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Inhoud eerste katern De Peeistrekel 201 O 
Welkom in het eerste katern van carnavalskrant De Peelstrekel van De 
Peeistr~kels in Deurne. Uiteraard treft u in dit eerste katern weer de 
nodige informatie aal\: "?<> is er, natuurlijk, aandacht voor prins Jos 1 en 
zijn prinses Wilma en hun kinderen, maar - ~èrlijk is eerlij~ ' - er is ook 
veE11 plek ingeruimd voor terugblikken op afgelopen jaar.*. 
Afscheidnemers en -neemsters, toetreders en fotow\rk van de onv91-
prezen hoffotograaf van de Peelstrekels

11
in de afgelppen 11 jaar: Mari 

var.i Deu~sen, die vorig jaar zijn laatste actieve jaar als hoffotogra~ffvo -: i+ 

""!ll · " ~ijn vervanger: Roos Knijneqpurg~ van wie u in deze editie al 
he e· fötowerk kunt aanschouwen. Vreest niet! Wanneer u dit 
ee~ e ~tèrn 'uit heeft, wacht u nog een tweede dat m~têvenveel lief
qe ~Q~oeyvijding"i~gémaakt~Hadden wij u al .een voorsp~edig 2010 
~ewenst, " en een eveA VOQrspbedig Gárnav~l1 Nee? Nou, bij deze
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dap! 
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.BUIC'KEMS 
S~ho_p~en ' 

~ 
À 

Wolfsberg 30 
Tel. 312523 

VLEVEKA BV 
Postbus 174 
5750 AD DEURNE 
Tel.: 0493-311016 
Fax: 0493-3 I 0 I BI 

Rieten daken 
-woonhuizen -nieuw & renovatie 

Eikenhou tbouw 
-exclusief maatwerk & paviljoens 

Tuin & woondecoratie'" 

'Bij iedere lrnp proef je het val(nwn chop 

Nico Jacobs 
Helmondseweg 66 

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

www.ruysdeu rne.n 1 

Prettige carnaval 201 O! 

Garage-Autobedrijf 

IN- EN VERKOOP VAN NIEUWE 
EN GEBRUIKTE AUTO'S 

Helniondseweg 105 
5751 PH Deurne 

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

• 

·klassieke en landelijke stijl 
BEZOEK ONZE 

Nl:EUWE WINKEL GROENTEN EN FRUIT ~ 

2 

Jan Toóropstraat 12 
5753 DK Deurne 
Tel: 0493-691509 
Fax: 0493-696450 
e-ma il: info@pmc-staalbouw.nl 

BOEKHANDEL 
HUB BERKERS 

DEURNE 
De betere boekhandel 

De Wever 27 Deurne 1 0493-3i0456 www.flowerunlque.ni 

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 
0493-31 0771 / 06-12769183 
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Sinds yorig jaar staat er in de Peelstrekel een heuse puzzel! Dit jaar zijn er dat zelfs twee . Met de puzzel van RIK, dat staat voor Rebus Inde Krant, zijn zelfs niet te versmaden prijzen te winnen! 
Hieronder eerst de oplossing en de prijswinnaars van vorig jaar en dan direct door naar de opgave van d it jaar. De woordzoeker, een initiatief van de buurt van oud-prins Marc, 
kunt u elders in de krant vinden. 

Oplossing puz:zal carnavalskrant 2009 
Na drie topjaren peelstrekeldröme gaan we nu carnaval v ieren op een geweldige locatie, eerst in een chique feesttent nu in een nieuwe residentie . 

Prijswinnaars 
1e prijs: irischeque € 50.00 Fam. van Rooy; 2e prijs : irischeque € 25.00 H vd Heijden; 3e prijs: irischeque € 20.00 L vd Heijden 

.En dan nu da puz:zal van dit jaar. Wat moet je doen en hoe kun je meedoen? Heel eenvoudig: tel alle advertenties in de krant . Maak een, of meerdere, leuke zonnen van het juiste aantal in etters 
Voorbeeld: er z ijn 45 advertenties, dan maak je een , of meerdere zinnen met 45 letters. De meest carnava leske oplossingen worden beloond . 

Hoe lever ja het in: De slagzin stuur je in een envelop naar: secretariaat Peelstrekels, Postbus 269, 5750 AG Deurne , of mail je naar: secretariaat@peelstrekels.nl o.v .v . oplossinr- rebus 
carnavalskrant 2010, je naam, adres, postcode, woonplaats en te lefoonnummer. · 
Naam: 
Adres: Postcode 
Woonplaats: INLEVEREN: UITERLIJK VÓÓR 6 FEBRUARI 
Telefoon: 

De prijsuitre iking is op carnavalszondag 14-02-10 s' avonds, voorafgaand aan de prijsuitre iking van de grote optocht. 

De 1• prijs is een irischeque t.w.v.€ 50.00; De 2° prijs is een irischeque t.w.v.€ 25.00; De 3° prijs is een irischeque t.w.v.€ 20.00 
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nen? Dat is een leuk verhaal; met 
enkele vrienden sprak ik af om 
een week na de Carnaval nog
maals verkleed uit te gaan, maar 
dan in een echt chique kostuum! 
In de kroegen van Valkenswaard, 
waar we voor het eerst kwamen, 
leidde dat tot de heel grappige 
situaties. Wilma was daar ook, op 
bezoek bij een vakantievriendin 
met wie ze samen op een camp
ing in Friesland gewerkt had. 
Ze viel 'vûr die mens in dà schön 

.... ,,. 

pak', hij noemde haar 'm'n du 
ske .. .' 

