Deurne

Van Deursen
Bloemencentrum
. Boeketten, bloemstukken, kamerplanten, rouwarrangementen, tuinplanten
exclusieve potterie en glaswerk, kado-artikelen. houten kinderspeelgoed. etc.
Dealer Teak & Garden, topkwaliteit reakhouten tuinmeubelen.
Boeket bestellen: wWw.BloemenDeurne.nl •
Veldstraat 5, Deurne, 0493-312102
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Komme en Kwijl
1

Gebakken

Kommer & Kwijl 2008
Plek zat!

Lucht

Kommer & Kwijl is een succesformule gebleken.
vrijdagavond voor carnaval puilen de kroegen in et
1
centrum uit, staat er wasem op de ruitetJ en is er : en
kolk in de bierta1flf.

Plek''zat!
Op zich is er p " zat om de duizende
ommer
Kwijlers te herbergen, ga geen uren in de rij staan
maar kies voor de kroegen waar nog J?lek is, ze zij
h

Negen kroegen!

r

!
.

Er zijn ditjaa",weer negen deelnemende .kroegen ,en
daarom voldoende ruimte.
·
1

1

Zoek hier uw pl~k{
* .t
In den Sleutel, De Potdeksel, Plein Vij
orre
De Koets, Seekman & Beekman, Centre, Het Pan'tlje,
De Roode Leeuw.

LUDIEKE ACTIE SJAALT

Wij (Gebakken Lucht) zijn een bij
toeval, via via, bijeengeraapt
groepje mensen, 3 dames en 3
heren, en hebben het afgelopen
jaar voor het eerst als groep aan
het jaarlijkse kommer en kwijl
festival deelgenomen.
Omdat we "reservegroep" waren
hadden we geen duidelijk plan
van wat we precies wilden doen.
Maar toen we in December 2006
te horen kregen dat we alsnog
van de partij konden zijn, zijn we
direct aan de slag gegaan. We
hadden (dachten wij) toch tijd
genoeg!
Echter, al snel kwamen we tot de
conclusie, dat de voorbereidingen meer tijd in beslag namen
dan we.aanvankelijk dachten.
Na wat knippen en plakken met
muziek op de pc hadden we uit-

eindelijk onze "reis over de
wereld"medley. Die was wel aardig, maar niet goed genoeg voor
een optreden. Je wilt toch ook
niet afgaan. Na uitbesteding van
het instrumentale gedeelte werd
het hoog tijd om te werken aan
de vocalen.
Na wat oefening hadden we een
zanglerares uitgenodigd, die ons
nog wat laatste tips gaf. En toen
hebben we geoefend, 1 keer per
week, later 2 keer per week. De
tijd begon toch te knijpen.. .. nog
steeds geen muziek. Tenslotte
kregen we in februari onze
muziek en daarmee zijn naar "den
draaii'in · zeilberg gegaan om te
kunnen oefenen met de juiste
muziek en microfoons. Het resultaat werd gefilmd om onszelf te
kunnen bekritiseren. Na het bekijken van de opnames besloten
dan maar 3 keer per week te
oefenen!!! Toen volgde de genera-

Ie repetitie op het Rijtven. Alle
pasjes en bewegingen die we
ingestudeerd hadden werken
opeens niet meer... het podium
heeft andere afmetingen . dan
onze woonkamers!
Improviseren en losgaan: dit is
Live! Positieve reacties versterkten
ons zelfvertrouwen. Een kleine
week later kwam dan uiteindelijk
onze echte Kommer&kwijl vuurdoop. Na wat drank en een maaltijd werden we als echte artiesten
met een bus naar het centrum
gebracht. Wij startten bij "het vervolg". Het is een geweldig iets om
voor zo'n massa mensen op te
treden. Iedereen deed mee en dat
maakte
ons nog enthousiaster. Van café
naar café: telkens weer je 14
minuten durende act doen zorgt
ervoor dat de adrenaline door je
lijf giert en de avond voorbij
vliegt.
Overal gaan de duimen omhoog!
De reacties zijn overweldigend.
Rond 1 uur zit het er helaas al op.
Nog een paar uurtjes nagenieten.
Dit was een geweldige ervaring.
In 2008 zijn we weer van de parti"l·,

Afgelopen november, heeft de Sjaaltjusklup te gaan naar het nieuwe woonadres van Jo
op ludieke wijze Jo Verheijen de Schrijfsjaal en Marianne. Pastoor Pitrus nam het stuur
(notulist tijdens de buitenlandse vergaderin- over van de skoetmobiel waarna hij, met
gen van de Sjaaltjusklup) en tevens Voor- grote hilariteit, onder fietsbegeleiding van
zitter van de Prinsengarde van de Peelstrekels, Kapelaan Fritsisas en Hoofdsjaal Ton, de
samen met zijn echtgenote verhuisd naar de bonte stoet door Deurne geleidde. Vele toeWiegershof. Vanaf de Beerse werd het echt- schouwers onderweg, waaronder de voorzitpaar opgehaald compleet met paard en tef van de PR 1CIE, waren getuigen van deze
wagen, muzikale trekzakbegeleiding en voor carnavaleske happening. Op het nieuwe
calamiteiten onderweg ook nog een hoog- adres aangekomen werd door Pastoor Pitrus
werker met diverse attributen. Daar er ook het nieuwe onderkomen ingezegend, waarna
nog een skoetmobiel mee verhuisd moest Hoofdsjaal Ton een klein woordje richtte tot
worden werd Jan B. in eerste instantie als mat Jo en Marianne onder aanbieding van een
(materiaal) sjaal aangesteld om op passende bloemetje en een drankje, voor de nog te
wijze dit mobiel te vervoeren naar Jozef aan ·nemen zorgen van de Sjaaltjusklup. Jo nam
't Spoor waar heerlijke erwtensoep voorge- Marianne op de arm en doorbrak het maagschoteld werd met een ·passend drankje en delijk vlies van de Wiegershof, opgesteld
hapje. Bij Jozef verschenen de FunSjalen door de MatSjalen Jan B. en Toon. Op pasPastoor Pitrus en Kapelaan Fritsisas op het selijke wijze werd daarna het feest voortgezet
toneel om het gezelschap te zegenen en voor tot in de late uurtjes.
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SENIORENMIDDAG
26 JANUARI 2008

Jfd@1
•

•,.

Altijd al wi
wanneer carnaval valt i
t jaar
n hebben wij - via, via - de
ploss
aar de site van de
Peelstn
ek naar de carnavalskalender,
klikken en
t wanneer je over een paar
eeuwen je Riel'llit de mottenballen moe,t
trekken. Vaor carnaval op de korte termijn
hebben we de hieronder:. staande tabel
'Opgenomen.

