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Inhoud eerste katern De Peelstrekel 2009 

Welkom in het eerste katern van carnavalskrant De Peelstrekel van 
De Peelstrekels in Deurne. Ook dit jaar ge~n tabloid en zeker wel ; 
met zonder nietje in de rug Uiteraard treft Ü in dit eerste katern ' 
weer de nodige informatie aan. Natuurlijk is er aandaéht voor prins ·· 
Marc 1 en zijn prinses Ellen, maar - eerlijk is eerlijk - er is ook veel 
plek ingeruimd voor terugblikken op afgelopen jaar. 
Afscheidnemers.en neemsters, toetreders en veel, heel veel foto
werk van de onvotprezen hoffotograaf van de Peelstrekels: Marius 
van Deursen. Vreest niet! Wanneer u dit eerste katern uit heeft, 
wacht u nog een tweede dat met evenveel liefde en toewijding in 

. ;. 

elkaar is gezet. Hadden wij u al een voorspoedig 2009 gewenst en 
èen even voor$poedig Carnaval 2009? Nee? Nou, bij deze dan_! 

BUKKEMS 
S~en 

Jf ~ 
Wolfsberg 30 
Tel. 312523 

, 

VLEVEKA BV 
Postbus 174 
5750 AD DEURNE 
Tel.: 0493-311016 
Fax: 0493-310181 

-Collega's gezoch_t: 
*Lassers 
* Samenstellers 
*Werkvoorbereider 
* Montagemedewerkers 
*Bediener zaag/boorstraat 

Tel. 0493-691509 

voorkeur reactie per E-mail info@pmc-staalbouw.nl 

_,.. , 

'JB O iedere ha p pro ef je hrt l'<1"11u11isdiap 

Nico Jacobs 
Helmondseweg 66 

tel: 0493-314608 •fax: 321457 

Je proeft het vakmanschap ! 

Prettige carnaval 
2009 

wensen wij u 

BOEKHANDEL 
HUB BERKERS 

DEURNE 

"De betere boekhandel" 

PRETTIGE CARNAVAL 

·ecco 
VAN BEST SCHOENEN 

STATIONSSTRAAT 3 
DEURNE 

Verdonk 
naar Deurne 

DEURNE - Rita Verdonk komt 
naar Deurne. De akela van 
Trots Op Nederland wil in 

Deurne de eerste plaatselijke 
afdeling van haar partij 

oprichten: Trots Op Deurne, 
afgeknot tot ... TOD. 

Garage-Autobedrijf 

IN- EN VERKOOP VAN NIEUWE 
EN GEBRUIKTE AUTO'S 

Helmondseweg 1 os· 
5751 PH Deurne 

T. 0493-312999/ F. 310055 
06-51758645 

G R 0 e N Te N EN F R u' 1 i 
f 

Uw adres voor vers gesneden 
groenten, rauwkosten en salades 

Zeilbergsestraat 90 Deurne 
T. 0493-313712 

Marktstraat 5 Asten 
T. 0493-695846 
F. 0493-314494 

QZNYWRLD TXTConceptie 
"Fijn, woorden te hebben." 

QZNYWRLD@Hetnet.nl 
Marcel Kooien Fitissingel 142 

5754 CD DEURNE 
0493-310771 I 06-12769183 

PROGRAMMA CARNAVAL CAFÉ ZAAL STATIONSZICHT 2009 
Zaterçlag 21 febr. ZULTKOPPENAVOND UITREIKING D'N BIELS 2009. In het bijzijn van prins Marc 1 en prinses Ellen van de Peelstrekels en hun gevolg. 

Muzikale omlijsting van het VTO en Bloast Um Op • .........................................•.......•.............................•........•.........•.........•................................................................. 
Zondag 22 febr. GEZELLIGHEID RONDOM "DE SKONSTE OPTOCHT" VAN PEELLAND. Muzikale omlijsting van de Pink Panthers • ...............•..........................................................................................•...••.............................................................. 

Maandag 23 febr. CARNAVALSONTBIJT ROZENMÓNDEG om 11:00 uur. . 
Met medewerking van prins Marc 1 en prinses Ellen van de Peelstrekels en hun gevolg. Muzikale omlijsting van De Hosbengels. 
CARNAVALSBRIDGE EN WARME MAALTIJD om 18:00 uur. 

································································································································································~············· 

Dinsdag 24 febr. ZULTKOPPENDAG vanaf 11:00 uur. Krentemik, roggebrood mi zult en hanebillen. Met medewerking van de B'els 2009. 
en prins Marc 1 en prinses Ellen van de Peelstrekels en hun gevolg. Muzikale omlijsting van het VTO en Bloast Um Op. 

···············································································~······························································································ 
Woensdag 25 febr. HARINGSCHILLEN vanaf 17:00 uur. • Zaterdag 11 april. EINDVASTENBAL 2009. 

Jozef en Gon, Medewerkers en De Zultkoppen wensen iedereen een SKONE CARNAVAL! 
Wij serveren alle dagen carnavalsmenu's, Café '.Zaal Stationszicht - Spoorlaan 21 - 5751 JM - Deurne - 0493-312955 

• 

• 
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Op 15 november 1967 was bet 

dan zover. Na 9 maanden eten en 
drinken werd ik in Beek en Donk 
vrijgelaten en dat 's morgens 
vroeg om 05.55 uur. 

Als klein manneke was ik altijd 
op rak en overal gezellig aan het 
kletsen, en eigenlijk was het toen 
al bekend dat school een m9eilij
ke periode voor mij zou gaan 
worden: stil houden en recht zit
ten was voor Marc niet echt een 
optie. Maar na MAV0-6 wist ik 
dat ik mèt een diploma op zak 
toch gemakkelijker iets kon gaan 
doen wat ik zelf ook leuk zou 
vinden. Ik heb tijdens mijn verde
re oriëntatie op de onderwijs
markt van alles gezien en soms 
ook nog eens 't een en ander 
gedaan. 

Ringeling 

Inmiddels run ik samen met mijn 
vrouw Ellen twee juweliersbe
drijven, waarvan sinds 15 novem
ber 2007 Ringeling in Deurne de 
laatste aanwinst is. De mogelijk
heden die we in dit monumenta
le pandje aan de Stationsstraat 
hebben, zijn super en de combi
natie tussen de fashionmerken en 
de feer van het pand zijn weer
galoos. De juwelierszaak in 
Roosendaal "Ellen Juwelier", is 
inmiddels na ruim 11 jaar een 

begrip daar. Daarnaa. t v er ik 
onder de naam Watch M ! nog 
een groothandel in horlo 
sieraden. 

Voetbal 

Als hobby is voetbal altij mijn 
passie geweest, begonn n bij 
Sparta'25 in Beek ep Do , en 
later als Keeper bij SJVV i in de 
Sint Jozefparochie. SJVV i ook 
echt mijn clubke. We hebb n het 
afgelopen jaar dan ook ee fan
tastisch jubileum gevierd et z'n 
allen. Binnen SJVV ben ik . sinds 
2001 als voorzitter actief en als 
veteraan ook nog steeds "pîssief' 
actief. Naast voetbal zijn m torrij
den en duiken (beide me mooi 
weer, en duiken in aang naam 
zeewater) mijn andêre tweb pas
sies. Maar om toch nog ee beet
je op conditie te blijven, s ort ik 
o.l.v. Cor van de Weijer bijna 
iedere dinsdagavond i de 
Walsberg. Al voel ik s ieren 
waarvan ik het bestaa niet 
kende en kan ik soms 'sm rgens 
bijna niet uit mijn bed, todi denk 
ik dat het ergens goed voo is, al 
weet ik nog niet altijd ' waar
voor???? 

Charismatische 

prinses 
Gelukkig staat naast mij ee 
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sterke en charismatische Prinses, 
die op 21 maart 1969 in Boekel 
geboren is, volgens illij de enige 
echte joekel van Boekel!!! 
Ellen is een heel gepassionéerdé 
toneelspeelster bij "De 
Peelcomedianten" en heeft ook 
in Babylon mee mogen spelen. 
Ellen speelt tijdéns de officiële 
opening ·van het Cultureel 
Centrum in Deur.ne met ''.Dit -
Deurne van Ons" hét toneelstuk 
"Binnenkort in dit theater 
Wolfsberg, De Musical". Net als 
Babylon, geschreven door Erik 
Vink. . 

Ellen en ik kennen. elkaar vanaf 
de middelbare school van het 
Macropediuscollege in Gemert, 
en daar is voor de eerste keer C!e 
liefde opgebloeid . . Maar zoals dat 
vaker gaat op de middelbare 
school, gaat zo'n kalverliefde 
over en ieder vervolgde zijn/haar 
eigen weg, om vele jaren later 
toch weer bij elkaar uit te komen. 

Pretflat 

Sinds 2001 wonen we in de Jules 
de Cortestraat in Deurne (De 
Vennen) wat bijzonder prettig 
wonen ïs. Voordat we hier terecht 
zijn gekomen, hebben we nog 
een hele tijd op de pr~tflat 

gewoond in de Gender op 3 
hoog. 

PROCLAMATIE 
Peefstrekç,fs en Peefstre/(glinnek,es, . 

'lja, en áan overfpmt je áit! 'Iwan van 'IJoome 6e(~ mij op een 

áooráeweek.§e avorul of il( Prins zou willèn woráen van lie.t 

Peefstref(efrijk: . . .Afies gaat op zijn /(pp, waarom ik] J{oe kgn 

áat nu, il( /(pm niet eens uit 'IJeume. . . 'T/er6azing afom, maar 

natuurfi.jf( enorm vereerd. 

!fé. vraag toch maar even om 6eáenkfi.jtl a{ wi{ il( lie.t van áe 

áafy.n ~c(ireeuwen: JJl I'l(_ 'WIL! 

'Wachten op mijn vrouwtje 'Effen. 'Eigenfijf(f(an if(nie.t meer 

wachten, eináefijf(/(pmt ze thuis. 

'E,en /(prte impressie. van dit gesprel(; 

'Effen: J{ey schatje, hoe was je áag? 

Marc: J{a áurs/(;g., il( maal( nou toch wat mee! 

. 'Effen: J{oezo, wat áan? 

Marc: 'T wan van 'IJoor.ne ·6eft mij op. . . · 
'Effen: '}{pg voor lie.t ju6ifeum van lie.t voet6a{? 

Màrc: 'J{ee, afs je nu even 'µJacht, hij vroeg ttdj of il( Prins 

wifde woráen van áe Peefstre/(;g._fs! ! ! ! 

'Effen: JIJ?-J{afiafia. :. (10 ininuten_ fang .. ) 
Marc: 'Enne . .. ? 

'Effen: 'IJO'E'./ll aa's gewefdig. 

- . 
'1!erootgens fufááen wij áus vr.Uoenáe 6eáen/(tijá gefzaá om 

onze 6es{issing /(;g.n6aar te ma/(;g.n aan 'Iwan. tJJit afks in een 

tijá.56estef( Vfn nog geert ftafj uur . .. "'We woráen Prins en 
Prinses van áe Peefstref;,Ç-fs. · · · · 

'Vanaf áat moment 6en je affeen nog maar 6ezig met te 6eáen

~en wat er affemaa{ gaat ge6euren, en lie.t 6fijkt áat je er 

totaa{ nie.ts vanaf weet wat er affemaa{ 6ij /(pmt IÇJ.jfy.n. 

'Wat een organisatie., compfi.menten, afles is tot in áe puntjes 

geregefd en lie.t fi.jkt we( of je in een ftee{ geheimzinnige werefd 

terecht/(pmt. 'Te{/(;g.ns weer afspre/(;g.n op geheime locaties, 

monáje diclit tegen anáeren (en aat is verschrif(kg.fijf(moei{ij/( 

Rµ.nnen wij juffie. verteffen). 

Mooi is lie.t natuurûjf( dat wij samen afs Prins en Prinses lie.t 

camava{ van 'IJeume in mogen gaan, veruit áe meest actieve 

plaats van deze regio en ver áaar6uiten. 'E,en plaats met een 

rijf( verenigingskven en met een gezeffig winfy.{ftart. 'T/o{ trots 

gaan we á'r tegen aan, en we zuffen dit feest met affe vrie.n

den, 6efy.náen, f eefstre/(;g.fs en Peefstrefy.fi.nnef(es samen gaan 

vie.ren in lie.t nie.uwe Cu{turee{ Centrum van 'IJeume, en op 

,nog vee{ meer plaatsen. 
' .. 

rrqin Çjefóuie., áus gin tijtf! 

Affejen mèr veu{ gezeffigheiá!" 
' 

'Jlfaaf! 

-Pri,ns Marc I 
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Veo~zitter 
Twan van Doorne " 

Mies Märtens wr-- . ~ 

~ 
N2Jv viî Heu#gtep 

\ 
I 

(; 
) 

'1 

,:·· Ruud Wquters \ 
-. 

\ 

N~ ' Verbaarsehot 
~ ~ 

Theo Linders 
# 
1 

V6..St '\ 
·ileo van 1Moorsel 

l 

\ F'~ns Strijbosch 
.. j@ " 

Frans van den Broek 

Peter Kempen Piet Adriaans 

\ Twan Kroezen 
h 

• 
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• D'n Aauwe & D'n Neije • 

PEELSTREKELALA 

PEELSTREKELRIJK - 20 juli 2009 sluit de aanmeldtermt"n 
voor Peelstrekelala, hét liedjesfestival van De Peelstreke s. 

Eigen tekst - het liefst in dialect - op geleende of eige 
muziek en handelend over Deurne en/of carnaval dingt d n 

mee om de prijzen in de eerste editie van Peelstrekela/ 

Tijdens het programma rond de onthulling van de 
Peelstrekelprins 2010 worden de liedjes live ten gehor 

gebracht. 

Hadden wij al gezegd dat er ook een cd geperst wordt. 
Nee? 

De liedjes komen op cd. 53 

Meer over Pee/strekelala leest u op: 0 

www.peelstrekels.nl 

Pri~s , Marc 1 
Peelstrekels Deurne 

.DEURNE, - Marc.jftJanders ( 41) 
heerst als Rrins Marc I komenit 
jaar over het Peelstrekelrijk in 
'Deurne, samen met zijn prinses 
.Ellen. 

De nieuwe prins, is gebor~n in 
'Beek en Donk maar woont al 
g~ruime tijd in Deurne waar ze 
sinds vorig jaar juweliersbedrijf 
Blingeling hebben. Verdêr heeft 
het echtpaar al 11 jaar een juwe
lierszaak in Roosendaal en een 
groothandel in horlogés en sie
radeh. 

Marc is voorzitter van voetbal
vereniging SJVV, waar hij jaren
lang keeper is geweest. Hij komt 
nog steeds uit voor de 'Hei', 
maar dan bij de veteranen. Zijn 

1overige passies zijn motorrijden 
en duiken. D~ nieuwe prins 
werd zaterdagavond 15 novem
ber, op, zijn 4ls,te ve.rj~ardag, in 
dan§school Manders be}{endge
maákt. Het motto van de prins 
van de 50-jarige Peelstrekels: 
"Gin Gelózzie, dus gin tijd! 
Allejen mèr veul gezelligheid!" 

Op de avond van de prinsont
>.hulling werd verder een zestal 
nieuwe raadsleden voorgesteld, 
de deelnemers aan de derde 
editie van Dancing with the 
Stars bekendgemaakt en pre
senteerden de dansmarietjes 
hun nieuwe dans. Ook werd 
een nieuwe activiteit, een lied-

tjesfestival onder de naam i 
Péelsttekelala,'middels een aan
tal optredens . gepromoot. 
Opgeven vOO.J:' ·peelstrekelalaw 
kan tot 20 juli 2009. Bij de o,nt

~ hulling van de prius van 2010 
(november 2009) zullen de 

· deelnemers aan Peelstrekelala 
hun opwachting maken. 

'R 

NIEUWE DANSGROEP 
PEELSTREKELRIJK - Naast de dans
marietjes is er dit carnavalsjaar nog 
een dansgroep die binnen 
Pee/strekelverband danst. Een naam 
heeft de groep van acht meiden en 
één jongen niet. Maar ook het cultureei 
centrum heeft dat nog niet... We 
stellen ze graag aan u voor. 

Achterste rij vlnr: Kristel Beijers, Linda Verbaarschot, Janneke Verhaegh, Judith van 
Deursen. Middelste rij: Anne Smulders, Wouter Smulders. Voorste rij: Anouk van Deursen, 
Joyce Trienekens, Loes Arts. 
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NEKKLACH~EN? 
' ' 

TES'f THUIS GRATIS UW HOOFDKUSSEN! 

Vraag naar de voorwaarden 

Van d.e Mortel 
BEDDEN 

GORDIJNEN 
·TAPl·JT . . . 

Stationsstraat 14 Deurne~ www.vdmortelril 

' ' . ' 

.coopmans Lutters 1 Bouw 

Deurne • tei: 0493 - 350 550 • www.coopmanslutters.nl · 

·Molenstraat 11 0493-3181 7 7 

Met de carnaval 
, 

Café - Darts - Biljart 

Vlierdenseweg 26 
5753 AD DEURNE 

0493-315653 

. . . n 101, 
1etie·r e e vol! 

•••• 

De leverancier van al uw 
diepvries-producten aan huis 

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

all' vel.Il p. de glat 1 
,".1 wa•. . . 't geva , ' 

taPPen a is no~ carnaval. 
want ~ ot alt•Jd 

. ons is . 
ba.• ' ' . . . 

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

AUTO-& TRUCKSCHADE 

STE S 

,v,vw. bakke1ijvedder.nl 

De Ecl1te Bakker 

Deu1•ne-Liess·et..:Ba-kel-Gemert-HeJmond 

. . . 

. wenst 'Û een fijne carnaval 

. . Posi6us 347 

575o .Ml '})eume, 

'llfm. 0493 - 311362 

~· 0493-315857 

· ''Cafe· in den Sleutel" 
d f'O OS~ . Dé Sleutel voor 
~ . 1 .. / ". gezelligheid en sfeer. 

Samen met Harrie - Hannie & Carel van Hoof 

6 

Vrijdag: Kommer & Kwijl 
Maandag: Rooi Hoedjes Fist • 
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Van d•n Vurzitte 

Wat kun je verwachten als je car
naval in het Peelstrekelrijk orga
niseert? Dat de verwachtingen 
hooggespannen waren na twee 
jaar Paviljoen kun je wel stellen. 
Fanatieker dan ooit hebben de 
mensen van raad en bestuur 
zich ingezet voor al onze activi
teiten. Het was drukker dan we 
ooit hadden kunnen denken. 
Gezelligheid kende geen tijd en 
ruimte. In een woord fantastisch. 
Carnaval 2008 kende zijn weer
ga niet! 

Prins Albert, prinses Hanny, sa 
en Dirk, bedankt voor jullie in et, 
ook voor jullie een ervaring m 
nooit te vergeten. Zoveel men en 
die jullie wilden toejuichen, fel ci
teren, aanspreken om ervarin 'en 
te kunnen delen. Zoveel fa · ·e
leden of bekenden die jullie p 
handen droegen. Ook voor on is 
het een groot voordeel als de 
prins "gedragen" wordt. 
Albert, uiteindelijk ben je 
door ons tijdens de dank-je
avond op handen gedragen. 

De dank-je-wel-avond was v r 
velen top off the bill, verdiend d r 
iedere vrijwilliger voor vele u en 
inzet. Bedankt en we vertrou en 
erop dat velen zich ook bij volg n
de activiteiten blijven inzetten. 

Een nieuwe prins 
Maar goed uiteindelijk en 
we ook weer aan carnaval 20 9. 
De "nieuwe" is er al, onthuld p 
zaterdag 15 november j.l, binn n
gebracht door Sinterklaas en v or 
het voetlicht geworpen d or 
onze burgemeester. Jawel Pr s 
Marc 1 en prinses Ellen g an 
ervoor. Het enthousiasme str alt 
van hen af. Succes!!!!!! 1 

GP-Batteries 
Een speciaal woord van da 
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voor GP-batteries, Jan Brands, 
een speciale sponsor die op vele 
carnavalsactiviteiten hebben 
gezien, een speciale geestelijke 
rol was weggelegd in de optocht. 
Iedereen heeft van je genoten 
Jan, bedankt!!!!! 

Car-movement 
Voor 2009 hebben we Car-move
ment uit Helmond bereid gevon
den het hoofdsponsorschap op 
zich te nemen. Ik wil Frank 
Sonnemans veel succes wensen 
met de activiteiten die hij met zijn 
bedrijf gaat ontplooien tijdens 
carnaval 2009. 

Zes nieuwe raadsleden 
Dit jaar hebben we van geen van 
onze leden afscheid hoeven 
nemen, nee er zijn maar liefst 6 
nieuwe raadsleden bijgekomen. 
Mannen, succes!!!!!!! 

Een nieuwe stek 
Tot slot wil ik iedereen een 
geweldige carnaval 2009 toe
wensen en bij voorbaat iedereen 
bedanken die zijn steentje bij
draagt aan het slagen van dit 
prachtige feest. Ik nodig u alle
maal uit voor onze activiteiten 
die voortaan in het nieuwe cul
turele centrum gaan plaatsvin
den. Treed samen met ons bin
nen in de wondere wereld van 

Maarten en Andre, zodat we met 
zijn allen kunnen genieten van 
een groots programma. 

Alaaf, Twan van Doorne. 
Voorzitter Peelstrekels. 

SLEUfELAFHALEN 

Ook dit jaar start carnaval offi
cieel met het overhandigen 
van de sleutel door de burge
meester van Deurne aan de 
desbetreffende prins van het 
bijbehorende prinsdom. 
Iedere prins zal wederom ver
gezeld gaan door een jeugd
prins of -prinses. Wij hopen 
van uw zijde weer op een 
grote belangstelling. Dit jaar 
zullen de diverse carnavals
verenigingen vertrekken van
uit 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 het CC 
(Carnavals Centrum) om daar 
onder het genot van een 
drankje en veel muziek alle 
prinsen en hun gevolg te aan
schouwen. 

AFSCHEID VAN DE STRIKKELDOME 
1}a, hoe moet je nu in een paar 
regels omschrijven wat de 
Strikkeldome voor ons allemaal 
betekend heeft? Carnaval 2008 
was voor de Pee/strekels en alk 
medewerkers die in de Strikkel
dome hebben gewerkt een heel bij
zonder jaar. Natuurlijk wisten we 
allemaal dat het 't laatste jaar was 
dat we in deze tent carnaval zou
den vieren. Nog één keer de schou
ders eronder! Met man en macht 
werd er weer gebouwd aan de 
tent, de vloeren, de verlichting, het 
podium, de bar etc. 

Het was altijd spannend wat het 
weer zou gaan doen. Bij vorst 
zouden we de bierleiding moeten 
doorblazen om bevriezing te 
voorkomen. In 2008 lag er een 
hele laag sneeuw op het dak van 
de tent. Daardoor moesten we de 
kachel opstoken om de tent op te 
warmen zodat de SAeeuw ging 
smelten. Ook was het altijd vol 
spanning afwachten of er vol
doende bier was ingekocht. Bijna 
na elke drukke avond werd 's 
nachts de bierleverancier gebeld 
met een bestelling voor de vol
gende dag. Moeilijk in te schatten 
hoeveel mensen er kwamen en 
wat er gedronken zou gaan wor
den. Het is nooit voorgekomen 
dat we jullie geen pilsje meer kon
den tappen (maar als we een 

geheim mogen verklappen: op 
één avond was het zó spannend 
dat we nog maar 1 fust bier over 
hadden!) 

TOP! 
Voor alle medewerker heeft de 
Strikkeldome vele hoogtepunten 
gekend. Ik denk dat we voor 
iedereen spreken als we zeggen 
dat de maandagavond één van 
die hoogtepunten was. Een uitver
kochte tent, mensen buiten in de 
rij die écht niet meer naar binnen 
konden. 
Die Lustige Schlagerfreunden 
maakten er een geweldig feest 
van. Het bier stroomde rijkelijk en 
door de warmte en de condens 
regende het zelfs in de tent. 
Geweldig om al die feestende 
mensen te zien, de sfeer was TOP 
en er zijn geen calamiteiten 
geweest. Vele hoogtepunten, van 
de kleinste op het 'Ukke Pukke 
Bal', de Gala- en Klotemul avon
den, seniorenmiddag tot de dans
ende mensen bij 'Dancing with 
the stars': teveel om op te noe
men. 

Voetjes omhoog 
Samen met de Peelstrekels heb
ben we op dinsdagavond waar
dig afscheid genomen van 'onze 
Strikkeldome'. Het donderde en 
bliksemde, de regen kwam met 

bakken uit de hemel: carnaval 
2008 zat erop. Na de popver
branding op de markt zijn we 
gezamenlijk nog één keer in de 
tent gaan zitten. Lekker een 
broodje eten, kopje koffie erbij 
(voetjes omhoog) napratend 
over de geweldige carnaval en 
de laatste avond in onze tent. 
Het is mooi geweest! 

Samenwerking grandioos 
Natuurlijk willen we via deze weg 
alle medewerkers nogmaals 
ENORM bedanken. Zonder jullie 
was het nooit gelukt om zo'n 
geweldige carnaval te verzorgen. 
Dames van de garderobe, mensen 
achter de muntenverkoop, men
sen in 'Het Hijgend Hert' (frietkot) 
mensen van geluid en muziek en 
natuurlijk alle obers, glazenopha
lers, tappers en wie we nog verge
ten zijn: allemaal bedankt voor jul
lie enthousiasme en grote inzet! 
De samenwerking was grandioos. 

Verhuizing 
We hopen dat de sfeer en het 
enthousiasme die leefde in de 
Strikkeldome mee verhuist naar 
het Cultureel Centrum. Namens 
iedereen nogmaals bedankt voor 
een paar heerlijke jaren in het 
Strikkeldome en tot ziens tijdens 
carnaval 2009! 
Noud en Rita, Fabian en Karin. 

103-104-92-91-e 
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Sig 

Belettering - Gevel reclame 

Full-colour prints - Freesletters 

Lichtbakken - lichtletters 

Vlaggen - Banieren - Bouwborden 

Al 30 jaar een "begrip" aan de Leem baan! 

Leembaan 1 -3 5753 CW Deurne 
Telefoon: 0493- 317777 Fax 0493 - 320504 

Email: info@dewitbv.nl Website: www.dewitbv.nl 

Outdoor- & kampeerspecialist, aanhangwagenonderdelen, 
kentekenplaten, tuinmeubels en fitnessapparaten. 

www.odico.nl 

Nele1ans 
voeu· en restauratiewerken 

Hofstede 6 
Deurne 

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

Dé sanitair 

en tegel-

specialist! 

In onze showoom vindt u 

meer dan 165 merken tegels, 

alles op het gebied van sanitair 

en 30 complete badkamers. 

Of het nu rustiek, klassiek of 

juist trendy moet zijn, u vindt 

bij ons wat u zoekt. 

~fan van der 
z ~aan 
w o e"sáag, donder dag en 

v rijda g van 9.00- 1 2.0 0 uur 
en va n 13.30 - 18.00 u ur. ! 

Zaterd ag van 10.00-1 4 .00 uur : 
Brabantstraat 1 Deurne 1 

Telefoon 0493·315183 
--IU.stenv«nderz:w«on.nl ; 

Geniet van Arte 

Ok wai z'in met 
die daag effekes 
nie thuis en nie 
op 't werruk. 
Veul plezier 

allemoal! 

SILESTONE 
" l!'tArte 

Arte di Granito BV 
Maisdijk4 
5704 RM Helmond 
T 0492 580 500 
F 0492 580 505 
E info@artedigranito .nl 
1 vV\NW.artedigranito.nl 

~UISPEL 

QUI SPEL MOTOREN LANGSTRAA T 1308 5754 PB DEURNE 
T. 0493-319440/F. 0493-319488 

lnfo@Quispelmotoren.nl 
www.quispelmotoren.nl 

Complete woningstoffering 

Spoorlaan 5 Deurne 

www.woninginrichterdepeel.nl 

• 

• 
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De burgervader aa het -w-oord 

Door G. Strikkel 

Inleiding 
Voor de, inmiddels, 9e keer lie
pen we ruimschoots v66r u dit 
leest rond negen uur naar het 
gemeentehuis voor ons gesprek 

· met Gerard Daandels, Burge
meester van Deurne. We staan 
voor een nieuwe periode: de 
periode van het Cultureel 
Centrum Deurne. 

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 (t2005) 
1985 Pieter van de Loo 
1986 Henk Bijnen 
1987 Cot 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 Ftidus 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 
2008 Jacqueline Schrama 

ERE-:STREKELS 
1. Willie Geerts t 
2. Harrie Goossens t 
3. Hein Smeets t ,, 
4. Frans van de Kerkhof f 

"' _, <% 

5. Gé. Markhorst t 
s. Willy Martens 

'q .•·"" 
7. Jan Rakels t 
8. Sjef,. Geerts 
9. Geerd Jansen 
1 O. Matcél van Nunen 
11. Leon··van Osch 

% 
12. Christ Manders 

Afsluiting van een perio 
We blikken terug op drie jaa 
Strikkeldome als overgang an 
De Vierspan naar het Cultu eel 
Centrum Deurne. Het was en 
geweldige tent met veel sfee . In 
de afgelopen drie jaar is er en 
constructieve samenwer ing 
geweest tussen alle partijen: de 
Peelstrekels, de gemeente e · de 
bewo(o)n(st)ers. Vooral eze 
laatste in de directe omge ing 
van de tent wil hij een plui op 
de hoed steken voor de sa 
werking en vooral voor 
acceptatie van de natuurlijk 
enigszins aanwezige over ast. 
Het is mede daarom goed · dat 
aan deze overgangsperiode nu 
een einde is gekomen. 
Een nieuwe periode 
Er is inmiddels veel werk ve zet 
en er wordt nu hard gewerkn om 
in het Cultureel Centrum De me 
nog voor de jaarwisseling ac ivi
teiten te organiseren. Tusse · de 
Peelstrekels en de directie zij al 
veel en goede afspra en 
gemaakt om het Carnaval 009 
in goede banen te lei en. 

Vergeleken met De Vierspan 
kunnen er meerdere ruimtes 
voor verschillende activiteiten 
tegelijk worden benut. Het 
gebruik kan onafhankelijk en 
tegelijk van elkaar, omdat elke 
ruimte apart is geïsoleerd. De 
burgervader hoopt dat er daar
door ook een extra impuls aan 
het carnaval (kan) ontstaan en 
hij is van mening dat de geplan
de nieuwe en tegelijkertijd geor
ganiseerde activiteiten door De 
Peelstrekels daaraan een bijdra
ge zullen leveren. Voor zover nu 
is te overzien, kan de nieuwe 
locatie en inrichting niet alleen 
kwalitatief maar ook qua gezel
ligheid een positieve bijdrage 
leveren aan de carnavalsviering 
in Deurne-centrum. 

Voor alle duidelijkheid wil bur
gemeester Daandels nog kwijt 
dat, zowel het afhalen als het 
terugbrengen van de Sleutels 
eén activiteit op de Markt en in 
het gemeentehuis blijft. 
Uiteindelijk is het gemeentehuis 
het centrum van onze gemeente. 

Peelstrekelprogr mma Carnaval 2009 

Voorpret 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 
Zondag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zaterdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 
Maandag 

23-01: 11.00 
24-01 : 20.00 
25-01: 14.00 
01-02: 13.00 
06-02: 19.30 
07-02: 13.30 
07-02: 19.30 
13-02: 19.00 

15-02: 15.00 
16-02: 19.30 

Carnaval 
Vrijdag 20 februari 
9.00: Scholenbezoek 
20.00: Kommer & Kwijl ( 

Zaterdag 21 februari 

nthulling jeugdprins (CCD) 
Rondom de Prins (Hof van Deurne) 

ndertr. boerenbruidspaar (Plein Vijf) 
Receptie Prins Marcel, Prinses Ellen 
Klotgemul (CCD) 

eniorenmiddag (CCD) 
Klotgemul (CCD) 
Receptie jeugdprins (ÇCD) 

ala-avond (CCD) 
Dancing with the stars (CCD) 

arnavalsavond (De Nieuwenhof) 

009 

14.00: Sleutelafhalen (ce trum) 
19.00: Heilightparade (St Jozef) 
21.30: D'n Biels (Stationz cht) 

Zondag 22 februari 
9.30: Carnavalsmis Willi rorduskerk Deurne 
13.30: Aanvang optocht , 
17 .00: Prijsuitreiking kind ren (CCD) 
21.00: Prijsuitreiking vol assenen (CCD) 

Maandag 23 februari 
11.00: Brunch 0Afaar?) S ationzicht 
12.30: Opening Rozenm ndeg (centrum) 
14.00: Rijtven 
15.30: Bezoek Nieuwenh f 
16.00: Bezoek Cafébezo 

1 
k 

19.00: Jeugdbal CCD , 
21.00: Lustige Schlagerf~ unde (CCD) 

Dinsdag 24 februari 
10.30: Ukkepukkenbal C D 
12.00: Hannebille mi krin~emik bij Stationzicht 
13.30: Strikkelstrèèje (Op · ~~n Podium Jeugd) CCD 
14.00: Boerenbruiloft CC 
21.30 Carnavalsbal (wa ?) CCD 
00.00 POPVERBRANDE (MARKT) 

Napret 
Zondag 15 maart 
13.00 - 00.00: Foto's kijken voor iedereen Stationzicht 

Optocht 
Voor wat de optocht betreft, 
hoopt hij dat de kwaliteitsverbe
tering zich doorzet, en dit niet 
alleen in het Peelstrekelrijk. Er 
mag nóg meer gelet worden op 
het drankgebruik. Hij stoort zich 
vooral aan diegenen die het met 
het drankverbod opzichtig niet 
zo nauw nemen. · Hij verwacht 
dat er in 2009 door de verant
woordelijken nog beter de hand 
aan wordt gehouden. Op zijn 
steun kunnen zij rekenen. 