We gingen in augustus 1983 a
menwonen in Vlier-Zuid, Frede ik 
Hopkinshof. In 1986 verhuisde 
we naar onze huidige woning an 
de Trimpertstraat. We trouwde 
in 1988 en kregen drie kindere . 
Tom in 1990, Guus in 1992 en 
in 1994 Suzanne. Ze gingen al e 
drie naar de Gerardusschool i 
de Walsberg. Tom ging daarn 
naar het Willibrord gymnasium 
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n studeert nu Elektrotechniek 
ijn grote hobby) op de TU in 

Eindhoven. Zijn 2de thuis is 
jongerensociëteit Walhalla waar 
hij ook bestuurslid is. Verde(kuurt 
hij zich uit bij de slagwerkgroep 
van de KHD. Guus ging via Jan 
van Brabant naar de opleiding 
Marketing en Communicatie bij 
ROC Eindhoven. Hij loopt stage 
bij Bemeko in Deurne en heeft het 
in zijn vrije tijd druk met fitness 
en het 'bijhouden van alle sociale 
contacten'. Suzanne zit in de 

4e klas VWO van het Peelland 
College. In haar vrije tijd gaat ze 
o.a. met vriendinnen fitnessen en 
dansen bij Dansschool Manders. 
En ons 'heuntje' heet Foxy! 

De kinderen werden all~ ~ drie 
geboren in het Elkerliek zieken
huis in Helmond. Toen ik Tom ging 
aangeven in het Gemeentehuis 
van Helmond vroeg ik de ambte
naar (vergeefs) om smartengeld 
omdat mijn zoon de last van zijn 
geboorteplaats heel zijn leven zou 

oeten drag . :"U be 
ij ouders, met drie H ders 

in huis, steeds minder te zeggen 
hebben (Hawt oewwe smoewl!!). 
Maar serieus: ik kan enorm ge
nieten van het echte Helmonds. 
Deurnes en Brabants natuurlijk 
ook, maar Helmonds". Ik ben dan 
ook, samen met ons Wies, een 
trouw deelnemer aan het jaarlijkse 
'Haw 't Hellemons' diktee en werd 
daar zelf 'n keer tweede! 

• • . J 
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loodzware tijd overigens, jaren 
lang 40· uur werken en 3 avon en 
naar school... 

en Deurne, tot ik een vaste baan 
kreeg als leraar Metaalbewerken 
en Lastechniek op de LTS in 
Gemert. 's Avonds ging ik naar 

. , 
meetellen! Fantastisch ook om te Walsbergs Bon( Zre werkt op de 
ervaren hoe leerbedrijven onze financiële administratie en aa·n de 
jeugd in deze moeilijke crisistijd receptie van Vescom Deurne. 
toch een plek bieden. Ik doe (en deed) allerlei leuke 
Naast ons dagelijkse werk en . dingen in mijn leefomgeving. 

Na de lagere school ging ik naar 
de LTS (nu VMBO Dr. Hub van 
Doornecollege) en leerde voor 
metaalbewerker. Vreemd was dat, 
ik wilde eigenlijk naar de bloe
menschool in Eindhoven maar dat 
was volgens ons moeder 'veel te 
wijt vur ons Jozzefke!'. Bloemen, 
dat was (en is) mijn hobby , net 
als techniek overigens. Dus met 
die schoolkeuze kwam het toch 
wel goed. Ik ging naar de LTS in 
Helmond om voor automonteur 

Intussen trok het avontuur. Ve 
van mijn moeder's broers en zrs

sen waren in de 50er jaren nal 
Canada.geëmigreerd. De een a 
de ander kwam op bezoek en 
vertelde de meest fantastisch 
verhalen. Ik besloot om na mij 
lerarenopleiding voor 1 jaar na r 
Canada te gaan als deelneme~ 
in een uitwisselingsprogramm . 
Doel: werken (in mijn vakgebie ), 
wonen en leven zoals de Can 
dezen . Ik had de tijd van mijn 
leven, reisde vervolgens ook n g 
door heel Canada en de Veren -
gde Staten. 

de avondschool in Eindhoven 
waar ik de bevoegdheid voor de 
MTS behaalde. In 1986 stapte 

gezin beleven we beiden veel · " Zat jarenlang in de Walsbergse 
plezier aan allerlei bezigheden bu-1- Dorpsraad, voetbalde bij Liessel, ~ 

te leren. Toen ik daarmee klaar 
was zei onze Frans, die bij garage 
van de Vorst Datjes repareerde: 
' jonge gao toch weiter leiere! 
Wèrreke kaandege aaltijd nog!' 
(hendig zegge ... ). Ik koos voor 
de MTS Werktuigbouwkunde in 
Helmond. Ik kreeg de smaak te 
pakken en plakte er maar meteen 
de lerarenopleiding aanvast. Een 

Weer thuis ging ik als invaller 
werken op de LTS in Someren 

ik over naar de MTS, inmiddels 
ROC Eindhoven. Daar heb ik me 
tussentijds nog omgeschoold 
tot docent aan de school voor 
Autobranche en Mobiliteit. Ik geef 
les in autoschadeherstel, begeleid 
de leerling in de leerbedrijven en 
ben coördinator internationaliser
ing. Een prachtbaan! Het geeft 
me telkens weer een enorme kick 
om te ervaren wat je als school 
kunt bereiken in goede harmonie 
met het leerbedrijf en het thuis
front. Hoe je jongeren helemaal 
ziet opbloeien als ze eenmaal hun 
draai vinden en merken dat ze 