2008
2009
2010
2011
2012

•

In De Strikkeldome van De Peelstrekels (Albert Schweitzerstraat, tegenover scoutcentrum De Muggenhof), entree 2 euro. Gratis parkeren op
· het parkeerterrein van het Elkerliekziekenhuis. (Te bereiken via de Henri
Dunantweg. Pas op met oversteken!) Garderobe en een kopje koffie:
gratis. De zaal is om 13.00 uur open, aanvang programma 13.30 uur.
Muzilcale omlijsting: Vrije .::Tïjds Orkest

Ont~angst Prins en Prinses Van De Peelstrekefä en hun gevolg

02 februari
21 februari
13 februari
05 maart
18 februari Peelstrekels 55

, OJ?treden
1_Qptreden
Optreden
treden
eden

van de dansmar,ietjes van De Pe:elstrekels
Gij Ok Hi~r,
van de Oud Prinsengarde
van Koen Verst~ppen
van d
' e,Brothers

Overige belangrijke data
en/of jaartallen

2014 PRICI E 22 jaar
2015 Zultkoppen 33 jaar
2016 Hosbengels 50 jaar
20016 Prinsengarde 44 jaar

D'n Opsteker 2007

PEELSTREKELRI]K - Wat ooit
als een grap begonnen is, lijkt
meer en meer een serieu-ze
zaak te worden: het wet-houderschap van carnavalszaken. De laatste jaren blijkt
het wethouderschap een 'beloning' voor een constructieve
houding in Peelstrekelsverband, een entamerende, enthousiasmerende en smerende rol, dus, zeg maar. In 2006
viel voorzitter Twan van
Doorne deze eer te beurt,
maar wie gingen hem voor?

SENIORENMIDDAG 200
Op zaterdag, 10 februari 200ï
om half twee trokken De
Peelstrekel onder aam·oering
van Pnn. Hein II en Prinses
Gerda het 'olie ~ trikkeldome
binnen 'oor de jaarlijkse
Seniorerum rug D C:< >mmis ic:
Amusement a er in geslaagd
oin een leu · progra.. lma voor
onze senioren men e -cellen.
Na een woord 'an "elkom door
de nieuwe
1r , \\·il co van
Moorsel, werd de p1 · zoals
gebruikelijk afa beten de IOr de
Dansmarietjes 'an
hUn\Z De
. Peelstrekels.
Voor Elwin Boeren ·amp en
John van Heugten ''
het d
taak om de zaal op te "armen
door het zingen an de carnavalsschlager va De Peel trekels.
Robert van Lamoen wi ·r als
Scheidsrechter de zaal op zijn
hand te krijgen en aan het lachen

Wethouder van
carnavalszaken

te brengen. Tonny Aldenzee n
\Xïm Kivits brachten met hun et
"Ik èèt allaijen." de handen p
elkaar. De Lollypops (Jet en Jd é
1
Meeuws) zongen zich de long n
uit hun lijf. Ook zij wisten ' e
zaal, zowel vóór als ná de p:iu e
op hun handen te krijgen. e
stemming zat er in ieder gl' al
goed in.
1

Met hun optreden ··Pnn engar Ie
Goes Hollywood'" brnchten e
oud prinsen de aanwezigen re g
in de tijd. De oud prin en wi t n
ook nu weer het publiek te h< ien door een verrassend en pn a
optreden. Hij lijkt wel of zij do r
de jaren heen beter \•:orden i

De jaarlijkse fotosessie stond
weer op het programma bij de
Peelstrekels. Zondags voor de
receptie, dus er werd een plaatsje gezocht met een goede achtergrond. Dit werd voor in een
· hoekje op het grasveld. Na enke·
Het muzikale gedeelte "a
ij le foto;s door onze Hoffotograaf
Meziekmoakerij Blaast Lm Op ·
Marius van Deursen. Verscheen
goede handen. Rond half \·ijf k n daar opeens de PRICIE en hun
een geslaagde eniorenmidd g aanhang op het grasveld. Ik
2007 worden afge loten.
dacht nog: die willen natuurlijk
ook op de foto dit jaar...
1

Maar Leon van Osch zei dat ze
even de opsteker kwamen uitreiken en wel aan Twan Kroezen.
Daar stond ik van te kijken, De
Opsteker voor mij? Dat had ik
echt niet verwacht. Maar nadat
hij was opgespeld door Leon van
Osch, de voorzitter van de
PC 1 CIE en ik alle felicitaties in
ontvangst had genomen, ging de
PR 1 CIE er weer snel van door.

Gelukkig niet op het podiwn. :.
Wat een ven-assing dat De Opsteker als blijk van waardering en
inzet voor de Peelstrekels aan mij
is toegekend. Maar ook blij dat dit
in een hoekje op het grasveld is
gebeurd e,n gelukkig niet op .het
podium in het Strikkeldome.".
Verder vind ik het een eer om bij

de mensen te behoren die voor
mij al eens verrast zijn met De
Opsteker. Ook buiten de carnavalsactiviteiten om werd ik gefeliciteerd door vele mensen die het
gehoord of gelezen hadden in de
verschillende kranten. Zelfs
diverse kaartjes in de bus gekregen met mooie woorden en felicitaties. Op de fiets vanaf mijn
werk komend was er zelfs
iemand die zijn auto even stopte
om mij te feliciteren. Daar sta je
toch niet bij stil als je hem opgespeld krijgt.

Iets heel moois
Net nu ik 11 jaar bij de raad van
11 ben en mijn eerste prins carnaval bij de Peelstrekels Christ
Manders als EreStrekel is
benoemd, vind ik dat mijn carnaval 2007 iets heel moois is
geweest en hoop ik nog enkele
jaren deel uit te maken van deze
geweldige club mensen. Bij deze
wil ik de leden van de PR 1 CIE
bedanken voor de toegekende
onderscheiding. En alle mensen
dit mij hier mee gefeliciteerd hebben.

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Jan Hoeben
Sjef Geerts
Ties Verbaarschot
Wilfried Geurts
Sien Verbaarschot.
Ad van de Mortel
Paul van Beek
Mies Martens
Petro Leijsten
Coen vd
Berk mortel
Patrick Proenings
Twan Kroezen
Jeroen Ennenga
Hans van Bommel
Piet Adriaans
Anja Welten
Christ Manders
Marius van Deursen
Twan van Doorne
Ellen Trienekens

Bedankt allemaal.
Twan Kroezen Opsteker 2007
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· _·Alle dagen carnavalsvermaak met"o.a.
op:.'.
.
·Vrijdagavond Kommer & Kwijl
Zaterdagmiddag Sleutelafhalen
Zondagmiddag Feest rond de-optoGht
Maandag Rozenmóndeg ledèreen een Potde~sels fijn carnaval!

PRIN(t)S
·o·'_
,

, ,

Eetcafé De Potdeksel Markt 4 Deurne, 0493-313 260

FORMAAT
nu ook
in ·kleur
F<.><.>11:> PFt.<Jt<=ES-.S::C"°'<:i EQ,t.JXP'l'W'IEl'&-.-

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

Stationsstraat 64 Deurne
Telefoon 0493-32145·5
info@quickprintdeurne.nl

R E B

H ;o· ,
.