Sociaal feest 
Tot besluit wil hij nog eens 
vooral benadrukken dat 
Carnaval vooral een sociaal feest 
moet zijn, waarin iedereen zich, 
zonder uitzondering, kan stor
ten, het kan meemaken en voor
al meevieren. Hij hoopt op en 
wenst alle Peelstrekels een 
goede en vooral sociale 
Carnaval 2009. 

Alaaf! 

Quootje". 
Sinds het vreemdgaan 

van zijn vriendin 
sjort Kelder". 

Rookverbod 
opgeheven 
PEELSTREKELRIJK - Tijdens 
carnaval 2009 mag overal ger
ookt worden. Dit heeft Ptins 
Marc I in overleg met 
Rokersgroep Deurne besloten. 
Enige voorwaarde is dat men 
dit geheel ontkleed, staand op 
het hoofd doet en, tegelijker
tij<i, het Peelstrekellie . luid
keels ten gehore brèngt. Dan 
mag het . "dus. 

Keurmerk toiletten 
Horeca 
NEDERLAND - Een speciaal 
team van Horeca Nederland, 
dat dit jaar zijn 125-jarige 
bestaan vierde, zal met ingang 
van 1 januari de toiletten in 
alle horecagelegenheden 
inspecteren op hygiëne. 
Taskforce De Pot Op! Heeft 
hiervoor een speciaal keur
merk ingesteld: De Bruine 
Ster. Hoe meer bruine sterren 
een horecagelegenheid heeft, 
hoe ernstiger het u afgeraden 
wordt gebruik te maken van 
de sanitaire voorzieningen in 
betreffend etablissement. 
Eind maart, begin april wordt 
de lijst gepresenteerd in 
Herberghe Het Gemack in 
Gorinchem. 

Afscheid van een carnavalsjaar 

Aan de vooravond van carnaval 
2009 is het altijd even leuk om 
terug te blikken op het voorgaan
de carnavalsjaar. Carnaval 2008, 
een jaar dat een klein beetje eer
der begon dan d'n 11 e van d'n 
11 e, namelijk d'n 1 Oe van d'n 
11 e, met de onthulling van Prins 
Albert 1 Het was niet onze opzet 
om andere carnavalsverenigin
gen voor te zijn, maar was uit 
nood geboren omdat Prins Albert 
het nodig vond om direct na de 
bekendmaking op staatsbezoek 
te gaan naar Nepal. Tijdens de 
afwezigheid van Prins Albert I 
werden de honneurs overigens 
goed waargenomen door Prins 
Geronimo uit Nepal op de jubi
leumreceptie van de Dors(t)vle
gels in Vlierden. 

Het was wederom een jaar vol 
verrassingen; ik denk bijv. aan 
een geslaagd Klotgemul, waar de 
Deurnese artiesten weer 2 avon
den wisten neer te zetten van 
hoog niveau. Natuurlijk de Gala
avond, waar menigeen het niet 
droog wist te houden (en dit was 
niet omdat onze tent lekte). Maar 
de grootste verrassing voor 
iedereen binnen de Peelstrekels 
was toch wel het zoekraken van 
de Prinsenketting tijdens/na 
Rondom de Prins. Gelukkig 
kwam deze ketting een dag later 
.wel weer tevoorschijn door de 
"oplettendheid" van een oud
Prins. Ook was het weer een 

genoegen om te zien dat zoveel 
Strekels en Strekelinnekes de 
weg naar de Strikkeldome weer 
gevonden hadden, om er samen 
met ons een fantastische carna
val te vieren. 

Afscheid 
Na een carnavalsjaar is het ook 
weer tijd om afscheid te. nemen. 
Niet alleen van Prins Albert I, 
Prinses Hannie en de prinsenkin
deren Dirk en Lisa, maar ook van 
onze tent, de Strikkeldome, waar 
we samen met velen drie gewel
dige carnavalsjaren mochten 
beleven. Het is waar wat men 
zegt: "Aan al het goede komt een 
eind". 
Er wordt wel eens ooit 
gezegd/gedacht dat carnaval op 
zijn retour zou zijn. Door de 
prachtige jaren in ons 
Strikkeldome, de drukbezochte 
avonden en activiteiten, kan ik 
die stelling niet onderschrijven. 
We hebben veel aanmeldingen 
mogen ontvangen van nieuwe 
raadsleden en commissieleden; 
allemaal mensen die stul.< voor 
stuk enthousiast zijn geworden 
door onze activiteiten en die de 
Peelstrekels een warm hart toe
dragen. 

Groot succes 
Een goed gezegde is:"Regeren is 
vooruitzien". Dit doen we als es 
De Peelstrekels dan ook. Op 15 
novembef hebben we onze nieu
we Prins en Prinses in dans
school Manders mogen bekend
maken. Ik ben er zeker van dat 
met het enthousiasme van prins 
Marc I en prinses Ellen en dat 
van Raad en Bestuur het carna
valsfeest van 2009, in ons nieuwe 
onderkomen het cultureel cen
trum, wederom een groot succes 
zal worden. 

Nieuwe raads- en bestuursleden 
Rest mij nog om onze nieuwe 
raadsleden (Zes Stuks) Fabian, 
Nol, Theo, Bart, Lex en Peter en 
ons nieuwe bestuurslid Frans 
veel plezier en succes te wensen 
in deze schitterende, drukke tijd. 

Wilco van Moorsel 
Vorst es De Peelstrekels 

9 
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Vishandel Henk Bos 06-53431703 I 033-2986494 

Voor de lekkerste Kibbeling en de fijnste Maatjesharing j 
Donderdag 10.00 - 13.00 & Zaterdag 10.00 - 15.00 PLUS/ Vrijdag op de Markt. Aswoensdag 10.00 - 13.00 (PLUS) 

FA. UGEN 
Op- en overslag 

Bedrijfsruimteverh1:1urr 
mits 

Paul Gabriëlstraat 6a 
5753 DG DEURNE 

T. 0493-311041 
F. 0493-310989 

0493-312465 
Liesselseweg 120 5753 PP DEURNE 

Met Bakker Ron z'n brood 
Speulde ge mÎ carnaval 

ne goeie nootl 

Oeurne, Milhezerweg 17 T 0493-312715 

Helmond,. Wederhof 15 T 0492-559716 

Bij Schonewille wordt elke auto van elk merk weer netjes in 
nieuwstaat gebracht. Heeft u een deukje opgelopen, aarzel dan 

niet en kies zelf voor een erkend FOC:WA schade· herstel· 
bedrijf. Kies voor Schonewille, in Deurne. 

Bel 0493 319319 

5"onewille -! -Dr. Hub""" Doomeweg205753 PM Deurne Tel. 0493319319 Fax0493 322937 

Tijdens de carnaval gaan wij zelf fietsen !!! Wij wensen iedereen een te gekke carnaval 2008 

Sint-Jozefstraat 27, Deurne tel: 0493-312494 

van Sant:voort: 
makelaars 

Thuis in uvv regio ~~ 
vvvvvv.v a n sa n t v oo r t. n 1 

RIETDEKKERSBE DRIJF 

• 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 

Timmerbedrijf Claassen 
Ringoven 3 
5753 AT Deurne 
Tel. 0493-316220 
<Fax. 0493-320449 
timmer bedrij fel aa.ssen@c hell a. nl 
www. ti mme rbed rij fo Laa.ss en. n 1 

• 

service 

Voor al uw drukwerk 

PIG FAR M SYSTEM S 
PORCON PRODUCEERT EN LEVERT 

HOOGWAARDIGE 
VARKENSSTALINRICHTING 

nieuwbouw " verbouwing • 
planning * voorlichting • nazorg 

N eem contac. 

PORCON PIG EQUIPMENT B.V. 
Postbus 235 

5750 AE Deurne 
Tel. 0493 326600 
Fax 0493 326601 

porcon@porcon.com 
www.porcon.com 

Autobedrijf van Ham 

Florijn 19 
5751 PC DEURNE 

0493-312493 

1 n-verkoop-onderhoud-apk -
keuring 

WWW.VANHAMautos.NL 

Kado Shop 
Van Calis 

Voor al uw leuke kadoot;es 

Stationsstraat 30 - DEURNE 
Telefoon 0493-312963 

• 

• 
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16de editie Klotgemu succesvol KtOTGEMUL 

Op 18 en 19 januari 2008 liep 
de Strikkeldome vol voor de 16e 
editie van het Klotgemul. In het 
besef ·dat het ·de laatste 
Klotgemul in de Strikkeldome 
zou worden besloten meer gas
ten dan ooit het Klotgemul te 
bezoeken. De vrijdagavond was 
het druk en zeer gezellig, de 
zaterdagavond was om zo te zeg
gen Stief uitverkocht. 

Tijdens het binnenkomen in de 
tent werden de gasten al verrast 
door de jongleercapriolen van K
kwadraat, die dan ook terecht 
door Prins Albert 1 voor hun 
inbreng werden onderscheiden. 
Traditiegetrouw waren daarna 
natuurlijk onze eigen Dans
marietjes aan de beurt. De acht 
meiden, waarvan er drie aan hun 
laatste tou1:nee bezig waren, dans-

ten op klassieke klanken, de plan
ken uit de podiumvloer. Nadat zij 
door ceremoniemeester Jochem 
Aarts van het podium waren 
geleid leek het plotseling wel 
China in de zaal. 

Oud-prinsen 

Gehuld in prachtige kostuums, 
waaronder een heuse chinese 
draak, openden de p1insengarde 

hun reeks speciale reclame-ac , 
gericht op de Olympische spele 
in Peking. Het is maar kwa , 
dachten velen in de tent en 
klopte helemaal. Want de gedac -
te was nog niet koud of de bevl -
gen zangers van Da's mèr Kwa 
beklommen het podium. J 
bezongen met hun bekende ga -
mende stemmen meerdere ac -

ele thema's uit het Deurnese. Z 
kwam ondermeer de geplan e 
torenflat in de Spoorzone voor ij 
en werd uitgelegd wat volge s 
hen de Ramadan inhoudt. M t 
een mooie obade aan Prins Albe 
werd hun succesvolle optrede 
beëindigd. 

Boeddha 
Na -eë n hilarische turnact van ct:e 
oud-prinsen, onder het toezien.tl 
oog van Boeddha Christ, was h t 
de beUit aan Gehaper. Of was h t 
boer (j)Anus ? Met prachti 
woordspelingen en mooie rolle -
spelen zenen zij een act neer va 
een zeer hoog niveau. Met na e 
Fatima, zal boer Janus nog la 
heugen. Toen boer Anus aan h t 
einde uit de overall en uit de ka t 

kwam, werd hij terstond opgen 
men in de raad van 11. 
In feite was boer Janus net 
vroeg van het podium we 

omdat even later datzelfde podi
um gevuld werd met de zes 
dames van Destiny. Hun dans 
opende de weg voor een volgend 
optreden van de prinsengarde. Zij 
toonden op beeldende wijze, wat 
er tijdens de Olympische finale op 
de 100 meter allemaal fout kan 
gaan. 

Glad& Strak 
Even later werd ons een blik 
gegund in de voiture van Wimke 
en Tonnie, of wel Dèsnie Dèswel. 
Zijn lieten het publiek zien dat ze 
van alle markten thuis zijn. Met 
een perfecte mime-act, kregen zij 
de lachers op hun hand. 
"Glad en Strak", dat was het mono 
van X-press. In hun strijkcentrum, 
annex call center werden de 
meest vreemde en hilaris gesprek
ken gevoerd. Menig bekende 
Deurnenaar moest het ontgelden 
en de dames, gehuld in prachtige 
kleding, sloegen vaak de spijker 
op de kop. 

Weinig om het lijf 

Het inmiddels ve1trouwde inter
mezzo van de oud prinsen had 
daarentegen weinig om het lijf, 
immers de Sumo Worstelaars van 
de oud prinsen, hadden voor hun 
wedstrijd slechts de edele delen 
bedekt. Dat dezelfde edele delen 
uiteindelijk voor één van de wor
stelaars funest werden kon toen 
nog niemand bevroeden. 
Net op tijd konden zij plaatsma
ken voor de vervaarlijk uitziende 

Vrijdag 6 en zaterdag 7 februari 19.30 uur 

IN HET CCD 

De Dansmarietjes 
Zwetz 

G~haper 

Dès Mar Kwats 
Rozengeur & Valse Schijn 

Destiny l 
Hans Verbaarschot 

Showdansgroep 
X-press 

Prinsengarde 

U en uw GSM: Gezellig uit ! 

29-m 

Aanvang 

stipt op tijd! 

Rookvrij 

Muziek op vrijdag: Kiekonsus 
Muziek op zaterdag: Blaast Um Op 

Op 't bijbal speelt: De BRABANTEN 

jager Hans Verbaarschot, die met 
diverse anekdotes uit zijn jacht
praktijk de zaal uitstekend ver
maakte en regelmatig voor een 
tata onderbroken werd door één 
van de kapellen die de avonden 
opluisterden. Op vrijdag waren 
dat de muzikanten van Blaast urn 
Op en op Zaterdag van Kiekon
sus. 

Doe mee 

De Strikkeldome werd hierna 
omgebouwd, door de altijd trouwe 
toneelmeesters, tot kapsalon de 
Peelstekel met als personeel de 
dames van Rozegeur en Valsche 
Schijn. De acht dames gaven een 
perfect staaltje amusement weg. 
Hun belevenissen in de kapsalon, 
afgewisseld met liedjes met mooie 
teksten . Tijdens de alledaagse tafe
relen uit de kapsalon, zoals bij
voorbeeld Babylon, stonden de 
dames ook nog even stil bij het 
bronzen jubileum van het cen
trumplan en keken zij met wee
moed terug naar het oude Deurne. 
Het slot van deze geslaagde avond 
was traditiegetrouw voor de oud-

prinsen, onder aanvoering van 
spleekstalmeestel Hein. Zij kregen 
de zaal terecht van de stoelen met 
hun prachtige lied met de passen
de titel: Doe mee. Daarmee 
bedoelden zijn ongetwijfeld dat de 
mensen vooral mee moesten doen 
met het bal na. Onder de opzwe
pende muziek van de Brabanten 
was het beide avonden nog lang 
erg gemullig. 

informatie Klotgemul & Gala-avond 

Voorverkoo informatie Klotgemul & Gala-avond 
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ge bai meen nie zain. 
Kiek mer op onze ww 

Nunen 
en Parket Vloeren 

Stationsstraat 1 06 

5751 HJ DEURNE 

Tel. 0493 351640 

Mob. 0651437326 

Fax 0493 351641 

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

Stationsstraat 27 - Deurne 
Tel. 0493 312091 
Fax 0493 322600 

Kluisstraat 1 - Helmond 
Tel. 0492 538401 
Fax 0492 564909 

Koningsplein 2 - Asten 
Tel. 0493 691560 

~olJlASSEN A11"0 • 
"\ OEUlll!NE IJ"Cl 'J' 

VERSCHEPING EN DOUANE DOCUMENTEN 
& EXPORT - VERZEKERINGEN 

Haspelweg 37 

5751 JH Deurne 
Tel. 0493-351552 

Fax 0493-315246 

Mobiel 06-53926499 

Int. Tel. 0493-351552 

Int. Fax 0493-315246 

as ge wilt. 

U kunt &.j ons altiid tenJcht YOOr: 

Auto 
- Personenwagens 

- Bestelwagens 

Harrie v.d. Putten 
• Personen&ussen 

Liesselseweg 122, 5753 PP DEUR 0493-310111 

" .. 
mes groot$1B ~!zaak op llet ~van wintwspoctt 

· rse aanbiedingen in ski's en jae!cS 
2!l1Qell wij V<:h; het Slijlen en waxeJl van uw ski's 

rveskl's vanaf C 89" -----
ielrenjack HU ma grads hansclloenen Lw.v. ill,9S 
nge broek met bo>IEnstuk tll grads walttdldlte ~t.w.v. €29,51 

Loop!landen, Crosruain~ Hometlêiiners, Spiooogbt'kes, (,ewic:fttr er. 
halters en Bcksbellodigdheden. 

Wintersport - Fitness - Fietskleding 

Bloemenmagazijn • 

JJ e. <fl Ic e l e i. 

Veel carnavalsleut toege enst 

Stationsstraat 92 
5751 HH DEURNE 

T. 0493-312113 
F. 0493-312113 

TuinaGtueel 
Cop ~ ans 

Molenstraat 69 • 5751 LC Deurne 

Postbus 360 • 5750 AJ Deurne 
Tel 0493-351851 • Fax 0493-316533 

www.kantoorvandemortel.nl I info@kan oorvandemortel.nl 
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~ Een terugblik op Gala 200 
Door Maike van Moorsel van de 
Galacommissie 

Of ik maar even een berichtje 
voor de krant wil schrijven 
over de Gala-avond van het 
afgelopen jaar. Oeps, daar 
moet ik toch echt even voor 
gaan zitten. Het is alweer eell 
tijdje geleden dat de artiesten: 
Frank Schrijen, de Penthouse 
Boys, Jasper van Genven, Zes 
Stuks, Robert vall Lamoen en 
Plus Minus ons mochten ver
maken. En dan mag ik hierbij 
ook GOH en onze eigen dans
marietjes niet vergeten. 

Terugkijkend, - denkend en mij
merend - mag ik wel .;tellen dat 
het een prachtige a,·ond t 

geweest: Het dak van de tem had 
heel wat te verduren om op zijn 
plaats te blijven bij het optreden 
van de Penthou. · Boy. . Robert 
van Lamoen met zijn fa ma ti -he 

act als "de Schèle op wi ter
sport", Frank Schrijen als Gr dje 
Boemel en Jasper van Ge en 
als Opa Max (beiden allebei J or 
het eerst bij de Peelstrekels), eb
ben een klinkend optreden g ge
ven. De spitsvondigheden an 
Plus Minus: allemaal weer g ed. 
De aftrap van de avond d or 
GOH met ons eigen Peelstre el- · 
lied, de mooie dans van o ze 
dansmarietjes. Ook mocht er 
weer iemand in het zonn tje 
gezet worden als Strekel van 1et 
jaar, Jacqueline Schrama, v or 
velen bekend van de Boer n
bruiloft. 

De Gala-avond van 2008 as 
fantastisch. Een vooruitblik op de 
Gala-avond 2009, nee, ik ga iks 
, -erklappen. ·Jullie zien het a e
maal '.?elf wel. .Aan de arties en 
zal het niet liggen, we heb en 
weer Toppers weten te strikk n. 
Komt dat zien! 

·venaJs voorg.LJnd jan:n is er ook dit jaar weer dt.: traditionele pri -
senrnis op carna\al zondag om 9.30 uur. Ditmaal is de mis. die ee 
samenwerking i cu en De Pottenbakkers en De Peel trekel . in d 
Wtllibrorduskerk aan de Markt in Deurne. De viering is inmiddels ui -
gegroeid tot een happening die zijn weerga niet kent en waarbij oo 
zeer nadrukkelijk de jeugdprinsenparen betrokken worden. 

,rr 

Peelstrekel van het jaar 2008 
Zoals altijd waren we weer 
lekker bezig met de boeren
bruiloft. Vorig jaar zat alles 
zo dicht op elkaar. We moes
ten dus kaartjes bestellen 
voor 't Klotgemul en de Gala. 
Ook 'nog opletten dat we 
Walsbergs bont niet misten 
want daar stonden we op zon
dagmorgen al om 8 uur voor 
in de rij. Toch kregen we het 
voor elkaar dat we met ons 
boerenbruidspaar, onechte 
familie en de commissie van 
de boerenbruiloft alle avon
den aanwezig konden zijn. 

Vorig jaar zaten we ook bij de 
Gala-avonden. Bij binnenkomst 
zei Frank Trienekens nog tegen 
mij dat het een mooie avond zou 
worden. Dat dacht ik ook! Op het 
moment dat de Peelstrekel 
bekend zou worden gemaakt, zei 
ik nog tegen mijn man Gerard: 
"Wie zal het toch worden dit 
jaar?" Twan van Doorne · begon 
zijn verhaal en gaf een hint. Hij 
zou eigenlijk nog. langs zijn 
geweest · maar had dit niet 
gedaan. Mijn opmerking naar een 
paar andere van de boerenbrui
loftcomm.issie was dat hij met mij 
nog een afspraak had !<:>pen die 
week. 

Twan ging verder met zijn verhaal 
en toen werd bekend dat ik het 
was geworden. Wat een ven-as
sing was dat. Je denkt bij zo'n 
verhaal toch nooit aan jezelf! 
Vroeg al meteen aan Gerard of hij 
ervan wist maar dit was niet het 
geval. Wij dus samen naar boven 
en daar sta je dan samen in de 
schijnwerpers. Mijn werk als vrij
williger doe ik heel graag en ik 
had er dus nooit over nagedacht 
dat ik daar mocht staan. Maar al 
dit werk kan ik niet alleen. 
Zonder de ruimte, die ik krijg van 
mijn man en kinderen was dit 
nooit gelukt. Jammer dat de kin
deren dit moment niet mee kon-

den maken, omdat ze niet op de 
· hoogte waren gesteld. 

Na afloop kwam iedereen mij feli
citeren en dat was erg Jeuk. Je 
begint heel langzaamaan te besef
fen dat jij die Peelstrekel bent. 
Maar toen begon het pas. Bij 
thuiskomst zagen we een groot 
bord in de tuin met vlaggen en 
ballonnen. Met grote letters stond 
er: Peelstrekel 2008. Commissie 
boerenbruiloft: 
hartstikke bedankt! 
Niet normaal hoeveel bloemen, 
kaarten, telefoontjes en cadeau
tjes ik kreeg, het hield maar niet 
op. Op bijna elke kaart stond dat 
ze al lang wisten dat ik een stre
kel was en dat ik het verdiend 
had. Maar beste mensen, zonder 
jullie kan ik ook niets. We gaan 
dus weer met z'n allen verder. 

Peelstrekels, bedankt · voor de 
onderscheiding. Het voelt als een 
grote eer. Verder wil ik iedereen 
bedapken voor alle aandacht, in 
welke vorm dan ook. Dat het 
ieder van jullie goed ,mag gaan. 

Tot ziens! 

Groetjes van 
Jacqueline Schrama 

. GALA-AVOND 
Zaterdag 14 februari 19.30 uur stipt! 

IN HET CARNAVA.LS CENTRUM DEURNE 

Dansmarietjes De Peelstrekels 
Rob Scheepers (Sterksel) 

Spoit Elluf 
Berry Knaapen 

? 
Um&Um 
Jan Strik 

De muziek wordt verzorgd door De Hosbengels o.i. v. Marcel van der Loo 

Bal na met: XQSME 

NIEUWE PRINSENCAKEJES 

Vorig jaar introduceerde Bakker Vedder de nieuwe prinsen
cakejes. Iedere prins zijn eigen cakeje. Het ging erin als .. . 

Erovisie Songfestival 

EROPA - Aangezien de Oost
blokkers het Eurovisie-song
festival plezier voorgoed ver
knald hebben heeft Nudist
enclub Voor Huid het initiatief 
genomen voor een Erovisie 
Songfestival. Van Bosjesman 
tot Kakmadam, iedereen kan
wereldwijd - meedoen, mits ... 
men naakt is en een liedje 
zingt in de buitenlucht van het 
eigen land op een plein waar
op zich tenminste 2000 naakte 
mensen hebben verzameld op 
30 december. 
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f REIZEIT MARKE KETTltR 

KETTLER ... 
• 

Ook Prins 

Marc/ 
is op weg! 

ZEKER WETE·N 
~ DATJE . 

GOED ZIT! 
Kettler Benelux .B. V. 
Indumastraat 18 

5753 RJ DEURNE 

T. 0493-310345 

F. 0493-310739 

www.kettler.be 

~ 

. . 

Deurne Tel. 0493 311 409 Mo&. 06 213 988 18 

I• ,. s f '' / i 11 .~ Il '' 11 11 •• f Il t' r k 1 PI .i: \ 1 11 i I 11 ,. " u I' r J. 1 11 ~ /1 11 i t 11 t' r k 

GASTERIJ K~IJZ~R : ~ ~· 
" ~ - - . " :!' 

BRABAN,-S BRUIN G~FÉ 

Walker Campingstyle B.V. 
Postbus 65 5750 AB_ DEURNE 

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

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

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

""14 

Gas'terij Keijzer 
Spoor/aan 17 Deurne 

0493-313862 -

' 

Kapsalon 
"Happy Hair" 
voor jong en oud 

Ingrid van Bakel 
Trimpertstraat 12 

5752 AN DEURNE-WALSBERG 
Telefoon: 0493-323327 

Kerkstraat 32a 

5751 BH DEURNE 
'()493-320079 

J.P.M. Fastfood 
Products 

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

Autobedrijf 
Manders Deurne B.V. 

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

T. 0493 - 312626 F. 0493 - 316993 

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

Thllsse.:.f- n l!'.,_ii "• 

Florijn 2, Deurne, tel.: (0493) 32 11 óó 

De Groot 
Tuin specialist 

Machines - Gereedschappen 
Eigen servicewerkplaats 

Paul Gabrielstraat 14 
5753 DG DEURNE 

0493-312171 

u binnenkort uw huis verkopen? 
Duterloo Pepping 

DUTERLOOI 
l:J3U:Jl~t?t 

1 MAKELAARDIJ 

• 

• 
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OKKEPûKKENBAL 

Het was " ·eer erg gezellig in de tent op de dinsdagochtend, 
vorig jaar. De kinderen waren duidelijk fitter dan de ouders 
(Schlagerfreunden soms?) en dansten, hosten en sprongen 
enthousia t mee op de maat van de muziek. Ook de clown 
had over belang telling niet te klagen. Hij kreeg iedereen aan 
het lachen en zorgde ervoor dat alle kinderen met een mooie 
bloem- of hondballon naar huis gingen. Vermoeide maar wel 
tevreden, lachende kinderen die (hangend in de. buggy) met 
snoepzak in de hand naar huis gingen. En ook fijn dat de 
ouders begrijpen dat de kring alleen voor de kinderen is, 
Kortom samen hebben we er weer een prachtig feest van 
gemaakt. 

Na twee zeer ge laagde jaren kindercarnaval op de din dag
ochtend in on. eigen trikkeldöme is het nu tijd voor weer een 
nieuwe uitdaging. Her "kkepukkenhal op dinsdag 24 februari 
in het fonkelnie ll\Ye Cultureel Centrnm van Deurne. Natuurlijk 
wordt het weer gezclh voor jong en oud en zal er voldoen
de afleiding en m 11ek zi1n om er .1men weer een groot car
navalsfeest \ .1n le ma ·en & in::nJ1en komen Prins Marc I, 
Prinses Ellen en hun ge\ ·olg ons weer met een bezoekje vere
ren. En ook Je cbn.·marietjes staan " ·eer te popelen om hun 
mooie niell\YC dan· (en pakjes!) te laten zien. 

Hou je i·an camaval, hossen en feesten? Dan zien we je graag 
op het Ukkepukkenbal! Dinsdagochtend al om hallefelf! 
(Vergeet je ouders niet wakker te makenO 

3 februari, een dag om 

nooit meer te vergeten 
Ik moch· p d pnn enwagen omdat ik de kleurwedstrijd had 
gewonrn.:r 
Om 12 uur· 
met de prin 

Daarna m0<· 1 

we de hek 

Toen moch1 
kende die c 

Het was ec.: h 

r ik in een café zijn en mocht ik op de foto 
n ·es. Ik kreeg een echte medaille. 

.1chten tot de optocht begon. Toen mochten 
kijken en toen als laatste reden wij aan. 

-p gooien en zag ik heel veel mensen die ik 

Groetjes \ a l.uu · \erhaarschot. 

2 ·koeien i 
van de J • 
Waarop d 

ei. zegt de 1 tegen de Jn er. heb je al gehoor 1 
ienziekte, duizenden koeien worden afgesfach ! 

n r antwoordt: ''Gelukkig ben ik een penguïn." 

Het is zw.1rr en als het uit de 1 m alt is je ka hel kapot. 
Ati.twoord: hel. 

Een vis komt 
Ja, ik zie her 

-ruimte van de do '1er innen . Dokte: 
1'" 

KLEURWEDSTRIJD Jeugdçatnaval De.Strikkelkes 2008 
. . 

Op alle basisscholen in het 
Peelstrekelrijk worden dit jaar 
kleurplaten uitgedeeld. 

De winnaars mogen tijdens de 
optocht op de Prinsenwagen 
van de Peelstrekels meerijden 
en zijn eregasten op het 
Ukkepukkenbal. 

Dus ... Pakje 
Peelstrekelkleurpotloden en ga 
aan de slag voor deze unieke 
prijs! 

En ... Met het Ukkepukkenbal 
zijn alle kleurplaten· te zien! 

KINDEROPfOCHT 

Heb je geen zin om te kleuren, 
of voel j,e je daarvoor te oud? 
Dan kun je natuurlijk ook 
meedoen aan de kinderop
tocht! Lekker voorop lopen of 
rijden in je eigen creatie om 
binnen twee kilometer duizen
den raar uitgedoste mensen te 
zien! 
Check de site van de 
Peelstrekels, ~ 
www.peelstrekels.nl ~ 

Vorig jaar is het idee opgepakt de 
jeugd meer te betrekken bij het 
carnavalsgebeuren van De 
Peelstrekels. Tijdig werd met de 
voorbereidingen begonnen. Dit 
resulteerde in een compleet car
navalsprogramma voor het 
jeugdprinsenpaar, de Raad van 
Elf en de jeugd uit het 
Peelstrekelrijk. 

Voorafgaand aan de onthulling 
van de jeugdprins en -prinses 
2008 vond een gevarieerd spelle
tjesprogramma plaats voor de 
gt:oepen 8 van de deelnemende 
scholen. Die titel kreeg je niet 
voor niets. Er moest worden 
gezongen, gedanst, verkleed, een 
spandoek gemaakt worden en de 
kennis van onze potentiële prin
senparen werd getest. Een onaf
hankelijke jury beoordeelde dé 
verschillende onderdelen en ver
koos na een ontzettend gezellige 
middag, Brian en Lindy (leerlin
gen van de Gerardusschool) tot 
prins en prins van De Strikkelkes. 
Ons eerste jeugdprinsenpaar was 
een feit. Ze werden gehuld in 
cape en hun hoofd werd gesierd 
door een bootje. Carnaval 2008 
kon beginnen! 

Vele activiteiten volgden. O.a. 
receptie (grote) prins; deelname 
Heilightparade; carnavalsmis; 
optocht (prins en prinses); 
Ukkepukkenbal; jeugdbal. Wat 
ons als commissie verbaasde, 
maar geweldig was om te consta
teren, was de snelheid waarmee 
de Prins, Prinses en de Raad van 
Elf een eenheid vormden, 
ondanks dat meerdere kinderen 
elkaar voorheen niet kenden. Ze 
maakten veel plezier en werden 
een hechte groep . 
Mede dankzij het enthousiasme 
van deze jeugd, zijn we alweer 
drnk bezig met .c\è voorbereidin
gen voor carnaval 2009. Een deel 
van de activiteiten van vorig jaar 
zullen ook dit jaar weer terugko
men, maar er komen ook nieuwe 
activiteiten op het programma, 
zoals een extra jeugdbal en ... een 
open podium. 

H<i!el graag zien we jullie tijdens 
carnaval terug in het Cultureel 
Centrum! 