itenshuis. Tuinieren bijvoorbeeld! SV Deurné en in de Walsberg, 
Ook zijn we allebei nogal gemak- ben EHBO-er bij de vereniging 
kelijk ergens enthousiast voor te in Deurne, trek de Werkgroep 
maken" . Gerarduskerk en ijsclub 't Wak, 
Wilma is van huis uit onderwi-j _ coördineer de jaarlijkse collecte 
jzeres en gaf als vrijwilligster een van de Nierstichting, sta op de 
aantal jaren les aan de school lijst bij politieke partij DOE en zat 
voor volwassenen. Verder was ze in de redactie van wijkblad Onder 
voorzitter van de ouderraad van Ons. Rond de carnaval ben ik bij 
de Gerardusschool, zat ook in de van alles en nog wat betrokken. 
ouderraad van Jan van Brabant (oa acties van de PR CIE samen 
en werkt nu als vrijwilliger bij cul- met mijn maatje Theo Goossens, 
tuurcentrum Martien van Doorne. bonte avonden, Boerenbruiloft, 
Ook is ze al jaren wijkhoofd. Met teveel om op te noemen!) Ook 
haar vriendinnen doet ze alweer was ik vele jaren presentator van 
voor de derde keer mee aan het Walsbergse jeugdbal. 
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Veel mensen zullen mij kennen 
van de Carnavalsoptocht. Daar 
loop ik al sinds jaar en dag in 
mee. Ik vind ik het nog altijd het 
hoogtepunt van de Carnaval. 
Het begon als klein mènneke in 
Liessel waar ik als kaboutertje op 
een wagen onder de paddenstoel 
moest zitten. Zelden heb ik het 
zó koud gehad! Toch hield ik er 

warme gevoelens aan over (ik 
plaste 3x in mijn broek). De m 
iste, niet te overtreffen creatie, 
was die van 'de Zon' in 1992. a
men met mijn familie bouwde we 
nauwkeurig het zeer herkenba e 
tafereel van de inmiddels verd WV' 
wenen damesmodezaak 'De Z n' 
op de markt na. iedereen, zelf 
mensen die al jaren uit Deurne 

weg waren, herkenden het beeld 
van mannen die dagelijks voor die 
winkel stonden. Nieuwsgierig, tot 
het irritante toe, gaapten ze ieder
een na. Precies zo deden wij, met 
de spreuk 'Is er nog nieuws onder 
de zon?' Mede door het perfecte 
tafereel en toneelspel behaalden 
we, tot groot ongenoegen van an
dere deelnemers met veel grotere 

en mooiere praalwagens, met 
onze simpele wagen de 1 ste prijs 
in de categorie Grote Wagens. 
Ik geloof dat ik inmiddels, indivi
dueel of samen met anderen, wel 
zo ongeveer in elke rubriek heb 
meegedaan. De lol die ik heb om 
een situatie scherp, komisch en 
snel herkenbaar uit te beelden, 
daar g~at het volgens mij om. 

Natuurlijk weet ik ook dat, dat niet 
altijd meevalt! 
Ideeën heb ik overigens genoeg, 
dus klop gerust aan als je er niet 
uitkomt. "Als je maar meedoet, 
want dat zouden wij echt heel erg 
leuk vinden; jullie allemaal zien 
meelopen in een grote, vrolijke, 
goed verzorgde bonte stoet op de 
zondagmiddag! 
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Ja, dör stoa ik dan, prins Jos d'n 
uurste! Oit de Wasberg! 
Wie ha dè ooit gedaacht? Ikke in 
ieder geval nie. 't Kan vlug goan ... 
Nog mer kwèluk tweie joar gelije 
waare wai 't Boerebruidspaar 
Nölleke en Mie, en naw ditte! 
Naw moet ik irluk zegge, dè 
böwere is vandaog den dag ók 
nie mir wà 't waor. 't lrste joar 
mislukte d'n hillen èrpeloogst, de 
wekflesse ginge gleik oope, we 
kwaome kwèluk de winter dûr! 
De helft van de henne ging ók 
nog 's kepot en toen hän we d'r 
nog mèr tweie over! 
Naw moet ik wel zegge dè dè wel 
tweie hil goei waare. " Elleken dag 
'n ei, zon-en fistdagen, elleken 
dag." En dan moette weete, dè 

hoefde die bisjes hillemol nie an 
ons Mie, mèr dè deen ze toch! 
Toe wai daor op nun dag op 't 
land lage te klèwete kwaom r
win Boerkams bij ons èrpel ha Ie 
en hai vroeg mee-impessant o ik 
gin prins wilde worre. 
Naw, dè wis ik zo krèk nog nie 
'Oech toch!', zi Ons Mie, ze vo 
't mêr aorig. Naw hi toevall ig 
prins Willem Alexander bai on 
aachter op 't land de jaacht, d s 
die heb ik d'r mèr's unne keier p 
ängesprooke. Ik zi ; hoe is dè ai
luk urn Prins te zain? Dès nie o 
moeilijk, zi Willem. 'n Schön pák, 
zittie, en dan bèndege al unndn 
hillen heier! En ge moet net dö 
of ge èrreges veul verstand va 
het, zoas ikke van wàtter. Naw 

verstand van wàtter heb ik ók 
wel, as ge wit hoe wai ieder joar 
mi wàtter ligge te klèwete urn die 
ijsbaon van 't Wak än te legge". 
We hebben 't al ók 's geprèbeerd 
mi deun wàtter oit de Vlier! Max
ima waor d'r ók bai. Die zi tiggen 
ons Mie dè ze vórt iederen dag 'n 
nei klidje àn moes as ze Prinses 
wier. Mèr, zi ons Mie, ik heb d'r 
mèr tweie! Gif niks zi Maxima, 't 
wort allemöl betalt. 
En gè moet ieder joar unne 
keier op de foto mi de kientjes, 
zi Maxima, urn de zjoernaliste te 
vriend te haawe. 
Anders rakte ge ze nie mèr 
kwijt!En ieder jaor op Prinsjes
dag unnen optocht mi de Gauwe 
Koets. Dè lijkt wel 'n bietje op de 

carnavalsoptocht , alleien giggut 
d'r allemoal wa deftiger an toe; d'r 
doen gin skihutte an mee". 
Willem Alexander hà ók nog iets 
over 'n vèkansiehoiske in Mo
zambique en hoe ge 't beste oew 
cente op 'n boitelands buukske 
kaant zette, net as prinses Chris
tina, mèr de moe'k nog 's goe 
naovraoge. En kiek naw 's hoe 
gruts ik ben! Ons Mie zi al dè ik 'n 
echte grutsklep ben! Unnen echte 
mèènbol mi dè neij pak en dieje 
stèèk! Ja, en wà de toekomst 
brengge zal de waachte we mèr 
af ; 't zö mowie zain as ik ók nog 
ooit 's Kunning zö kanne wórre". 
'k denk dè ik mèr 's bij de Schut 
gao praote nö de Vastenaovend, 
dör schaindege vanààjges Kun-

ning te wórre" .Vurloupig zijne 
wai in ieder geval hil content, 
Ons Mie zeker, want vundaog, op 
hurre verjaordag, krie ze ne Prins 
kadoo en wordt ze zèluf Prinses 
Wilma! 
Tot slot nog eien probleem wor ik 
mi zit. Veronderstel naw 's dè 't mi 
de Vastenaovend hil hard vriejst. 
Kies ik dan vur de Peelstrekels of 
vur de jeugd van ijsclub 't Wak? 
Dè zal d'r mèr hillemöl an ligge 
hoe streng de VORST is ... 