'

Haageind 29
5751 BB DEURNE
0493-312141
www.hofvandeurne.nl
lnfo@Hofvandeurne.nl

.>.-

""*'

:· Livera
Live life love livera
Stationsstraat 13 Deurne
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Koperslager 20, Industrieterrein "De Haagdoo.rn"
5521 DE Eersel. Tel. 0497 •51mï, fax 0497 -516995.
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Potige Portiet-s gevraagd
Voor een relatie in Zuid-Nederland zijn we
op zoek naar potige portiers die· hun mannetje weten te staan en van wanten weten.
Het betreft een activiteit die begint op de
, dag voor 3 februari 2008. Uw werkzaamheden bestaan eruit bezoekers te screenen en
indien nodig bestraffend toe te spreken en
de deur te weigeren.
Een zwarte dan of bruine slip strekken tot
aanb~veling.
Uw handgeschreven sollicitatiebrief kunt u
voor tweede kerstdag 2007 richten aan:
De Mannen achter de schermen,
Zuid-Nederland.
Probeer niet de postbode te volgen!
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Carnaval 2007, het mooiste verzetje van ons leven
Met deze zin wiJlen wij iedereen bedanken voor het gewêklige carnavalsfeest wat we samen
met jullie hebben mogen meemaken.Terwijl ik deze dankwoorden via de computer type kunnen we inderdaad cerug kijken op een geweldige periode in ons leven.
lk wil samen met Prinses Gerda en Prinsenkind Inge terug kijken op clit geweldige carnavalsjaar wat begon ergens in augustus 2006. Het begon met een simpel telefoontje mee grote gevolgen. En dan toch is het nog vrij plotseling en s nel 11 november 2006. Ik had nog nooit een
wielerwedstrijd om de prijzen gereden, Iaat sraan dat ik als jongen uit Griendtsveen mocht mee
doen aan DE Toer dur Deurze. De vorst en adjudant hadden mij beloofd dat men mij zou laten
winnen toch zou materiaalpeçh het draaiboek ernstig in de problemen kunnen brengen.
Aangezien ik zelf mijn mechanieker ben heb ik zelf de bandjes goed op spanning gezet, alles
dubbel gecheckt en oké bevonden. Het weer dreigde tegen te werken maar zoals ahijd zou ik
die dag het geluk en dus ook het weer mee hebben. Die dag werden de eerste familieleden
geïnformeerd zodat deze op tijd in het centnam van Deurne konden zijn. Gelukkig waren de
eerste reacties zeer positief. Nadat Gerda (met de niets vermoedende rweelingzus Carla en
vriendin Loes) en Inge met wat vrienden die middag te voet naar de prinsenbekendmaking
waren vertrokken kon ik me echt voorbereiden op de wedstrijd. AJles verliep zoals in het draaiboek was opgenomen. De \Vekkers brachten me netjes aan de meet. Ik was zoals dat hoorde,
netjes uit de wind en eerder ook uit de publiciteit gehouden. Mijn naam zal weinig over de
Markt geklonken hebben toen ik, nog voorzien van mondbakkus, op het podium stond. Zelfs
voor De Wekkers zal het een verrassing zijn geweest dar ik uit hun clubkleding kroop want ik
had nog nimmer bij hen een koers gereden en ik stond niet op hun ledenlijst vermeld. Karel
nog bedankt voor het juiste verzetje. De zenuwen kwamen wel even toen ik vele bekenden
maar ook collega1s op de Markt :zag staan. Maar er was geen weg meer terug. Carnaval 2007
zou het jaar worden van Prins Hein II samen met Prinses Gerda en Inge. Vanaf dat moment
merkte ik al dat ik in een zeer geoliede organisatie was gekomen. Aan alles was gedacht en dat
ons moeder (ja, méén schónmoeder) later de opmerking maakte: "jullie zijn dan wel Prins en
Prinses maar ik voel me koningin", kon ik wel begrijpen. De start was geweldig. Vele mensen
die me toch al even de hand kwamen drukke n waardoor het in de Sleutel een behoorlijke dnakke maar gezellige ,bende werd. De muziek van de Hosbengels klonk ve1trouwd in de oren.
Het samen zijn met familie, vrienden, bestuur, raad van elf met dames en de prinsengarde bij
de Wlk sloot de dag mooi af. Al werd voor het slapen gaan al even een bezoek gebracht aan
de Heikneuters welke die avond voor Prins Joris als ook hun prinses Esther hadden gekozen.
In die week vernam ik via een mailbericht dat ik was benoemd als beschermheer van het veteranenteam van SV Deurne. Dat ik de aftrap mocht doen van de wedstrijd SV Deurne - SJVV gaf
me een gevoel weer even terug te zijn op het oude nest. Niet dat ik vele spelers herkende vanuit de politiecel maar het waren toch vele leeftijd genoten welke nog steeds met hun voetbalcarrière bezig waren terwijl ik dit al minstens 25 jaar achter me had liggen. Het deed me goed
om na zó vele jaren weer eens het groene gras van dichtbij te mogen ruiken. Op 16 december
2006 mochten wij de serenade in ontvang.st nemen en ons huis was inmiddels omgedoopt tot
her Prinsendome. Samen met Blaostumop werd dit een goede generale voor het carnaval 2007.
Die dag waren ook aJ de promotiefilmpjes opgenomen in de srudio van Omroep Brabant. lk
hoop dat ze de bloopers nooit uit zullen zenden. Maar het woord Strekeldome kan ooit een
behoorlijke barrière vonnen. De feestdagen kerst en Oud- en Nieuwjaar waren dit jaar voor ons
met een behoorlijk vleugje carnaval doordrenkt. Tussen de kerstboom en kerstlichtjes met
kaarsjes waren de serpentines en confetti duidelijk zichtbaar. Ons normale leventje stond al
redelijk op zijn kop maar het zou nog maar het begin zijn van geweldige weken. Toen in het
laatste weekend van 2006 hel Buunschap Robert Kochstraat Zu id ons Prinsendome ook nog
eens opvrolijkte met een prachtige boog kon voor ons carnaval _direct beginnen. We waren er
klaar voor. "Carnaval, het skènste verzetje van het joar," kon voor ons ook in 2006 al opgaan,
wat zou 2007 dan wel niet mogen brengen. Direct na de jaarwisseling mochten we ook "echt"
aan de gang. De eerste krant werd uügereikt en de uitnodigingen voor de receptie waren
gedrukt. Ik mocht het eerste exemplaar van de krant in ontvangst nemen. Toch weer even wennen als je zo pertinent op de voorpagina staat. Ik ben er achter gekomen dat het spel De Lama 1s
ook met doorgestoken kaarten gespeeld kan worden. Inge en Gerda mochten hun favoriett:;n
tv-spel naspelen. Op zaterdag werden enkele notabelen binnen de gemeente Deurne bezocht,
zij mochten de eerste krant uil handen van mij ontvangen. Het doet je goed dat je overal zo
met open annen wordt ontvangen. Het diner bij onze voorgangers Prins Frans Il en Prinses
Marie-José was voonreffelijk. Door dat diner waren niet alleen wij maar was ook het programma in de namiddag wat zwaarder. Op maandagavond 11 januari mocht ik te gast zijn bij De
Nieuwenhof waar men een heuse Brabantsenavond had georganiseerd. Naast her bezoek van
de Prins van de Peelstrekels maakten Burgemeester Daandels, Monseigneur 1-Iurkmans uit Den
Bosch, weerman Johan Verschuuren uit Aarle-Rixtel en boswachter Paul van der Aa uit De Rips
hun opwachting. De aa nwezige senioren hebben zeker genoten en het bezoek van
Monseigneur Hurk.mans was voor velen een verrassing. Ik hoorde wel dat zijn uitverkiezing als
bisschop ongeveer op de zelfde wijze was gegaan als mijn verkiezing tot prins. Ook hij was via
de telefoon gevraagd voor een gesprek. Ook hij mocht niets verder vertellen en alles moest
onder grote geheimhouding. Het weekend ema waren we te gast bij het Hof van Deurne:
Rondom de Prins. Familie, vrienden, collega's, hadden een leuke avond in elkaar gedraaid.
Ook het buurtschap Robert Kochstraat Zuid was er als de kippen bij. (Oud)Prins Frans Il presenteerde alsof hij de vorst van de Peelstrekels was. Kortom een geweldige happening waarbij Vorst Wilco nog regelmatig zal terug denken aan de voettocht van die avond. Mocht U hem
tegen komen kunt U hem beter naar de bijzonderheden vragen, ik mag van hem daar niets
meer over zeggen. Inmiddels gaf de kalender vrijdag 19 januari 2007 aan; De bonte-avond
Walsberg. Mijn aanwezigheid werd die avond ook veiwacht en het deed met goed om bij Zaal
Van Der Putten zoveel bekende mensen in de zaal te zien. Het voorstel om de leden van mijn
Raad van Elf in te ruilen tegen de dames van de aanwezige dansgroep werd door het bestuur
niet geaccordeerd. Na de lachspieren goed los gemaakt te hebben ko nden we met onze eigen
Raad van Elf huiswaans, aJthans dat dachten wij. Noud en Rita hadden de eikes al klaar scaan
dus deze invitatie konden wij niet weigeren. Gelukkig waren we toch nog vroeg thuis, al was
het vroeg in de morgen. Op zondag was het voor de Peelpluimen even wennen dat de Prins
van de Peelstrekels met gevolg de Prinsen.receptie kwam bezoeken. Zoals ik in het vooroverleg met het bestuur had aangegeven was mijn voornemen van carnaval 2007 om bij alle carnavalsverenigingen binnen de gemeente Deurne op bezoek te gaan. Eerder waren we aJ aanwezig geweest bij de prinsenonthulling bij pe Heikneuters, De Kei en De Ulewappers. In de week
daarop volgend dreigde griep onze kalender in de war te gooien, gelukkig was ik op zondag
28 januari van de partij voor de ondertrouw van het Boerenbruidspaar 2007. De verrassing was
groot dat ook het boerenbruidspaar uit de wijk Vlier-Zuid kwam. Theo en Marion Leenders gingen in ondertrouw. Een bewijs dat Carnaval inderdaad het schónste verzetje van het jao r is. Nog
eens lekker ouderwets zitten kletsen met de onechte en echte familie. De snert mi worst ging
er goed in. Toen we ons eindelijk thuis, moe maar voldaan, hadden neergevleid op de bank
werd er heftig aan de deur gebeld. Één of andere Amerikaan wilde nog kennis maken met de
Prins van de Peelstrekels. Niet op ons paasbest hebben wij ons voorgesteld. We zouden "die
Amerikaan" nog vaker ontmoeten tijdens deze carnavalsactiviteiten. Christje en Han bedankt
v<X>r dit leuke intermezzo. Het weekend van 2/3 februari waren de Klotgemulavonden
gepland. Toch weer even vreemd als je zo'n volle Strekeldome in moet trekken. Alle artiesten
hadden het perfect voor elkaar en ook vanaf de achterzijde was het een genot om hen te aanschouwen. Dat "mijn"groep Das Mar Kwats ons nog even naar voren haalde was perfect. Ik
h<X>p dat de bezoekers hebben genoten va n mijn eerste optreden bij het Klotgemul. Het smaakte naar meer dus mogelijk zien jullie me nog wel een keer op de planken van dat podium. De
zondag werd voor ons toch wel een spannende dag want die dag stond na het foto 1s maken
de prinsenrecept.ie gepland. Het foto's maken ging prima aUeen konden we de organisatie eindelijk op een eerste foutje betrappen. Door miscommunicatie was Inge te laat bij de fotoserie.
Twan namens Inge bedankt v<X>r de bloemen?? De gehele receptie was zeer druk bezocht en
deze gebeurtenis heeft veel indruk bij ons achter gelaten. Sorry. dat sommige mensen wat lang
hebben moete n wachten maar ik heb begrepen dat het wachten ook al lx!st gezellig was. Na
de receptie nog even gezamenlijk happen om daarna vrij snel thuis het bedje op te zoeken
want op maandag is het gewoon weer werkendag, ook voor de prins, prinses eo het prinsenkind net als voor veJen van ons. Vrijdag 9 februari zou <X>k weer een bijzondere avond worden met vele verrassingen. Nadat we jeugdprins Loek 1 met zijn adjudanten van de Klotbultjes
uit Griendtsveen thuis hadden bezocht werd een bezoek gebracht aan de "Prins van de
Helmondseweg." Prins TI1eo zoals deze stond afgebeeld op het reclamebord van de
Peelstrekels op de Helmondseweg op 11 november 2006. Prins TI1eo had een buurtfeest en ik
mocht hem van zin versierselen ontdoen omdat ik toch echt de enige echte Prins der
Peelstrekels was. Het pak mocht nu voor deze avond uit en in cognito werd de avond voortgezet. De jeugd van het gym met introducés hadden de tent belegerd. Het was een drukte met
al die jeugd en het deed me veel goed om zoveel jeugd op een leuke en ontspannen manier
carnaval te zien vieren. We zouden niet te laat thuis zijn was de afspraak want op zaterdag hadden we weer een vol programma. Het werd loch iets later dan gepland maar we wilden ook
van deze happening niets missen. Op zaterdagmorgen met een delegatie van de Peelstrekels
even een champagneontbijt gebracht bij Prins Joris en Prinses Ester van de Heikneuters. \Ve
konden immers niet op hun receptie zij11 want deze was naar een andere datum verplaatst. Met
de ogen nog vol siep maar wel vol goeie zin het spoor over. Men had ons al niet meer verwacht want we waren een brabantskwartierke te laat. Nooit geweten dat een dergelijk spran-
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Pluk de dag en hou 'm nat!