Namens Jeugdcommissie 
De Peelstrekels 
Yvonne van Bussel 
Germi van der Weerden 

EERSTE JEUGDRAAD VAN 11 

Hallo alllemaal, Ik ben Sander 
van Bussel en ik heb afgelopen 
jaar in de jeugd-raad-van-elf geze
ten. Voor het kiezen van wie er in 
de jeugd-raad-van-elf zat, werd 
een wedstrijd gehouden. Bij die 
wedstrijd moest je: jumpen, een 
eigen lied maken over éarnaval 
en er werd een quiz gehouden. 
Uiteindelijk werd er een winnaar 
gekozen door de carnavalcom
missie, van de school die won 
werd de prinses en de prins 
gekozen, de raad-van-elf werd 
willekeurig uit de rest van de kin
deren gekozen. Ik zat daar ook 
bij. Voor de rest was het feest en 
alle leuke activiteiten super leuk!! 
Groetjes Sander. Hallo mijn naam 
is Anke. Ik deed mee aan de eer
ste jeugd raad van 11. Het was 
heel leuk en gezellig. Het leukste 
vond ik de lichtjes parade. En het 
was ook gezellig dat de jeugd _ 
prinses Lindie mijn nicht is. En ik 
raad iedereen aan een keer mee 
te doen. 
Groetjes Anke. Hallo allemaal ik 
ben Anke van Bommel en ik heb 
vorig jaar in de jeugd raad van 11 
gezeten. Dat was heel leuk en we 
deden leuke dingen. We moesten 
een keer naar de kerk en we 
mochten ook op de carnavals 
wagen met de lichtjes optocht dat 
was wel heel 'gaaf!! iedereen was 
heel gezellig en we vonden het 
echt heel erg leuk! het liefst zou 
ik dat nog een keer willen! 
Groetjes Arike. Hoi ik ben ' 
'Floortje! Ik zat in de raad van elf. 
Ik was zo blij toen ik erin zat! Ik 
had er ook heel veel zinin! het 
was echt super leuk en gezellig. 

Alles was goed geregeld. En ik 
blijf er een leuke en gezellige her
innering aanhouden! Ik zou wil
len dat ik dat nog een keer 
mocht. Leuk op de carnavals 
wagen bij de Uchtjestocht. Echt 
super leuk!! Ik heb ook leuke kin
deren leren kennen! Een super 
leuke ervaring. Ik wou dat ik het 
over kon doen! 
Doei doeii. Groetjes Floortje. 
Heee. Ik ben Lieke van der 
Weerden. Ik zat vorig jaar in de 
jeugd raad van elf en het was echt 
super leuk! We gingen met de· 
lichtjesoptocht op de wagen, dat 
was echt super gaaf. Ook moch
ten we naar de carnavalsmis, dat 
leek vantevorefl niet zo leuk maar 
het was echt super gezellig. Op 
dinsdag was er een bal en daar 
waren wij ook bij, het was 
gewoon heel leuk en je leert daar 
veel nieuwe kinderen kennen. 
Groetjes Lieke. Carnaval 2008. 

Het begon met de verkiezing van 
prins en prinses Carnaval van de 
Bron: Jolien en ik. Ook andere 
basisscholen hadden een prins of 
prinses gekozen. We mochten bij 
wedstrijden laten zien hoe goed 
we waren in rappen, jumpen en 
de quiz. Sint Gerardus won. Hun 
prins en prinses mochten zondag 
mee op de grote prinsenwagen in 
Deurne. Wij, de overigen, vorm
den de raad van 11 samen met 
klasgenoten. We kregen een 
mooie medaille, een peelstrekel
trui en een steek. Zaterdag avond 
begonnen we in de sneeuw op 
de prinsenwagen in de highlight 
parade. Erg leuk al die mensen 
aan de kant in de kou. Wij had
den veel plezier. De volgende 
dag vroeg op voor de carnavals
mis, die leuk was. Tot slot gingen 
we naar het jeugdbal dinsdagmid
dag. Omdat dat we ook naar het 
Ukkepukkebal moesten komen 
als raad van 11 kregen we tussen 
de middag lekkere friet. Het 
jeugdbal was best grappig, omdat 
we gespeeld hebben met elkaar. 
We kenden elkaar eerst nog niet, 
maar nu wel. Later heb ik nog 
foto 's gekeken en besteld van het 
jeugdcarnaval. Volgénd jaar weer! 
Niels Mol. Ik vond het leuk om 
een raadslid te zijn, omdat je dan 
de meeste feesten van carnaval 
ziet. 
Het was ook een hele leuke 
groep kinderen. Vooral de licht
jesoptocht was kei gaaf. Groetjes 
ex raadslid Willem Verhaegh. 
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Laurens Costerstraat 2-6 Postbus 8 5750 AA DEURNE· 
T. 0493-310655 F. 0493-310850 

Tijdens de carnaval 
geopend!!! 

Zondag, maandag én dinsdag 
Vanaf 16.30 uur 

Uitgebreide 
carnaval-menukaart -

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT: 

KRYOLAN .. 
Schmink- en grimeerprodukten 

· 1· ren' . ._ rfjcU ie . 
ook voor pa 

Beauty 
HAIR * NAILS * BEAUT Y 

Helmondseweg 16 5751 GD Deurne tel.0493-315910 

16, j 

', · . 

KIND.ERCARNAVAL . . . 

Springkussen 
Spelletjes 
Acrobaten 
Jongleurs 

Beschuit versieren 
Knutselen 

Dansen en hossen 

Zaterdag vanaf 13.00u. · 
Zondag na de optocht. 
Maandag vanaf 13.00u. 
Dinsdag vanaf 13.00u. 

Kinderen tot 12 jr. € 2,50 
Kinderen tot 12 jr. € 2,50 
Kinderen tot 12 jr. € 2,50 
Kinderen tot 12 jr. € 2,50 

' .i ' 

. *volwassenen geen entree. 

Tijdens de carnaval is onze cafetaria open ! 

Manders Dans-& Feestcentrum 
Spoorlaan 9 5751 JM Deurne 

Muziek verzorgt door DJ Martien 

·T ~arku . s 
ádvies,ondertJoud en reparatie van transportmiddelen 

.. ·, Deurne 
Tel 06-21506018 
/ 

1 
• 

-til ~ 

Kerkstraat 300, Deurne T 0493 351 066 Einfo:203@olympfögroep.nl 1 www.olympia-uitzendburecu.nl 

OLV~ UlTZHID~~!!X 
WIJ WERKEN ONS IN DE NESTEN VOOR JE ." 

17'sranten if•ranten 
~ Bouwmaterialen ~Klusservice 

Antoine Branten · 

Postadres 
Hellemanstraat 15 
5751 HT DEURNE 

Communicatie 
(T) 06 46144224 
(F) 0493 840687 

Bezoekadres 
Katoenstraat 6 
5753 AX Deurne 

0N) www.brantenbouwmaterialen.n 

RIEN VAN MIERLO TUINEN 
A 

" 

Helmondseweg 111 Deurne 
0493-314593 

• 

• 
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Jeugdprins Brian 
Hoi Pee/strekels, Peelstrekel
innekes en Strikkelkes! 

Toen de Pee/strekels mij vroe
gen om een stukje te schijven 
over mij en de carnaval voor 
in de krant vond ik dat 
natuurlijk erg leuk. Ik vond 
het erg leuk om de allereerste 
jeugdprins van de Strikkelkes 
te zijn, samen met Lindie als 
prinses. 
Het begon,allemaal met een hele 
leuke en erg spannende vrijdag: 
middag. De hele klas hàd ons 
geholpen om de wedstrijd in de 
tent te winnen. Met een geweldi
ge jump, een supergaaf lied, een 
pandoek en juichen, en natuur

lijk een quiz hielp heel groep 8 
van de Gerardusschool ons mee. 
Toen Prins Albe1t onze namen 
voorlas was ik erg blij. Lindie en 
ik en de hele raad van 11 gingen 
meteen foto's maken en we 
mochten samen met alle groep 
' ·rs fee ten in de tent. 

Dt: carnaval begon pas echt op ' 
·h 11. vrijdag's kwam ook Prins 

Albert en Prinses Hannie bij ons 
op hooi met leden van de raad 
van 11. Op zaterdag mochten we 
de leute! afhalen bij de burge
mee eer. Ik vond het uperleuk 
om c 'P het bordes te taan en naar 
al die mensen te kijken op de 

Tja, hoe moet je nu 
·egels · omschrijven 
crikkeldorrie voor 

'letekend heeft? C., · · 

·. ·as voor de Peel tr 
rijwilligers dié 
r rikkeldome heblx 
en heel bijz• · 
Jtuurlijk wist<':n "-
. 't läatste jaar 
ze tent de carna 

hten vièren. 
chouders ero 

m 
alle 
de 

markt. Ik vond het leuk dat er 
zoveel mensen waren. Daar a 
gingen we naar het Gerardush üs 
waar de Walsbergse Bonne y 
aan de gang was, dat was ook 
heel leuk om met alle kinde1 n 
van de Walsberg even te feest n. 
Toen dat was afgelopen moch en 
Lindie en ik gaan eten met e 
Peelstrekels. s'Avonds mach n 
Lindie en ik met de raad van 11 
op een wagen bij de Highli ht 
parade in de Sint Jozef. Voor ons 
liep een hele mooie groene dra k, 
ik vond het heel leuk eruit z~en 
met al die lichtjes. Ik had nbg 
nooit een lichcjesoptocht gezi n, 
maar ik vond het superleuk · m 
erop te staan en mee 
te mogen doen. 
Zondagochtend gingen we in e 
Zeilberg naar de prinsen s. 
Lindie en ik hebben ook een s$
je voorgelezen. Daarna zijn e 
gaan brunchen en toen zagen e 
·al èen beetje de carnavalswag ns 
aankomen. Later gingen we n ar 
buiten en liepen we naar de prr,-· 
senwagen. Tijdens de optoEht 
mochten we noep gooien en t 
vond ik heel erg leuk. Al die fe s
tende mensen lang de kant tan 
.de weg was ook leuk om te zi n. 
Gelukkig wa het goed weer! a 
de optocht gingen we naar ~e 
Strikkeldome, daar mochten e 

en macht \\ rd · weer gebou ·d 
aan de ten 1 loeren, de v r
lichting, het · . urn, de bar e c. 
etc. 
Het was a · 
wat het we · z 

van de ter.· 
we de kad. 
de tent op 

de prijsuitreiking doen van de kih
deroptocht. Bat was ~ heel leuk 
daarna zijn we nog lang in de tent 
gebleven, het was heel gezellig en 
druk. 
Maandag hadden we niets, lekker 
een dagje nixen. 
Dinsdag moesten we op tijd uit 
bed en begon in de Strikkeldome 
het Ukkepukkenbal. Al die kleine 
kindjes dat was best leuk. Daarna 
kwam meteen het jeugdbal, dat 
vond ik erg leuk want toen kwa
men heel veel kinderen uit 
mijn klas. Daarmee hebben we 
het heel gezellig gehad en leuk 
gecarnavált. Toen dat was afgelo
pen kwam het boerenbruidspaar. 
Ik bleef in de tent omdat papa en 
mama aan 't werk waren achter 
de bar. Het einde was zaterdag's. 
We mochten eerst nog naar 
iemand toe die nog een onder
scheiding had verdiend. Daarna 
gingen we naar het gemeentehuis, 
vorst Wilco en Petro gingen de 
vlag naar beneden halen. Toen 
waren Lindie en ik al één na laat
ste aan de beu1t bij de burgemees
ter. We moesten daarvoor eerst de 
vlag ophalen en daarna liepen we 
naar de burgemeester om de sleu
tel terug te geven. Toen was de 
carnaval voor ons écht afgelopen. 
Heel jammer, het was erg leuk!! 
Iedereen die ons heeft geholpen 
KEI bedankt, ik vond het super! 
en zal het nooit vergeten. 
Groetjes (Prins) Bryan I. 

sneeuw ging smelten. Ook was 
het altijd weer vol spanning 
afwachten of we wel voldoende 
bier hadden ingekocht. Bijna na 
elke drukke avond werd 's 
nachts Winters weer gebeld met 
een bestelling voor de volgende 
dag. Moeilijk in te 
schatten hoeveel mensen er kwa
men en wat er gedronken zou 
gaan worden. Het is nooit voor
gekomen dat we jullie geen pils
je meer konden tappen (maar als 
we een geheim mogen verklap
pen > op 1 avond was het zó 
spannend dat we nog maar 1 fust 
bier over hadden!) 
Voor alle vrijwilligers heeft de 
Strikkeldome vele hoogtepunten 
gekend. Ik denk dat we voor 
iedereen spreken als we zeggen 
dat de maandagavond wel één 
van die hoogtepunten was. Een 
uitverkochte tent, mensen buiten 
in d,e rij die écht niet meer naar 
binnen konden. Die Lustige 
Schlagerfreunden maakten er een 
geweldig feest van. Het bier 
stroomde rijkelijk en door de 
warmte en de condens regende 
het zelfs IN de tent. Geweldig om 
al die feestende mensen te zien, 
de sfeer was TOP en er zijn hele
maal geen calamiteiten geweest. 

Strikkelkes Prinses 2008 
Met het bekend maken van de 
jeugdprins en prinses moes
ten we allemaal dingen doen 
zoals: een Quiz daarna jum
pen en weer daarna met de 
he'le klas zingen. En als laatste 
het spandoek. Dat was ook 
een soort wedstrijd maar · 

. daar moesten we nog heel 
erge herrie bij gaan maken ... 

En uiteindelijk de uitslag. Ik kon 
het haast niet geloven en ik had 
het ook niet gedacht maar toen 
waren Bryan en ik h~t toch 
geworden, jeugdprins en prinses 
van heel Deurne!!!! De Strikkelkes 
genaamd. En toen kwamen de 
taken die we allemaal moesten 
doen. Zaterdag moesten we 's 
morgens de sleutel ophalen wij 
mochten als 2e. We mochten 
toef! op het bordes van het 
gemeentehuis gaan staan en toen 
werden de sleutels overhandigd. 
Eerst was natuurlijk de grote 
prins aan de beult, en daarna 
Bryan. 

Heilightparade 
Daarna mochten we nog even 
naar alle mensen zwaaien. Het 
was ook wel heeeeeeel druk. 
Nadat we uitgezwaaid waren kre
gen Bryan en ik nog een cadeau
tje. Bryan en ik hadden daarna 
mete&ll nog het Walsbergs 
Bonnefoy maar we gingen al 
weer snel genoeg met de dans
marietjes en nog een paar men
sen eten bij van de Putten want 
daarná was de Heilightparade. 
We moesten na het eten bij van 
de Putten in de bus voor naar de 
Heilightparade. Bryan en ik 
mochten toen in de bak staan!!! 
De bak is gewoon een kleine bak 
die , omhoog kaf.l. Het was echt 
kei gaaf in die bak vooral omdat 
die ongeveer 3 meter omhoog 
gaat! Iedereen zei dat het bakje 
nog nooit zoveel op en neer was 
gegaan. Dat was denk ik wel iets 
v_an wat ik het leukste vond. 

Mis 
Zondagmorgen moesten we al 
om half 10 in de kerk zijn voor 
de carnava11lmis. Bryan en ik 
moesten ook iets voorlezen. Er 
werd van alles in ·de kerk gedaan 
e11 · i1,et was allemaal best wel 

Maar er waren velen hoogtepun
ten, van de kleinste op het 'UJ.<ke 
Pukke Bal', de Gala- en Klotemul 
avonden, senioreniniddag tot de 
dansende mensen bij 'Dancing 
with the stars' ..... teveel om op te 

leuk. Toen we van de kerk af 
kwamen moesten Btyan en ik 
met Petro mee want we gingen 
brunchen. We moesten best wel 
lang wachten en toen mochten 
we op de wagen gaan staan om 
de optocht alvast te bekijken. De 
optocht was ook echt heel leuk 
dan zie je toch weer allemaal 
mensen die je kent, èn die kre
gen natuurlijk ook allemaal 
snoep over zich heen van mij. 
Dat vond ik ook vooral heel leuk. 
Maandag .lîad ik eens een keer 
lekker een rustdag. Dinsdag 
moest ik wel al weer vroeg op 
want ik moest om half 11 al weer 
op het Ukkepukkenbal' zijn. Het 
was heel druk en gezellig. Na het 
Ukkepukkenbal was meteen 
weer het jeugdbal. Daar waren 
dan ook best wel veel kinderen 
van onze klas het was in ieder 
geval heeeeeeeeeeeeeeeeeeel 
·leuk!!! 

Sleutelterugbrengen 
Toen was het al weer bijna afge
lopen alleen nog de sleutel terug 
brengen de · zaterdag na carna
val. We mochten eerst gewoon 
wat drinken pakken en een beet
je kletsen. Daarna hield de 
Burgemeester eerst nog een 
speech toen moesten we· op de 
muziek van de Hosbengels naar 
boven. Toen mochten de prins, 
prinses, jeugdprins en jeugdprin
ses omstebeurt de vlag van hun 
dorp oprollen. Daarna weer op 
muziek naar beneden. Toen was 
het zo ver. We moesten de sleu
tel inleveren, we konden al afkij
ken bij de anderen hoe het pre
cies moest. Bryan moest toen de 
sleutel die hij had gekregen :weer 
bij de burgemeester om zijn nek 
hangen. Toen kregen Bryan en ik 
allebei nog een fotolijstje met een 
foto van toen Bryan de sleutel 
had gekregen. We mochten toen 
gaan eten en natuurlijk weer 
drinken pakken. Ik wil nog heel 
graag iedereen van de jeugdcom
missie bedanken en iedereen die 
ons zo goed hebben geholpen en 
meegefeest heeft!! Alles was 
gewoon helemaal supergaaf!! Ik 
ben blij dat ik dit heb mogen 
meemaken. 

Groetjes, Lilldie vd Heijden " 

maal bedankt voor jullie enthou
siasme en grote inzet! De samen
werking was grandioos. 
We hopen dat de sfeer en het 
enthousiasme wat leefde in de 
Strikkeldome mee zal verhuizen 

noemen. naar de nieuwe residentie in het 
Samen met de ·Peelstrekels heb- .· Cultureel Centrum. Namens 
ben we op dinsdagavond waar- iedereen nogmaals bedankt voor 

. <lig afscheid genomen van 'onze een paar heerlijke jaren in het 
Strikkeldome'. Het donderde en Strikkeldome en tot ziens tijdens 
bliksemde, de regen kwam met carna-yal 2009! 
bakken uit de hemel, maar carna-
val 2008 zat erop. Na de popver- Noud en Rita, Fabian eri <Katin. 
branding op de markt zijn ·. we 
gezamenlijk nog 1 keer in de tent 
gaan zitten. Lekker een broodje · 
eten, kopje koffie erbij (voetjes 
omhoog) napratend over de 
geweldige carnaval en de laatste 
avond in onze tent. Het is mooi 
geweest! 

atuurlijk willen we via deze 
weg alle vrijwilligers nogmaals 
E ORM bedanken. Zonder jullie 
was het nooit gelukt om zo'n 
geweldige carnaval te verzorgen. 
Dames van de garderobe, men
sen. achter de muntenverkoop, 
mensen in 'Het Hijgend Hert' 
(frietkot) mensen van geluid en 
muziek en natuurlijk alle obers, 
glazenophalers, tappers en wie 
we nog vergeten zijn .... ... .. alle-

Opening 
Parkeerkelders Deurne 

DEUfü\JE- Wanneer de laatste 
parkeerkelder in hl't Deurnesc 
centrum gereed is o\·erwccgl 
de gemeente l kurne dit hl'u
gelijkc feit luistl'r hii tl' ll'llcn 

ml't l'l'n officii.:·lc opening .. Jort 
Kek Ier is HTI< 1chl. i1l'L'1·1 <Hik 

l< ll'gL'/Cgd. 11ll ;iJk·l'l1 dL' d;illlill 

ll<>g. 

Eerste Deurnese Roltrap 

1 )J:l IC\l·: - 1 kt i~ kkin 11il·t1\\ s. 

l<ll'gl.'gL'\ 'L'll. 111;1;1r \\l' \\iJJ,·11 

tc1d1 l'\ L'l1 ~til~L1;111 hij dL· n·r~ll' ,· 

l lt'urnl·~,· l\c >ltr:1p. ~ 

l 
1 
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SLEUTELSERVICE 
. 

Molenstraat 158, Deurne 
.0493-319922 

SERVICE 

Bedrijfswagens Deurne B.V. 
Jan Tooro'pstraat 5 
Deurne ' 
0493-313372 

' ' . 
Bedrijfswagens Venlo BV 
Tasmanweg 12 
Venlo 
077-3870737 

TRUCK SERVICE 
TRAILER SERVICE 

Bedrijfswagens Roermond BV 
Louis Pasteurweg 4 
Roermond 
0475-324743 

Het Adres voor: onderhoud • reparatie • verkoop auto's 

Dukaat 11, 5751 PW Deurne Tel.: 0493-31 78 66 Fax: 0493-31 62 62 

www.garage_vanbakel.nl .. 

Zalen 

Van Bussel 
St. Jozefstraat 77 
5753 AS Deurne 

Tel 0493-313117 

Tel privé 0493-314136 

Internet: 

www.go.to./zalenvanbussel 

• 

-
OBERS DEURNE B.V. 

Tramstraat 65 Deurne 
0493-327010 ' 

verkoop.deurne@obers.nl 

SHELL OBERS DEURNE 

w 

Hogeweg 2 Deurne 
0493-313052 

www.ford-obers.nl 

Martin'êtstraat'. 25 

5751 KR t>eurne 

Tel 06 Q7 13 81 45 

in fo@l<omter.in.n l 

Manders Van Doorne b.v . 

Bouwbedrijf Loon 3 Liessel 

6root in k-waliteit en service 
Tel.: (0493) 34 12 04 info@mandersvandoorne.nl 

mov1_co 
-_-wvvw. m ovi co. n 1-

' 

ortel 

- Tel. 0493 - 310666 Haspelweg 33a • Deurne 

Ma-sta -Ç Chinee -lnJi ch Restaurant 

Sporttrofeeën il U~f1i. Carnavalsmedailles 
Vanen 
Erelinten "AZIË" Naamplaten 
Relatiegeschenken 
en alle graveerwerken Hèuvelstra.i - 1 eurne 0493 313781 

n bieden wij u -
lopend buffet aan 

Leembaan 66 T. 0493-316061 Ook thui naf 10 personen 6763 ÇV DEURNE • '\ F, 94!!3-321531 

• 

• 
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in de toekomst wel eens hele 
mooie creaties zullen gaan * 
maken) werd gewonnen door· 
The Bulldogs met het thema: "De 
bulldogs breken los". 

In de kinderoptocht was er zelfs 
een grote wagen. De Peel
monkeys hadden er een boksring 
van gemaakt. De klèn upkes 
wonnen bij de kleine wagens met 

* het "Carnavalfestival". Ook in de 
· * kinderoptocht mooie groepen. 

'De Rakkers van Dakar wonnen 
bij de grote groepen. Bij de paren 
won de "big smile politie", inge

,~ schreven door Youri Knorren. 
"Boer zoekt vrouw" was ook 
doorgedrongen tot de kinderop
tocht en zorgde meteen voor een, 

In van de * overwinning bij de individuelen 
Carnava ·optocht: " 't drèjt voor D. v.d. Berg. De directeur 

Zoals meestal is het • van de Gerardusschool in de 
eerdere manieren uit Walsberg bleek "urn dur een 

us ik verwacht da;t het · ringske te halen" en dat resulteer-
dige creativiteit in de de in de mottoprijs voor de Kiwi 
optocht wordt toege- Hamsters van de Gerardusschool. 
ag dan ook. iedereen 
mooie "draai" aan te Inschrijven optocht 2009 

Inschrijven voor de optocht van 
@2009 is voor iedereen· mogelijk. 

'+ Inschrijfformulieren en reglement 
van de optocht van kunnen worden gedownload van 
as: "Urn dur een rings- www.peelstrekels.nl of kunnen 
! ".Met name de grote worden afgehaald bij Beijers. 
aren "urn dur een,f' Groente en Fruit, Stationsstraat 

ringske t halen": schitterend van · 11. Inschrijven voor kleine en 
kwaliteit! , oms werd het "ringske" grote wagens is mogelijk tot 25 
een "stri ske", maar daar werd januari 2008. Overige deelnemers 
de pret ni t minder om""". "' kunnen inschrijven tot 14 februari 

!2008. 
Een groot gemis was de aanwe- " 
zigheid v n kwalitatief mooie en, Prijsuitreiking 
goede gr te wagens. We missen De prijsuitreiking voor de kinder-

, toch echt partijen als V.C. Dei optocht staat gepland om 17.00u 
Kabouters en KPJ Zeilberg, die in en de prijsuitreiking voor de grote 

"het verled -'n garant stonden voor optocht om 21.00u. Beide in het 
schitteren e wagens. Ik hoop dat nieuwe Cultureel Centrum. 
er nieuw initiatieven ontstaan, ç 

zodat de l waliteit van de optocht* Opstellen en route 
niet alleen door de grote groepen w Alle deelnemers (maar in het bij
gewaarbo gd wordt. . zonder de grote en kleine 
De uitsla : Bij de grote wagens wagens) kunnen op Carnavals
werd gew nnen door de .Buffels zondag 22 februari vanaf 11.00 
met het !fi ma: "Benzineprijs". De "uur opstellen. Dit om iedereen de 
eerste prij ' bij 'de kleine wagens kans te geven op de aan hem toe
werd beh ald ·door de Vrienden: bedeelde plaats te kunnen gaan 
van Toon V. * staan. Vanaf 12.00 uur is het ech-' 
1Bij de gr e groepen won de PR! ter verplicht op de opgegeven 
,Cie & Co. olgens hen was 't mis plaats te staan. De optocht ver
in de ker . "De éénbijige twee- trekt om 13.15u. De route is als 
ling" won bij . de kleine groepen volgt: Spoorlaan, Stationsstraat,? 
en wer · uitgevoerd door Markt, Visser, Kruisstraat, 

~ GiWiKiMi. Kerkstraat, Molenlaan, Europa-• 

OPTOCHT 

De optochtcommissie wordt voor het komen- 0 

de carnavalsjaar voorzien van * 
twee nieuwe bestuursleden, namelijk Frans 

"Ut rooie 1 is" won bij de paren. 
Leo en ·its waren er verant-

straat en wordt ontbonden op de 
rotonde Molenberg. , van den Broek en Frank Trienekens. 

woordelij voor. Binnen de Nieuwe voorzitter(s) optocht 
Peelstrek Is kennen we commissie "' 
Jacquelin Smeulders als de* Voor mij was 2008 het laatSte jaar 
vriendelijk en aardige begeleid-* . als voorzitter van de optochtcom
ster van onze dansmarietjes. missie. Het tweemanschap Frank <!!:' 

Tijdens d optocht was ze echter Trienekens en Frans v.d. Broek 
een echt ' viswife" en won daar- heeft mijn taken fu het ,be.stuur 

"" mee de c rste prijs bij de indivi- overgenomen" Bij deze wil ik de 
duelen. leden van de optochtcommissie, 
De muzl kprijs werd in 2008 alle vrijwilligers, gemeente en 
gewonn door Drumfanfare politie van harte bedanken voor 
Deurne (nog nooit zoveel, de prettige samenwerking in de 
Elvissen 1 'j elkaar gezien ...... . ). afgelopen jaren. 
De "scho blauw neuzen" won-
nen de m( ttop1ijs en na het tellen 't drèjt urn Carnaval in 2009 
van 255 publieksstemmen Alaaf ! 
kwam Urn ta als winnaar van de 
publieksp1 'js uit de bus. 
De fedusi prijs (de prijs voor de Martien Thijssen 
groep waa an wij denken dat ze Ex-Voorzitter optochtcommissie t 

Wij willen Martien Thijssen'.' hartelijk bedan
ken voor zijn inzet als bestuurslid voor 
de afgelopen ja(en. Wij zijn nu al volop aan 
het vergaderen en spreken de hoop en ver
wachting uit, om .de <;>Ptocht 2009 wederom 
tot een succes te maken. ' 
Wij maken nu · tevens gebruik van het feit om 
eenieder uit te nodigen mee te doen aan' de 
optocht 2009. 

Voor het inschrijven verwijzen wij u naar 
onze site: 
www.peelstrekels.nl 

Hier kunt het inschrijfformulier downloaden, 
invullen en afleveren bij: 

Beijers Groente & Fruit 
Stationstraat 11 

lo 
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FRANK DONKERS · 
METAALBEWERKINGSBEDRIJF B.V. 

TRAPPEN - HEKKEN - LICHT CONSTRUCTIEWERK 

Haspelweg 21, 5751 JH DEURNE T. 0493-317548 F. 0493-321839 

~~ C.J.N. Manders · 
C ~ Accountant 

--- Administratieconsulent 

Derpsestraat 1 0 
Postbus 109 5750 AC DEURNE 
T. 0493-313263 F. 320932 

Alles op het gebied 

Van bouwmaterialen 

M.J. Manders 
Accountant 
Administratieconsulent 
Federatie Belastingadviseur 

· · van l 

En doe-het-zelfartikelen . . · · 
.. 

' 

. . . . . . 

Florijn 2A 
\ ' . 

5751 PC Deurne e 

Tel. :0493-354002 

i n t e f Î e U f Email : info@d~mio . nl 

Demio interieur adviseert, ontwerpt en realiseert 
bijzondere meubels en interieurs 
voor particulieren en bedrijven. 

Bezoek ons atelier voor een vrijblijvend advies 

SIEBERS VOEGWERKEN 
GEVELREINIGING 

RESTAURATIE 

. Rietgors 36 5754 CT DEURNE 

T. 0493-322808 F. 0493-318242 

M. 06.-22528349 

ZONNESCHERMEN SCREENS ROLLUIKEN 
ROLDE.UREN BINNE.NZONWE.RING HORREN 

~®OO~ffiOOO® [DC300ffiOOC3 
Berkenstraat 26 5753 GK Deurne tel (0493) 31 60 0 I 

M Met-selbedriif 
B Be1n ers B.V. 

i ::.!~ ~ Leembaan 35, 5753 CW DEURNE 
ISO 9002 ~= T. 0493-316373 F. 320409 M. 06-53235668 

~--~ 

TILBURG 

Stationsstraat 138, 5761 HJ DEURNE 4il 0493-3123701320701 ? 0493-311845 
lnfo@vandewalbouwmaterialen.nl 
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DANCING WITH THE STARS 

De stars van dancing with the stars op de vloer waar het s raks altemaal gaat gebeqren. Vl 
van de Wallen, Nico Jacobs, Inge van Laarhoven, Anneloes v, n Dt>or-ne, Timo Maas, Manon 
Mario 1,1an de Wildenberg Paul Megens. 

~ggy 

wen, 

PEEIS~ - Zondag 15 februa:d iiPdt in het C ttu"çel Cent.rum de ,dèrde editie van 
Danck,lg 'ivith the Stars plaats. De sucçe§fbUe formul wMbij De~ese tfrtlnînenteîi met 
professionele dansers aan de zwier gaan zal ook nu eer yeel bekijks trenen. Aanvang is 
15.00 uur, we raden u aan op tijd aanwezig te zijn. 

De lifiè-up van Dancing with the Stars 2009 is: Mario 
EJsen;Jrimo Maas & Yvette Wennekens; Anneloes v E>oorne & 
Megens & Lisa van Deursen; Nico Jacobs & Nellie Hoe~.f. . . ! ;- ' 

eggy-'Yan de Wallen & Anthony van der Zwaan; Inge ·r" 

Peelstrekels en Peelstrekelinnekes, 

Drie jaar carnaval vieren in een tent. 
In ons Strikkeldöme. Het is een onvergetelijke tijd geworden. 
Vele vrijwilligers van onze club en daarbuiten hebben afgelo
pen drie jaren enorm veel werk verzet om de tent tot een 
enorm succes te maken. Het was een waargenoegen om 
zoveel mensen gelukkig te maken en gelukkig te zien als het 
gaat om carnaval vieren. 

Namens de tent -en horeca commissie willen wij iedere vrij
williger van onze club en daarbuiten HARTELIJK BEDANKEN 
voor alle inzet van de afgelopen drie jaar. Ook de gemeente 
Deurne, in de persoon van burgemeester Daandels, willen wij 
hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van dit initiatief. 
We hebben als commissies een zeer prettige en vruchtbare 
samenwerking gehad met de gemeente. De keerzijde van het 
evenement van de afgelopen jaren was het vieren van 
carnaval zelf. Het is dan ook een goede zaak dat carnaval 
2009 wordt gevierd in ons nieuwe Cultureei Centrum. 

Als commissies hebben we reeds vele malen vergaderd met 
de nieuwe exploitanten, te weten Maarten van de Kerkhof en 
André Verberne. We hebben in een prettige sfeer met elkaar 
kennisgemaakt en we hebben er alle vertrouwen in dat carna
val 2009 gaat slagen in ons nieuwe CC. Wij zijn als commis
sies enorm positief als het gaat om het nieuwe 
Cultureel Centrum. Een aanwinst voor Deurne en we hopen 
dat. dit nieuwe CC de huiskamer wordt voor vele 
Deurnenaren. 
Wij hopen dat u allen ook dit positieve gevoel zult uitdragen. 