't Kan vrieze, 't kan dooie, mer 
dizze Carnaval wordt nun hille 
mooie! 
Pm~EN 

Pm~-
'T GIET OANI 
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een uitgave van-CS De Peelstrekels li>eurne. 

Bestuur en Raad van 11 van De Peelstreke~s, per rij, van links naar rechts en bovenaan beginnend ... 

1. Erwin Boerenkamps, voorzitter; Martien Thijssen, secretaris; Wilco van Moorsel, vorst; Ruud Wouters, adjudant; 

Piet Adriaans Rv11 2. Twan Kroezen, Rv11; Nol van Heugten, ass. adjudant; Klaas Vogel, Rv11; 

Peter Kempen, Rv11; Frans van den Broek, best. optocht & materialen 3. Noud Verbaarschot, Rv11; 

• 

Petro Leijsten, best. Jeugdzaken; Fabian Tinga, Rv11; Frank Trienekens, best. amusement; Maarten Munsters, Rv11 • 

4. Frans Strijbosch, Rv11; Lex Döpping, Rv11; Theo Linders, Rv11; Bart van de Burgt, Rv11 
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Prins Jos I 
Peelstrekels Deurne 

DEURNE - Zaterdágavond 14 november 
is ]os van Nunen (55) in dans- en feest
centrum Manders in Deurne onthuld als 
nieuwe (52ste) prins van De 
Pee/strekels. Voor de onthulling, om 11 
over 11, had het publiek al van een 
goe4 gevuld programma kunnen genie
ten. Zo presenteerden de dansmariet
jes bun nieuwe dans, was er de eerste 
editie van bet liedjesfestival 

Peelstrekelala en werden de dan f> -
sparen van de vierde editie van 
Dancing With The Stars gepresen-
teerd. Natuurlijk werd ook .afscheid 
genomen van de prins van vorigjaar, 
Marc I en zijn prinses Ellen en droeg 
oud-voorzitter Twan van Doorne de 
voorzittershamer van De Pee/strekels 
over aan Erwin Boerenkamp~. Ruud 
Wouters werd geïnstalleerd als adju-
dant, hij volgt Petro Leijsten op die in 
het bestuur de post jeugdzaken gaat 
bezetten. ]vB Meat Insiders, bet in 
Helmond gevestigde bedrijf van job van 
Baars, is komend carnavalsjaar hoofd
sponsor van De Pee/strekels. 

De nieuwe Peelstrekelprins is 55 jaar, hij is 
getrouwd met Wilma Blokland en samen heb
ben ze drie kinderen: Tom (19), Guus (17) en 
Suzanne (15). Jos is de achtste telg uit een 
gezin van tien kinderen en geboren in Liessel, 
waar h~j .tot zijn 11de Jaar woonde tot het gezin 
naa,r de Walsberg verhuisde. Daar woont Jos 
nog steeds en is hij zeer actief in en voor de 
Walsbergse gemeenschap. Hij was jarenlang lid 
van de dorpsraad, is de grote voorganger van 
de Werkgroep Gerarduskerk en ijsclub 't Wak. 
Hij coördineert de jaarlijkse collecte van de 
Nierstichting, is politiek actief bij DOE, lid van 
de EHBO-vereniging in Deurne en, natuurlijk, 
een echt carnavalsmens. Zo was hij o.a. 

met Wilma het boerenbruidspaar in 

De lijfspreuk waarmee prins ]os I het 
Deurnese carnaval aanvoert is: 't Kan 
vrieze, 't kan dooie, mer dizze Carnaval 

wordt nun hille mooie! Pee/strekels en 
Peelstrekelinnekes, 't giet oan! 

5 
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NEKKLACHTEN? 
TEST tHUIS GRATIS UW HOOFDKUSSEN! 

Vraag naar de voorwaarden 

Van de . Mortel 
,,. 

.~ BEDDEN 

GORDIJNEN 
;1_.,,, TAPIJT 

Stationsstraat 14 Deurne~ www.vdmortelnl 

Coopmans Lutters 1 Bouw 

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

Molenstraat 11 0493-318177 

Met de carnaval 

''Cafe in den Sleutel" 

Samen met Harrie - Hannie & Carel van Hoof 

De leverancier van al uw 
diepvries-producten aan huis 

Café - Darts - Biljart 

Vlierdenseweg 26 
5753 AD DEURNE 

0493-315653 
P. Gabrielstraat 9 - Deurne 

Tel. 0493 - 31 62 82 

Vur een lekker pintje moette ge naor 't Pandje 

AUTO-&TRUCKSCHADE 

UNSTERS 
www.autoschademunsters.nl 

. . .. 

Tel. 0493 311063 • Deurne 

WW~ bakkeri.ivedder.nl 

De Echk Bakker 

.Deurne-l;iéssel-Bakel-Gemert-Helmond 

']3eJasti111Jaávies6ureau 'I~e11s 

wenst 'l1 een fijne canuwq/ 

Post6us347 
575o Ml fDeume 

'léfnr. 0493 -3W62, 
~. 0493-315857 

Dé Sleutel veor 
gezelligheid en sfeer. 