opgelost en kon ik later alsnog als Prins Hein II in de Prinsenwagen de optcxht gade slaan. Bij
kelend wijntje zo vroeg op de morgen al smáakte bij een krentenbol met kaas. 's Middags was
Jozef Hendriks was het een behoorlijke drukte. Tussen de drukte door zag ik diverse familie,
de beurt aan de senioren. Ook nu was het Strekeldome weer aardig vol. Opnieuw weer lekker
vrienden en bekenden welke zid1 hadden uitgedost om aan MIJN carnavalsoptocht deel te
zitten te genieten in ,de bak. Mooi om te zien dat de zaal ook genoot van de artiesten. Na links
nemen. \Veer genieten, genieten en nog eens genieten van alles. Dat op een g~even moment
en rechts wat gekletst te hebben snel even wat eten want om 19.30 uur begon de Gala-avond
zowel broer Gert als broer Theo en ik tegelijk in het prinsenpak stonden was me helaas ontweer. De blouse w<ter gestreken, het strikske recht en er weer tegenaan. Het koste ons allemaal
gaan. Zover ik weet is dit moment ook niet op de gevoelige plaat vastgelegd. Ik denk dat het
minder riloeite dan g~chr. \Ve leken niet kapot te krijgen. Ook nu weer vanu it de bak s.1 men
in de Carnavalshistorie van de Peelstrckel'i nog nooit venoond was dat alle broers van de prins
met de raad geweldig zitten re genieten. Opnieuw werd het gezellig laat. Het weekend was nog
en de prins als prins waren uitgedost. Ook vandaag wederom schitterend weer, het had bijna
niet vCX>rbij want ook op zondagmorgen stond her volgende weer op het programma. D e foto
Carnaval in Rio mogen heten. Samen met Prinses Gerda en Inge werd de prinsenwagen
voor het Eindhovens Dagblad moest worden gemaakt. Om 09.30 uur in Lles.sel bij de kerk om
gezamenlijk af te reizen naar Eindhoven. Mooi om dan één van ruim 65 prinsen te mogen zijn.·. beklommen ~ De familiepopp:!n \varen al aan het dansen en de vriendenclub voelde zich de
De opmerking aan een collega dat hij tijdens de polonaise achter mij plaats moest nemen omdat ·. koning ·te rijk. 1k kan niet anders zeggen dat wij dit gevoel ook 'hadden. Wat een massa volk
langs de kant. Helaas ogen te kort om alles te zien en iedereen persoonlijk te begroeten die
De Prins alti}d voorop in de polonaise gaat werd niet goed begrepen zo vroeg op de morgen,
moeite hadden genomen om naar onze optochl te komen kijken. Koud was het niet want de
Er waren duidelijk Prinsen en Vorsten met een ochtend humeur maar dar is hun probleem: Hoe
honderden kilo1s snoep die geworpen moesten worden hielden ons aardig bezig. Ik had zelf
meer ochtendchagrijn, meer plezier bij Prins Hein. Na wat geflits weer snel in de taxi en terug
een goede indruk van de optocht. Alles zag er goed verzorgd uit. De jury had voor mijn gevoel
naar het Pottenbakkersrijk want Prins Ger I en Prinses Mary konden we niet laten wachten. De
een hele kluif aan het beoordelen en toekennen van de prijzen aan de deelnemers. Na de
Duitse fiets werd weer netjes terug bezorgd bij de eigenaar. Ook bij de Pottenbakkers was het
óptocht snel richting het Strekeldome want de deelnemers van de kinderoptocht mochten als
een gezellige boel. Na een klein glaasje nat weer snel terug naar ons eigen rijk. Prinsendochter
eerste hun wel verdiende prijzen ontva ngen. Na de uitreiking met de bus naar Van Der Putten.
Inge stond onder tussen al klaar om als ster op te treden bij Dancing with the Stars. Prachtig
Pat Frank Tricmekes de bus te vol vond was zijn probleem en een wandeJing naar Walsberg
om te zien wat die sterren in die korte tijd hadden geleerd. Wederom een middag vol genieten.
werd op eigen initiatief door hem aanvaard. Bij Van Der Putten even de voetjes omhoog en
Nog maar niet denken dat ik na de carnaval zelf eraan moest geloven omdat de deelnemers
het inwendige gevuld. Omstreeks 21.00 uur zouden weer ons opwachting moeten gaan maken
van deze activiteit mij tijdens de receptie een basiscursus dansen bij Dansen Manders te Deurne
in
het Strekeldome om de volwassen deelnemers hun prijzen uit te reiken. Opniww en voor
hadden aanboden. Gelukkig had mijn werkgever me vanaf nu vrijaf gegeven tot ruim na carso!T)mige nog steeds was het Strekeldome aardig gevuld. De jury had knap werk geleverd en
naval want het was een zwaar weekend waarbij het lekker was dat we op maandag even wat
het was enorm om te zien hoe soms de ontlading was wanneer men een prijs ge'\\'Onnen had.
bij konden slapen. Op die maandagavond hebben we een bezoek gebracht aan de
Alle deelnemers aan de optocht geweldig bedankt. We dachten die avond lekker vroeg thuis te
Nieuwenhof. Deze avond stond in het teken van de provincie Limburg. Naast de Peelstrekels
zijn maar ook dit lukte nier helemaal al was het niet zo laat als andere dagen. Gerda, Inge en
was vorst Harald, Prins Tom met zijn t.wee adjudanten Luc en Jeroen en hun dansmarieke Anne
ik vonden het allemaal geweldig, eigenlijk jammer dat deze dag ook weer voorbij was. Maar
van De Kroeënekraan-Pieëlllaas uit Evensoord en Kronenberg aanwezig. Zij hadden dus twee
adjudanten nodig om hun prins in bedwang te houden. Kortom 1 ze komen e r bij de Peelstrekels
de brunch en Rosenmóndeg stonden de volgende dag om 11.00 uur alweer op het program1
ma. Na een goede nachtrust kon carnavalsmaandag weer beginnen. Redelijk vroeg uit de veren
nog goed vanaf met zo n rustige prins als ik. Nog enkele nachtjes slapen en carnaval 2007 zou
Jos barsten. Maar voordat het zover was wilde ik toch nog een keer een bezoek brengen aan
en omstreeks 10.00 uur was Wilco weer bij ons. Helaas hoefden We nergens op de beschuit
de ziningsavond van de Bromsnorren uit Helmond. In 1987 was ik daar Prins Hein I en ik had
met muisjes. Het begon aardig te wennen dat je alleen maar gewassen en gestreken klaar hoefde te sraa n. Da.t iedere dag de blouses gestreken waren hadden we trouwens te danken aan
de laatste 10 jaar geen bezoek meer gebracht aan hun carnavalsavond, mede omdat ik onderonze buuivrouw .Loes Derks. Iedere avond als we thuis kwamen hingen de schone blouses
tussen mijn pet in .Helmond aan de wilgen had gehangen en mijn heil had ge-t:ocht in de afdeweer klaar aan de kleerhanger. Om 11 uur dus de brunch bij Jozef Hendriks. De ClE
ling DAS. Toch apart om als prins uit de Peelstrekels in het Helmonds te acteren. Aan een verRosenmóndeg was al aanwezig en de shinjes van de Raad van Zaad waren aardig vertegenplichting zoals deze was opgèlegd door mijn collega's was voldaan. De prins van de