De gemeente Deurne verdient dit, de nieuwe exploitanten 
verdienen dit, maar vooral u als Deurnenaar verdient dit. 

De tent- en horeca commissie. 

J 
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.s T 0MER1 J 
DE WEVER l8, 5751 KT DEURNE 0493-314774 

~: rrê~ ~; kè~ne~èl 
. , . hèèU~é: ~èi \ 

Zé: zÛj' 
' . 

\"'"""" .f?e'!'~Zeé:'l''ft4ARé:N. Nl. 
bezoekadres: Gerard Bi/derstraat Bb 

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

11· 1~ Koppens ;~~~e~~s~~La~~~ 1 

• ~SCHILDERSBEDRIJF 0493-3121 82 

Albert Schweitzerstraat 53 - 5751 MG DEURNE 
T. 06-22978789 - www.wietsepluijm.nl 

REMOTECH 

Motorenrevisie 
-Ook levering van onderdelen 

Balanceertechniek 
-Dynamisch balanceren 

Aircoservice 
-Reparatie en onderhoud auto-airco 

DEURNE 
0493-312368 
BOXMEER 

-'- 0485-576835 
c24 

™~· 

Stationsstraat 4 5751 HE 
Deurne T. 0493 31 32 96 
www.juwelier-vanhooff.nl 

Hebben we, Kunnen we, Doen we ! 
't- PVC 
't- ADVIES 
~ SERVICE 
~ KWALITEIT 
't- BEMESTING 
~ GRASZODEN 
't- GRONDWERK 
~ SPRINKLERS 
~ TUINMACHINES 
~ POMPTECHNIEK 
't- RIOOLTECHNIEK 
~ SOLOBORINGEN 
't- D.H.Z. PAKKETTEN 
't- MINIGRAVERVERHUUR 
't- BEREGENINGSINSTALLATIES 
~ ONTIJZERINGSINSTALLATIES 

WWW.SPROEIEN.NL 

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 

~ RSTUDIO 

URD.SllUH 
VOOR DAMES & HEREN 

Van de Mortel 
Lederwaren 

Stationsstraat 15 Deurne 

Oude AA 40 Helmond 

Nancy van Lieshout 
Kerkstraat 1 
5751 BG DEURNE 
0493-313254 

-. 

Tijdens de carnavalsdagen gesloten 

Wonen itt onver9an~ ~ [jj~e stijl 

Timmerwerken Walter Donkers 
Dukaa 15, 5751 PW DEURNE 

0493-315059 / 316780 

Voor al 
Trappen 
Ramen 
Deuren 
Kozijnen • 
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' ,tl ROZ rtMOrtDEG 
-\~ • Aliif r 

Maandag 23 februari ozenMóndeg 

Carnavalsmaandag 23 februari is het onder organisatie an de Prinsengarde van de 

Pee/strekels voor de 26'1e keer Rozenmóndeg. De kroege1, tocht - begeleid door de Hosbengels -
door het centrum van Deurne zal beginnen om 10.30 uu bij Café-Zaal Stationzicht met een 

carnavalesk ontbijtbuffet, waarbij ook prins Marc I en zt n gevolg zal aanschuiven. Het 

ontbijt kost 7; p.p. Kaartjes zijn vanaf zaterdag 18 feb ari bij Café-Zaal Stationzicht te 

koop. 