Vrijdag: Kommer & Kwijl 
Maandag: Rooi Hoedjes Fist 

• 

• 
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De ·Nieuwe Voorzitter: Erw 
I 

Boerenkamps 

Peelstrekels en 
Peelstrekelinnekes, 

Afgelopen camavalsjaar was 
eell jaar met i-ele r-eranderin
gen en afscheid r a11 mensen 
voor =uu·el u, als voor ~e s De 
Pee/strekels" als canult'alsvier
ders. als u-el voor mij persoon
lijk. 

de 
en 

\an 

een gastheer veranderden d 
weer in een :..i il, na dri 
van org:..iniseren en hard 
k nJen "iJ al Peelstrekel 
meer als gezamenlijke club 
genieten van het carnaval. 

Uiteraard was het aftasten oor 
alle partijen, mede gezien h~ feit 
dat het CCD haar vuurdoop pas 
net voor carnaval had geh~ , De 
plussen en minnen werdefl ver
geleken door u, de artiestefl1 car
navalsstichting De Peelst kels 
en alle vrijwilligers en me er
kers, maar conclusie was cl!l het 
carnaval feest weer was ge l' agd 
en alleen nog maar beter W§ 

kan! 

Twan ons 
door zï 
Keienland . 
zijn voorzit · p Twan: 
maals supu bedankt :vtaar 

het afscheid van mensen binnen 
onze club: Mies Martens, Jos v/d 
Heijden en Marius van Deursen, 
mogen niet onvernoemd blijven. 

Prins Marc I & Prinses Ellen 
Daarnaast was daar het gebruike
lijke jaarlijkse afscheid van de 
Prins: met Prins Marc I en (een 
echt geklede) Prinses Ellen haal
den we een super enthousiast 
prinsenpaar binnen (met daarbij 
honderden SJVV-supporters bij 
de receptie) en met Jeugdprins 
Stijn en Jeugdprinses Roos bouw
den we het jeugdcarnaval verder 
uit. Het was weer een fantasti
sche happening. 

Bert van den Broek 
Ik wil even specifiek stilstaan bij 
Bert van den Broek: Bert was 
prins in 1978 en was in vele hoe
danigheden binnen de club tot 
het laatst actief. Hij heeft de strijd 
tegen de slopende. ziekte lang 
volgehouden, maar uiteindelijk 
toch moeten capituleren. We 
verliezen in Bert een zeer 
gewaardeerde Peelstrekel. 
Ook het plotselinge overlijden, 

Bij de ovemandiging van de kranl - u in de g legenheid gesteld loten te kopen. 
Deze kOSten € 0,50 per - en het ..-.tal loten d ver1tocht kan worden bedraagt 12.500. De trekking 
vlndl plaats direct na d e ~ van de opt t In WORSTZICHT op optoctrtzondag. We hopen 
dat u als Peelstrekel onze sbchllnll steunen. IJ wensen iedereen geluk toe bij de trekking en dan-
ken u tJoi voorbaat voor uw ~ 

De prijzen: 

LCD-televisie t.w.v. cso:.i.-

Digitale fotoc.noq €225. • 

Spellen ~ 50,-

t.b.v. DE PEEL.STREKELS DE E 1leiddng ~ag na de op!Oeht WORSTZIC 
Prijs - lot Ell.50 Goedgekeurd bÏI -.rt van B. & W . ._, Deurne. 

2x Dinef1>on lw.v. € 75,-

6x Bioscoopbon t.w.v. € 15,-

R TWAN VAN DOORNE 
Ieder jaar leg je de lat /Jager. verwacht je meer publiek. betere ctiviteiten, een beter op je activiteiten 
aj~e·temde locatie, maar bovenal een 11og meer tot de 1-erbeeld ng sprekende prins en prinses. Nou de 
r eru acbtingen u·anm booggespannen! 

Met Priru; !are 1 en Prinses Ellen 
hebben we een geweldig ver
beeldingsni\ eau gehaald: overal 
stonden de mensen rijen dik te 
'\\'achten en te juichen. Eens te 
met:r bie k dat carnaval een niet 
weg cc denken activiteit is in ons 
Brabant: ' land Prins Marc en 
Prin Ellen geweldig bedankt 
voor jullie inzet en enthousiasme. 
Dankzi1 de cluk poppetjes van 
Ellen i het voor iedereen een 
gelukkig jaar geworden! 

Cultuurcentrum Martien van 
Doorne 
Ook de niem' e locatie. cultuur
centrum • larucn van Doorne, 
was voor on al Pcelstrekels een 
behoorlijke tap in de ' >ede rich
ting. We krL-gen \\eer meer tijd 
voor de Ofh>allÎ:i ue van activitei
ten r< 1 >m carna,·al en hoefden 
ons g ·n z en meer te maken 
om de accommodatie. Omdat we 
gebruik konden maken van het 
Cultuurcentrum vóór de officiële 
opening, hadden we de primeur 
en konden we alles uittesten. De 

ervaren worden. zoda men r 
goed c >p zou kunnen antlcipt: en 
na de < 1pening. Komende ca 1-

val kunnen we gebruik g an 
maken 'an hel geleerde en og 
beter voor de dag komen tijd ns 
onze activiteiten. 

Hoofdsponsor CarmoV' 
Een woord van dank is 
zeker ook op zijn plaats v ör 
onze hoofdspon r ,·an het a e
lopen jaar: Carmovement uit 
Helmond Frank, jullie hebbe je 
van je re Ie kant )aten zien en 
goed gehruik gem.aak1: van de 
mogelijkheden die ·e je ls 
sponsor hebben geboden: de 
deelname aan de opt< x:ht 
fantastisch. 