woordigd. De brunch ging er goed in, dus de bodem was gelegd voor weer een dag vol verBromsnorren werd in het openbaar gefeliciteerd. Een mooie avond om gezamenlijk in carnarassingen. Een apane gebeunenis om met een meute losgeslagen jeugd in de oplegger naar de
valsstemming te komen . Op een redeHjke tijd werd de terugreis naar het Deumese aanvaard.
De volgende ochtend weer vroeg uit de veren. Het scholenbezoek stond op het programma.
Markt te gaan. Het gezamenlijke gezang overstemde het motorgeronk en de rijwind. De nad1De gehele dag met de club op pad en 6 scholen binnen mijn prinsenrijk werden bezocht. Van
teHjke stilte in Deurne was weer \'OOrbij. Na aankomst op de Markt was het wachten op de
klein tot groot de gehele dag in de polonaise. Kei schón. De Raad van Elf weet na deze dag
nieuwe prins van deze dag. Alsof we ht:t allemaal zelf hadden getegisseerd; Nadat bwgerneester Daandels de aankondiging had gedaan verscheen een beeldschone prinses in de persoon
CX>k wat jumpen hun exact is. Na het scholenbezoek wat eten en op naar de Dors1t'vlegels uit
van Anne Mijke Berkers op het bordes van het gemeentehuis. Een geweldige keuze in mijn
Vlierden met Prins Leon en Prinses Jeanne. Zij hadden hun prinsenreceptie en we wilden daar
prinsen jaar. Ook Roscnmóndeg kon er tegenaan. Nadat Anne Mijke was geïnstalleerd ,.enrok
op tijd zijn zodat we daarna ons in het feestgedruis in Deurne konden storten. Op vrijdag was
zij met haar gevolg richting de kroegen in het centrum van Deurne telVlijl wij richting hel Rijtven
immers traditioneel het Kommer en Kwijl gebeuren. Als "oud artiesten" wilden we daarvan zo
vertrokken. Om 14.00 uur werden we daar met open am1en ontvangen. jammer dat we zelf
weinig mogelijk missen. Toch wilden we ook De Dorstvlegels o nze aandacht schenken welke
geen kapel bij hadden maar de stemming zat er CX>k daar goed in. Ook bij het Rijtven weet men
zij verdienen, want ook zij .staan garant vCX>r een gewekUge organisatie van het carnaval in
hoe je carnaval moet vieren. De uren vlogen om en voor we het wisten zaten we wederom in
Vlierden. We waren net te laat terug in Deurne om de eerste artiestengroep te kunnen zien
de bus om enkele cnfés te bezoeken. Hel bezoek van de Nieuwenhof was uit gevallen maar
optreden. De rest van de groepen konden we in Het Vervolg van zeer dichtbij meemaken want
we
waren in het voortraject al twee keer in de Nieuwenhof geweest. Dennenlucht en 't Pandje
men had voor ons een plaats gereseiveerd in de hoek op het podium. Dit betekende wel dat
werden dit jaar bezocht. Van een rustig \Valsberg kwamen we in een vol pandje tercch.L Fridus.
we zelf zo ongeveer een optreden hadden van 21.00 tot 01.00 uur. Geweldig zoa ls de groepen
zich hadden uitgedost. Enorm genieten wanneer je ziet hoe de gehele tent meeblèèrde met de
Harry, Timo en I.a.ila bedankt voor de gastvrije ontvangst van ons. Gerda, Inge en ik zaten goed
muziek en de artiesten. Alweer een ervaring zoa ls we die al meer hadden gehad en welke hierin de rol en we waren aardig gewend om het middelpunt van de festiviteiten te zijn. De tijd
vloog echt voorbij en ~·e zalen voor we het wisten weer bij Van Der Putten aan de soep. Weer
na nog meerdere zouden volgen. Het echte ~rnava l was nog sreeds niet begonnen al kwam
even bijkomen van alles en even meegenieten hoe Ellen Trienekes werd benoemd IOI. de
W'ethouder van Feest. Om 20.00 uur weer even terug naar het centrum van Deurne. Er moest
afscheid genomen worden van de Rosenmóndeg Prinses. Bij het Vervolg was het een dolle boel
en ook deze Prinses had zichtbaar genoten van die dag. Dat ze later wat ongelukkig ten val
kwam kon haar dag niet meer verknallen. Rasenm6ndeg: Carnaval zoals Clfll3val ge\ierd moer.
worden met jong en oud. Vanuit het centrum weer terug naar onze eigen Strekeldome \\--ani:
inmiddels hadden de Lustige Slagerf!'(.'Undc bezit genomen van het Strekeldome, deze was tOI
de nok gevuld. De groep uit Liessel bracht de menigte met hun slagers in hoge sferen. Gerda
en Inge hadden zich in het feest gedruis geworpen terwijl ik lekker achter de coulisse mijn heil
had gevonden. Men had mij in het begin al verteld dat ik de rustmomenten moesi pakken als
deze er waren, dus bij deze. Tegen het eind van het progranuna mochten Gerda en ik nog even
optteden. De menigte was goed los en het blijft apart als de hele tent met je mee deint. Al me1
al weer een geweldige dag voor ons. Maar het betekende ook dat het nog één nachtje slapen
was voordat de laatste dag van carnaval 2007 aanbrak. Na dat we samen met de \1X>r7.iUer nog
een kopje koffie hadden gedronken was het enkele uurtjes slapen. De dinsdag brak aan en
we waren al weer vroeg uit ons nestje. Op naar het Ukke Pukkebal in het Strekeklrome. We
waren netjes op tijd maar 10.45 uur was voor ons best vroeg. Toen we al die blije gezichtjes bij
dat bal zagen waren dat vroege tijdstip snel weer vergeten. Ook zo vroeg in de dag was de
Strekeldome weer aardig bezet en de kinderen hosten e r al aa rdig op Jos. Van de Ukkc Pukke
naar de Zultkoppen bij Stationszicht. De .samenstelling va n bezoekers was heel anden.. -aar
eerste het kleine spul de oveihand had was het bij de Zultkoppen vooral het grijze en kale wat
aanwezig was. Dit maakte het niet minder gezellig. D 1n Biels van 2007 was <X>k aanwezig en
gezamenlijk mochten we de krentenmik aansnijden. De combinatie van hanenbillen mel krentenmik leek in eerste instantie wat vreemd maar dit ging er in als koek. Met een volle buik werd
de Markt aangedaan. De ochtend gymnastiek was voot ons gelukkig maar kort maar de gasten
en het boerenbnticbpaar tudden schijnbaar al een helt!' uîtzending \·an ·oocrland in Beweging
meegespeeld. Van:tf de Markl werd in proressie naar het Strekeldome gelopen. Na de onechte
huwelijksvoltrekking vond een druk bezochte en gezellig receptie plaats van het
Boerenbruidspaar. Ondertussen werd in het centrum het Strekcldweilen gehouden. Volgens een
foto hing het volk met de benen buiten maar de werkelijkheid moet schijnbaar toch anders
geweest zijn. \Ve hebben daar weinig van meegekregen want we hadden veel te druk in onze
Strekeldome. De verkoop van enkele lx>rstJappen was e igenlijk niet gepland maar het bracht