Programma: 6-13-17-96-75-e 

:URNE e 

STATIONSZIOIT 
10.30 - 12.15 Café-Zaal St" tionszicht 

12.lS Vertrek naar de 

12.45 Onthulling Prins( es) Rozenm ndeg op de Markt 

~~~~"~üf 13.00 - 14.15 

14.20 - 15.35 

15.45 - 17.00 

17.10-18.25 

48) 18.30 - 19.45 

~ 

19.50 f cheid van de Pri s(es) Rozenmóndeg 

it" Ja JA ~«J tf ~Ja il 
-~-~hlt.lct..~-{l'~~~~-

ok dit jaar worden weer rode ro:,en te koop ,ngeboden voor 2,- per stuk. 

Raad 

groot succ 
punt de u 
Rozenm611 
daar naar 
natuurlijk u 

in en om Deu 

Onze kick< >t 
car-naval be 
dag met het 
hier een leuk 
geven organi 
eerste keer 
(met als Sf>' 
horeca). D..: 

simple: go<> 
sneeuw op d 
een tent op. Kk 
met wat ski's, 1 
tafels en de ge7 
randeerd. De 1 
voldoende I! 

•• ••Ja•~· 
~-~ K,\IC~~~ 

an Zaad: 100°/o tjieé fist garantie 

"·as voor de 
ll'ederom een 

11.! ons hoogte
Jruk bezochte 

de aanloop 
hebben we 

keken wat er 
peelt .... 

een geweldig 
zaterdag mid
.llhalen. Om 
· Jing aan te 

vij voor de 
Z Hijsfestijn 

de lokale 

.!eheel aan 
en hang
J is gega
._ Ie voor 

1li-sche 
70rgden 
nodige 

een 

:\l met al kunLn we 
·n op een 1 1 zonder 
:niddag en zul . deze 
·omst zeer zck " terug 

.. t:t z'n 
·,aar het evenemL .r ·aar 

!11 is begonnen [Rozen-
00r ons allen Lln ware 

j :een 
R ·ort 

••••. Onder •dei-
. blaaskapel gul- ·.we 
platte wagen .ir de 
. r stond een kk~ 

wachten: de 
· niet op d j 'llarkt, 
·· nog in de ·eigers 

.iltureel Cl ntrnm. 
· . ~et al te be· ~ weer 

ele u-ouwt: olge
en dagen >m de 
Ie prins(s<t: bij te 

.11 jaar was . et de 
Commiss1 weer 
geschikt r ·rsoon 

ons deze çb kon 
r werd zo:J, m de 

Martijn van Hooff 
Dit jaar was het niemand minder 
dan Martijn \' Hooff. Bij ons allen 
bekend als d ju elier aan het 
rode plein. We hoefden hem de 
spelregels niet uit te leggen. want 
hij is al jaren trouwe \'Olgeling van 
het Rozenmóndegf' in Deurne. 
Het deed ons weer goed om te 
zien dat er elk jaar w r vele bek
ende maar ook nieuwe gezichten 
aan-wez1~ z11n tijdens d groo e 
kroegen-tochr van Deurne. Ook 
dit jaar knalden de krûé en ·eer 
uit hun Yoegen en zoaL vanou 
wa t.: v. eer 100%J meé fi: aran
ti 

lb-Z Dansmariekes 
Mt: . · natuurlijk door ' 
dit ja...: ..: mw uceerde RvZ da 
marie- Du 5 zeer talentvoll · 
dansen. rgden voor ee 

r Jke optreden. 
i ~ - 08 was weder

om voor '- '1 onvergetelijke 
dag. Ook t jaa· ~·aren we weer 
bang dat 1 pen jaar niet te 
overtref-fen · i 1 ·:iaar bij deze 
hadden we ~ 1 ·ezen dat het 
nog steeds m ·~eli1J... 1 • Wij hopen 
iedereen dit i..ur wt:er tegen te 
komen bij de niem\·e editie van 
Rozenmónde ' 

Rozenmóndeg 2008 
"Wat vliegt de tijd toch voorbij!" 
Alweer bijna een jaar geleden dat 
de Rozenmóndeg voor de 25e 
keer werd georganiseerd. En ik 
moet zeggen wederom met groot 
succes. 
Toen ik op een dinsdag in okto
ber een telefoontje kreeg van Ad 
Welten, had ik in eerste instantie 
niet echt in de gaten dat ik 
gevraagd zou worden als prins 
voor de Rozenmóndeg. 
"Ha Ad, dag Martijn, jij bent in 
bezit van de VetLirre van 2007, 
zou je die dit jaar weer mee wil
len nemen of ben je er niet bij? " 
Natuurlijk ben ik erbij, Ad! Das 
mooi, zou je dan ook misschien 
prins willen worden? Er viel even 
een stilte! Tja, mag ik erover 
nadenken? Ik bel je over een 
goede week terug. 's Avonds 
meteen even aan mijn vriendin 
Cornelie vertellen. Ze hebben me 
gevraagd voor Prins van de 
Rozenmondeg!!! Maar eh, mondje 
dicht hé! Enkele weken later 
besloten om het te doen en 
geloof me mensen, dan begint 
het. 
Ik denk dat het wel 1000 keer op 
mijn lippen heeft gelegen, maar 
toch steeds mijn mond gehou
den. 

Afgelopen jaar was het vroeg 
Carnaval, dus we konden meteen 
aan de slag. 
Voorwaarde die ik met de organi
satie had afgesproken; ik moet 
gewoon tussen het volk staan tij
dens de onthulling. Geen pro
bleem, alles was geregeld! Totdat 
de PR/Cie (zoals ieder jaar) weer 
even met een stunt aan kwam die 
één week van te voren bekend 
gemaakt werd binnen de organi
satie. We moesten i.p.v. op de 
markt bij het nieuwe cultureel 
centrum verzamelen, want die 
kreeg die ochtend een nieuwe 
naam, nl: WORSTZICHT! Oh, oh, 
plan de campagne helemaal mis
lukt! Maar ook daar hadden we 
inmiddels weer iets nieuws op 
bedacht. We schakelen gewoon 

Eind Vasten Bal 
Na deze slopende dagen begon 
voor ons de aanloop naar het 
feest der fees-ten: Het grote RvZ 
Eind Va ten Bal. De kaartverkoop 
begon al voor de carnaval en de 
rnn op deze felbegeerde toe
gangsbewijzen was groter dan 
ooit. Vanwege het 5,5 jarig 
bestaan hadden we dit jaar 2 acts. 

1 Witte Duif 
De aftrap werd geg \·en door de 
rock formatie Huub. Henk & 
Harrie. En als hoofdact hadden 
we dit jaar Geo e -t.Jna paloma 
blanca" Baker Hotel Resort 

l.. tionview** h-..i tte uit zijn 
,. ll.:gen toen de bekende num
mers weer ten gehore werden 
e r. cht Zo bleek dus weer dat 

eze editie van het Eind vas
ten Ll weer een en< rm ;;ucces 
:.. . te· wat natuurh1k 1 >k mede 
m ~eh1 erd gemaak door onze 
' ele 1nsoren. Met in het bi-
·z ndcr GP Batteries ..:n ,.d Wal 
Bouv"n •• terialen. Wij are,·en er 
elk jaar naar om de lat "eer een 

kJ<.: hoger te leggt:n. Elk jaar 
denken we dat het bijna niet 
mo~ elijk is, maar door de enorm 
<>OL-de reacties en de geweldige 

"ons pa" in, die is normaal nooit 
bij de onthulling aanwezig, dus 
die kan even tijdelijk de hon
neurs waarnemen. 

Prins Rozenmondeg 2008 .... 
Ma1tien van Hooft?????????? Nee, 
MARTIJN VAN HOOFF!! 

Na een vlugge intrede m.m.v. 
Prins Albert 1 op naar de le 
kroeg! Dit allemaal onder bege-
leiding van, ja ja . .. . .. de 
Hos bengels!! 
Beekman & Beekman! . . . En 
zwaaien en zwaaien. Op naar de 
volgende .... The Ocean! En het 
werd warmer en drukker en zwe
ten (en zwaaien). Nu naar de 
Potdeksel. Café zat vol! Wat was 
het gezellig en warm. Even 
Ronald ]oosten de VetLirre 2008 
uitreiken en weer door naar ... . 
De Koets! Op de bar en zwaaien. 
Prins Albert even een kusje 
geven en weer door feesten met 
de rest van alle Rozenmóndeg
gangers en -gangsters. Die dag 
vliegt voorbij en onder het genot 
van geweldige muziek door naar 
het laatste café ... . Plein Vijf! 
Prachtig feest en een geweldige " 
U zijt de glorie" waar iedereen 
(die gedronken had) door de 
knieën ging. Wederom de nodige 
onderscheidingen uitgedeeld. 
Aan alles komt een eind. Lekker 
gaan eten en napraten bij de 
Beekman met de Raad van Zaad, 
de organisatie en een aantal 
vrienden. 

Via deze weg wil ik nogmaals Ad 
Welten, Jo Verheijen, Cees Brood, 
de Raad van Zaad en de onmis
bare adjudant, Wim van Midden 
hartelijk bedanken voor de 
geweldige organisatie en voor 
een grandioos feest. Natuurlijk 
ook iedereen die aanwezig was 
en tot de komende 
Rozenmóndeg!! We hebben er 
van genoten, maar wat vliegt de 
tijd toch voorbij .. . . .. . 

"Rozenmóndeg prins" Martijn I 

sfeer die er hangt worden wij 
gemotiveerd om er in 2009 weer 
iets moois van te maken. 
Tot slot wensen wij namens het 
be-stuur van de RvZ iedereen 
weer een fantastisch carnaval en 
hopen wij iedereen weer te 
mogen zien bij Ro-zenmóndeg en 
het Eind Vasten Bal. 

P.s. Wilt u zichzelf ook on terfelijk 
maken al sponsor de Raad van 
Zaad? . 'eem dan contact op met 
een \an bestuursleden van de RvZ 
. (Alle donaties zijn niet fiscaal 
aftrekbaar!) 

Alaafl 
Jochem Aatts Tom \·erhagen 

25 
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Helmonds.eweg 109 
5751 PH Deurne 
Telefoon (0493) 31 64 78 
Fax (0493) 31 16 25 

'21'~ 
STEIJN· VOEDEBS 

· ~y 

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

Uw specialist in: 
- Elektrotechniek 

Amstel 1, Deurne. Telefoon:-0493-312268 - Beveiliging ~, 

26 

WWW.MORTEL.NL -Telecom tJ>;;.v"e 

Cafetaria Bistro 
D'n Heiakker 

De Meent 26 0493-320248 

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

De ideale 
combinatie 

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

systeem - 1 
plafonds 

\NVVW.fht e rslucht.nl 
Telefoon 0493 - 35 46 33 Fax 0493 - 35 46 31 

S{agerij 'Van (jocfi 
Martinetstraat 22 

5751 '1(!1( 1D'E/ll!l('J{'E 

'T. 0493-312385 

:r. 0493-321730 

'We fre~6en de smaal( te pal(kgn 

-- ~ . ~1/ldfH' - .._. V"'-~ 
V E F JE T D' ,:;; P E C: 1 ..4 L J lJ T Ouéle l.iesselseweg 1 • 5751 WN Deume 

Rlèhard en Angela /uwett Tel: (0493.J 35 13 98 • Fax: (0493} 35 13 99 
Internet: www.profilejuwett.nf • E~rnaif: profilejuwett@pianet.nl 

Recycling van Oude Metalen, Elektronica, 
Fabriekstraat 33b Deurne 

Gratis bij u ~ . huis opgehaald 

Charles: 06-40782777 

• 

• 
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ALERIJ DER 

1959 Ja11 I 

Galerij Der Oud , 
Peelstrekel Prinsen 

1959 Jan I Brüggenwirth 
1967 Harrr I 1968 Pierre I 1973 Theo I (t 2004) 

1960 Hein I Smeets (t2004) 
1961 Hein I Smeets (t2004) 
1962 Jan II Verhaegh (tl 994) 
1963 Ad I v.d. Linden 

(t 1998) 
1964 Martien I Verdonschot 
1965 Frans I v.d. Kerkhof 

(t1996) 
1966 Jan III Hendriks 

(t 1994) 
1 1967 Harry I Kuypers 

1974 Will}' I 1975 Frits I 1976 Charles I 1978 Bert.( 1979 Toon I 1980 Wim I 
1968 Pierre I Keeren (t1995) 

· /1~ 
1969 Jan IV Lichteveld 

" ~ 1970 Leo I Verhees (t 2001) ;zr, •. ,• 
1971 Neel I Cor Keeren 
1972 Gijs I v.d. Broek 

(t 1991) 
1973 Theo I van Baars 
1974 Willy I Hoebergen 
1975 Frits I Hurkmans 

(t 1978) 
1982 Huub I 1983 Wim II 1986 Ties I l/ 1987 Jan VI 197 6 Charles I van Goch 

1977 Ton I Markhorst 
1978 Bert I v.d. Broek 
1979 Toon I Hölskens 

• 1980 Wim I van Midden 

1981 Piet I van Bree 
1982 Huub I van Kessel 
1983 Wim II Kivits 
1984 Jan V van Driel (t 2005) 
1985 Wim III van de Mortel 
1986 Ties I Verbaarschot 

1988 Arjan I 1989 Marcel I 1990AdII 1992Jo I W 1993 Wim IV 1994 Jan VII 1987 Jan VI Hoeben 
1988 Arjan I Ah out 
1989 Marcel I van Nunen 
1990 Ad II v.d. Mortel 
1991 Leon I van Osch 

1992 Jo 1 Verheijen 
1993 Wim IV Berkers (t 2005) 
1994 Jan, VII Welten 
1995 Kees 1 Brood 

'1 
1996 Michiel I Dankers '-'-

1995 Kees 1'1 1996 Michiel I 199 ï Clirist I 1999 Raoul I 2000 Lèon II 2001 Twan I 1997 Christ 1 Mand ers 
1998 Ad III Welten 
1999 Raoul I Kivits 
2000 Lèon II Verdonschot 
2001Twan1 van Doorne 
2002 Johan I Verhaegh 

'-

2003 Stephan I Nies 
2004 Peter I van Deursen 
2005 Frank 1 Trienekens 
2006 Frans II van den Broek 
2007 Hein II Albers ___. 

2006 Frans II 2007 Hein II 2008 Albert I 2008 Albert I Louwers 

27 
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Verhuur transportcontainers 2 t/m 30 m3 

Verhuur opslagcontainers 
Autokraan verhuur 
Vervoer van steigermateriaal 

. Levering metsel-, beton-, vloerzand etc . 
Levering potgrond, tuinturf, etc. 

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

We bieden u: 

VRECOM 
Bezoekadres: 

Derpsestraat 39 
5751 KB Deurne 
Tel. . 0493~351500 

www.vrecom.ni 
Email; info@vrecom.rd 

· ~ ' .. . . 
• Netwerk- en/of systeembeheer 
• Hardware- & software- levering 
111 Internetaansluiting & Websites 
• Reparaties van alle merken 
111 Basiscursus Ms Windows en Office 
11 Administratieve ondersteuning 

Meer Informatie nodig ? 
Neem vrijblijvend contact op. 

lij Meer ' • 

U gaat naar uw eigen bank voor een hypothe~? 
Valt er dan nog ·wat te kiezen? 

Indien u naar uw eigen bank gaat, kunt u alleen kiezen uit het assortiment van deze bank. 
Maar misschien past de hypotheek van een andere hypotheekverstrekker wel veel beter 
bij uw eigen situatie. Als onafhankelijke partij bemiddelt HypotheekDesk daarom voor 
vrijwel alle Nederlandse geldverstrekkers, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Zo bent 
u verzekerd van de juiste keuze! ,.. 

Hypotheek• 
Teunisse & Schoones 

Stationsstraat 31 5751 HA Deurne 
Tel: (0493) 315 353 

Email: teunisseenschoones@hypotheekdesk.nl 

leunisse en Schoones Groep www.tsgroep.nl 

Autobedrijf 

DE WIT 
Uw adres voor al uw onderhoudswerkzaamheden: 

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

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

Au tof ransen 
Deurne 

uw Volvo-specialist 

i. alleen de trom' 
Met carnaval roeren :~ harte welkom. 
daarna bent u weer v . 

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

Au tof ransen Voltstraat 6 5753 RL Deurne 
tel. 0493-313418 www.autofransen.com 

. I , / •\>. i .... , ·- r , 1 tu· i J 1 h'I 1 ~· , __ < 

1 · 
• Cate1rin van 

(Sorry, maar met carnaval 
keten wij er zélf flink op los.") 

• 

• 

' • 



Nieuw bij de Peel ·trekel 
Fabian Tinga 

Hallo Peelstrekels, Peel trekel
innekes en Peelstrikkelkes. 

Carnaval in Deurne heb ik al vele 
jaren van dichtbij meegemaakt. 
Vroeger in de Vierspan en de 
laatste jaren in de Strikkeldome. 
Met een leuke club men en heb 
ik, samen met mijn vrouw Karin, 
geholpen om de horeca 
op rolletjes te laten verlopen, en 
iedereen op tijd te voorzien van 
een pilske. 'vijntje of ander 
drankje Carnaval 2008 wa voor 
mij een hele bijzondere carnaval. 
Natuurlijk omdat het 't laatste jaar 
Strikkeldome was, maar ook 
omdat onze zoon Bryan de eer
ste jeugdprins van Deurne werd. 

a een zinderende en spannen
de stnj on de Gerardusschool 
~ n werden Bryan en Lindie de 
eers e jeugdprins en prinses van 
de Peelstrekels! Het was voor 
Bryan en Lindie én voor ons een 
geweldige en hele bijzondere 
tijd. Tijdens de carna\·al vroeg 
men mij om na te denken over 
een plek in de raad van 11. Van 
dichtbij heb ik gezien wat een 
leuke club het is en ik luit me 
daar graag bij aan. 

Maar ik zal mezelf eerst een· aan 
jullie \·oor.:;tellen: 
Ik ben Fabian Tinga, en ik "oon 
in de \\al berg. Ik heb Indi ..:he 
ouders. :>en in 1969 geboren in 
het plä.i. c: Oud-Heusden en 
opgegroeid in Prinsenbeek. In 
1992 ben ik gaan samenwonen 
met Karin rnn den Heuvel en zo 
in Deurne beland. Met Karin ben 
ik getrou"·d in 1994, ze werkt al 
commercieel-administratief 
medewerk ter. We hebben 3 
kids. Bryan (12 jaar) Aron (10 
jaar) en Elise (7 jaar) Ik werk al 
vrachtwagenchauffeur in Asten. 
In mijn vrije tijd hou ik van heer
lijk koken, een voetbalwedstrijd 
kijken, naar een concert gaan, 
motorrijden en op zijn tijd een 
feestje! 

Ik wil iedereen een geweldige 
carnaval 2009 "·ensen, het lijkt 
me leuk om \·elen van jullie 
tegen te komen in de nieuwe 
residentie in het cultureel cen
trum en ik hoop. met mijn komst, 
de raad -van 11 wat "kleur" te 
geven. 

Heel veel groetjes \·an Fabian. 

Nol van Heugten 

Voor degenen die mij no 
kennen zal ik mezelf even 
stellen. Mijn naam is Nol van 
Heugten, 25 jaar en ben mo en
teel bezig met afstuderen · den 
Bosch, na mijn afstuderen a ik 
graag het werkveld in. Me het 
carnavalsgebeuren ben ik a 
tijdje bekend, eer t bij 
Vierspan waar ik achter d 
stond en ben vervolgens ~ 

tent doorgegaan. Toen oo 
weg ging moest ik een 
anders zoeken om bij het 
val te blijven. Logische s is 
dan om bij de verenigi te 
komen. 
Ik kom oorspronkelijk uit D urne 
en heb vanwege mijn studi een 
kamer in Breda waar ik do r de 
week zit. In het weekend a ik 
trouw weer terug naar D urne 
vanwege mijn hobby's. Di zijn 
op het sportieve vlak tenn ssen 
en hardlopen. Daarnaast g niet 
ik van een lekker bie1tje met mijn 
vrienden. 

Bart van der Burgt 

Dag mensen van het Peelstr kel
rijk 

Ik ben Bart van der Burgt e 
22 ja :r ik heb de afgelopen jaar 
een '"'Cetje kunnen proeven van 
de irnaval, namelijk bij het riet
bakken. ! En het leek me o tzet
rend leuk om in de raad van 1 te 
komc:n. Ik werk bij Beijers g en
te en fruit. en is het niet ge om 
onder c-.irnaval uit te komen met 
die fee 1beesten.. . In het eek
end ben ik ook aan het we k in 
The Oce:.in & D'n Borrel... 
we (><ik een leuk feestje ku en 
maken. Ik heb er ontzettend veel 
zin in en ik hoop dat we er met 
zun allen een skon fiske i van 
gaan maken. 
De groenten, Bart \·an der B rgt 

LexDöpping 

Er werd mij gevraagd om een 
leuk stukje te schrijven voor in de 
carnavals krant om mezelf voor 
te stellen. Nu valt dat nog niet 
mee om een stukje over jezelf te 
schrijven, over andere mensen is 
dat niet zo moeilijk. Maar over 
jezelf, wat is leuk om te vertellen 
en wat niet. Laat ik eerst maar 
eens mezelf voorstellen. Mijn 
naam is Lex Döpping en ik woon 
sinds 1997 in Deurne in de 
Heiakker. Het heeft even 
geduurd voordat ik me hier thuis 
voelde. Hiervoor had ik bijna 30 
jaar in Asten gewoond. Voor de 
oplettende lezer is nu ook mijn 
leeftijd vermeld. In november 
ben ik 40 jaar geworden. In 
Deurne ben ik gaan samenwo
nen met Susan, na een aantal 
jaren zijn we getrouwd en heb
ben we 2 kinderen gekregen. De 
oudste is nu 4 ? jaar en gaat naar 
BS de Heiakker en de jongste is 
ruim 2 en gaat met veel plezier 
naar de oppas in Vlierden. Susan 
geeft les op BS de Heiakker en ik 
ben sinds 2 ? jaar werkzaam bij 
ASML, daarvoor heb ik ruim 9 
jaar in Helmond gewerkt als 
onderhoudsmonteur. Mijn vrije 
tijd wordt verdeeld over mijn 
gezin, voetbal kijken, motorrijden 
en vrienden. De volgorde kan 
variëren. Daar is nu de raad van 
elf bijgekomen. Ik heb er zin in 
en verheug me op een gezellige 
carnaval. 

Theo Linders 

Ik ben Theo Linders, geboren en 
getogen Deurnenaar, getrouwd 
met Marion en vader van Carin 
en Bart. Een van mijn grootste 
hobby's is, muziek maken bij 
Drurnfanfare Peelland. Daarnaast 
zijn wij vervente carnavalsvier-

ders al vele jaren lang. In 2007 
waren wij het boerenbruidspaar 
van Deurne. Nu is mij gevraagd 
om zitting te nemen in de raad, 
en heb daar ja tegen gezegd, om 
zo de carnaval van de andere 
kant mee te maken en te regelen, 
en om er met zijn alle een mooi 
feest van te maken. Dus bij deze 
zeg ik tot ziens in het cultureel 
centrum, of een van de andere 
.horecagelegenheden. 

Met een carnavals groet, 

Theo Linders. 

Peter Kempen 

Beste Peelstrekels, 

Ik ben Peter Kempen, ik ben 
geboren op 9 december 1984 en 
vorig jaar in aanraking gekomen 
met De Peelstrekels door een 
vriend (Bart). Ik vond het meteen 
al te gek, vandaar dat ik interesse 
had om er vaker bij te zijn. Door 
de week werk ik bij Marcel 
Biemans grondwerken en in 't 
weekened in The Ocean en de 
D'n Borrel waar we ook wel een 
feestje weten te bouwen. Ik ga er 
zeker mee voor zorgen dat we 
een skonne carnaval gaan 
maken! 

Groeten, Peter. 

Frans van den Broek 

Zoals een bekend Amerikaanse 
senator ooit zei: I'LL BE BACK! 
Dit waren de laatste woorden 
van mijn afscheidsrede op de 
laatste dinsdag van ons prinszijn 
bij vd Putten in 2006. 

Zo'n moment,het laatste diner 
van de carnaval,dinsdagavond bij 

' 
de "Put" ,is een bijzonder moment 
dat niet veel mensen hebben 
meegemaakt. Het is een 
warm,erg emotioneel en onver
getelijk gebeuren. 
En juist voor of door die mensen 
die zo'n moment wel meege
maakt hebben ,daar doe ik het 
eigenlijk voor,voor die groep 
leuke,warme en lieve mensen 
daar wil ik tijd voor maken om 
het leukste feest van het jaar mee 
te organiseren: CARNAVAL. 

· Na 2 jaar vanaf de zijlijn carnaval 
te hebben ·meegemaakt, zijn we 
er weer helemaal klaar voor,deze 
keer als bestuurslid,ik hebben er 
zin in,om in Brabantse voetbal
termen te spreken: DURRRR
ROP!!! 
Natuurlijk ga ik dit ook samen 
met Marie-José doen, zij gaat ook 
in commissies meehelpen, wij 
denken ook allebei, dat je er 
sam,en achter moet staan om dit 
te doen, anders denk ik dat je 
dan niet volop kunt genieten van 
dit feest. 

Ik ga de commissie materialen 
voorzitten en samen met Frank 
Trienekens gaan we de optocht 
proberen te regelen. Samen met 
de hulp van de andere commis
sieleden,die dag en nacht klaar
staan voor de club,moet dit zeker 
lukken. Ikzelf vind ook dat de 
raads- en bestuursleden samen 1 
club moeten zijn en, voor zover 
dit al niet is,wil ik daar ook mijn 
steentje aan bijdragen,want sfeer 
in een vereniging is belangrijk, 
daar moet je aan blijven werken 
en dat is een taak die ik mezelf 
ook wil opleggen. 

Dur Hin! 
WALSBERGS 

BONNEFOY 
Zaterdagmiddag 21 februari 
wordt voor de 4de keer het 

Walsbergs Bonnefoy 
gehouden in het Gerardus

huis aan de Parkstraat. 

De jonge artiesten van de 
Walsberg kunnen dan laten 
zien wat ze in huis hebben 
in de vorm van een klets of 
dans. 

De jeugdprins en -prinses 
met raad van elf zijn aanwe
zig. 

Aanvang: 14.00 uur. 
Entree: gratis. 

30-e 
39-c 
48-i 
66-e 
84-c 
93-s 

111-e 
120-i 
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Mies Sleegers Music Services 

Geluid- en 
lichtfaciliteiten 

voor o.a. 

Live muziek 
- Presentaties 

- Broadcasting 

Ok mi carnaval VAN RIJSSEL 

.r 

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

dan .moet u bij Pebbles zijn. 

es 
Molenlaan 1 a, 0493-3547 40 

d e 
Deurne - Stationsstraat 26, 0493-312297 

Gemert - Kerkstraat 13, 0493-361461 
Asten - Emmastraat 4, 0493-695141 

MARK BOEREKAM - è ~ 
• " ~ "· . ' !il 

Openingstijden winkel: 
dinsdag t/m vrijdag 

11.00·17.00 uur 

Houten 
Speeltoestellen 

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

" "'0 9etU" 
"'aa~-.rer 

Houtverwerk.Ind. Fransen BV HF 
Grote Bottel 7a,Deurne 
tel.: 0493-326070 

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

Laurens Costerstraat 10 
5753 AM DEURNE 

0493-321 556 
www.boerekampautos.nl 

Uw adres voor: 
Complete badkamer, wand- en vloertegels, 

installatiewerk-, dak- en 
cv-installatiewerkzaamheden. 

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

www.sanitairdeurne.nl 
babyspec1aa1zaak www.fransen-deurne.nl 
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'Restaurant- Zaa( "'Den Ver3u(den '1-fe(m" 
. Voor zowe( ver8adérinB_en, kof{ietajefs, diners, warm en/of koud buffet (ook voor bij u thuis), 

Stationsstraat 76 
5751 ']{cg 'Deurne 

T. 0493-312423 
'f. 0493-693882 . 
www.dênvergufdênfie(m. n( 

·recpties, feestavonden, of een arran8ement voor een onver8ete(ijke 6rui(ojt. 

Vraa8 8efiee( vrij6(ijvend onze jo(dér aan: 

uw 8astvrouw en a . a~~~eer . ~lf~i ~~ 'F'.ans 'Ke_nens 

.: . _: 'Keuken ojen: 

Woensdag t/m zondag 16.30 u-21.30 u. 

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

(~~dêre tijden mogef ijk, uits(uitend oy afsyraak) 

• 

.• 

• 
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Raad van Zaad: 100°/o eé fist garantie 

Carnaval 2008 was voor de 
Raad van Zaad wederom een 
groot succes met als ons hoog
tepunt de weer druk bezochte 
Rozenm6ndeg. In de aanloop 
daar naar toe hebben we 
natuurlijk weer gekeken wat 
er in en om Deurne speelt .... 

Onze kickoff voor een geweldig 
carnaval begon op zaterdag mid
dag met het sleutel afhalen. Om 
hier een leuke wending aan te 
geven organiseerden wij voor de 
eerste keer het RvZ Hijsfestijn 
(met als sponsoren de lokale 
horeca). De ingrediënten waren 
simple: gooi een paar kuub 
sneeuw op de markt en zet daar 
eententop. Kleedthetgeheelaan 
met wat ski's, boompjes en hang
tafels en de gezelligheid is gega
randeerd. De horeca zorgde voor 
voldoende gratis alcoholische ver
snaperingen, en wij zorgden op 
onze beuit voor de nodige sfeer 
en niet te vergeten. . . een barbe
cue. Al met al kunnen we terug 
kijken op een bijzonder geslaagde 

middag en zullen deze in 
komst zeer zeker teru 
keren. 

a dit succes keken we et z'n 
allen uit naar het eveneme t waar 
het ons om is beg nnen: 
Rozenmóndeg.Voorons 
ware slijtageslag. 

Station View 
Ook dit jaar verzamelde i dereen 
zich in Hotel Resort Staionvi w••••. 
Onder begeleiding van d blaas
kapel gingen we met d platte 
wagen naar de markt. Da · stond 
een kleine verrassing te w chten: 
de bekendrriaking. was nie op de 
markt, maar bij het nog in e stei- . 

gers staande Cultureel Centrum. 
Ondanks het niet al te beste :veer 
waren er toch vele trouwe volge
lingen op komen dagen om de 
onthulling van de prins(ses) bij te 
wonen. Ook dit' jaar was het de 
Rozenmóndeg Commissie weer 
gelukt om een geschikt persoon 
te vinden die ons deze dag kon 
aanvoeren. Er werd zoals in de 
afgelopen jaren weer veel gespe
culeerd over wie de nieuwe 
troonopvolger zou worden. 

Martijn van Hooff 
Dit jaar was het niemand minder 
·dan Martijn v Hooff. Bij ons allen 
bekend als de juwelier aan het 

Cultureel Centrum Deurne: De Huiskamer van Deurne 

Door Wilfried Damman 

Vanaf 3 januari zijn we aan 
het proefdraaien in het nieu
we Cultureel Centrum. Voor 
artwsten, bezoekers en mede
werkers is het allemaal nieuw, 
en voor ons ook. 

Toen de vraag van de Peelstrekel 
kwam of wij de nieuwe residentie 
wilden worden, krabden we ons 
achter de oren. Dat duurde 
slechts een kort moment. 
Proefdraaien of niet: carnaval is 
één van de belangrijkste culturele 
voorstellingen van Deurne. waar 
de hele bevolking van jong tot 
oud in deelneemt! 

Voor iedereen 
En daar raken we de kern Yan de 
zaak: het Cultureel Centrum wil 
er zijn voor iedereen. "·aarbij "'e 
ook nog eens de lokale initiatie-

. BIJ UITSTEK! 

ven extra 
Wie vindt 
buurman, familielid, opa, amma 
of kleinkind op het podi 1m te 
zien? En met carnaval kan 
gek genoeg zijn! 

Diversiteit 
Daarnaast is 
gramma een prima weers iege
ling van de diversiteit aa1~ voor
stellingen en kuru ten, die n ons 
reguliere programma zijn 1 opge
nomen. Cabaret. theater. co edy, 
dans en muziek komen straks 
,·oor het Yoetlicht. 

Nieuwe Naam 
·a de officiële opening 

maart, "aarbij de nieuw 
\'an het cultureel centrum 

' 

den onthuld. zijn er Open agen 
op 14 en 15 maart. Hiervo r wil
len we alle in"·oners \'an D urne, 
de kerkdorpen en de regi van 

ha1te uitnodigen om het gebouw 
te bekijken, voor én achter de 
schermen. En uiteraard zullen we 
met korte voorstellingen en pre
views laten zien, wat u als bezoe
ker van ons kunt verwachten! 

Hosbestendigheid 
Maar eerst zullen we het cultureel 
centrum testen op bestendigheid. 
Wat gebeurt er als er 700 carna
valsvierders staan te hossen op de 
vloer van de grote zaal, en hoe 
snel kan Bavaria onze biertanken 
weer aanvullen? Qua toiletten zijn 
we in ieder geval berekend op 
een flink consumptiepatroon, dus 
daar zullen de rijen niet ontstaan. 
We hebben liever dat de polonai
se door ons gebouw slingert, van 
foyer tot café en van Kleine tot 
Grote Zaal. En wellicht van buiten 
naar binnen, van boven naar 
beneden en weer terug! 
Kortom, wij zijn er klaar voor! 

rode plein. We hoefden hem de VETLIRRE 
spelregels niet uit te leggen, want 
hij is al jaren trouwe volgeling van 
het Rozenmóndegfeest in Deurne. 
Het deed ons weer goed om te 
zien dat er elk jaar weer vele 
bekende maar ook nieuwe 
gezichten aanwezig zijn tijdens de 
grootste kroegentocht van 
Deurne. óok dit jaar ·knalden de 
kroegen weer uit hun voegen en 
zoals vanouds was er weer 100% 
meé fist garantie. 

RvZ Dansmariekes 
Mede kwam dit natuurlijk door 
de dit jaar geïntroduceerde RvZ 
dansmariekes. Deze 5 zeer 
talentvolle danseressen zorgden 
voor een aantal zeer leuke optre
dens. Rozenmóndeg 2008 was 
wederom voor ons een onverge
telijke dag. Ook dit jaar waren 
we weer bang dat het afgelopen 
jaar niet te overtreffen viel, maar 
bij deze hadden we weer bewe
zen dat het nog steeds mogelijk 
is. Wij hopen iedereen dit jaar 
weer tegen te komen bij de nieu
we editie van Rozenmóndeg. 

Eind Vasten Bal 
Na deze slopende dagen begon 
voor ons de aanloop naar het 
feest der feesten: Het grote RvZ 
Eind Vasten Bal. De kaartver
koop begon al voor de carnaval 
en de run op deze felbegeerde 
toegangsbewijzen was groter 
dan ooit. Vanwege het 5,5 jarig 
bestaan hadden we dit jaar 2 
acts. 

1 Witte Duif 

Mies Martens (l) en zijn vrouw 
Henriëtte vieren de Vetlirre 

PEELSTREKELRIJK - Jaarlijks reikt 
de gemeente Deurne - in de per
soon van burgemeester Daandels 
- na de sleuteloverdracht de 
Vetlirre medaille uit aan medewe
kers van de carnavalsclubs, die 
zich hebben onderscheiden door 
noeste arbeid op de achter- dan 
wel voorgrond. Dit jaar viel bij de 
Peelstrekels deze eer te beurt aan 
Mies Martens. 

10-j; 12-r; 15-p; 

18-1; 19-s; 115-i; 

106-n; 71-t; 41-r. 

De aftrap werd gegeven door de Maarten van de Kerkhof: 
rock formatie Huub, Henk & 

Harrie. ·En als hoofdact hadden BliJ. & Trots 
w'e dit jaar George "Una paloma 
blanca" Baker. Hotel Resort 

· Stationview••••• barstte uit zijn 
voegen toen de bekende num
mers weer ten gehore werden 
gebracht. Zo bleek dus weer dat 
ook deze editie van het Eind vas
ten Bal weer een enorm succes 
was. Iets wat natuurlijk ook 
mede mogelijk werd gemaakt 
door. onze vele sponsoren. Met 
in het bijionder GP Batteries en 
vd Wal. Bouwmaterialen. Wij 

· st;reven er elk jaar naar om de lat 
weer een stukje hoger te leggen. 
Elk jaar denken we dat het bijna 
niet mogelijk is, maar door . de 

:enorm goede reacties en de 
geweldige sfeer die. er hangt 
worden wij gemotiveerçl om er 
in 2009 weer iets moois_ van te 
maken: .. 
Tot slot wensen wij namens het 
bestuur van de RvZ iedereen 
weer een fantastisch carnaval en 
hopen wij iedereen weer te 
mogen zien bij Rozenmóndeg en 
het Eind Vasten Bal. 

P.s. Wilt u zichzelf ook onsterfe
lijk maken als sponsor de ·Raad 
van Zaad? Neem dan contact op 
met een van bestuursleden van 
de RvZ . (Alle donaties zijn niet 
fiscaal aftrekbaar!) 

Alaaf! 

Jochem Aarts 
Tom Verhagen 

Inzegening 

Cultureel Centrum 

VATICAANSTAD Kardinaal 
Johannes is door de paus aange
wezen om het nieuwe Cultureel 
Centrum in Deurne te openen. 
De kardinaal zal tevens als 
beschermheilige dienst doen en 
wekelijks de biecht afnemen. 

Het moge duidelijk zijn dat wij blij 
en trots zijn dat de Peelstrekels 
ons als thuishaven hebben geko
zen, zodat het ludieke Worstzicht 
toch een waardig vervolg krijgt. 
Daarnaast is het leuk om te ver
melden dat we op de carnavals
dinsdag 2 activiteiten verenigd 
hebben in 1 gebouw. Te weten de 
boerenbruiloft en het feestje van 
de Hosbengels. Verder is het rede
lijk nieuw dat we Rosenmotag 
zowel INbloasen als UITbloasen. 
's-Middags met 2 Blaaskapellen en 
·s-Avonds met Die Lustige 
Schlagerfreunden. Dat alles . in 
Duitse sfeer daar Ros~nmontai 
van oorsprong Duits is. · 

Carllavals:zaterdagavond 
Tot slot een nieuwe invulling op 
de zaterdagavond. 
De Hosbengelsî.s.m. De Peelstre
kels en het C.C. presenteren dan 
in De Toegift Hollandse Hit5 . De 
Hosbengels brengen een repertoi
re van Hit'> en Evergreens uit de 
Nederlanse muziek. Er zullen 
diversen gastbijdragen zijn van 
zangers en zangeressen. Op de 
momenten dat de Hosbengels niet
spelen kan het publiek zijn eigen 
steentje bijdrage d.m.v. een gran
dioze Karaoke. De typische 
Hollandse hapjes zullen ruim
schoots aanwezig zijn. 
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· Vli_erdenseweg 232 - Vlierden 
" .. ·i 

r:::<' E ,.-
PARTY ARTIKELEN 

. Verhuur van: 
Tafels, stoelen, 

Serviesgoed, statafels, 
Parasols, kofflezétapparatuur, 

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

Gerard Bilderstraat 9a, 5753 DE DEURNE 0493:-316381 

Autqrijschool Philips 
Schuifelenberg 94 

5751 HZ Deurne 

.. 

,. . 

. f' • ttr actie . 
Af 25 Jtt 

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

Wllbe"' Knijnenburg 

Hanenbergweg 4a 
5753 RC DEURNE 
Tel. 0493 322088 

06 20136561 

< 
" . 

'' . 

VOOR AL UW TUINPLANTEN 

Milhezerwe0 7 5752 BA Deurne 
Tel.: 0493 - 354 133 Gsm: 06 - 20 398 490 

MARRES OPTIEK 
Brillen en contactlenzen 

Stationsstraat 3a 
5751 HA DEURNE 

0493-312895 

<?:· . 

We bieden u: 
111 Verzekeringen 
11 Advies 
111 Hypotheken 

Munckhof Deume 
Leembaan 13, 0493-313922 

5753 CW DEURNE 

Uw adres voor onderdelen / 
materialen, tractoren Deutz-Fahr 

en andere merken. 

. ' 

V-snaren 
Kogellagers 

Bouten & Moeren 