Afscheid 
Voor carna' al 
meer op de hoogte van de o 
nisatie rondom de activitei 
Want 2009 was voor mij de l 
ste carnaval als voorzitter van 
Peelstrekels. Ik heb 8 jaar 

plezi r de kar getrokken, maar 
geef nu ik graag de voorzittersha
mer door aan Erwin 
Bocrc:nkamp. die met net zoveel 
inzet al ik de Peelstrekelkar zal 
gaan trekken. Het was voor mij 
een fantastische tijd. Ik heb alles 
meegemaakt: eerst zelf prins 
geweest, toen als voorzitter mee
gehol n aan de loop van de 
Vierspan. daarna drie tropenjaren 
in ons trikkeldome aan de 
Albert hweitze traat en vervol
gens de nieuwe locatie:ons CCD 
MvD. 

Bedankt 
Ik wil iedereen di op ·at voor 
manier dan ook . zich ingezet 
heeft voor de Peels kels bedan
ken ,·oor zijn of haar bijdrage, 
maar ik wil ook iedere 
Peelstrekel oproepen zich te blij
ven aansluiten bij deze mooie 
club enthousiastelingen. 
• 'atuurlijk ben ik niet verloren 
voor de Peelstrekels, ik blijf lid 
,·an de prinsengarde, lid van de 
club van 100 en zal me als het 
enig zins kan. in blijven zetten 
voo activiteiten als Klotgemul, 
Peelstrekelala enz. 

Speciaal woord van Dank 
Een pedaal woord van dank is 
natuurlijk nog op zijn plaats voor 
Marius en Christine die 11 jaar 
lang het hoffotograafschap op 
zich hebben genomen. Ze heb
ben heel veel foto's gemaakt, 
vaak tot in de kleine uurtjes. 
Maar ook voor Jos en Karin en 
hun kinderen , ook zij zijn vele 
uren paraat geweest om het amu-

vorig jaar, van Frank van de Ven 
(vorst en oud-prins van de 
Heikneuters) heeft veel indruk 
gemaakt: ik ben blij dat hij zich 
nog heeft mogen laten gelden op 
de Markt tijdens het sleutelafha
len in 2009 en, met name, op de 
receptie van Prins Marc 1. 

Nieuwe gezichten 
atuurlijk is het nieuwe carna

valsjaar weer begonnen en zijn er 
de nodige nieuwe gezichten: 
Prins Jos I en Prinses Wilma en 
de prinsenkinderen, Guus, Tom 
en Suzanne hebben er ontzettend 
veel zin in om 2010 tot een 
geweldige carnaval te maken. En 
wij doen graag met ze mee ! 
Onze nieuwe hoffotografe Roos 
Knijnenburg zal alles vastleggen, 
zodat we allen nog lang kunnen 
nagenieten. Jvb Meat Insiders, in 
de persoon van Job van Baars, is 
onze nieuwe hoofdsponsor 
waardoor wij een mooie carnaval 
2010 neer kunnen zetten. 

Positief 
Een carnavalsfeest is een feest 
om positief naar eenieder in te 
stappen. Ik wil u dan ook vragen 
vooral te genieten en daar waar u 
zich onverhoopt stoort aan zaken 
deze te melden zodat we voor 
een nog beter carnavalsfeest 
kunnen zorgen. 

·i : J.; 
.f) ~\ : 

Veel plezier en alaaf ! 
Erwin Boerenkamps 
Voorzitter CS De Peestrekels 

~ 

Sleutel afhalén 
Ook komend carnaval start of~ td aan de prinsen zal ook een 
.ficreel met het afhalen van de leute! aan de jeugdprinsen 
sleutel op het gemeente huis. ~ · worden uitgereikt. Alle prin
ledere carnavalsclub, verteg- ~- en zullen de hele ceremonie 
enwoordigd door een prins al te bewonderen zijn vanaf de 
of niet met prinses, krijgt door Markt. Als slot van de happen-
Burgemeester Daandels een ing zal door Bloast urn op het 
sleutel overhandigd van het alom bekende Graaf Walder-
betreffende carnavalsrijk. Hij zee vertolkt worden, ofte wel 
krijgt dan de tl)delijke heer- zij de glorie. 
schappij over ::ijn prinsdom. Vervolgens gaat het hele 

Dat moment is de tart van 
carnaval 2010. atuurliJk kan 
dat niet zonder getuigen. · als 
publiek bent welkom op de 
Markt, vanaf 14.00 uur a
tuurlijk blijft u ook nid met 
lege handen, want er wordt 
rondgegaan met partje van de 
prinsencake die aangesneden 
wordt, warme chocomel en 
peelneutjes. Zodat we met z·n 
allen een toast uitkunnen bren-
gen op het nieuwe cama\ al. 
. atuurlijk wordt het gt:hed 
muzikaal omlijst door de 
diverse hofkapellen. Tegdijk 
met het uitreiken van de leu-

gezel chap naar het Cultuur
centrum Martien van Doome 
om daar met de burgemeester 
met grote pullen prinsen-
bier te toasten op het nieuwe 
carnaval. Daar zullen ook de 
Vetlirre Medallies door de 
burgemeester namens de ge
meente uitgereikt aan mensen 1 

die door de eigen vereniging 
voorgedragen zijn wegens 
bijzondere verdiensten die te 
maken hebben met carnaval. 
Na al deze plichtplegingen 
is het tijd voor een gezellig 

samenzijn. 

Komt allen! 

sement in goede banen te leiden. 

Tot slot wil ik · iedereen een 
geweldige carnaval 2010 toewen
sen en, bij voorbaat, iedereen 
bedanken die zijn steentje bij
draagt aan het slagen van dit 
prachtige feest. Ik nodig u 

wederom allemaal uit voor onze 
activiteiten waar dan ook in 
Deurne, zodat we carnaval een 
brui end feest kunnen laten blij
ven met jullie als welkome gast. 

Alaaf, Twan van Doorne, Oud
Voorzitter Peelstrekels 

7 
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Sig raphi 

_,, Belettering - Gevel reclame 

Full-colour prints - Freesletters 

·Lichtbakken - Lichtletters 

"· 

. Vlaggen - Banieren - Bouwborden 

Jan Tooropstraat 6, 5753 DK, Deume. 