toch weer een geldbedrag op voor het kindervakantiewerk in Deurne. Raadlid Fr"dns Vonk zal
zich in het vervolg wat beter bedenken voordat hij met zijn steek gaat zv;aa ien. Ook deze aa.idat· tijdstip toch erg dichtbij. Nog slechts één nachtje slapen voor de dag van de officiële aftrap
viteit was voor ons gev'oel te snel om en we konden ons opmaken voor "Het laatste a'-ondin het Strekeldome en de sleuteloverdracht van de eerste burger aan de gemeentelijke carnamaal"wat altijd een speciale happening schijnt te 7ijn. Met de hele club en familie aan tafd bij
valsprinsen. Nog een keertje wat uitslapen want om l 2.00 uur kwam Vorsr \Vilco ons weer
Van Der Putten. Diverse bedankwoordjes werden uitgesproken en we waren al bezig met het
ophalen. We wilde n uitgerust beginnen aan de echte ëamavalsdagen. Zaterdag 17 februari 2007
afsluiten van Carna\"al '1J.YJ7 Gerda Inge en ik hadden van alles zeer genoten en wat kt 'Oden
om 13.00 uur begon voor ons de echte carnavalstijd met de Kick-off in de tent. Even samen
we meer doen dan iederet..--n d:un·t x>r bedanken. Voor ons gevoel hadden we alles gege\'en :>m
met bestuur, raad, partners, dansmarietjes en hun begeleiding. We waren al aardig op elkaar
er een geweldig feest van te maken. [}.1.1 lk tijdens dat gebeuren ook nog werd vOOl7.ien van
ingewerkt e n alles lie p zoals het gepland was dus van zenuwen of spanning was weinig sprade $chnappie was voor mij een enorme \err..lSSing. Voor mijn gevoel had ik niet met.--r gedaan
ken. Het koste me weinig moeite om de club nog eens extra te mmiveren want, geen enkel
als wat van me verwachl v.-erd en dat ik hierdoor nog extra in het zonnetje werd gezet \und
uitgezonderd, iedereen-ging er voor om carnaval 2007 in de boeken te zenen als het feest van
ik (wederom) geweldi!(. Ik zou de club kon daarna ook nog verrassing. Op mijn vem ek "2'
het jaar. Dat het voor ons het verzetje van het jaar zou worden stond toen al vast. Na de eerdoor een bcstuurlid <."t..'11 paard ~-rcgekl \\.ant wat is een Prins zonder wit paard
>p het
ste proost (met een gbasje water) vertrokken wij als prinsengezin met vorst, adjudant en voormoment dat we tegen 21..30 uur bij het Slrekeldome arriveerden stond een mooie se immd
zitter naar het gemeentehuis om de sleutel af halen. De andere zes prinsen uit de gemeente
klaar. DE PRINS op het Wl1TE PAARD. Schijnbaar hadden de Pottenbakkers het di<
waren CX>k aanwezig met hun gevolg. Ook onze jeugdprins Ban en prinses Debby waren aangemaakr, want alleen zijn bie- ""'"Ob nog v. iL In processie naar de Markt. De familie zeulc. met
wezig om hun sleutel in ontvast te nemen. De Peelpluimen uit Helenaveen hadden de orgade Strekelpop naar cl<- \b.rkt ,.,...,,~ Ik h..-n "anaf de zwane schimmel toekeek. Het ev
nisatie en stiekem had ik al zien dat het gezellig druk was op de Markt. De "oude balkonscètenpaard leek alles gcx. 1 Ie \'llldt.'"tl t()(d1.t er l'\vee heren met veren in hun steek met.."OCk.-n mij
ne" was weer ingevoerd. De gemeente had voor een goeie ontvangst gezorgd. Nadat de sleute komen helpen. Al" hc.1. paard \"211 h ..int .ie ging hij op zijn achterpoten staan. Toen 11.· ,:bar-tel was overgedragen had ik nu echt de gemeentelijke macht in handen en het feest kon onder
bij het reclamebord ,"an het \f.'1"\olg te.: n njn achterham kreeg was dat VCX>r hem een Signaal
mijn scepter beginnen. Het gehele spul trok, na wat korte plichtplegingen, richting ons
om nogmaals flink omh<
re g:un. \i'. • )f mij het signaal om op een geheel eigen \\ 1 ~ :Il te
Strekeldome. Daar werd het feest voorgezet en het was wederom een drukte in onze Dome.
stijgen. Helaas was dit alle> exxt
r het Vervolg maar gelukkig had niemand de film·
focoHet prinsenbicr was heerlijk en gelukkig waren er maar weinigen welke zagen dat ik een ander
camera
gebruiksklaar
bij
de
hand.
. •3 de7..e uitzonderlijke wijze van aankomst werd «i1 begin
merk bier dronk dan de rest van het verenspul. \Vimke Kivits moest nog uit de wei gehaald
gemaakt aan de laatste acmilril van C2maval 2007. Het afsluitingsbal en het Strekel (pop! \'erworden om zijn vetlirre medaille in ontva ngst te n'emen. Mooi om even het glas te heffen met
branden. In het vervolg w:a.. . . het "'-sumpend vol"en de Hosbengels pakten ouderwets llÎI mee
onze burgemeester en wethouders, prinsen en prinsessen. Het bleef wederom lekker gezellig
vele sfeerbrengende rm.1Llt!' Toen ik tegen 23.30 uur samen met Gerda en Inge en de Oudtot onze vorst wederom het signaaltje gaf dat we ons mochten op gaan maken vCX>r vertrek.
prinsen op het te kleine p:xliun1 stond wist ik dat het bijna afgelopen was maar dat we i IP een
Met onze eigen club naar ons "rusthuis"VD Putten. Wies had zijn uiterste best gedaan om ervoor
geweldig carnavalsfee& konden 1erug kijken. Ik voelde het als een eer om tussen die Qud.printe zorgen dat we ook bij hen niets te kort kwamen en het inwenclige werd ook goed verwend.
sen te mogen staan. Ct.."t'I eer urn tussen die mannen die al zoveel v<X>r carnaval Deurne" de
Efkes de pootjes omhoog en onderuit om enkele uurtjes later weer klaar te staan voor de
Peelstrekels betekend h>dden en ""~ betekenen. Toen we kort voor 24 .00 uur door de ereha3g
Lichtjesoptocht en daarna een bezoek aan D'n Biels bij jozef Hendriks. Het zien van de lichtnaar de kiosk liepen kn.~ ik hc."t 1..--.cn koud terwijl het toch wam1 was. Alles was ~'\\ddig \"Cl'jesoptocht was heiskon. jammer dat we zelf niet op onze prinsenwagen stonden. Maär ik zag
lopen en nu stond er" )1..,. on." ~"OOI half Deurne op de Markt om samen met ons de pop aan
dat onze jeugdprins e n prinses zeer goede stand-in waren voor ons. Ook onze dansmariekes
te steken en carnaval ~· 1- ;Jf Ic . luiten. Zelfs het ontbranden van de pop was ge9oddig om te
zetten hun beste beentje voor waardCX>r het bijna niet opviel dat de Raad van Elf ook niet op
zien. De enorme knal dte' naar ITUJO mening op het juiste moment viel gaf duidelijk un; '"Hein
de wagen stond. Het uitvallen van de verlichting van de Prinsenwagen was het enige minpuntwakker
worden, het i> 21'~ · ." n· >g wat nakletsen bij Beekman en Beekman werden wc
je. Na de lichtjesoptocht werd het bij Stationszicht een gezellige boel. De uitreiking van Den