0-Ringen 

Tractoronderdelen 
Oliekeeringen 

Oliefi lters 
Slangen 

Hydr. Slangen 
Slang klemmen 

Dolgedraaid snaartje los 

VREHI 
Bezoekadres 

Derpsestraat 39 
5751 KB Deurne 
Tel. 0493-351500 
www.vrecom.nl 

Email: vrehil(éi{vrehil.eu 

111 Administratieve onde steuning 
1111 Verhuur van opslagru rnte en stalling 

Meer informa e nodig ? 
Neem vrijblîjve d con ac op 

KOPPENS - V.D. BROEK 
TIMMERBEDRIJF 

"Eej" ... Frans, kaa 1e gij 't 
" --~N ou, en off 

TIMMERBEDRIJF KOPPENS - V.D. BROEK 
DUKAAT 19 - 5751 PW DEURNE 

Tel.: 0493-351474 / 06-54375909 Fax: 0493-351457 E-MAIL lnfo@Koppensvdbroek.nl 

• 

• 
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Boerenbruidspaar 20 8 
! 

Was dát even schrikken op die 
mooie herfstochtend toen 
Jacqueline Schrama namens de 
Commissie Boerenbruiloft kwam 
vragen of wij Boerenbruidspaar 
2008 wilden zijn ... De reden van 

. haar komst was toch om, net 
zoals vorig jaar, een of andere 
onthullingstunt te bedenken in de 
trant van Pastoor zoekt 
Boerenbruidspaar? De rol van 
pastoor, die Jos in dit verband al 
enkele jaren speelde, was gewel
dig leuk, amusant en Gèr 
Gedaon'. Maar in het middelpunt 
van de belangstelling staan en 
alle drukte eromheen? Daar 
moesten we toch wel even over 
nadenk n! Eerlijk gezegd zagen 
we èlat niet zo zitten! 

Tijdens een korte wandelvakantie 
in de mooie omgeving van Epen, 
Zuid Limburg dacl1ten we er wel 
uit te komen. Niet dus! In alle 
motie vergeet je dan bijna hoe 

mo i en bijzonder het is dat je 
voor zoiets gevraagd wordt. Toen 
we ons dat realiseerden namen 
we gelukkig de juiste beslissing. 
Het is in een woord GEWELDIG 
geweest. Een mix van nostalgie, 
traditie en toneel waarin we ont
zettend leuke mensen ontmoet
ten en geweldig veel plezier 
beleefden. En zonder de enorme 
extra drukte die we verwacht 
hadden. 

2007 
Dan komt het moment dat je, als 
pastoor, de regie krijgt over je 
eigen onthulling. Besloten wordt 
om voort te borduren op de ont
hulling van Janneke en Dorus in 
2007. Toen ging mijnheer pastoor 
op zoek naar een geschikte bruid 
en bruidegom en doorkruiste 

daarbij het Peelstrek . rijk. 
Aanvankelijk op de fiets, tot. ies 
Aldenzee hem een oude olex 
aanbood waarmee hij later

1 
half 

dronken café de Wit b · en
reed". van Fridus een lift eeg 
in de legerjeep en vial de 
Amerikaanse slee én het vlie ig 
van de gebroeders Nooyen uit
eindelijk het bruidspaar nd. 
Piet van Loon filmde het all~ aal 
en de ve1toning bij de onth Hing 
in Plein Vijf was zeer amusa t. 

2008 
Deze keer moesten vier asp t 
bruidsparen op schilderac tige 
boerenlocaties mijnheer pa toor 
laten zien er klaar voor te 1 zijn. 
Tijdens de onthulling in Ple' vijf 
werden de komische opna 

1 vertoond en moest nog een n-
tal boeren- en rooms katho · eke 
vragen beantwoord worden. Elk 
paar veronderstelde dat één fan 
de andere drie paren 'het' 1 zou 
worden ... Ondertussen liepe ' wij 
gewoon door het café en 

1 

or
den iedereen gissen wie dit jaar 
toch het boerenbruidspaar ! zou 
zijn. Gezien de 'onechte fa ·ie' 
die erbij gezocht was, moeste ze 
wel uit de Walsberg kom ' n". 
Ook wij waren al genoemd aar 
er is twijfel, meestal zijn "ze" niet 
vooraf in het café aanwezi 
]os was nu ook nog eens als 
toor verkleed aanwezig. 

Zondaar Zonder Parochie . 
Toen echter bleek dat geen ' van 
de paren de Oefening van Li fde 
kon opzeggen maar de toev llig 
aanwezige Mie (die als past or
smeid stage liep op de pastor· in 
Walsberg) wel, kreeg het ver aal 
een onverwachte wending. Het 
vlees van mijnheer pastoor b eek 
zwak." De (ook) toevallig an
wezige bisschop nam beiden og 
mee naar een stille ruimte oor 
bezinning maar kon niet eer 
voorkomen dat de pas oor 
besloot uit te treden en in de 
onde1trouw te gaan. Alweer en 
ZZP 'er (Zondaar Zo der 
Parochie) erbij verzuchtte de is
schop nog. Al met al een k mi
sche, zeer geslaagde onthul! g. 
Voor ons onvoorstelbaar dat elfs 
Jet, jongste zus van Jos en sa en 
met Reinier één van de ier 
paren, volkomen verbouwer erd 
reageerde op het nieuws. Te ijl 
wij dachten dat ze het all g 
wist... 1 

Hartverwarmend zijn dan ~ de 
reacties van de mensen in de 
zaal, degene die opgetro eld 
zijn of later via mail, telefoo of 
post reageren. We voelen 

BEKENDMAKING 
BOERENBRUIDSPAAR 2009 
Zondagmiddag 25 januari staat Plein Vijf aan de Markt in 
Deurne in het teken van .de bekendmaking van het 
Boerenbruidspaar 2009. Voor het zover is kunt u aan de 1 

hand van wat aanwijzingen al aan het gissen slaan". 

AanwQzlngen: 
Het bruidspaar heeft een gemiddelde leeftijd. 
Beiden komen natuurlijk beide uit het Peelstrekelrijk, 
hoewel... het is bijna een grensgeval en draait 't nadrukke 
lijk om bij het aanstaande boerenbruidspaar. 
Om carnaval te kunnen vieren, blijven ze graag thuis. 
Ze genieten volop van allerlei activiteiten, hebben het 
samen heel druk met het werk, ontspanning en het gezin. 1 

De bruid is ietsje kleiner dan de bruidgom. 
In de koeienstal voelt onze aanstaande bruidegom zich 
perfect thuis, let wel: niet iedere dag. 
Ze drinken graag een brandenwijntje met suiker. 

gedragen. Het fee$,~ ga~t n9g dC?or 
tot laat die avond bij ons thuis. 

De aanloop naar 
In ko1te tijd groeit de club onech
te familie naar 'elkaar toe als een 
echte familie. Gezamenlijk :w~'rdt 
het huis van het boerenpaar 
opgesierd met een prachtig ver
lichte boog, sierlijk groen en een 
grote spandoek. We bezoeken de 
receptie van de prins, gaan met 
elkaar het Klotgemul en de gala
avond en zijn erbij als 
Boerenbruiloftmoeder Jacqueline 
Schrama benoemd wordt tot 
Strekel van het jaar 2008. We wor
den het podium opgeroepen bij . 
Walsbergs Bont, de hele buurt 
wordt uitgenodigd op de koffie 
(wat ~en leuke en geze!lige och
tend was dat!). Er volgt éen vrijge
zellenavond. We worden door de 
onechte familie verrast met een 
echte Hollandse stamppotavond 
waarbij, onder begeleiding van 
twee trekzakmuzikanten, tot in 
de late uurtjes gezongen wordt 
uit de oude doos. Nólleke zingt 
voor het eerst zijn lied 'Bij mij op 
't boerderijke' voor Mie ... 
Getuige Nella zorgt met haar 
onjeklonje (de echte 4711 .uit 
Köln) dat het boerengezelschap 
steeds weer lekker ruikt! 

Rare brieven en roddels ... 
Nólleke wil niet meebetalen aan 
de uitzet van Mie, wil weten hoe
veel centen zij op 't buukske 
heeft staan, vraagt" haar öuders 
om 'n vet kuuske voor de bruiloft 
en vraagt zijn oma zijn sokken te 
stoppen voor de trouwerij. Bij de 
onthulling bleek hij immers grote 
gaten in zijn sokken te hebben en 
zo kon er niet getrouwd worden! 
En waar sliep Mie nou precies 
toen ze bij hem thuis logeerde na 
een avondje stappen? In het àén

persoons opklapbed op zolder? 
Alleen? Het carnavalsweekend 
nade1t. We zitten vlak voor de 
trouwdag. Mie is helemaal 'traw
wesverrig". Nólleke krijgt van 
zijn ouders wat huisraad en een 
echte inmaakketel mee en nog 
een oude spaarpot van opa met 
inhoud (knopen, spijkers, verlo
pen munten en monopoly
geld ... ). 

Carnavals mis 
Eerst volgt de carnavalsmis qp 
zondag. Een mis vol gezang en 
saamhorigheid, bijgewoond door 
de Peelstrekels en de 
Pottenbakkers met heel hun 
gevolg, inclusief de boerenbruid
sparen. Een ware aanrader met 

"pastoor Paul Janssen in een car
nevaleske hoofdrol! Daarna gaan 
we ons opmaken voor deelname 
aan de optocht onder het motto 
'Ons boere bruidspaar is urn dur 
un (st)ringske te haole'. Mie en 
Nólleke stappen daarbij eerst 
plechtig door 2 gouden ringen, 
kussen elkaar. lief maar daarna 
gaat Nólleke achter de boeren
meiden aan, springt door een 
grote string en krijgt met de mat
tenklopper van Mie. Een leuke 
act voor het publiek en goed 
voor een 4e prijs! 

De grote dag 
De grote dag breekt aan! Heel de · 
familie komt dinsdag rond 12.00 
uur bijeen op de Trimpertstraat. 
Daar staan de koffie, thee, soep, 
broodjes en 'n borreltje klaar. 
Cadeaus worden aangeboden, de 
corsages worden op de prachtige 
boerenkleding gespeld en Mie zet 
haar mooie kanten poffer op! 
Fotograaf Marius van Deursen 
komt voor een bruidsrepo1tage 
en rond half 3 trekt het hele 
gezelschap richting de feesttent, 

het bruidspaar voorop in d~ 

koets. 
Het heeft echter nogal wat voeten 
de iri aarde eer er getrouwd kan 
worden, de nodige huwelijksbe
letselen passeren de revue!,. Zo 
vreest ijsclub 't Wak dat Nólleke 
geen tijd meer voor hen over zal 
houden na zijn huwelijk met Mie. 
Verder moeten bruid en bruideg
om allerlei oude uitdrukkingen 
uit het dialect vertalen en een 
hele serie verschillende schaats-

. modellen bij de juiste naam noe
men! Ook moet er een gedegen 
verklaring komen voor de dame
slingerie die bij Nólleke onder het 
nachtkastje gevonden is. . . Was 
die wel van Mie? Alleen Mie kan 
het antwoord verschaffen en haar 
wordt gevr<:tagd het d~n maar 
even aan te passeq ... Uite.indÇ!lijk, 
komen ze er vanaf met een gron- ' 
dige schoenenpoetsbeurt bij cle 
onechte familie. 

Inde onecht 
Mie en Nólfeke kunnen eindelijk 
in de onecht ver-bonden worden 
door prins Albert. Hij biedt hen 
daarbij een verblijf in de Gèèl 
Kammer van zijn Bed & Breakfast 
aan. Wat volgt is een gezellig· 
feest met een drukke receptie. · 
Het bruidspaar wordt bedolven 
onder de originele cadeaus zoals 
krentenmik, worst, groenten, 
peperkoek. In de lange rij staat 
ook Tiny Arts, die samen met zijn 
vrienden alvast proeft van de 
notencake die hij gaat aanbieden. 
Netjes als hij is laat hij ook nog 
een stukje voor ons over. 
Inderdaad, heerlijk! 
Ongelooflijk hoeveel mensen de 
moeite hadden genomen om erbij 
te zijn. Zelfs familieleden van de 
bruid, afkomstig uit Friesland en 
Zuid-Holland waren van de par
tij! Ze genoten, net als alle aanwe
zigen van de ongedwongen, car
navaleske sfeer en gezelligheid 
en bleven nog lang in 
Peelstrekelrijk hangen .... 

Zegen 
Later die avond is heel de club 
nog naar het popverbranden op 
de Markt gegaan waarna met een · 
ongelooflijk felle regenbui de 
zegen over het huwelijk van Mie 
en Nólleke gegeven werd. 
Daarmee kwam een einde aan 
een geweldige happening! 

Graag willen wij iedereen die op 
welke manier dan ook aanwezig 
en/of betrokken was bij de boe
renbruiloft heel hartelijk danken. 
Vooral de boerenbruiloftcommis
sie voor hun tomeloze inzet en de 
onechte familie voor hun enthou
siaste inbreng! Het werd voor ons 
een onvergetelijke ervaring! 
Nieuw boerenbruidspaar, ook 
jullie een hele fijne tijd toege
wenst. 

Hartelijke groeten, Nólleke en Mie 

BOERENBRUIDSPAREN 
DOOR DE JAREN HEEN 

Er blijkt nóg eerder boerenbrulluft 
gevierd te zijn. Ex.acte gegevens zijn ech

ter niet helemaal duidelijk. Een stronk 
boérenmoes voor wie ons uit de brand 

helpt (red. De Peelstrekel) 

Organisatie: Den Instuif I Den Deel I 
KPJ/Mixed Hockeyclyub 
1959 H. Vrunt en Anneke Brüggenwirth 
1970 Harrie Geven en Maria Prinssen 
1971 Geen boerenbruiloft 
1972 Geen boerenbruiloft 
1973 Peter Gevaert en Enny Koops 
197 4 Frank Donkers en Pitty van Nunen 
1975 Mieke Wijnhoven en 
Jan v.d. Heijden 
1976 Gerrie Guffens en Beppie Adriaans 
1977 Ad van Kessel en Marriet 
Heesmans 
1978 Appie Louwers en Hannie Hansen 
1979 Hans van Nunen en Marianne 
1980 Joost Martens en 
Marion van de Heuvel 
1981 Jacky Bellemakers en 
Anja Hendriks 
1982 Anthony Knapen en Petra Bloemen 
1983 Carl Berkers en 
Marjon van Helmond 
1984 Anja Koppens en Pieter Verbeek 
1985 Geen boerenbruiloft 
Organisatie: K.V.O. I Commissie 
Boerenbruiloft 
1986 Dorus en Mina 
(Theo en Mien v.d. Boomen) 
1987 Nilles en Netje 
(Cor en Antoinet v.d Beek) 
1988 Drieka en Teun 
(Teun en Hennie v.d. Weijer) 
1989 Hannes en Rika 
(Jan en Riek Knoops) 
1990 Rinus en Grada 
(Rien en Ger van Mierlo) 
1991 Sjef en Leenke 
(Sjef en Leny Kuijpers) 

1992 Dorus en Tonna 
(Theo en Tonny Aldenzee) 
1-993 Drieka en Cis 
(Frans en Riek Thielen) 
1994 Anna en Peier 
(Piet en Anneke Bankers) 
1995 Kneeltje en Thijs 
(Thijs en Corrie van Leeuwen) 
1996 Ties en Sien 
(Ties en Sien Verbaarschot) 
Commissie Boerenbruiloft 
1997 Klaas en Anna 
(Nico en Ans Schrama) 
1998 Frans en Mie 
(Frans en Marij Bierings) 
1999 Walter en Lies 
(Walter en Lies Donkers) 
2000 Kobus en Dientje 
(Jac en Diny Megens) 
2001 Dricus en Marie 
(Henk en Mieke Aarts) 
2002 Gerrit en Jantje 
(Ger en Janny Achterberg) 
2003 Nardje en Miep 
(Ron en Heidi Ossendrijver) 
2004 Peer en Anneke 
(Peter en Anny Matheij) 
2005 Tinus en Jans 
(Martien en Marianne de Wit) 
2006 Toon en Altje 
(Toon en Alda Berkers 
2007 Dorus en Janneke 
(Theo en Linders 
2008 Nölleke en Mie 
(Jos en Wilma van Nunen 
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Swinkels Assuran~iën 
• tussenpersoon voor binnen- en 

buitenlandse verzekeringsmaat

schappijen 

• doorlichting van bestaande verze

keringspakketten voor partiq.11ieren 

en bedrijven 

•bemiddeling bij hypotheken 

• bemiddeling bij persoonlijke leningen 

en continukredieten 

•bemiddeling bij praktijkfinancieringen 

•als NVA-lid onafhankelijk advies 

Swinkels Makelaardij 
•bemiddeling bij aan- en verkoop 

•bemiddeling bij huur en verhuur 

• beheer 

·taxaties onroerende zaken 

•onteigeningszaken 

•beleggingen 

·projectontwikkeling 

. · ~ 

l1Va ~id ~ REGIO./;° BANK 

Swinkels SNS Regiobank 
Welke spaarvorm u ook kiest, u krijgt 

altijd de beste condities en de ~oogste 

rente bij de Regiobank. Slapend rijk 

worden is geen kunst, met zo'n keur 

aan varianten van de Regiobank. 

ASSURANTIËN+ MAKELAARDIJ 

Po•stbus 87 5750 AB Kerkstraat 17 Deurne Telefoon 0493 312468 Fax 0493 310 .145 

Voor al uw vervoer. Gespecialiseerd in: 
Pakketvervoer - Rolstoelvervoer 
Zakelijkvervoer en Ziekenvervoer 
Gecertificeerd met het Taxikeurmerk 

TAXI GOTAX 
0493-314000 
Stadhoudersweg 1 5751 KE Deurne 

~ 
NVM 

-....., '9"' 

faà' 
BAKENS 

m a k e 1 a a. r d ij 
Derpsestraat 78 Deurne Telefoon : 0493 -3 54478 www.bakensmakelaardij.nl 

Alleen bij de enige echte specialist 
Op alle extra klasse machines 

WM14S491 8 KG 1400 Toeren Vario Soft trommel Aquastop Div speciale programma's 
NU:€ 949,00 inclusief 10 Jaar Garantie* Normaal: c 799100 

Siemens 10 jaar garantie. Zeker van uw zaak. 
ELECTRO KUIJPERS OOK VOOR REPARATIE EN SERVICE "eee--. •. ,-•f•

1 
MOLENSTRAAT 2 DEURNE TEL: 0493-312393 ~ 

The future moving in •• VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL SIEMENS 

'· 

Kerkstraat 32b 

5751 BH DEURNE 

0493-311677 

Piet Mondriaanstraat 16 
5753 DJ Deurne . 

Telefoon (0493) 314253 
Telefax (0493) 313524 

• Winkelinterieuren 
• Projektmeubelen 
• Exclusieve timmerwerken 

natuursteen bv 

Maatwerk in: 

•. Graniet 

•Marmer 

• & Belgisch 
·Hardsteen 

Daalder 3 

5753 sz 
DEURNE 

0493-323232 

Met ca·rnaval doet 
ook het varken weer me·e". 

Veel plezier! 
www.nooyen.nl 

Nooyen Pig Flooring 

Fabriekstraat 8 

NL 5753 AH Deurne 

T +31(0)493316860 

F +31 (0)493 31 10 07 

E sales@nooyen.nl 

• 
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In de achteruitkijkspiegel ... 

Er -w-as eens ... 
Een Prins uit het Koninkrijk .Martinetstraat .. ~ 

1 . 

· Door Hènry van den Berkmortel 

In november 2007 deed mijn 
overbuurman een beelje gek. 
Dat wi/ zeggen gekker dan 
normaal .. Appie Louwers, wel 
bekend in het Deurnese en 
altijd ·goed voor f!en geintje 
was een beelje nerveus. Hij 
was, hoe zal ik het z eggen, 
anders dan anders. Ten.L'ijl hij 
anders al anders is als a11dere 
Deurnenaren (begrijpt u het 
nog?) Op zaterdag 10 novem
ber 2007 was ik bij mijn 
schoonmoeder op de koffie en 
sprak de woorden· Appie pro
beert fmS op de mouw te spel
den da,t hij naar Nepal gaat 
maar volgens mij wordt hij 
Prins! De voortekenen w aren 
aanwezig en we dachten, hij 

. houdt ons zoals gebruikelijk 
, voor de gek met z ij11 Nepal 
verhaal Maar."11iets w as min
der waar, én hij werd prins én 
hij ging daags daarna naar 
Nepal 

Tsja, wat moet je dan als kantoor
overbuurman en vriend. Dan is er 
een dubbele taak. En r.net de 
gemiddelde leeftijd van 78,3 jaar 
in ons stukje Martinetstraat viel 

...,,., .. het niet ~ee om iets geks met de 
buurt te doen! Maar tot ons ple
zier waren bï navraag de mee te 
best bereid iets te doen. Zo kon 

...- . _JJ..ep-gebeuren dat op een dinsdag
~ middàg .in december een aantal 

dames bezig waren met het v e r ~ 
vaardigen van fraaie bloemen uit 
allerlei soorten plastic ~ t a sse n , 

~ v;u ilni szák k e n eti . Intussen was 
de vriendengroep STIEF eri STIEF 

· ealanneerd en werd er een 
voortvai:end plan bedacht om 
samen tnet de buurt de zaak op 

te tuigen. De datum was gepl nd, 
de materialen aanwezig en het 
licht stond op groen. Tot. .. ' het 
Peelstrekelbestuur aangaf da het 
wellicht beter was om to na 
Kerstmis te wachten meti de 
Carnavalsversiéring van het 
Prinselijk paleis. Kerstmis oest 
immers nog komen en dit cl . iste
lijke fee t diende met w aa1 dig
heid omgeven te worden. oor 
on een prettige boods hap 
omdat we wat meer tijd kr

1 
gen 

om in de kerstvakantie rustig een 
en ander voor te bereiden. I 

Een zaterdag in januari 
Op een zaterdag in Januari 1 was 
het zover, 's ochtends vroe~ ?m 
negen uur _ kwamen er uit alle 
hoeken en sçraten busjes, aa an
gers, ladde1·s', trappen verfbu sen, 
takken, bloemen, gereedsc · ps
kisten, palen, .schilderijen, ; teu
nen, lampen, schroefmachie tjes 
en vooral enthousiaste mens ' n te 
voorschijn .. Er waren vooraf ont
werpen gemaakt, onderd !en 
geprepareerd, schilderijen 1 ver
vaardigd, een billboard va · de 
Prins gemaakt_ en wat die 1eer 
zij. Al gauw werd zichtbaar w.I t er 
ging ge b e u re ~ rondom .het . uis 
van Prins Albert en Pr ~ ses 
Hanny ... Er w erden -gaten , · de · 
muren gebóord, linke , ku tjes 
uitgehaald öm op het da te 
komen, en de Prins? ... 

Begeleidende worsten 
Hij 1{1ocht: rÎieis -doen dan to ~ kij
ken, alhoewel zijn ' haand - ju ~e in 
z'n tesse'. Toekijken en zelf !niks 
doen is namelijk niks voor A · pie. 
Koffie zette!)., spijkers hale en 
dat so01t zaken dichtten wij em; 

zeer. tegen zijn zin, toe. Een van 
de hoogtepunten van· de dag was 
de grote pan Snert van ·Slagerij ' 

- van Goch, de begeleidende wor
sten werden met een vette glim
lach ontvangen en gingen er in 
als koek. Evenals de moppen van 

· Charles: onvervaiste 'schlagers'. · 
Over de publieke belangstelling 
viel niets te klagen. Vele fietsers 
en wandelaars -stopten om de 
werkzaamheden te bewonderen 
of te bekritiseren of hun adviezen 
te geven. 

Bert&Riena '( 

Zelfs Bert en Riena Louwers, dik 
in de tachtig, maakten de reis te 
voet van De Nieuwenhof naar' de 
Martinetstraat om een borreltje te 
pakken en de vorderingen van 
het werk te zien. 'De versiering 
door iemand getypeerd als 'ne 
Lijsselse variant' door het vele 
takkenwerk. De takken rechtst
reeks geïmporteerd uit de 
Hellemanstraat werden ingesto
ken met de bloemen van de 

. buurtdames zodat zij . zo ook hun 
bijdragen. leverden. Tegen viér 
uur hebben we met z'n allen het 
werk opgeleverd en werd het · 
voor óns tijd om de 'haand in de 
tesse' te steken. In huize Louwers 
zijn daarna onder het genot van 
een of meerdere borrels sterke 
verhalen verteld en er is veel 
gelachen. Toen 's avonds de ver
lichting aangirig was het toch nog 

·een beetje kerstmis -of was. het 
.nou kermis?- geworden. 

Vanaf deze plek wj] ik alle vrijwil
ligers en leveranciers van gratis 

· materialen bedanken! 'T WAAR 
SCHON! 

. Woonruimte gezocht én gevonden voor. dakloze foto raaf 

<Dakloze fotograaf op de; vlucht? 
Door De Smeu/dries 

Sinds enige tijd wordt in 
Deurne en omstreken de klik
zieke M. van D. gesignal.eerd, 
die bekend staat om zijn nooit 

_ aflatende wil om alles vast te 
leggen wat beweegt. Het 
6etreft een dakl.oze fotograaf 
in dienst van de Peelstrekels, 
die samen met zijn vrouw op 
zoek is naar woonruimte. 

Van D. in gesprek met P.R. de\'. 

Van D., die zelf niet bereikbaar 
wás voor commentaar omdat zijn 
laptop geen draadl07:e int<:rnet
verbinding heeft e'l zijn Yaste 
aansluiting opgehe\ en is. heeft 
aan mensen in zijn omge' ing 

. aangegeven uit Deurne weg te 

willen om verschillende 
nen. 

Landverraad 
Er wordt gesuggereerd, da1 
zijn HEii heeft gezocht aa · 
andere kant van het spoor, i ' het 
rijk der Heikneuters! Een d rge
lijke landverraderlijke actie kan 
hem duur komen te staan, an
gezien de Peelstrekels : een 
Heikneuter als hoffotograaf · n
nen handhaven, dat staat va 1 t! · . 

Achterbuurtje · 1 

Toen onze reporter ter pi atse 
was om dlt g e g e~ en te cont1 ole
ren, moest hij constateren d<lj het 
een riant · gelijkvloers app rte
ment op een begane g 'ond 
betreft, voll.edlg voorzien va de 
nodige aansluitingen en di ' rse 
recreatieve voqq;ieningen, 
onder een heuse recreatier mte 
met pooltafel en een bu ten
zwembad. "Vast staat, dan van 
D. in ieder geval beter ko t te 
wonen · dan in dat achterbu rtje 
in Deurne.. waar hij van ' aan 
komt", aldus onze reporter. 
"De nieuwe buurt is Yan een 
veel hoger kaliber en ik aag 
me af, of van D. "-·el voldo nde 
kwaliteiten bezit om in eze 

buurt te mogen blijven", voegt 
hij er nog aan toe: 

Asiel 
· In de Hei is navraag gedaan naar 

de eigenaar van de nieuwe 
woonruimte en hier is ons ter 
ore gekomen, dat een oud
Peelstrekel en zijn vrouw - nota 
bene een Pottenbakker van 
geboorte - zich bereid hebben 
verklaard van D. en zijn echtge
note tijdelijk onderdak te ver
schaffen. Dit echtpaar, wat zelf 
een aantal jaren geleden asiel 
verleend is door de Hei, geeft 
aan dat ze altijd bereid zijn on1 
"zielige gevallen zoals ·van D." te 
helpen. · 

Twijfels over reputatie 
Ze hebben nog wel hun twijfels 
over de reputatie van van D., . 
aangezien die bekend staat om 
zijn nachtelijke omzwervingen 
en avonturen. Ze hebben de 
politie op de hoogte gebracht 
van de aanwezigheid van het 
echtpaar van D., zodat die iI).ge
val van problemen direct op 
.kunnen treden. 
"Het moet natuurlijk ook voor 
ons ook leuk blijven" aldus de 
eigenaars van het pand. 

" 
~' . 

SENIORENMIDDl\G . 2008, · 
~ 

de Olympische Spelen in Chiqa ,_ · 
door de .·.Prinsengarde. Köfo 

Zaterdagmiddag 26 januari Ve;-stappen r (rasec11te 
2008 om ha(f twee trokken Neerkanter) wist als ''dokter" cl ~ 
Dé Pee'fstrekels onder aan- lacl1ers op zijn hand te krij ~e n. 

voering v'an Prins Albert I en Door het optreä.en v;:m • de 
Prinses Hanny bet volle Sr;neele Brothèrs•uit ;Yssèlsteyn 
Strikkeldome binnen voor de . w èrd de Záç.l verder i n stem
jaarlijkse Seniorenmiddag. ming gebracht. Uit \!olie rborst 

~ :«<-

Door G Strikke/, 

De Cornmissie Amusement was 
er ia: geslaagd om een leuk pro
gl'am.t'na voor· onze senioren 
samen te stellen. Na een woord 

''van welkom door "de nieuwe 
'Vorst, Wilco van Moorsel, werd' 
de spits zoals gebruikelijk afge
beten dóor de Dansmarietjes 
van Stichting De Pedstrekels. 
Voor Erwin Boerenkamps en 
l <;;>hn van. Heugten was J:ret de 
taak om de zaal op te warmen 
door het zingen van de carna
valsschlager van De 
Peelstrekels. 

" ,Rode Draad 
: Als :een · rode ·draad liep door 

deze middag de d ee lnam ~ aan 

werden enkele liedjes aq9r de 
aanwezigen meegezongen. Het 
gezelschap Zemac bracht eeri, " 
prima optreden en wist de · za ~ l 

te v.ermak,en. 

Oud-Prip.sen 
Met hun -voorgenomen optree 
den aan de 0ly:mpiscb.e Sp elef\ 
in China warmden de oud p.rin:- · 
sen, de aanwezigen reeéls óp 
voor de eclite spelen . . In eèn 
yLjftal optredens werden diver-, 
se zaken aan de*9rde gesteld. 
De oud _prinsen wisten oo[S nu 
weer het publiek te boeien 
doox een verrassend en prima 
optreden. Op de 
Seniorenmiddag kunnen zij niet 
gemist worden. ,, 

Gesiaagd , ,, 
Her muzikale gep eelte was bij 

, het , Vrije '.I'ijçlsorkest Deurne 
(VTO) o.l.v. TJ:îeo Lokin ) n " 
goe<;!e , l].anden. Rond,, half vijf 
kon een gesláa.gçle 
Seriiorenmiddag 2008 worden 
afgeS,ldten. 

C*ool For*Cats* 
· The Indians send signals 
From the rocks above the pass 
The cowboys take position 
In the bushes and the gràss/' 

. ) 

Elke . keer wanneer ik deze 
legendarische regei; hoor van het 
nummer Cool for Cats van . de 
Engelse bapd Squeeze dwalen 
mijn gedachten af naar de tijd dat 
een groot deel van de toekomst 
voor mij nog geen verleden was. 

The squaw is with the Corporal 
She's tied against the tree 
She doesn't mind the language 
/t's the beating she don 't need 

Koiboi en Indiaantje spelen. We 
schoten elkaar naar hartenlust 
dood en dat gaf niets, want dank
zij een drankje waren we er zo 
weer bovenop. Dat drankje werd 
je to ~ g e di e nd door een collega 
Koiboi of Indiaan, al naar gelang 
in welk kamp je was ingedeeld. 
Inspiratie voor het spel vormde 
westernseries als Bonanza, 
Gunsmoke en High Chaparral. 
Veel diepgang kende het spel 
niet: een beetje knallen met je 
klappertjespistool, met veel 
pathos ter aarde zijgen en, zoals 
gezegd, · weer uit de doden 
opstaan. Waarom we elkaar op 
leven en dood bevochten? Ik 
weet het niet. En volgens mij 
deed het er niet toe. Toen niet, en 
ook nu nog niet. 

She lets loose all the horses 
When the Corporal is asleep 
And he ivakes to find the fire's 
deadAnd arrows in his bats 

Squeeze was een toonaangeven
de band' van medio jaren zeventig 
tot halverwege d€ jaren tachtig 
·van vorige eeuw. Chris Difford, 
Glenn Tilbrook, Jools Holland en 
Paul Gunn vormdende oerbezet
ting. · Jonge talentvolle kerels met 
de toekomst aan huri voeten: 
Koibois . We schrijven 9 maait 
1979 wanneer de single Cool for 

Cats uitkomt. Het is hun tweede, 
na Goodbye Girl uit 1978, en 
afkomstig van het gelijknamige 
album. Het nummer refereert aan 
de Engelse TV-seiie - met dezelf
de naam - uit de jaren 50 en 60 
waarin voor het eerst rock 'n roll 
acts live acte de presence, gaven. 

And Dai.ry Crocket rides around 
And says it's cool for ·cats 

Cultuur is nadrukkelijk iets voor 
jonge mensen. Mensen die aan 
het begin van hun leven staan. 
Het babyvet is eraf, de jeugd
puistjes zijn verschrompeld. De 
jonge mens is klaar voor de 
wereld! Blakend van energie en 
zelfvertrouwen, een nog nauwe
lijks ontwikkeld zelfreflecterend 
vermogen en, vooral. . een enor-

. me geldingsdrang. 

De mooiste muziek, klassiek of 
populair, werd en wordt niet 
gecomponeerd door suffe veerti
gers. De puntigste teksten vloeien 
en vloeiden niet uit de pennen 
van stoffige vijftigers. Het zijn, 
bijna zonder uitzondering, jonge
ren die op het culturele vlak de 
dienst uitmaken. 
Wonderkinderen, soms Total Loss 
en altijd grillig, onvoorspelbaar. 

Waar de jeugd, én dus de cultuur, 
bij gebaat is, is ruimte. Ruimte om 
in alle vrijheid te experimenteren. 
Een overdekte locatie in je eigen 
woonplaats waar je kennis kunt 
nemen van cultuur, maar waar je 
zonder gêne ook zelf je ei kwijt 
kunt. 

Dat is de ideale voedingsbodem 
om iets wezenlijks bij te dragen 
aan, minimaal, de gemeenschap 
waaruit je voortkomt. 

De tijd zal het leren ... 

!t's cool for cats- Cool for cats. 

*respectieveliik: 21-69-77 
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De Poort 6 5751 CN DeUfne Telefoon 0493 318 318 

r 
van -.ieerven 

_Dur báj '!feure ••• 
·ok mt"Carnaval/ 

'' 

Wij verz.orgen al uw_ koerierswerk zowel 
Nationaal als Internationaal van uit heel 
Nederland door heel Europa 7 dagen per 
week. 24uur per dag, 365 dagen per jaar. 
Met name gespecialiseerd in vervoer tot 
500kg. . 

·;WWW.DJ' KO.EU 
Dirk-Jan ·Manders 

Parallelweg129 
Mobiel: +3-1616809818 

inf o@djamako.eu 

'verf center 
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CS de Peelstrekels heeft het nieuwe Cultureel Centrum D urne uitgeko
zen als residentie. Alle informatie over de carnavalsactivit iten vindt u in 
deze krant en op de website www.cultureelcentrumdeurn .nl 

l:XllU\ 1\1:11\flll:lll:~ (,J HNi\\f 1\1. : 
Vrijdag 6 en zaterdag 7 februari · Klotgemul 
Na afloop van het klotgemul gezellig op z'n Deurnes door akken met 
De Brabanten 

Zaterdag 14 februari · Galavond 
Na afloop doorfeesten tot het kookpunt met feestband XQ ME 
www.feestband-xqsme.nl 

Zondag 15 februari· Dancing with the Stars 
Na afloop stijlvol afsluiten met een optreden van The Bad ts 
www.the-bad-ants.nl (entree gratis) 

Vrijdag 20 februari· Kommer en Kwijl 
We zijn trots opgenomen te zijn in de lijst van unieke loca ·es voor deze 
unieke activiteit. Kom op tijd want vol is vol! 

Zaterdag 21 februari · Hollandse Hits 
m.m.v. De Hosbengels en karaoke voor de bezoekers in D Toegift. 

Maandag 23 februari· Inbloasen Rosenmontag 
's Middags in Duitse sfeer muziek van muziekrnoakerij Bl ast Urn Op & 
blaaskapel 't Inventielke uit Heeze. (entree gratis) 

Maandag 2 3 februari · Uitbloasen Rosenmontag 
's Avonds afsluiten met Die Lustige Schlagerfreunden me diversen 
speziale Freunden und super Show! Vol is vol! 

Dinsdag 24 februari · De Hosbengels 
's Middags, terwijl de Boerenbruiloft in de grote zaal resid ert, brengen 
de Hosbengels hun ultieme carnavalssfeer in De Toegift e maakt 
men ook de ere Hosbengel bekend. (entree gratis) 

Na het carnaval kunt u weer genieten van ons gevarieerde 
programma, waarbij we uw speciale aandacht vragen 
voor: 

14 & 15 maart · 011B\I l>l\liEl\I 
Gehele gebouw inclusief KHD en RICK met diveq;e doorlopende voor-
stellingen van 12:00 tot r9:oou (entree gratis) · 

19 maart. i:nrmu\! 
Literair- en muziekprogramma in het kader van de Boekenweek. Met o.a. 
Gerard Ekdom (3FM arbeidsvitaminen) Gummbah (cartoonist) Leon Verdon
schot (Nieuwe Revu, VPRO, winnaar Pop Pers Prijs 2006, Groene Amster
dammer) 

·~ rr april · ,JJ\1\1 HllJMfü\I & HAND 
Het ultieme meezingfeest, een avond vol popklassiekers en evergreens op 
zeer hoog topniveau. 

26 april . WIPl\IEIJS & PUIJI: DE SIUl\~rmAP 
hilarische l<inder- /familie voorstelling 

9 mei . HAl\ll\IEUllll: HElll:IH 
Snel opkomende Belgische songwriter. 
Grijp nu je kans voordat ze te groot wordt voor Déurne 

16 mei · 1:1.11\lll 
Ierse volksmuziek van traditionals naar hits op authentieke wijze. 

TE -AK 
LUW BINNEN- EN BUITENMl;UBELEN 
een teak voordat u bij topteak bent geweest! 

Kubus cabinet 
6space, 150x200x40 

e 735,-

Kasten in alle maten v.a. e 625,· 

Leder stoelen nu e &9,· 
Teakstoelen v.a. e 59,· 

Teaktafels topteak kwaliteit voor de laagste prijs 

ALLE MATEN, SOORTEN EN PRIJZEN 

Showroom Nederland 

Deurne 0493 - 316321 
St.-Josefstraat 26 

Dress 
8 lades, 4 deur n e 838,· 

220x11 x50 

cabin~t 

170x Ox50 e 445,
e 505,
e 585,· 

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

TEAK TAFELS 
Nieuwe collectie, Mexicaanse stijl, 

Old Style, strak en modern 
TAFELS MET EXTRA 
DIKKE BLOKPOTEN 

nu 10 tot 20% korting 
op diverse modellen 

1000 tafels op voorraad 
al v.a. e 250,· 

greep uit ons uitgebreide assortiment! 

Ronde tafels, dressoirs, 
winkelkasten, 

grutterskasten,etc etc 

stoelen. al v.a. e 59,= 

super kwaliteit 
voor zeer lage prijzen. 

onze website: Showr~r~~ ~ 0 ~~~; 
t t k 1 Vosveld 11 H,211 O Wijnegem 
. Op ea .n Top Teak ... 0032 - (0)495 542773 

0 
m 
XJ 

N 
m 
z 

MA. T/M VRIJ. 10.00- 21.00 UUR 
ZAT. 10.00 - 17.00 UUR 

Aanbiedingen ge den zolang de voorraad strektïrona SPANJE MAANDAG GESLOTEN 
Druk· en zetfoute / prijswijzigingen voorbehouden AV. Catalunya 8 17251 Dl. TIM zo. VAN 10.00 - 18.00 UUR 

SantAntonideC ~ al ~ o . n ~g ~ e ~ G _ i_ ro _ n _ a ~~-- E _ L _ K _ E ~ Z _ O ~ N_ D _ A _ G ~ O _ P _ E _N __ !!! __ ~------~ 
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25,26,27,28: l,d,r,ö & 85-h & 110-w 

Rokersgroep Deurne 