Leembaan 1-3 
5753 CW Deurne 
Tel: 0493-317777 
Fax: 0493-320504 
www.dewitbv.nl 
info@dewitbv.nl 

·- Al meer dan 30 jaar een 
"begrip" aan de Leembaan 

in Deurne! 

nterieurprojecten 

Iele mans 
Voeu· en restauratiewerken 

Hofstede 6 
Deurne"" 

Voor fietsplezier, kwaliteit & service! "'". 

8 

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. 

Janl'ander 
Z-waan 
woerJsdag. donderdag en 

vrijdag van 9.00· 12 .00 uur 
an van 13.30· 18.00 uur . 

. :Z aterdag van 10.00-14.00 uur 
Brabantstraat 1 Deur1111t 

Telefoon 0493 ~ 31.5183 

www.lüst-VRnderzWRRlf,.lfl 

'!IArte 
Geniet van Arte 

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

allemoal! 

Arte di Gra nito BV 
Maisdijk4 

5704 RM - Helmond 
T 0492 -580 500 
F 0492 - 580 505 

· E info@artedigranito.nl 
1 www.artedigranito.nl 

De scooterzáaK va eurne wenst u een prettige carnaval. 
Carnavalsaanbieding: " 
Bij aankoop van een scooter krijgt u tegen inlevering van deze 
advertentie€ 150,- korting op kleding of op de afleveringskosten 

UI EL 
motor en 

'- De' motorzaak van Deurne wenst u een prettige carnaval. 
Langstraat 130b 5754 PB Deurne. Tel. 0493-319440 

/ info@quispelmotoren.nl www.quispelmotoren.nl 

Complete woningstoffering 

Spoorlaan 5 Deurne 

www.woninginrichterdepeel.nl 

• 

• 
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PEELSTREKELS UIT 
DAK MÉT EEN ~M~J ~~ 1 

Camaval 2009, bet eerste jaar 
voor mij als Vorst om carnaval 
te vieren met een echt dak boven 
m'n hoofd. Na 2 jaar onder een 
tentzeil te hebben gebivakkeerd, 
u·as dit weer een nieuu·e erva
ring. föor iedereen u·as bet span
nend. zowel voor canzavalvie
rerui Deurne als l'OOr c.s. De 
Pee/strekels om in onze nieuwe 
residentie "Worstzicbt" (onder de 
notabelen van de gemeente 
Deume beter bekend als 
Cultuurcentrum Martien van 
Doorne) een nieuwe periode na 
3 jaar Strikkeldome in te gaan. 

Carnaval 2009 was weer een jaar 
om nier te vergeten. Hee begon 
allemaal met een Prin onthulling 
op 1 '> november, die roe diep in 
de ochtend duurde. Dit was ook 
wel een beetje aan onszelf te wij
ten. . cL· ·e het nodig 'unden 
een Pnlb te ragen die die dag 
iarig \\ a ·. We hebben hem 's 
avonds kunnen weglokken van 
zijn eigen ,·erjaardagsfeest, met 
de hut vol volk (inclusief DJ). 
Aangezien die echter niet de eer
ste keer w~ · Ll d vrienden van 
Prins Marc 1 en Prin Fllen wer
den beroofd ' n een f; tje, wer-
len we min ( meer dwon

..(en" om het fee 5t bij h ·n na de 
>nthulling voort te zetten. 

>mmigen onder fb hehben het 
ig licht zien worden. 

Enthousiast prinsenpaar 
- 1ebben allenla 1 

•en van 
een paar 

rnn meniget::n zet -wie zijn 
ie ken ik ni maar Prins 
en Prinses Ell ~ :zullen door 

ClfTl alvierend Dt.:urne niet snel 
e een worden. De hand met 

De Heikneuters i b1J7onder ver-
·c. met name r de verei;ll-

. ·~ctiviteiten die Prins Marc in 
it stukje Dt::um · ontplooid 

:cft). 

iJVV 
1i -rugkijkend op !Ie activiteiten 

e we hebben · d, mogen we 
·llen dat die alle weer succes
>! waren. EL"n lotgemul van 

1jzonder hoog ni,·eau, verras
·nde artie t n >p de Gala

jzonder drukke 
r ~e ptie die ntisch uitliep 
met dank aan zon 00-500 leden 

an SJVV. Ook · Dancing with 
the Stars. en zelfs het 
llckepukkebal de zaal te 
klein. Waar "' heel 11 mee zijn, 
· dat veel mensen de weg naar 

het Cultuurc ·m.rum hebben 
met ons 
van te 

Raad van Elf Wlgd>t dd 
1 n was ook. :amaval 

konden vieren met een uit-
gebreide Raad van Elf 
(plus 4 !). Voor de rekenwo 
onder ons, dus een raa van 
maar liefst 15. Allemaal en ou
siaste mensen die samen me hun 
partners hun weg binnen d club 
hebben gevonden. Dit wil niet 
zeggen dat we geen enthou iaste 
mensen meer kunnen geb iken, 
deze zijn altijd welkom. Mo ht je 
interesse hebben, spreek m dan 
even aan. 

Wijzigingen 
Kijkend naar het nieuwe 
valsjaar i het on toch eer 
gelukt een nieuw Prin enp ar te 
vinden. Ik en met name hen 
veel plezier toe deze carnav 1, en 
dat ze zich vooral moeten aten 
verrassen. Een carnaval. die voor 
mij anders zal zijn dan de e rde
re jaren, omdat we een wiss üng 
van de \vacht hebben van nze 
Adjudant. Een fun tie die vele 
jaren door Petro Leij te is 
bekleed en nu wordt over eno
men door Ruud Wouters. Pe o is 
bestuurslid jeugdzaken ge or
den. Langs deze weg wil ik etro 
hartelijk danken voor de inte sie
ve maar fijne samenwerkin 
wil ik Ruud feliciteren met 
nieuwe uitdaging. 