officieel voor het laatst nur hui' gebrnt ht Op woensdagavond, welke voor vele bekend 5l2al
Biels 2007 was CX>k ietS waar ik nog nooit bij geweest was. Cor Bruggenwirth werd benoemd
als het haringschillen '."fond '1XX on..-. ~ nijwilligersavond nog op het programma. F.cn 2,'0lld
tot Den Biels van 2007. Helaas mochten we daar maar weer even blijven want om 22.00 uur
waarin de Peelscrekel-t ~1 medcv.~ bedanken voor hun bijdrage aan het wet gen van
werd onze opkomst verwacht bij een nieuw evenement: MondbakkesbaL De PRcie had er
het carnavalsfeest van De Pcd..'<rd<el> Als een goed gastheer betaamd zijn we " de b:uste
samen met de Hosbengels een geweldig feest van weten te maken. De opkomst en de avond
gebleven. Deze avond \\;;IS een pruna ..1f.;fuiting van carnaval 2007. Na de camav
hadleken wel een b1uiloft. Geweldig dat de gehele tent weer aardig gevuld was en dat alle aanweden we nog enkele zaken te n:gdc:n.. Zo werd aan het beschermheerschap van hel "~
zigen ons toezongen. Ook de diverse spelletjes verhoogde het gevoel dat carnaval inde rdaad
team van SV Deurne imullin~= Tijdens hun jaarvergadering op vrijdag 23 fobruari heb
voor en mer iedereen gevierd behoord te worden. Toen omstreeks 24.00 uur alle aa nwezige
ik hun spelersseleaie uit;...:breid met <en ""1ior prof welke zij lijntjes in het leven al had uitgewerden ontmaskerd werd de welverdiende prijswinnaar bekend gemaakt. Voor mij hadden alle
zet. Via een beroemd spdcrsmakcb.u 1
ik contacten met Argentinië en kon 1 : ICO gebccl
aanwezige mogen winnen want met een enkele uitzo ndering was iedereen prachtig uitgedost
gratis Maradona aanbi<.-d<.!n. Hij mu ook wrgen dat de lijntjes op het veld uitga..· zullen "'Oren gemaskerd. Ook nu ging het feestje weer door tot in de )<leine uurtjes, wel rekening houden. Zelfs de lijnen zou
tn:llen op hei '"Id met, naar zoals hij verklaarde: ·\Cle
..,111e
dende met het sluitingsuur. De eerste echte carnavalsdag was er een om nooit te vergeten, wat
kalk." Op zaterdag 24 ~ "'-"'ri "'""n:n' mtgenodigd in het gemeentehuis mt:t de gezamenlijzouden de komende dagen allemaal te bieden hebben? Op carnava lszondag 18 febnaari weer
ke carnavalsverenigÏ.nF. \.":ln de genx.: nte Alle verengingen werden verteget191 'lOl'digd door
vroeg uit de veren want de gezamenlijke camavalsmis in de Willibrorduskerk in Deurne-cenhet bestuur, Prins, Prin:
jeUgdpnns -n prinses en de personen welke dit ja:ll' """"' ondertrum, samen met de Pottenbakkers was vervroegd naar 09.30 uur. Gelukkig had ik bij de aanscheiden met de vet lim: ~ De hurgemeester toonde zich een goed ga.~ m de aanstelling tot prins de vootWaarde gesteld dat ik nergens zou gaan zingen. Mijn stem was namewezige kwamen weini)o! re koet. De ' ircls werden weer netjes in bezit gesteld ·. "1 de ~lijk veel minder dan de stemming waarin ik verkeerde. Het voorlezen van een gebed of tekst
vader. Ook de dub=
l''t'rden 1~aald. Op 3 maart vietde onze hoffotogr
konden de srembanden nog wel aan. Onder het motto een gebed in de morgen is een dag zonde
..Wgen jarig geweest en had deze dag d< •
der zorgen werd het tenue aangedaan. Wilco was wederom netjes op ti}d. Mijn hemd en de
LT een heuse bnailoft van gemaakt.
broek waren weer net op tijd aan. Voor \Vilco hadden we vandaag nog een verrassing in petto
'kaar. Onze hofforograaf had ongen:
zoals ik hem die steeds beloofd had. De camavalsrniscommissie had er samen met pastoor
·keken. Op zondag werden de foto's
Janssen een geweldige mis van gemaakt waarbij de kerkbalans centraal stond. Ik zelf was rede• '!° met de diverse mensen nog zitten '.
lijk in balans. Ik had dit ook wel ncxlig want de PR-cie rekende op mij om alles voor elkaar te
·c "·i:rzetje van ons leven. Op 17 maan
,krijgen. Aan het eind van de mis werd voor mij de nood erg hoog. Conform het gesmede plan
. ·e Helenaveen. Dit is een avond van en .
zou ik me via de sacristie uit de voeten maken om me aan het lot van de PR-cie over te laten.
' \\'35 de organisatie in handen van de C3.IT>
\Vederom was Vorst Wilco te wakker en een pisstop in de sacristie werd niet toegestaan. Ook
..1; liep naruurlijk nog door tot 10 novembc · _ eerder vertrek tussen de Pottenbakkers werd door hem voorkomen. Dat ik toch 15 meter vooractivite iten welke we hebben bezocht n
l
sprong kon krijgen d<X>r voor de dansmariekes de kerk uit te lopen was voldoende. Buiten
wel dat het Prins z11n
·1,cl bezig houdt. Even een jaar een heel ander
gekomen, de steek aan de prinses gegeven en vlug de hoek om voor de stop. Inmiddels stond
wil tot slot iedcrL"<. ·
/ inder alle medewerkers van Carnaval-..: daar een rode Camaro k1aar voor verder transport. Tussen de Nutjes was het heerlijk Ontbijten
De
Peelstrekels, bedank<
r "'&en zijn van zo1n su per club.
met de leden van de PR-cie als kamervulling erbij. Helaas heb ik het verbaasde en later woeMensen,
super
bcd:Ifl
rlSCfl
onze
opvolgers
net
zo'n
sc.hón
carnaval
:
dende ge7Jcht va n mijn prima vorst niet gezien maar de verhalen welke ik daarna vernam kon
wij hebben mogen ho
~lstreke ls en Peelstrekelinnen, we zien elkaar \.'3.: ·
ik alJes volledig invullen. Tot zover was mijn stunt geslaagd al ging de uitvoering anders als
keer. We willen jullie n
raad geven. J>ak op tijd het juiste verzetje L.
afgesproken en hadden de Peelstrekels het eisenblad niet ontvangen. Het zenuwachtige onderste leven.
handelen werd begonnen en het liep niet direct zoals ik verwacht had want men had al snel
een volwaardige vervanger voor mij gevonden. Broer Prins Gert J was opgetrommeld en al in
Prins Hein 11
pak gehesen om mijn plaats in te nemen. Gelukkig had men <X>k dè Amerikaan gevonden en
Prinses Gerda
kon dat deel van het eisenpakket worden ingewilligd. Het afscheren van de snor gaf wat prakInge.
tische problemen en ook bracht mijn persoon nlinder op dan verwacht. Gelukkig werd ook dat
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Carnavalskrant "de Pee/strekel" verschijnt éénmaal per carnava/sjaar in een oplage van ruim 7000 stuks en wordt gratis
huis aan huis bezorgd in het Peelstreke/rijk. De krant is het
werk van de commissie krant van stichting de Pee/strekels.
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dit jaar qoet de
eelstrekel weer mee aan
ID' de prestigieuze krantenw
~ se/trofee Noord-Brabant,
echter buiten mededinf}i,
~