DEURNE - U kent ze wel. De pafparia's. ria 's voortaan behartigt. 
Hangend tegen de · gevels van de Volgens' oprichter, voorzitter, secretaris en 
Deurnese kroegef\ met een rookverbod, pennipgmeester Nico T. van het bestuur is 
de tegels voor het pand plattrappend, er duidelij~ behoefte aan organisatie. "De 
onderwijl hun shag, sigaret, pijp of sigaar roker snakt naar erkenning."Aldus de pre
nuttigend. Onder de naam Rokersgroep ses die zich er terdege van bewust is dat 
Deurne hebben zij zich verenigd in een het een kwestie van de lange adem zal 
stichting die de belangen van de pafpa- zijn. 

P. Achten 
Transmissieservice 

Voltstraat 24 
5753 RL Deurne 

38 

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

. r 

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 

ROBA 
Architecten 

ROBA Architecten: 
voor al uw bouwplannen 

Florijn 4, 5751 PC 
(T) 0493-326030 

Deurne 

· (F) 0493-311939 

M et. wind mee kan iedereen 

·zei len. Maar wat als u econor"1isch of 

rnarketingt.echnîsch de wind van voren 

krijgt? Als het aankomt op zorgvuldig 

laveren? Of zelfs geheel uit de wind 

blijven? In de luwte van een -.:an onze 

allround adviseurs kunt u zich vakkundig 

laren adviseren. ABAB signaleen: tijdig 

wanneer kansen kunnen omslaan in 

bedr"elglngen ~ Voor 111eer in fonnatie: 

i.,d (0499) 33 97 77 ofmail:info@abab.n l 

of kijk ~p ; www.abab.ni. 

(1) 
(E) 

www.robagroep.nl 
architecten@robagroep.nl 

Als •i om 
smaak.gaat' . , , 
1s er maar een 
nummer 1 

2-11-23-a 
24-51-e 

28-ö 

• 

• 
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Hoi allemaal, 

Ik ben Danique Tilborghs en 
ben 10 jaar. Ik zit in groep 7 van 
de Heiakkerschool. Mijn hobby's 
zijn . voetballen, gitaarspelen en 
dansen. Dit is mijn derde jaar bij 
de dansmarietjes. Ik heb kei veel 
zin in carnaval 2009. Ik wens 
iedereen een hele fijne carnaval. 

Groetjes van Danique. 

Heey carnavals vierders! 

Ik ben Rianne van der Heijden. 
Ik ben 10 jaar en ik zit in groep 
a hr. Dit is mijn derde jaar bij de 
dansmarietjes van de Peelstre-
. ·I . Ik vind de dansmarietjes 

cc 1l super leuk omdat het een 
h(· e gezellige groep meiden is. 
En k houd van speciaal dansen 
du 1k vond het wel een goed 
idt..>e >m bij de dansmarietjes te 

an Ik zit ook nog op handbal 
en ;iterpolo dat vind ik ook 
echt 1per leuk. 

Crder wens ik jullie een fijne car
naval L"l1 maak er iets gezelligs van. 

Tot de carnaval groetjes 
Rianne. 

Hallo allemaal 

Ik ben Naomi Verbaarschot. Dit 
wordt mijn '±C jaar bij de dansma
rietie . En ik ben 11 jaar. Mijn 
hobby's zijn dansen & handballen 

ij h.v. de Sprint. En ik hoop dat 
et een leuke carnaval ordt!! 

(jroetjes ·a, 

ren wij prin 
· héél spec i~ 

ertussen ook 
ook 2 bn 

· kt. Van Annt··. II · 
Rian (begelei cr). 

met de dansm .. r etie natuurlijk 
1ds voor hun. 1 h ·h alujd r.1.1g 
gedanst en toe1 · h rde d11 ik 
·en dansmarielj · \ erd. '"a ik 

O\ L'rdonderd. Ik \ nd het hde
m"al GEWELDIG!!'.' BIJ het pop 

1.:rhranden, vond ik het altijd 
jammer dat de carnaval af was 
gelopen. En zeker ook al er elk 
1;1ar iemand weg moe: t. Behah·e 
de carnaval van 2t _ i - :\ e 
leven gezellig met zijn 8ten bij 

elkaar. Ik heb door dansmarietjes 
ook nieuwe vrienden/vriendin
nen gemaakt. En echt, ze hebben 
me uit de groep moeten sleuren, 

He allemaal, 

Ik hen Kirsten Aarts en zit n 
groep · \an basisschool d 
Heiakkcr Dit wordt helaas mi 
4e en laatste jaar bij de dan m -
rietjes. Ik heb ook nog :.ind<.: e 
hobby's: dwap,fluiten, ierade 
maken & klL't-.en. 

Heel veel carnaval 
heel veel plezier. 
Kirsten 

Hallo allemaal . 

Ik ben Julia Mun.."ters en 
jaar . En zit op 

Groetjes en een hek: 
val, 
Joyce Trienekens, o 
rietje. 

heey, 
ik vond dit een 
omdat ik dit jaar \\ 
was de eerst keer c t 
weg ben gegaan ( ' an 
super leuk vond) en dl 
erg moeilijk. ik vond 
leuk bij de dansrnari ~IC 
nu ook al blij dat wi1 t.."Cn nieuwe 
groep beginnen mei darb ik 
hoop dat we dan to.. h n ~ een 
beetje bij de carnaval eremging 
horen want ik zal jullie allemaal 
erg missen. 

groetje xxx-jes anouk. 

Hallo allemaal, 
Ik hen Kristel Beijers en i · n 
13 jaar. Ik heb nu 5 hele jaren IJ 
de dansmarietjes gezeten en heb 
er veel van genoten. De komen
de dansmarietjes wil ik heel 
veel succes en plezier wensen. 
Groetjes Kristel Beijers. 

WWW.PEELSTREKELS.NL • Een Nieuwe stek! • www.cultureelcentrumdeurne.nl 

• • 

Wisten jullie dat? 

als vorig jaar. 
Alaaf alaaf alaaf 

-Er drie dansmarietjes zijn 
gestopt? 
-Dit Joyce, Anouk en 
Christel zijn? 
-Er maar liefst vijf nieuwe 
dansmarietjes zijn? 
-Ze Linde, Manon, Chantal, 
Fieke en Dianne heten? 
-We dit jaar helemaal in 
het nieuw zijn? 
-Danique, Rianne, Julia, ,, 
Kirsten en Naomi, samen 
met de nieuwkomers ee1;1 
geweldig dansje hebben · 
ingestudeerd? 

Mijn hobby's zijn: Dansmarietjes, 
Zwemmen, Keyboard spelen en 
Zingen in een koor. Dit is mijn 4e 
jaar als dansmarietje ·en het is 
super leuk en gezellig. Dit jaar 
zijn we met 10 dansmarietjes en 
hoop dat het net zo gezellig word 

En iedereen een fijne carnaval 
toegewenst misschien zie ik jullie 
nog wel. 

-Dit natuurlijk niet zonder 
Anne-Mijke, Rian en 
Jacqueline was gelukt? 
-We er ontzettend veel zin 
in hebben? 

Julia Munsters. -35 een wis en 36 een e? 

VIJF NIEUWE DANSMARIETJES! 

De nieuwe dansmarietjes vlnr: Linde Kooien, Manon Aarts, Chantal Chen, Fieke Knijnenburg, 
Dionne Tilborghs 

Hoi allemaal, 
Ik ben Dionne Tilborghs. Ik ben 8 jaar en zit 
in groep 5 van basisschool den Heiakker. Mijn 
hobby's zijn turnen en dansen. Dit is mijn eer
ste jaar bij de dansmarietjes en ik vind het reuze 
spannend. Ik wens jullie een fijne carnaval toe. 

Groetjes van Dionne. 

Hallo ik ben Fieke Knijnenburg. 
Ik ben 8 jaar en ik kom uit de Walsberg. Mijn 
hobby's zijn synchroonzwemmen, dit is dansen 
in het water. Sjnds kort speel ik dwarsfluit. 
Verder zing ik graag en ... ik ben natuurlijk bij de 
dansmarietjes. En voor een frietje kun je me 
altijd wakker maken. 

Doei! groetjes Fieke 
Hallo allemaal, 
ik ben Chantal Chen. Ik ben acht jaar en ik zit 
in groep vijf van de basischool d'n heiakker. 
Mijn hobby's zijn; golfen, dansen, zwemmen en 
fietsen. Dit is mijn eerste jaar bij de dansmariet
jes en ik vind het heel erg leuk. 

Groetjes van Chantal, ik wens jullie allemaal een 
fijne carnaval!!!!!!!!! 

Ik ben Linde Kooien. Ik zit bij Chantal in de 
klas, in groep vijf van basisschool d'n Heiakker. 
Ik vind de dansmarietjes héél erg leuk, ik zou 
niks willen missen , dat is goed van mij . Ik ben 
acht jaar, heb donker blond haar, bruine ogen 
en ik ben de kleinste van de klas, dus sta .ik ook 
vooraan bij de dansmarietjes. Ik vind de dans
marietjes super leuk, het is heel leuk, zo super 
leuk en door de dansmarietjes zijn Chantal en ik 
vrienden dat is leuk toch en een stuk fijner en 
Marcel is mijn vader en Karin is mijn moeder en 
Lennaert is mijn broer doei. 

Hoi allemaal, 
Ik ben Manon Aarts ben 9 jaar en zit in groep 
6 van basisschool d 'n Heiakker. Ik zit voor het 
le jaar bij de dansmarietjes en ik heb er reuze 
veel zin in want onze dans is heeel mooi! Mijn 
hobby's zijn: klarinet spelen, knutselen en 
natuurlijk dansen bij de dansmarietjes. Een fijn 
carnaval allemaal! Doei!!! Manon 
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RINI CLAASSEN _ 
PLAATWERKEN DEURNE 

Knippen, stansen (grote en kleine 
series), lassen en nu ook inzetten 
en harden bij Plaatwerken Deurne. 

Vur 'n stukske plaot-, buis- en 
hoeklijn of 'n aander stuk ijzer 
kaande terecht bij Plaatwerken 
Deurne. " 

Dr. Hub van Doorneweg 40h, 
0493-354164. 

lnfo@plaatwerkendeurne.nl 

~= APK 

,~~, Reparatie & onderhoud 

~BOVAG 

KEUKENCENTRUM BERKERS 

Vraag gratis uw keukeninformatiepakket aan. 

Bel of surf naar onze website 
en vul het contactformulier in 

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

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

JeHaBe 
Onze service, HW zekerheid 

televisie • video • audio • computer en randapparatuur • telefonie 
satelliet ontvangst • wassen drogen • koelen • vriezen 

huishoudelektro • keukeninbouwapparatuur eigen service-dienst 

5 
eerkant 

Telefoon 077- 4661357 • 
Fax . 077 - 4663060 (l iQ •{IJ~( 
www.Jehabe.nl l!. -!!!-!!!·!!!·!!!!'-~-~-!!!!-~!!!!! ~ 

·' Roode Leeuw 
MOLENSTRAAT 31 DEURNE 

".t iJ s~~n c!~f4~v~r s~ w ~~Jt ~ r , 1~ ni~t 

'ij ~~ R~~~~ L~~u.w '~nt s~ w ~~Jt 

Gebr. Aldenzee 

• 
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Deurne 

Puinrecycling 
Sloopwerk 
Grondwerk 
loonwerk 

tel. 0493-313714 
Op velden e·n wegen kom je Aldenzee tegen 

• 
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Nieuw bij 

De Zultkoppen 

~let Carnaval 2009 treden Willem 
\·an Hassel en Marianne Mickers 
toe tot De Zultkoppen. Willem is 
werkzaam bij de gemeente 
Deurne en in het Deurnese ver
enigingsleven geen onbekende. 
Binnen de badmintonvereniging 
DBC. De Peelstrekels en zwem
\·ereniging Triton heeft hij zijn 
·poren verdiend en zich dienst
baar gemaakt voor de Deurne e 
gemeenschap. Marianne is werk
zaam in de gezondheidszorg. Zij 
heeft in het ziekenhuis Deurne 
gewerkt en daarna in het 
Elkerliek ziekenhui in Helmond. 
~Iarianne zet zich ook in voor de 
zwemYereniging Triton. Het vie
ren van carnaval zit beiden in het 
bloed. De Zultkoppen zijn blij 
met deze jongste aanwinst. Zeker 
ook gelet op het feit dat hierme
de de gemiddelde leeftijd naar 
hcneden wordt bijgc teld. 
Marianne en \\'"ïllem hartelijk 
welkom en wij hopen dat jullie 
br · •n een fijne tijd zult door
brengen. 

Ere-lijst D'N BIELS 

199'1: 
Cor van LaarhO\·en, Deurne 

St. Jozefparochie <t 200ï) 
1995: 

Martien van den Broek. 
Deurne-Centrum 

1996: 
Jo Verheijen, Deurne-Centrum 

1997: 
Jan Liebreks. Lie sel 

1998: 
(;eerd Jansen, Deurne-Centrum 

1999: 
Jan Maas, eerkant 

2000: 
jan Llchteveld, Deurne-Centrum 

2001: 
Martien Keunen, 
Deurne-Centrum 

2002: 
Adje Stevens - van Irsel. 

Deurne-Centrum 
2003: 

Geurt van Esseveldt, Helena\ een 
2004: 

Gerard Daandels. 
Deurne-Centrum 

2005: 
Teun Mutsaers, Deurne-Centrum 

2006: 
Adrie van Hal, Deurne-Centrum 

2007: 
Cor Bruggenwirth, Deurne-cen

trum 
2008: 

Tonny Wijnands. l )Curene, 
St. Jozef pan hie 

2()( ) 

Door Stichting De Peelst ekels wordt op zaterdag 7 februari 

een seniorenmiddag aa geboden in het Cultureel Centrum 

Deurne. 

Ontvangst Prins Marc 1 n prinses Ellen en Prinses vàn de 

De Peelst kels en hun gevolg 

•!;j 

Optreden van de d smarietjes van De Peelstrekels 

Optr en Gij Ok Hier 

Optreden Oud Prîn es~en van de Prinsen' van de 
P ·nsengarde 

pptreden an het Zeemanskoor 

Pauz~ 

l:Otery 

< Optreden an Rob Scheepers 

Optreden van de Ou Prinsen van de Prinsengarde 

Einde~ 

16.30 uur 

Enttre.imrtjs: 2 euro 
kopJe koffie: gratis 

r 25 cent, vlJf voor 1 euro. 

rverkoop* " 
:raterct~,M)anuarl2009m~~boogcentrum~ 

Nleuwenhof BM Visser van 10.30-12.00 uur 

ijs staat uw stoelnummer 

Tonny Wijnands Biels 2008 

Carnaval 2008 bij ·De Zultkoppen 

Door G Strikkel 

ZULTKOPPENPLIJN 
Inmiddels traditioneel werd 
door De ZulJ:koppen op carna
valszaterdag D'n Biels uitge
reikt. Cor Brüggenwirth (D'n 
Biels 2007) reikte deze onder
scheiding uit. 

In een volle Residentie, Hotel 
Stationszicht, bleek D'n Biels 
2008 te zijn toegekend aan Tonny 
Wijnands uit de St. Jozefparochie. 
Tonny is binnen het carnavalsge
beuren in Deurne geen onbeken
de. Tonny is naast zijn maat
schappelijke betrokkenheid bij 
de Deurnese gemeensc~ap en 
die in de St. Jozefparochie in het 
bijzonder, vooral ook betrokken 
bij .het Carnaval en de muziek. 
Ook ten behoeve van de 
Zeilbergse gemeenschap heeft hij 
zijn sporen verdiend. 

Waardig drager 
Kortom naar de mening van De 
Zultkoppen een waardig drager 
van D'n Biels. Jaminer was wel, 
dat door een minder goede regie 
van Gerard Geurts, Tonny niet 
door Cor Brüggenwirth de ver
sierselen omgehangen kreeg. 

De nog grotere traditie van het 
halen en eten van de Krentenmik 
op carnavalsdinsdag brengt vele 
carnavalsvierders naar de 
Residentie. 

De Krentenmik 
De krentenmik, opgehaald bij 
Gebackerij Jacobs, werd rond 
12.00 uur binnengebracht door 
enkele dames van De Zultkop
pen. Na het voorlezen van het 
gedicht, door Mien van Goch, 
werd de mik aangesneden door 
D'n Biels 2008, Tonny Wijnands 
en Prins Albert 1 van De 
Peelstrekels. Daarnaast was er de 
bekende zult, van Slagerij van 
Goch, met roggebrood en hanen
billen. Vanzelfsprekend waren 
daarbij vele Bielzen, De Peel
strekels, andere genodigden en 
belangstellenden aanwezig. 

vro 
De muziek werd bij beide activi
teiten verzorgd door het Vrije 
Tijds Orkest (Deurne) VTO en 
Meziekmoakerij Bloast Urn Op. 
Op initiatief van de uitbaters van 
Stationszicht kregen de leden van 
het VTO een onderscheiding. Al 
met al twee gezellige carnavals
activiteiten bij Gon en Jozef aan 
het station. 

SMA,KELIJKE 'ONDERSCHEIDING! 

Gebáckerij Nico Jacobs is al weer geruime tijd hofleverancier 
van De Zultkoppen. · 
Afgelopen jaar verraste de hojbakker zijn Zultkoppen met een 
smakelijke onderscheiding; helemaal in de geest van De 
Zultkoppen. 
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Oo voor carnaval h bben wi· allerlei zoals 

Carnaval kleding - Schmink - Markers 

Kom gerust even langs om te kijken wat wij voor u hebben 
~ . 

Voor alle verengingen kunnen \Vij een speciale prijs afgeven 

Tot ziens in onze winkel 
n anders een retti e carnaval 

---------------------------------------------------------
Bij inlevering van deze bon krijgt u 10% korting*• • 

*dit geldt voor alle artikelen die niet zijn afgeprijsd ~ 

Vul even u gegevens in 

~N · aam: 

E-mail: 

Fun4You ',Raadhuisstraat 12, 5751 LX Deun1e Tel. 0493 322 947 

Web shop : Fun-4-you.nl 

• 

• 
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Wisseling van de wacht b j Club van 100 

Dag lieve mensen, 

Een nieuwe carnaval in een nieu
we omgeving. Er verandert veel 
in Peelstrekelland. U hebt er alle
maal van gehoord. En het gaat 
vast goed komen in het nieuwe 
onderkomen van De Peelstre
kels, en met de nieuwe mensen 
in de geledingen van de club. 
Een actieve club moet immers 
constante wisselingen hebben, 
om de boel levendig te houden. 

Van wisselingen op het personele 
vlak in het bestuur en de raad van 
elf raakt u meestal snel op de 
hoogte. Maar er is nóg een club
je, rechtstreeks gerelateerd aan 
De Peelstrekels, dat opereert met 
een eigen bestuur. Wellicht bent u 
er zelf wel lid van! Juist ja, de 
befaamde Club van 100. En in dat 
bestuur heeft nu ook een wisse
ling plaatsgevonden, want onder
getekende heeft afscheid geno
men en het stokje overgedragen 
aan Carola Boerenkamps. 

Een terugblik. 
Tja, wat valt er terug te blikken? 
In 1996, tijdens het bewind van 
prins Michiel I, ben ik aangetre
den. Toen was de Club van 100 
juist in een stroomversnelling 
geraakt. De Klotgemulavonden 
waren razend populair en men 
moest en zou een kaartje hebben, 
en als Club van 100-lid kreeg je 
immers voorrang bij de verkoop! 
Vermoedelijk was dat de grootste 
drijfveer voor onze leden 
(Zesstuks heeft er nog wel eens 
de draak mee gestoken). Maar we 
hadden en hebben gelukkig toch 
ook veel leden die bij onze club 
zijn omdat zij De Peelstrekels 
financieel willen steunen, want 
daarvoor staan we immers. 

Persoonlijk 
Door de jaren heen heb ik et · 
gevoel gekregen dat ik u allem al 
persoonlijk kende! 
Dat was natuurlijk niet zo, w t 
ik kende enkel uw naam en w 
adres. Met de meesten van u c r
respondeerde ik dan ook all en 
maar schriftelijk via mailin s. 
Maar zo voelde het niet: bij ie e
re brief, ieder pasje dat ik in en 
envelop stopte moest ik t ch 
even aan u denken! Hé leuk ze 
doen dit jaar weer mee! Zou hij of 
zij dit jaar weer komen naar de 
zittingsavonden? Zien we hem of 
haar op de receptie van de p · ? 
Zou ik hen met carnaval te en 
het lijf lopen of gaan ze 
vakantie? Heel vaak kwam ik 
natuurlijk niet achter, maar 
was toch of we vrienden ware 
En dat ga ik nu missen!!! 

Missen 
Tja, missen .. .. het was bij tijd en 
wijle ook wel behoorlijk stres ol 
om alles tijdig geregeld te krijg n. 
Mijn dank gaat dus uit naar o e 
onvolprezen penningmeester ~ n, 
mijn trouwe hulp in drukke tij en 
Hanneke en het echtpaar t 
altijd prompt voor ons het 'gr te 
loopwerk' verricht, Mies n 
Henriëtte. Mensen bedankt. D or 
jullie harde werken hebben 
het samen telkens weer op 
voor elkaar gekregen. 
Maar tóch vlij ik me stiekem en 
beetje met de gedachte dat de 
meesten van u mij kennen, a is 
het alleen van naam. En ik h p 
ook dat het u opgevallen is da er 
een andere naam onder of in de 
brieven staat. 

Prettige contacten 
Ik wil u allen hartelijk en 
voor de prettige contacten. W: 
met velen van u heb ik toch 
wel eens aan de telefoon geh -
gen, om nog net op het nippe je 
een lidmaatschap af te slui en 
en/ of een pasje te bezorgen. 
Alles verandert, de samenste 
van het bestuur van de Club 
100 dus ook, maar dat alles et 
de bedoeling dat het beter wo t, 
anders wordt, met de tijd m e
gaat. Zo hoort het. En daar m 
neem ik nu na ruim 12 j ar 
afscheid als secretaris van de C b 
van 100. De nieuwe generati 
aan zet! 

CLUB VAN 100 
De Peelstrekels organiseren, zoals u in deze krant kunt vas -
stellen, tal van activiteiten rond de carnaval. Iedereen den 

dan aan de optocht en de feesten voor en tijdens de ca -
naval, maar De Peel-strekels doen veel meer. Zo maken j 

carnavalsactiviteiten moge-lijk voor mensen die norma 1 

niets van de carnaval zouden mer-ken, zoals zieken, bejaa -
den en gehandicapten. Ik denk dat ieder-een in Deurne, of j 

nou wel of geen carnaval viert, dat bijzonder in onze ca -
navalsvereniging waardeert. Zij vieren niet alleen hun eige 

feestje, maar zorgen ervoor dat iedereen die dat wil iets va 

het carnavalsfeest kan proeven. Dat daaraan de nodig 

kosten verbonden zijn is duidelijk. 

De Club van 100 spant zich in de carnavalsvereniging fina 

cieel te ondersteunen. leder jaar weer brengt een grote groe 

mensen een mooi bedrag bij elkaar, waarmee het mogelij 

wordt gemaakt dat De Peelstrekels hun activiteiten kunne 

uitvoeren. Graag wil ik al deze mensen bedanken. Zij denke 

met de carnaval niet alleen aan hun eigen plezier, maar gu 

nen ook anderen dat zij in het carnavalsfeest delen. 

Vanaf deze plaats wens ik u een geweldig carnavalsfeest to , 

Michiel Dankers, 

voorzitter Club van 100 

Ik wens Carola veel succes en 
hoop u allen spoedig weer per
soonlijk te ontmoeten bij de acti
viteiten van De Peelstrekels. Dag 
lieve mensen! 

Marian Brood. 

Carola Boerenkamps, de nieuwe 
secretaris van de Club van 100 

Hoofdsponsors 
door de jaren heen 

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

Schilderwerken / Van 
Rijssel Mode 

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

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

Advocaten 
2004 Van den Heuvel 

Stukadoors en Afbouw 
B.V. 

2005 Praxis 
2006 v.d. Weijer Horsetrailers 
2007 M. Heezen B.V. 
2008 GP Batteries 

ERE-BEGUNSTIGERS 
El.ektro Jos Vogels BV 

Hr. JJ.A. Hohmann 
MovicoBV 

BEGUNSTIGERS 
Hr. A.J.M. Ahout 
Hr. M.G.]. Arons 
Hr. J.H. Bekkers 

Kees en Marian Brood 
IJzergieterij van der Burgt 

Hr. J.G.M. Daandels 
Bloemencentrum van Deursen 

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

Hr. C.T.J.E. van Goch 
Hep.selmans Advocaten 
Bakkerij Nico Jacobs BV 

BV Kledingmagazijn Lichteveld
van Deursen 

Albert en Hanny Lauwers 
Hr. G .].P.M. Lutters 

Manders Rijwiellhandel 
Hr. JG. Megens 

vd Mortel Lederwaren 
Hr. H.T.H.M. van Osch 

Pullshaw Partyservice BV 
Hr. M.G.A. Philips 
Fam. van de Poel 

Snelle Henkie 
Spiegel Reclamestudio BV 

Terbeek Deurne BV 
Hr. F.H.J. van Tilburg 

Verheijen Glas- en 
Schilderwerken BV 

Kees en Tiny Weerts 
Cis en Jan Welten 
Wijnhuis Deurne 
J. W.J. Verberne 

JOCU5 
In alles zit muziek, als men er maar oren 

naar heeft. (Enst Hohenemser) 
In de gymnastiekzaal van de oude huishoudschool heeft de afge
lopen drie jaar letterlijk en figuurlijk muziek gezeten. Niet alleen 
de Harmonie heeft daar noodgedwongen een tijdelijke huisves
ting gehad, maar ook De Peelstrekels hebben daar gebruik van 
gemaakt. De laatste hebben er zelfs voor hun carnavalsactivitei
ten er een tent aangebouwd. 

Aan deze tijdelijk periode is nu een einde gekomen. Het was een 
periode van wikken, wegen, organiseren en vooral improviseren 
en aanpassen aan de omstandigheden. Uit indrukken en informa
tie is mij gebleken dat hierop met gemengde gevoelens wordt 
teruggezien. Er zijn er die er met plezier op terugkijken en er zijn 
er die blij zijn, dat er een einde aan is gekomen. 

Wat brengt de nieuwe periode? Wat brengt ons het Cultureel 
Centrum Deurne? Ook hier wordt er met gemengde gevoelens 
naar gekeken. Er zijn er waarvoor dit niet zo nodig hoeft en er 
weinig of geen belangstelling voor hebben en er zijn er die er een 
uitdaging in zien. Zeker is in ieder geval dat de Harmonie en De 
Peelstrekels onze nieuwe Cultuurtempel zullen bevolken. Ook 
zeker is dat voortaan het muziekonderwijs daar gegeven wordt 
en niet meer in de Muziekschool aan de Helmondseweg. 

Ik ben er in ieder geval van overtuigd, dat als we er maar oren 
naar hebben, in ons Cultureel Centrum Deurne muziek zit. Ik 
hoop van ganser harte, dat de start van de nu aangebroken perio
de er een is, waarop we het volgende jaar met veel plezier terug
kijken. Ik hoop ook, dat er velen zullen zijn, die dan zeggen: Er 
zit meer muziek in, dan ik had gedacht. 

Ik hoop en reken er op dat Carnaval 2009 oorverdovend is. 

Vasteloavend saame! 94-95-20-7-119-t 

SPONSORS CLUB VAN 100 IN 2009 

GP Batteries 

Van de Wal Bouwmaterialen B. V 

Van der Burgt Bouw B.V. 

Van Rijsse/ Mode 

Van den Heuvel Afbouwgroep B.V. 

Dima SMT Systems NL- B.V. 

Bouwcenter Van Hoppe 

Louis Aldenzee Garagedeuren en Montage 

Manders Van Doorne BV Bouwbedrijf 

Goorts en Coppens Acfvocaten 

Aannemersbedrijf Kusters Deurne B.V. 

Ria/to Vastgoedontwikkeling BV 

Flynth adviseurs en accountants B.V. 

Veevoederhandel vd Steijn 

LID WORDEN VAN DE CLUB VAN 100 

Wellicht is het voor u, of uw onderneming iets om lid, 

Begunstiger, Ere-begunstiger of Sponsor te worden. Als u 

lid wordt van de Club van 100, ontvangt u, na betaling van 

€ 20,-- (of méér), een pasje waarmee u zowel voor het 
Klotgemul als Gala 2 kaartjes met korting kunt kopen in 

de voorverkoop. 

Er is ook een mogelijkheid om Begunstiger{€ 60,--), dan 

wel Ere-begunstiger{€ 120,--) te worden. U ontvangt dan 
2 respectieve/ijk 4 pasjes (t.b. v. 4 dan wel 8 plaatsbewi

jzen). 

Zoals u op deze pagina kunt zien worden begunstigers, 

tenzij zij dat niet wensen, opgenomen in een lijst van 

Begunstigers in deze krant. Ere-begunstigers worden 

prominenter vermeld. 

Indien u hier belangstelling voor heeft, neem dan even 

contact op met Carola Boerenkamps, Avondrood 6, te 

Deurne (0493-323661). 

Voorts wordt aan bedrijven de mogelijkheid geboden om 

Sponsor te worden{€ 250,--). De voorwaarden en voor
rechten kunt u bevragen bij Michiel Dankers, Twan van 

Doorne, Ton Aarts en Carola Boerenkamps. 
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DE.IfNDEN 

· TUINARCHITECTUUR . 
AANLEG '. 

ONDERHOUD · 

Langstraat 142 (langs de weg Deurne Venray) 
5754 PB DEURNE 
Tel. 0493 323133 

Site: www.delinden.com 

CARNAVAL 

f 1 I 

Bakkerij van Ham 
Markt 11 Deurne 

0493-314498 
info@bakkerijvanham.nl 

Inkt • Toner · Papier • Cartridges · Sieraden 

www.PC ·INKln1® 
2 .w ..... , , ..... " " .. 

.@!n~t-patroon leeg !! 
~wil llnlllllllnlll • Rdll 

Kerkstraat 5 
5751 BG DEURNE Tel: 0493·354989 

1l1t'f< 'lt1e'Jt,S S61::fJ'# 

9S~'IP7S 61::fJ'PI 

Caf'è - Zaal - Catering 

v.d. Putten __,~ 

!&...~ 
..........;;;;;;;;;;;oiio-..._ Uw verjaardag of"f'eest 6 ~_,'!,-7 zonder zorgen ? Laat het 
~ CATERING 

v.d. Putten bezorgen 

Informeer nu alvast naar de 
mogelijkheden voor LllV 

Feest 
Voor Info: www.cateringvdputten.nl 

Tel: 0493 31255 8 
~ 

Milhezerweg 2. Deurne 2 
~ 

www.burgtbouw.nl 

HENDRIK MESDAGSTRAAT 6 

5753 DA DEURNE 

0493-315050 

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

Tramsstraat 22, 5751 JK DEURNE 
Ton.Hartjens@planet.nl 
T. 0493-313643 / 06-53581972 F. 0493-320446 

Levering en montage van: 

- 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 

Montage Service Onderhoud 

GA ELLE-GIANT-RIDLEY-LOEKI -K3 $%· 

RUl~~~~tlif:~\~~:c1R:~1~itJ~~seN ltlJ\&e.DS IJnlsîn onze vernieuwde showroom 
MOUNTAINBIKES ALS RACE-FIETSEN 
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Allerbeste mensen, Cultureel Centrum Deurne (C D) ken zoals muziek nog nooit heeft 
geklonken in het nieuwe culture
le centrum van ons eigen Deurne, 
vreugde zal zegevieren en bier 
zal ook worden gemorst, maar 
vooral worden gedronken! 

nieuwe grondvesten te doen 
laten schudden. Zelfs het nieuwe 
koudstalen dak van het CCD kan 
eraf, gelooft u ons maar! 

ook tijdens de komende e itie 
Het beeft ons Hosbengels kun- van carnaval een waar spe kel 
nen bekoren dat u voorbije neer te kunnen zetten. 
jaren een ongemeen prettige 
indruk beeft nagelaten in de Zaterdagavond 
Peelstrekeldome tijdens bet Laat u op de zaterdagavond 
jaarlijks terugkerend carna- rassen door een feestavond 
valsfeest. Jolijt en muzikale nooit te vergeten. Muziek zal 
wel/ust gingen band in band 

Het is een zonde, maar met uw 
komst moet het mogelijk zijn de 
belendende percelen op hun 

2'.ondagmiddag 
Deel vervolgens op zondagmid
dag de feestvreugde met de win
naars van de optocht. Groot en 

met Brabantse gemoedelijk
heid en goudgele pilsjes. 

Om onze huldeblijk aan het fide
le Peelstrekels- en Peelstrekel
innekesvolk kracht bij te zetten 
hebben wij de belofte gedaan een 
nieuwe impuls te geven aan het 
carnavalsjaar 2009. Met onvervalst 
genoegen zijn de voorbereidin
gen reeds in volle gang om 
samen met CV de Peelstrekels en 

Ere-Hos bengels 
1. Maria van Hoek 1971 
2. Cor Keeren 1971 
3. Harrie Kuypers 1971 
4. Jan Lichteveld 1971 
5. Willie Knijnenburg t 1972 
6. André Schiks t 1972 
7. Hub van Doorne t 1973 
8. Dirk Kost ~ r _ - t 1913 
9. Gijs v.d. Broek t 1974 
10.Willie Hoebergen 1974 
11.Rie Koster 1974 

12.Henk Seuren 1974 
13.Kees Brood sr. t 1975 
14.Piet van Ooy t 1976 
15.Frans Hoebens t 1977 
16.Frans van Gennip 1978 
17.Marinus v.d. Loo t 1979 
18.Mien v. Dijk t 1980 
19.Hein Smeets t 1981 
20.]an Verheyen t 1982 
21.Gé Markhorst t 1983 
22.Willie Bijsterveld 1984 

23.Charles v.Goch 1985 
24.Broer Verhuyzen t 1986 
25.Piet te Walvaart 1987 
26.Cees Bink 1988 
27.Huub Jagers t 1989 
28.Peter v. Oosterhout 1990 
29.Gerard Geurts 1991 
30.]o Dekker t 1992 
31.]ozef Hendriks 1993 
32.Frans Kuypers 1994 
33.]an Rakels t 1995 

34.]ean Coppus t 1996 
35.Sjaak Obers 1997 
36.Perry Bijsterveld 1998 
37.Geerd Jansen 1999 
38.Toon de Louw 2000 
39.]o Verheyen 2001 
40.Ad v.d. Mortel 2002 
41.Wim Kivits 2003 
42.Marius van Deursen 2004 
43.Harrie van Rijssel 2005 
44 Leon van Osch 2006 
45 Theo Goossens 2007 
46 Martien Maas 2008 

Martien Maas 
de 46ste Ere-Hosbengel 

ERE HOSB NGEL 2008: Martien Maas 
Bij deze wil ik de 'Hosbeng Is' 
bedanken voor de onverg 
lijke dag die ze mij en natu 
lijk ook mijn gezin beb 
bezorgd op carnavalsdi 
dag. · 

Uiteraard was ik op de hoo te 
van het bestaan van de 'ereh s
bengel', maar ik had er ls 
'dors(t)vlegel' niet op gereke d 
dat ik ooit voor deze titel in a n
merking zou komen. Des te g o
ter was mijn verbazing toen 
'Hosbengels' op carnavalsd· 
dagmiddag in vol ornaat bij 
aan de deur stonden! 

Geweldige ontvangst 
De rest van de dag bestond v r 
ons uit een aaneenschakeli g 
van verrassingen: de uitgebrei e 

Vier carnava 

serenade in ons huis, de tocht 
naar Deurne in een fantastische 
old-timer, de geweldige ont
vangst in Plein 5, het diner dat 
ons aangeboden werd, de prach
tige carnavalsavond waarbij vele 
dragers van de titel 'erehosben
gel' aanwezig waren en zeker de 
enórme muzikale bijdrage van de 
'Hosbengels' zelf aan deze dag. 
Evenals vroeger, toen ik de 
'Hosbengels' vele avonden bezig 
heb gezien tijdens de carnavals
avonden in de voormalige 
'Vierspan', stond ik ook nu weer 
versteld van het uithoudingsver
mogen van dit orkest en van de 
capaciteit om een complete dag 
muzikaal te verzorgen en garant 
te staan voor de juiste sfeer en 
voor veel gezelligheid. 

Erg gelukkig 
Het doet mij als dirigent van de 
'Koninklijke Harmonie Deurne' 
goed dat er een goede samen
werking tussen de 'Hosbengels' 
en de 'Koninklijke harmonie 
Deurne' is en ik spreek de hoop 
uit dat die band in de toekomst 
zo zal blijven. Het toekennen van 
de titel 'Erehosbengel' beschouw 
ik in dit kader als een blijk van 
erkenning en waardering waar
mee ik erg gelukkig ben. 
Ik wens de 'Hosbengels' veel suc
ces toe in de toekomst en ik wil, 
zeker ook namens mijn gezin, 
nogmaals mijn dank uitspreken 
voor deze geweldige dag. 

Martien Maas & Marie-José, 
Mathijs, Madelein, Michiel en 
Maartje 

2009 met De Hosbengels op ••• 
1. F bruari: Prinsenade Cultureel centrum 

14. ebruari: Gala-avond Cultureel Centrum 

Carnavalszaterdag ... 
Bal in h t Cultureel Centrum i.s.m. De Peelstrekels 

Carn valszondag na de optocht .. ~ 
Opluisteren rijsuitreiking kinderoptocht Cultureel Centrum 

Zondagavond ... 
Carnavalszondagavon bal in het Cultureel Centrum met prijsuitreiking Optocht 

Carnavalsmaandag ... 
Rozenmónd g met de Prinsengarde en de Raad van Zaad. 

Carna alsdinsdag vanaf 15.30 uur ... 
beleef de laatste uu jes van carnaval 2009 mee met de Hosbengels in het 

Cultureel Centrum me na afloop om 00.00 uur het popverbranden op de Markt. 

Doe ee en scheuff an! 

klein, jong en oud, ieder zal mee 
kunnen delen in de prijzen, want 
waar de Hosbengels spelen, is de 
muziek al een beloning op zich! 

Maandag 
Mocht ook u vervolgens nog lang 
niet bij hoeven te komen van 
twee volle dagen carnaval, dan 
kunt u onder onze bezielende 
muzikale begeleiding meedelen 
in de roze vreugd. Om naast de 
tap van CCD namelijk ook ande
re bierkranen te keuren, zullen 
wij ons mengen in de Rozen
mondèg stoet. 

Dinsdag 
Tenslotte kunt u samen met ons 
toewerken naar een exorbitante 
apotheose van het carnavalsfeest 
gedurende de hele dinsdag. 
Misschien heeft u zelfs het genoe
gen de nieuwe Ere-Hosbengel de 
hand te schudden! 
Spreidt het woord en komt dat 
zien. U zult er geen spijt van heb
ben. En gelooft u ons, na deze 
vier dagen vol-feestgedruis waar 
zelfs Rio de Janeiro de vingers bij 
af zou likken, kunt u weer volop 
nagenieten en vooruitblikken op 
een schitterend carnaval voor 
2010! 

De Hosbengels 

Ere-Hosbengel n r 46 
Martien M aas 

Op carnavalsdinsdag 2008 
is Martien Maas onderschei
den als Ere-Hosbengel. 

Martien Maas is als dirigent 
van Koninklijke Harmonie 
Deurne reeds jaren verant
woordelijk voor alle muzikale 
activiteiten van onze har
monie. 

Met zijn geweldige 
muzikaliteit, enthousiasme, 
humor en Vlierdense charme 
weet hij al jaren onze har
monie tot geweldige presta
ties te brengen. 

Met name door de fantastis
che koninginnedagconcerten 
op de Markt heeft hij de 
Koninklijke Harmonie Deurne 
bij de Deurnese gemeen
schap onder de aandacht 
weten te brengen. 

Toen we hem thuis in 
Dors(t)vlegelland hadden 
verrast met een serenade 
trokken we, nadat we eerst 
werden voorzien van een 
hapje en een drankje, naar 
het centrum, alwaar we 
samen met de nieuwe ere