1

Het is de 49ste Peelstre
Met deze uitgave eren
alle Jnakers door de jarf?r;J
heen en heffen het glas o
allen - wie dan ook en ho
dan ook - die hun best
krachten hebben gegev
aan dit wonderlijk
Peelstrekelorgaan.
Vat er inne op ons
...Mèr vat nie d 'n onz,

Abonnementen Het is niet mogelijk een abonnement op de Peelstrekel te
nemen. Woont u buiten Deurne? Dan heeft u helemaal pech! De krant ontvangen
op uw (winter) vakantieadres behoort daarentegen wél tot de mogelijkheden.
Gelieve de kosten van heen- en terugreis, alsmede een veertiendaags verblijf van
de krantenjongen vooraf te voldoen. De 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 aan de weg zetten. Gebruik
in erpelschèllemèndje heeft de voorkeur boven het vouwen van papieren hoedjes /
bootjes I vliegtuigjes I etc. Tot slot Naast een bijzonder goed 2008 wenst de commissie krant u veel leesplezier en een prima carnaval toe!

0 Ja! De Peelstrekels zijn d'r ook op het internet: www.peelstrekels.nl
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Pluk de dag en hou 'm nat!

Professionele Zakelijks Oplossingen

Tijdens het Carnaval 2008 lossen wij op...
•.. in het feestgedruis in de kroeg·!

·www.blzsolutlons.nl
BizSolutions
Postbus 150 :: 5750 AD DEURNE :: Tel. 0493-318 614 :: Fax 0493-318 574
www.bizsolutlons.nl :: mail@bizsolutions.nl
Speclollsten In software voor het MKB

Spiege11'1J
communicatie & creatie

Geyserstraat 3-9 Deurne
www.reliushoeka.nl

Een ond erneming van

• BASF
The Chemica! Company
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