hosbengel en zijn gezin tot in 
de late uurtjes in Plein Vijf 
tezamen met vele enthousi
aste carnavalsvierders een 
ouwerwetse carnavalsdag 
hebben gevierd. 

Ere-Hosbengel 46 
Martien Maas, 

Proficiat! 
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Groente & Fruit 

. l 

". 

' . 

JUWELIER 

DEURNE 

STATIONSSTRAAT 4A 

0493-310180 

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

. -:-1" 

DRUKKERIJ 
KEIJZ'ERS 
DEUR:N.E." 
OUDE LIESSELSEWEG 25 - 5757 WN DEURNE 

TEL. {0493} 37 23 87 - FAX {0493} 32 04 66 

·bouw bv·deurAe 
Hem eldjkseweg 18 - Deurne 

T 0493 39 ·99 15 
w ww.atdenzee-verbaarschot.nl 

. Cor flan Bree 
DUKAAT 12 

5751 PW DEURNE · 
0493-316126 

~BOVAG Ca;:::. 
• 111• 101'A• 4110U l ll G .& •IO OUllllUlt &UOC t UU 

AllltJW/tfJuudJtJt/d/ 
Verhuur personen-
en lichte 
bedrijfswagens. 

Bakkerij Piet Hein Schellens 
Vlierden: Pastoriestraat 1 Tel. 0493-312476 

Filiaal Deurne: Wolfsberg 16 Tel. 0493-316700 
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Het mag een naam hebben! WorstZicht! 
Het paradepaardje van D urne, het nieuwe culturele centrum, is vanaf begin dit jaar volop 

in gebruik! In de vorig editie van Het Weetblad was reeds te lezen dat de leden van de 
PRI CIE allen een voor ame rol in de raad van secretarissen van het CCD vervullen en dat 

zij zich, onder ande , zouden 'bekommeren om een passende naam voor de Deurnese 
cultuurtempel! Dez naam werd· op carnavalsmaandag (Rozenmóndeg) 2008 plechtig 
en met het nodi e ceremonieel onthuld: WorstZicht! De vieze-voorzitter van , de 
PR 1 CIE haalde zijn inspiratie voor deze naam uit de twee tegenoverliggende winkel
panden van slageri van Goch (meervoudig gediplomeerd 'worstendraaier) en opticien 
Van Gool! 
Inmiddels is dezen m zo ingeburgerd dat ze zelfs al in het programmaboekje van het 

nieuwe cultureel een rum is opgenomen! Toch is men van zins het pand op 7 maart te 
he rdopen ~ Het preekt oor zich dat de commissarissen er alles. aan zullen doen het niet 

zó ver te laten komen'. U oort nog van hen! 

In psteker 
1992 Sjef Geerts 

1993 Klaas Vogel 

1994 Sien Verbaarschot 

1995 Geerd Janse~ 

1996 Marcel van Nunen · 
1997 Jan Hoeben 

1998 Mies Martens 

1999 Henk Bijnen 

2000 Han Wouters 

2001 Petro lijsten 

2002 Kees Brood 

2003 Jozef Hendriks 

2004 De Zultkoppen 

2005 Christ Manders 

2005 
1 • 

Wim Berkers (postuum) 

2007 Twan Kroezen 

2008 Ad Welten 

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. 

r 

U kiest. 
toch ook 

voor 
WorstZicht? 
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Het is biina .carnaval, 

wii ziin al .aan het 

Afbouwen! 

De Van den H euvel Afbou wg roep is totaalleverancier in afbouwwerken . Wij beschikk.en binnen onze groep over alle 
mogelijke afbouwdisciplines, uitgevoerd door bedrijven d ie zich veelal decennia lang bewezen hebben in tal van projecten . 

' van den · 
Heuvel Afbouwgroep ev 

• • • • • 
Of\'Ol&~:>f"•- MNM,l!d.H ll TV.\N VA.~OV"H'lMl~r·· 

ViJ-<O("HlllvuS11.v.r,.v)lj 8.f>.< JtQiSOl.Al W(llm'<WVJU NGW·&S~ .•,n\"I 58.GZt "'TÎl ,wr N •.M<~ W~r;,.8.PLAl"O"o~Ml™ONl3\I. 

Daalder 15, 5753 SZ Deurne • T 0493 • 312 330 • info @ h~velafbouw9roep.nl 

www . he uve laf b o uwg roep . n 1 

T AR G ET Tel: 0493 311727 
A D V E R T I S I N G info @ta rgetad .nl - www.targetad .nl 

Derpsestraat lc, 5751 KADEURNE, tel. 0493-317827 
Postbus 218, 5750 AE DEURNE fax. 0493-310465 

Ne Strikke/ há krekwá te veul leut 
En war dan ók goede pineut 
Hai kós gelukkig rn zurreg 

overloaten 
An HenselmansAdvocoáten 

• • • 

• • • • 



,.,." . 

.. . , 

• • 1 

Marius Bedankt! 
Door Marcel Kooien 
PEELSTREKELRIJK - Na elf Peel
strekelprinsen te hebben gediend hangt 
hoffotograaf Marius van Deursen zijn 
fototoestel na dit carnaval aan de wilgen 
en verlaat De Pee/strekels. 

Marius begon zijn 
carrière onder prins 
Raoul 1 (Kivits) in 
1999 - hij werd in 
september 1998 ge
vraagd - en heeft 
zich ontpopt als een 
echt verenigings
mens. Marius, en 
vaak ook zijn vrouw 
Christien sloeg bijna 

geen feestje over en beiden waren vaak als laat
sten weg ... 

Naast het maken van foto's heeft Marius ook grote 
verdiensten gehad voor de Peelstrekelkrant. 
Gezamenlijk op de jongenskamer de advertenties 
verwerken, foto's uitzoeken, adverteerders nabellen 
of effe op 't fietske ergens achteraan gaan. 

Alles voor de club. 
Er werd zelden vergeefs een beroep op Marius 
gedaan: de carnavalskrant rondbrengen, bijwonen 
van de raadsvergaderingen en vooral actief 
meewerken aan allerlei activiteiten. • . 

Markt 5. 5751 BE Deurne (NL) T + 31 (0)493 327 040 E info@pleinvijf.nl 1 www.plelnvijf.nl 

Plus Mario & Angela van de Wildenberg 

Heuvel 38, DEURNE • tel. (0493) 351 312 

Onze openingstiiden: 

Ma. tlm zat. van 8.00 tot 20.00 uur. 

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur. 

4annemersbedrijf 

- -- ~ 

Kusters Deurne B · N: ,~ ~· .. 

Tel. 0493 - 319390 
www.kustersbouw.nl 
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EVB GROUP 
Maintenance 

Electrical systems 

Systems {in Bels) . 

Al meier dan 20 jaar bouwe wai 
Schakelkaste en installasies vur alles 

Wa mi stroom te moake hl. . 

Ok schreve wai programma's vur 
I Musjientjes . 

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

TAXI 
· 11ï l:•X!l •t:-:W 
HEBBEN 

. _ · 
1 

••• f}erfJoer 
f}oor IA uw .. ·. 

' . 

- Is lopen voor f.! e~n 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 

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

HART JENS 
DROGISTERIJ - PARFUMERIE - SCHOONHEIDSSALON 

En ... Vur aawe kaoter hebbe waai wel wat 
Torenstraat 13- 5751 GZ DEURNE - 0493-351652 

expert ~ ·deurne 

JOOSTEN van den BERKMORTEL 

Dukaat 17a o.esign "'"'"""" T 0493 3540(!1 

5751 PW . F 0493 321488 
Deumo M 0651391000 
www.jbstukadoors.ni M 06 53278865 

Lendert 

COPPENS. 
BOUWBEDRIJF // ~ u1f 

. 8oa«1t V ~r-vl'lJaw 

Lendert Coppens b.v. 
Fabriekstraat 31 5753 AH Deurne 

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

www.lendertcoppens.nl info@Jendertcoppens.nl 
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Genootscha ·ff d'r oit 

Het genootschap ff d'r oit? Wat of 
wie zijn dat nou weer??? Het 
genootschap, een groep mensen, 
zo'n 22 mensen in totaal, met de 
één of andere link met de 
Peelstrekels. In de toekomst zal 
het Genootschap meer van zich 
laten horen, dan tot nu toe ... 

Tot nu toe, gaat het Genootschap 
elk jaar een weekend weg. Elk 
uitstapje heeft zijn eigen thema. 
En de bedoeling is, dat iedereen 
minimaal 1 dag verkleed is én 
blijft! Vorig jaar bijvoorbeeld, was 
het thema "Sjonnie en Anita." Dit 
jaar: " Sprookjes""." Dus was 
iedereen dit jaar verkleed als 
sprookjesfiguur. Van Grimm, 
And.ersen of Disney, het maakte 
niet uit. 

Deze keer ging de reis per auto 
richting Loon op Zand. In onze 
auto vielen de borden richting de 
Efteling al op, maar ja, daar zou 
het budget wel niet toereikend 
voor zijn"" Maar je kon dromen 
van het Efteling-hotel en zo .. "tot
dat we afdraaiden richting kam
peerboerderij. Het mag gezegd; 
het was een bijzonder mooie 
lokaktie! 

's Avonds eerst alles uitladen en 
bedden klaarmaken, we zaten zó 
aan de koffie en het bier, · het 
nieuwe, zelf gemaakte vaandel 
werd bewonderd en de bijbeho
rende buttons uitgedeeld.(nu al 
een collectors item!) Alle stellen 
hadden van tevoren een stuk van 
een sprookje moeten schrijven en 
alles samen werd dan ons 
Sprookjesboek! 
Alle hoofdstukken werden voor
gelezen en behalve de schrijvers 
vroeg iedereen zich af, wie dit 
nou had geschreven? 
Het moet gezegd worden, fanta
sie hebben we genoeg! Daarna 
werden er verschillende groepjes 
gevormd. Aan één tafel werd er 
getoept alsof het leven er vanaf 
hing, dat ging met het nodige 

geluid gepaard. A n een andere 
tafel was het erg stig, daar zat 
men te rikken en ernstig na te 
denken, welke tic' ven er nog in 
het spel zaten".en wie was ook 
alweer mijn maa De rest zat 
onder het genot v n koffie, bier, 
wijn of een frisje t zwetsen! · 

De volgende morg n werd er om 
09.00 uur al ontbet n. Nou, als er 
zo'n 10 dames om e beurt moe
ten douchen en mooi maken, met 
2 douches, ik kan j vertellen, wil 
je bij de eerste hor " dan moet je 
op tijd je bed uit! Na een zéér 
smakelijk ontbijt s ond iedereen 
om 10.00 uur klaar m te vertrèk
ken. We reden m t een . hµifkar 
weg, in de regen". 
Waar naartoe? We 

't Is niet normaal, ons sprookje 
kwam uit! We sta ten uit bij de 
Efteling". We <lach n al, dadelijk 
staan we bij de kas a en dan zegt 
Christ; "jullie dacht n toch zeker 
niet dat we naar de Efteling gaan? 
Van dat bietje geld Da zit nie in 
het budget, dat k n Bruin niet 
trekken! Loop maar weer terug en 
stap maar weer · de huifkar!" 
Maar" dat gebeurd niet, we lie
pen écht de Eftelin binnen". We 
hebben 't allerna gezien, het 
sprookjesbos, de Pandadroom, 
Fata Morgana, e Indische 
Waterlelies, Droom lucht en alle 
andere attracties. veral gingen 
we in, nöu ja, een stel van ons. 
De rest bleef braa wachten .. "'t 
was ondertussen oog gewor
den. De koffie sm akte er goed 
en de Vitamine V uit de muur 
ook. Bekijks had en we wel, 
vooral Roodkapje met haar rol 
biscuitjes, die ze ro aal uitdeelde 
aan kindertjes en ladin met zijn 
kleedje en keteltje aar hij maar 
stééds over wreef ondertussen 
van alles belov nd! Hij en 
Jasmine kregen zé s koffie aan
geboden door de Efteling-men
sen, die dachten d t hij de fakir 
was. ( al 30 jaar in e Efteling) We 

maakten hen maar niet wijzer! 't 
Was jammer dat het weer niet zo 
meewerkte, 's morgens, maar we 
hebben er een leuke dag gehad. 

's Avonds moest er eten gekookt 
worden. Dit jaar héérlijke Beierse 
groentesoep, gevolgd door aard
appelpuree,(piepers handmatig 
geschild) worteltjes en witlof, met 
lekkere gehaktballen. 
Sprookjesvla was het toetje. En 
dat voor 20 man! ( helaas kon 1 
stel dit jaar niet mee, maar we 
hadden door henzelf geregelde 
vervanging!) Een Beregoed 
stel!!Maar ze hadden wél veel 
dorst! Later die avond werden er 
nog spelletjes gedaan; 
een sticker op je hoofd en raden 
wie of wat je was, door vragen te 
stellen. Dat viel niet mee. Het 
kwartje viel pas in de 2e ronde, 
als de rest moest uitbeelden, wat 
je was. Doordat we de hele dag 
buiten rondgesukkeld hadden, 
waren we op tijd naar bed. De 
meesten dan toch!! 

Zondag, iets later op en weer een 
lekker ontbijt! In een schuur op 
het terrein nog wat oud
Hollandse spelletjes gedaan. Wat 
willen we toch graag winnen 
allemaal!! Daarna vanalleswa
soep gegeten, met alles erin dat 
nog over was, inclusief gehakt
ballen. Boterhammen erachter
aan en na nog even alles opge
ruimd en schoongemaakt te heb
ben, alles inladen en weer naar 
huis. 

Het was weer fijn, relaxt en 
,gezellig, dit derde jaar voor ons. 
Volgend jaar mogen we meeden
ken en voorbereiden, we hebben 
al ideeën, dus". "! Iedereen 
bedankt voor wé_ér een bijzonder 
weekend, in het bijzonder de 
mannetjes en vrouwtjes uit het 
grote sprookjesboek! 

Namens alle sprookjesfiguren, 
Kapitein Haak en Pinokkio. 

Wethouder van carn valszaken 
PEELSTREKELRJ]K - Wat ooit als rende, enthousia erende en 1991 Wilfried Geurts 
een grap begonnen is, lijkt meer smerende rol, dus, zeg maar. In 1992 Sien Verbaarschot. 
en meer een serieuze zaak te 2008 viel ? deze eer te beurt, 1993 Ad van de Mortel 
worden: het wethouderschap maar wie gingen h m voor? 1994 Paul van Beek 
van carnavalszaken. De laatste 1995 Mies Martens 
jaren blijkt het wethouderschap 1996 Petro Le}jsten 
een 'beloning' voor een construc- 1988 Jan Hoeben 1997 Coen van den Berkmortel 
tieve houding in 1989 Sjef Geerts 1998 Patrick Proenings t 
Peelstrekelsverband, een entame- 1990 Ties Verbaa chot 1999 Twan Kroezen 

De Nietvoornietsstieftocht 
PEELSTREKELRIJK 
Zondagmiddag 29 juni 2008 rond 
de klok van 13.00 uur verzamel
de zich een grote groep deelne
mers voor de jaarlijkse fietstocht 
voor bestuur en !.eden met even
tuele partner en kids van es De 
Peelstrekels. Het was een ware 
reu me op de locatie 
Strikkeldome. Een enkeling had 
al carnaval 2009 · in z'n bol want 
zij stonden op het afgesproken 
tijdstip bij residentie WorstZicht. 
Het weer was goed, de sfeer was 
goed, de banden goed op span
ning, en de bereidheid om er iets 
van te maken was .aanwezig. 

De organisatie had geprobeerd 
om een uitzonderlijk tocht bin
nen de grenzen van de gemeen
te Deurne te realiseren. Met 24 
markante monumenten op foto 
was dit zeker gelukt. Zo onge
veer op de aangegeven tijden 
werden de groepen deelnemers 
rondgeleid .bij Holten's molen en 
er werd voor vuurwerk gezorgd 
bij het Sint Jorisgilde in Strijpen. 

Menigeen voelde zich volwaardig 
gildebroeder of zuster omdat het 

2000 Jeroen Ennenga 
2001 Hans van Bommel 
2002 Piet Adriaans 
2003 Anja Welten 
2004 Christ Manders 
2005 Marius van Deursen 
2006 Twan van Doorne 
2007 Ellen Trienekens 
2008 Ruud Wouters 

hen gelukt was om alles raak te -
schieten. Voor diegenen, die nog 
op die wolk leven: het was moei
lijker ernaast te schieten dan een 
treffer te realiseren. 
Dus de verliezaars hadden hier 
gewonnen. Ook bij de opdrach
ten en vragen onderweg werd de 
uitslag middels een wiskundigen
formule berekend. De stelling 
van Pythagoras en de werking 
van Capillaire vaten werden hier
bij samengevoegd met het getal 
Pi (pi = 3,14159265). Deze krant 
brengt nu geen leugen maar echt 
iets nieuws in het 
Peelstrekelland. (Onderzoek 
werd verricht door een afhanke
lijke commissie van deze krant.) 
De hele meute arriveerde tegen 
de tijd van avondmaal bij Fridus 
en Harrie de Wit, of te wel Café'=" 
Dennenlucht. Na het maagje met 
drank en spijs gevuld te hebben 
trachtte de organisatie aan de 
wanorde enigszins structuur te 
brengen met het bekend maken 
van de uitslagen van de fietstocht 
De misten konden niet tegen hul
lie verlies, er waren er maar een 
paar die dit wel konden omdat 
hullie gewonnen hadden. 

Anny, Noud en Peter heel veel 
succes en de devotie voor 2009. 
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HEAVY EQUIPMENT 

Is specialised in selling earthmoving 
equipment,cranes and agricultural machinery. 

We always have a wide variety of used machinery, 
located in several parts in the world. 

For more information please contact: 

Voltstraat 19 5753 RL DEURNE, The Netherlands 

T. +31 493 313107 F. +31 493 316162 

www.vdhe.com 

Dielissen 
Autopoetscentrale, 30mtr. lange autowasstraat, 

5 autowasplaatsen, stofzuigers 

Heuvelstraat 7, 5751 HM DEURNE 

info@vgoe.com.. - ·- -
" 

HOBBYHOEK 
V.O.F. Palet & Penseel 

Teken-, schilder
en l'.lob~ymaterial 

Stijn Streuvelslaan SOA 
5751 XZ DEURNE 

06-12918995 

Het adres voor Opel occasions 

Autobedrijf A. Snijders 

Vlierdenseweg 203, 5756 AB VLIERDEN 0493-313064 

- Dierenartsenpraktijk 
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Deurne 

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

www.dapdeurne.nl 

BOERENBOND DEURNE 

www.boerenbond-deurne.nt 

S la J~tra~ ! 11~ 

$J9;.H j ~ mf

ta(~ 3 )t$t~ 

i,!~ç1~i8~tt 

~W.!b%b«~~(M;ffl 

-llllllL,. ~ 
~ technische installaties V.O.F. 

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

DOE HET PRAXIS 
Het grootste 

doe-het-zelfcenter 
van de regio 

(naast de boerenbondswinkel) 

Stationsstraat 122 
5751 HJ DEURNE 

0493-353300 

B """"'- "-1 I< E R S 
GEREEDSCHAPPEN bv 

VERHUUR 

Van den Akker b.v. 
Cleaning & inspectionservices 

Dubloen 7 - 5751 PX DEURNE 

Tel. 0493-313458 
Fax 0493-317535 

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

Florijn 1, 5751 PC DEURNE 

• 0493-322928 
~ 0493-320098 

Rabobank: 110848241 
KvK: 17067094 

Van Deursen 
Bloemencentrum 

Boeketten, bloemstukken, kamerplanten, rouwarrangementen, tuinplanten, 
exclusieve potterie en glaswerk, kado-artikelen, houten kinderspeelgoed, etc. 

Dealer Teak & Garden, topkwaliteit teakhouten tuinmeubelen. 
Boeket bestellen: www.BloemenDeurne.nl 

Veldstraat 5, Deurne, 0493-312102 

• 

• 
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V.O.F. Timmerbedrijf van den Heuvel 

DA WAi 'S<Ai,..EW 
MOETEN 'R.ALA.ké. 

' . ~ 

zelfdragend systeem 

"-iiJiOOlfPftJJFIEt 
t!O{l l; /~j~ 

+31(0)4.93-317815 
Lee.znbaan 52 

5753 CV Deurne 

voor op houten balken 

voor meer info: www.timmerbedrijfvandenheuve1.n1 

• 

• 



In navolging van Eindhoven 

OPGELUCHT EN BLIJ DAT ONS VER

DER LIJDEN BESPAARD IS GEBLEVEN 

NEMEN WIJ ZS.MAFSCHEID VAN.· 

DE DElA SINGERS 

OOK GEMEENTE DEURNE EELT ZELF WIET 
U kunt ons de laatste eer bewijzen tijdens 
Kommer en Kwijl in Deurne Centrum op 

vrijdagavond voor carnaval in: 

DEURNE -De gemeente IJeu,rne 
gaat, in navolging van de ge
meente Eindhoven, ook zelf de 
wietteelt rer hand nemen. 

De Deurne Wiet wordt g teeld 
op het nieuw te ontwikkele kas
sen-complex, alwaar 5 hec 
gere-setveerd. Verwacht 
dat er zes keer per jaar g 
kan wor-den. 

Speciaal College 
Een speciaal college van 
meester en Wiethouders al er 
nauw op toezien dat ee 
ander volgens de regele 
kunst ge-schiedt. 

Infobalie 
De geteelde wiet wordt ver ocht 
aan de infobalie in het gem ente-

KOMMER & KWIJL NIE 
De Toegift en Asteffekan nieuwe Kommer & Kwijl kroeg 

PEELSTREKELRIJK - De suc
cesformu/,e van de PR 1 CIE, 
Kommer & Kwijl, beleeft dit 
jaar zijn achtste editie. Omdat 
D'n Borrel en Centre niet lan
ger als gastheren van deze 
prettig uit de hand gelopen 
liederentafel dienst kunnen 
doen heeft de PR 1 CIE twee 
nieuwe kroegen - horeca-eta
blissementen - bereid gevon
den het totaal aan te vullen tot 
de wenselijke negen. Cultureel 
Centrum WorstZicht (De 
Toegift), en Asteffekan aan De 
Visser, zullen de negen artie
stengroepen van Kommer & 
Kwijl met open armen ontvan
gen. 

Een belangrijke tip voor de 
bezoekers aan Kommer & Kwijl 
is dat het in elke kroeg berege
zellig is, zodat het niet uitmaakt 
waar je binnen zit. 

Plaats Zat 
Aangezien een aantal etablisse
menten werkt met portiers die 
erop toezien dat het volk zich 
niet twee lagen dik en hutje bij 
mutje in de uitspanning 
ophoudt, wordt bezoekers aan-

geraden om, bij grote drukt , een 
andere gelegenheid op te zoe~ 
ken. 

Onverbiddelijk Gezellie 
Met De Toegift en Aste 
erbij is er, in vergelijkin met 
vorig jaar, de nodige ruim bij
gekomen. Dus niemand hoeft 
wan te hopen, er is plaat voor 
iedereen! Artiesten, kroeg n en 
organisatie zijn er klaar vo r om 
carnaval 2009 onverbid elijk 
gezellie in te zetten op 'jdag
avond voor carnaval. Ko op 
tijd, want om exact 20.3 uur 
gaat de bonte Kommer & Kwijl 
trein rijden. 

Kommer & Kwijl, vrijdag vond 
20 februari. Deelnemende groe
pen: Gebakken Lucht, X , 't 
Kènnet, Hiep Hiep Hoer , De 
Dela Singers, Hollandse Ni uwe, 
Cha Cha Chicks, De Me kus, 
Goe Zat. Deelnemende kr gen: 
Plein Vijf, Beekman & Bee an, 
De Potdeksel, De Roode euw, 
Het Pandje, De Koets, In Den 
Sleutel, CC WorstZicht (De 
Toegift), Asteffekan. 

huis. Later wil men een eigen 
Cannabistro in het centrum van 
Deurne openen, zo laat een 
woord-voerster weten. 

me-gehalte 
De Deurnese Wiet heeft, volgens 
projectleider Has Toeter, een ver
antwoord THC-gehalte, waar
door de volksgezondheid geen 
nee-menswaardig geweld wordt 
aange-daan. 

Gezondheidsprobleem 
Enig probleem is dat door het 
rookverbod in openbare gebou
wen en de horeca de mensen 
hun joints buiten op moeten 
roken. Zeker in een strenge win
ter en bij slecht weer kan dit fnui
kend zijn voor de gezondheid. 

SENIOREN
MIDDAG 

Gratis parkeren op het par
keerterrein van de Brigantijn. 
Dit is te be-reiken via de 
Oude Liesselseweg en vóór 
Drukkerij Keijzers linksaf. 
Het Cultureel Centrum 
Deurne is dan te bereiken via 
de poort aan de Hogeweg. 
Pas op met oversteken! 
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Café De Potdeksel 
Café In Den Sleutel 

Hotel Brasserie Plein Vijf 
Feestcafé de Koets 

Grant Café Beekman en Beekman 
CC Worstzicht 

Café Het Pandje 
Café De Doode Leeuw 

Asteffekan 
(Geen bloemen wel graag consumptiebonnen ... ) 

Prh1:s Raoul 1 getrouwd! 

PEELSTREKELRl]K - Op Vrijdag 12 december 2008 is Prin.s Raoul / 
in het huwelijksbootje gestapt met Kathy Rogman.s. Raoul regeerde in 
1999 over het Peelstrekelrijk als Raoul 1 

PEELSTREKELPRIJSVRAAG 
Hieronder staat de tabel waarin u 
de verzamelde let-ters van de 
Peelstrekelprijs-vraag kunt plaat
sen. We ge-ven u - zo zijn wij nu 
ook wel weer - een aantal letters 
cadeau. En om het helemaal 

1 2 3 
9 10 11 12 
18 19 20 21 
28 29 30 

moeilijk te maken laten we de 
letters 112, 113 en 114 over aan 
uw fantasie, zodat het echt puz
zelen wordt! 
We wensen u veel plezier en wat 
betreft de oplossing ... 

4 5 6 
13 14 
22 23-k 24 
31-g 32 33 

36 37 38-u 39 40 
44-v 45 46-1 47-v 48 49-e 

53 54- 55 56 57 
60-w 61 62 63 64 65 66 
69 70 71 72-i 73 74-e 

78-t 79-i 80 81 82 
85 86 87-q 88-u 89-e 

93 94 95 96 97-n 98 
101-i 102 103 104 105-n 

Oplossing sturen voor 14 febru
ari 2009 naar: 
Secreta-riaat Peelstrekels, 
Postbus 269, 5750 AG DEURNE 
of Secretariat@peelstrekels.nl 

7 8 
15 16 17 
25 26 27 
34-n 35 
41-r 42 43 
50-r 51 52 

58- 59 
67 68-o 

75 76-r 77 
83 84 
90 91 92 
99 100 
106 107-i 108 

109-u 110 111 112-? 113-? 114-? 115 116 117 
118 119 120 121 
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Vrijdagavond Kommer & Kwijl 
Zaterdagmiddag Sleutelafhalen 

Zondagmiddag Feest rond de optocht 
Maandag Rozenmóndeg 

Iedereen een Potdeksels fijn carnaval! 

Eetcafé De Potdeksel Markt 4 Deurne, 0493-313 260 

< t: h E!' s <> l i d f <> u n d a ti <> n f o r s u cc e s s ! 

F<>C>C> P R.C>C:ESS:I....,. <::. EQ ._. IPIVW E l'l""T 

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

R E S T A U R A N T 

HOF~DEURNE 

Haageind 29 
5751 BB DEURNE 

0493-312141 
www.hofvandeurne.nl 
lnfo@Hofvandeurne.nl 

R E S T A U R A N 

HOF~DEURNE 

PRIN(t}S 
0 

FORMAAT 
nu ook 
in kleur 

Stationsstraat 64 Deurne 
Telefoon 0493-321455 

info@quickprintdeurne.nl 

Live ra 

Koperslager 20, Industrieterrein "De Haagdoorn" 

5521 DE Eersel. Tel. 0497 -516905, fax IM97 -516995. 

Live life love livera 
Stationsstraat 13 Deurne 

• 

• 



Zomer 2007 
Wij gaan denk ik iets moois beleven 

Want voorzitter Twan van Doorne trok aan de bel 
En toen wisten wij het wel 

Appie ( Albert) prins van het Peelstrekelrijk 
Wij voelden ons de koning te rijk 

En yes 
Dan word ik de prinses 

Gewéldig, dat gaan we doen 
En volmondig zeiden wij JA toen 

Voor ons is het een fantastische tijd geweest 
Want het was één groot feest 

Dat we samen met onze kinderen, ouders en familie 
mochten beleven 

De buurt, Umtata, het Stief en onze vrienden hebben ons o k 
ontzettend veel gegeven 

Alle hoogtepunten passeren de revue 
Maar welke noem ik nu? 

De serenade, rondom de prins, de middagen op school 
En wie was bij Dancing With The Stars ons idool? 

Het Klotgemul, het Gala, de optocht vanuit de wagen 
En al het andere feest voor en tijdens die carnavalsdagen 

Het was voor ons wérkelijk één groot feest 
Wij genoten écht wel het meest 

Maar ik genoot vooral van álle contacten die ik heb gehad 
Een mooie ervaring was dat 

Van jong tot oud uit Deurne hebben we ontmoet 
En ook de prinsenparen uit de kerkdorpen hebben we begro t 

Dit allemaal kan niet zonder hulp van zoveel mensen 
Die ook nog rekening houden met onze wensen 

Het bestuur, de Raad, de dames en de dansmarietjes 
De PRcie en de Hosbengels met hun liedjes 

Alle vrijwilligers, de EHBO, de vorst Wilco en zijn vrouw 
En oh God, wie vergeet ik nou? 

Dat spijt ons dan ten zeerste 
Ook namens Albert d'n eerste 

DANK, DANK, DANK aan iedereen 
Op deze manier vergeet ik er geen een 

En ik wens het nieuwe prinsenpaar 
Ook een fantastisch carnavalsjaar 

Ex-prinses Hanny 

Kwart Marathon Deurne 

l)Fl 'Ir\F - \ 'al1\\l'gl' dl' krl'
dil'tcrisis lwl'it dl' hoofd.spon
sor \ :m de hal\"l· m:tr:tthon 
1 kurrw in .s:tlllL'llspr:uk nwt de 
organis:ttic hcslotl'll dit ja:tr 
L'L'll k\\ art marathon IL' houdl'n 
in pLuts \an L'L'll halH·. c )r n 
< H )it 11< )g L'l'll" dl· lwil' 111:1r:1 -
t l10n \ ·an lkurnl' gdopl·n ;;il 

\\ '< )rdl'n blijft \·rn )r;1bn< >g kof
finli kk ijkLTij. 

Door Lisa Louwers 

Ik wist het al vanaf de zomer van 
2007. Op zomervakantie in 
Kroatië ging het al over carnaval. 
Wat we dit jaar nou weer wilden 
worden, meestal doen we iets 
met de hele groep. Daar word 
dus al op tijd over gediscusieerd. 
Op dat moment vond ik het al zo 
leuk. Ik wist iets heel bijzonders 
wat mijn vriendinnen niet wisten. 
Wat een groot geheim! Met de 
bekendmaking in November heb 
ik die meiden dan ook naar 
Manders gelokt onder het mom 
van, 'Kom we gaan Dirk aanmoe
digen en een biertje doen! Dirk 
zou meedoen aan de presentatie 
van 'Dancing with the Stars'. 
Geloof me, dat was echt een 
leuke avond! 
Vanaf toen ging het zo snel, het 
was zo carnaval. Ik vond het heel 
bijzonder om dit mee te maken 

met pap, mam en Dirk. Ook om 
carnaval op deze manier te erva
ren, wat er eigenlijk allemaal bij 
komt kijken. Vijf dagen feest 
waarbij mijn ouders heersers 
waren over het Peelstrekelrijk, 
achtervolgd door 8 prinsesjes en 
een prins en ondersteund door 
de Raad van Elf. Die wil ik bij 
deze nog een keer heel erg 
bedanken voor de mooie tijd die 
we samen gehad hebben. Zonde 
dat leuke dingen altijd zo snel 
voorbij gaan. 

Dan nog 1 belangrijk ding. Heel 
erg veel respect voor mijn 
ouders, die 5 dagen lang ongelo
felijk veel bier hebben gedron
ken, met af en toe een ~ 
Jägermeister of toch maar een 
watertje tussendoor. 

De enige die met de Carnaval 
een kater heeft gehad, ben ik! 

Dancing With The Stars 2008 

Door Dirk Louwers 

Zondag 27 januari was het dan 
zover; na 8 weken training met 
Marieke Maas (mijn danspartner) 
mochten ik en mijn conculega's 
onze dans laten zien. Toen ik op 
de dag des oordeels om elf uur 
aankwam was een aantal vrijwil
ligers nog bezig de dansvloer te 
leggen. De zaal zag er al fantas
tisch uit en de spanning was te 
merken onder de dansers. 

Na de generale, visagie en de 
kapper kwamen de eerste men
sen binnen. Ik ,was zo zenuwach
tig dat ik niet bij de andere dan
sers ben blijven zitten, maar 
backstage op en neer aan het 
lopen was. Toen was het zover: 
De show begon! Ten eerste 
begon de presentatie van alle 
dansparen. Ik had nog weinig 

bekenden in de zaal gezien, maar 
toen ik eenmaal op het podium 
stond waren vrienden, familie en 
collega's duidelijk te zien. Dit 
stelde me gerust vanwege de 
vele steun die ik kreeg. Ik mocht 
optreden als achtste danspaar. 
Achter de schermen kon ik alle 
optredens volgen via een televi
sie. Toen ik eenmaal aan de 
beurt was, werd er eerst een film
pje van mijn trainingen getoond, 
omdat ik vol spanning klaar 
stond duurde dit voor mijn 
gevoel veel te lang. Bij de 
opkomst in de arena wachtte mij 
een geweldig onthaal door het 
publiek. 

Chachacha 
Na veel gejuich en gebrul kon 
mijn dans beginnen, de cha cha 
cha. De eerste pasjes gingen niet 
zo soepel, maar na het zien van 
het enthousiaste publiek ging het 
dak eraf1 Vooral na mijn blue
man group dansje.. Het oordeel 
van de jury: 9 8 9! Hiermee was 
ik erg tevreden. Nadat alle ande-

. ren hun tweede dans op hadden 
gevoerd was ik weer aan de 
beurt met de samba. Toen voelde 
ik me, aangezien de spanning, 
veel beter als bij de eerste dans. 
Ik had plezier in het dansen en 
deze dans ging ook erg goed. De 
selectie van de finale werd door 
de jury bekend gemaakt. Als eer
ste door: Anny Berkers. Als twee
de: Marie-José Smeulders. Bij de 
bekendmaking van de derde 
finalist voelde ik mijn hart in mijn 

keel! Ik wilde zo graag door. En 
ja hoor; Ik was door samen met 
Marieke. Voor de vierde finalist 
werd Fridus de Wit gekozen door 
het publiek. 

De finale! 
Hierbij mocht ik samen met mijn 
danspartner nogmaals laten zien 
wat ik in huis had. Het publiek 
reageerde daarbij nog enthou- ,,____ 
siaster. Het gevoel wat dan door 
je heen gaat is echt onbeschrijfe-
lijk. Een ervaring om nooit te ver
geten. Bij de prijsuitreiking bleek 
dat ik vierde was geworden. In 
het begin een kleine teleurstel-
ling, (Ik hoopte stiekem toch op 
een betere uitslag) toch kon dat "-- -
deze dag niet verpesten. Ik was 
erg blij met mijn prestaties, erva
ringen en het verleggen van mijn 
grenzen. Iedereen was positief 
over de totale show en ging met 
vreugde naar huis. We hebben 
met alle dansers nog even wat 
gedronken en gegeten bij de tent. . 
Ter afsluiting van deze fantasti- --
sche dag zijn we met een aantal 
dansers naar "D'n Den" (het café 
van Fridus) getrokken. 
Deze dag was geweldig! 

Ik wil graag alle organisatoren, . 
"'-~ 

dansers, vrijwilligers, toeschou- '" 
wers en betrokkenen hartelijk 
bedanken voor hun steun en 
enthousiasme! 

BEDANKT! 

Dirk Lauwers 
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COLOF.ON 
Carnavalskrant "de Peelstrekel" verschijnt éénmaal per carnavals
jaar in een oplage van ruim 7000 stuks en wordt gratis huis aan 
huis bezorgd in het Peelstrekelrijk. De krant is het werk van de 
commissie krant van stichting de Peelstrekels. 

- Hoofdredactie 
Erwin Boerenkamps, 
Jeroen Ennenga 
Redactie 
Marius van Deursen, (lOde jaar), 
Marcel Koolen(15de jaar) 
Layout /vormgeving/ etc. 
Marius van Deursen Marcel -

·Kooien i.s.m. DKZET 
Voorpagina 

SPIEGEL RECIAMESTIJDIO 
Speciale projecten 
Cor Brüggenwirth 
Advertentieacquisitie 
Bert van Deursen & Piet Adriaans 
Fotojournalisten 
Marius van Deursen. 
Roos Knijnenburg 
Columnist & Interviews 
Gerard Geurts 
Freelancers 
Alle inzenders van stukjes. 
Jonge helden 
Leden raad van 11, bestuur, 
prinsengarde en overigen. 
'Druk 
Drukkerij DKZET, Hapert 

Reacties: Postbus 269 
. 5750 AG DEURNE 

o.v.v. "de Pee/strekel" 
i! E-post: injo@peelstrekels.nl 
Vi 

Belangrijk genoeg 
om te weten: 

Deze carnavalskrant 
bevat humor. Mocht u 

deze niet aantreffen dan 
treft ons geen blaam: wij 
hebben ons best gedaan 
zo grappig mogelijk uit 

de hoek te komen. 

Ook dit jaar doet de 

Pee/strekel weer mee aan 
de prestigieuze kranten

wisseltrofee Noord
Brabant, echter buiten 

mededinging. 

Hei is de 50ste Pee/strekel. 
Met deze uitgave eren wij 
alle makers door de jaren 

heen en heffen het glas 
op allen - wie dan ook en 

hoe dan ook - die hun 
beste krachten hebben 

gegeven aan dit wond_er
lijk P<?elstrekelorgaan. 

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

----------------------------------- --------------· 

Abonnementen Het is niet mogelijk een abonnement op de 
Peelstrekel te nemen. Woont u buiten Deurne? Dan heeft u hele
maal pech! De krant ontvangen op uw (winter) vakantieadres 
behoort daarentegen wél tot de mogelijkheden. Gelieve de kos
ten van heen- en ~ e ru g r e is , alsmede een veertiendaags verblijf 
v ~ n 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 
/ vliegtuigjes / etc. To! slot Naast een bijzonder goed 2009 wenst 
de commissie krant u veel leesplezier en een prima carnaval toe! 

0 Ja! De Peelstrekels zijn d'r ook op het internet: 
C ·www.peelstrekels.nl 
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. • dens het 
lossen we 

BizSc1utions 
Postbus 150 : 5750 AD DEURNE 

TeL0493-3î8590 :: Fax0493-3î8574 
E-mail: mail@bizsolutions.nl 

---- '-----------------------------------------------
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Geyserstraat 3-9 Deurne 

www.reliushoeka.nl 

Een onderneming 11an 

"BASF 
The Chemica! Company 
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