Aangezien in deze tijden van 
recessie ook de drukko ten oor 
deze cama\'al krant nier te oog 
mogen oplopen, lijkt het me ver
standiger nu te :-;toppen. Res mij 
nog alle Peelstrekels 
Peelstn:kelinneke (en an 
die deze krant langs an ere 
wegen hebben weten te be ach
tigen zowel legaal als ille aal) 
een fantastische carnaval 010 
toe te wensen. 

Wilco van . toor..el 
Vorst es De Peel trekels 

·1990 Peter van Oosterhout 
1991 Dirk er <t 2006) 
.i992 Theo Lokin 
1993 Leny KuiJJ>efS 
J994 Martien van den B k . 
1995 Gerard Geurts 
1996 Hans Keeren 
1997 Fons ullings <t 2000) 
1998 Toon Manders 
1999 Fódus de Wit 

2000 Ties \Crbaarschot 
2001 Ger Achterberg Ct 200 ) 
2002 Gerard \erhappen 
2003 Piet AJden7.ee 
2004 Willem -an der Sman 
2005 Marian B 
2006 Piet 
2007 Jan an der Loo 
2008 Jacq rama 
2009 Maru 

Wifft ";~ ,,,,,. W.~'*' . -~ <Ml' =· )~ w: ~ 

, ~! ltl~E/()/APEltSl!/1$El<1'; •• 

~ 

Door G. Strikkel x· 
Voor dit verbaal wandelden we 
voor de tiende keer naar bet 
gemeentehuis van Deurne voor 
een gesprek met burgemeester 
Daandels. We spraken o.a. het 
over bet eerste Carnaval in bet 
Cultuurcentrum Martien van 
Doorne. 

Met de nodige aanloopproble
men heeft stichting De 
Peelstrekels het merendeel van 
de carnavalsactiviteiten in het 
nieuwe Cultuurcentrum kunnen 
houden. Ondanks deze proble
men zijn er activiteiten geweest 
die geweldig zijn verlopen. 
Jammer is dat er ook activiteiten 
zijn geweest, waar we wat min
der positief op terug kunnen 
blikken. Al met al toch het begin 
van een nieuwe periode en een 
nieuwe ~ntourage van de carna
valsviering in Deurne-centrum. 

Sleutelafhalen 
Zoals gebruikelijk is het afhalen 
van de Sleutel een activiteit die 
bij en in het Gemeentehuis hoort 
plaats fe vinden. Het was in 2009 
in ieder geval weer een goed ver
lopen gebeurtenis. Voor Twan 
van Doorne was het de laatste 
keer als voorzitter van De 
Peelstrekels om dit evenement 
mee te maken. Het toeval wilde 
wel dat Twan voor hem (Gerard 
Daandels), bij zijn eerste keer 

sleutelafhalen, Prins van De 
Peelstrekels was. 

Sleutelterugbrengen 
Inmiddels een leuke traditie 
geworden, is het terugbrengen 
van de sleutel. Deze activiteit op 
de zaterdag na Carnaval heeft zijn 
waarde bewezen en wordt als 
zodanig ook door alle betrokke
nen ervaren. Het geeft een extra 
dimensie aan de afgelopen carna
valsbeleving. In 2009 schonk 
Frank van de Ven, Vorst van de 
C.V. De Heikneuters, nog tijdens 
deze ceremonie namens alle 
Carnavalsverenigingen met een 
humorvolle en leuke toespraak 
aandacht aan ·het 22-jarig burge
meesterschap. Omdat Frank eind 
juni 2009 is overleden en op 1 juli 
begraven is, is het voor burgmees
ter Daandels en zijn vrouw Paula 
nu best moeilijk om weer aan car
naval te kunnen gaan denken. 

Optocht 
Naar zijn mening heeft de kwali
teitsverbetering van de optocht 
zich doorgezet. De optocht 2009 
was volgens hem van een goed 
niveau en ook van de manier van 
invullen heeft hij genoten. Hij 
hoopt dat de ingeslagen weg kan 
worden volgehouden en hoopt 
dat De .Peelstrekels daaraan strak 
de hand houden. 

Ere Hosbengel 2009 
Carnavalsdinsdag 2009 was voor 

hem een speciale dag. Door De 
Hosbengels werd hij thuis over
vallen en uitgeroepen tot Ere 
Hosbengel 2009. Zowel hij als 
Paula hebben van deze dag 
genoten en voelden zich zeer 
vereerd. 

Sociaal feest 
Hij wil en kan het niet voldoende 
benadrukken dat Carnaval vooral 
een sociaal feest moet zijn. Elke 
inwoner van Deurne moet zich 
-zonder uitzondering- in het feest 
kunnen storten. Elke inwoner 
moet dit kunnen meemaken en 
vooral meevieren. Hij hoopt op, 
en wenst alle Peelstrekelinnekes 
en Peelstrekels, een goede en 
vooral sociale Carnaval 2010. 

Alaafl 

ERE-STREKE~ 

Willie Geerts t 
Harrie Goossens t 
Hein Smeets t 
Frans van de Kerkhof t 
Gé Markhorst t 
Willy Martens 
Jan Rakels t 
Sjef Geerts 
Geerd Jansen 
Marcel van Nunen 
Leon van Osch 
Christ Manders 

seke\l\d.M°'kt\I\ 9 
Soerel-\bru.td..spo.o.r 2010 

l>oluM : 17 jo.\l\uo.rt 
Ao.\t\vo.\1\9 : 14.00 uur 

U>eArlt: ~1.11,,1Vl.IU!tf11UJM Ptl.l~t . 

Commtsste. boe.re.~brut~ 
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Vishandel Henk Bos . 06-53431703 / 033-2986494 

Voor de lekkerste Kibbeling e~ de fijnste Maatjesharing 
Donderdag 10.00 - 13.00 & Zaterdag 10.00 ~ 15.00 PLUS I Vrijdag op de Markt. Aswoensdag 10.00 - 13.00 (PLUS) 

mits 
Paul Gabriëlstraat 6a 

5753 DG DEURNE 
T. 0493-311 041 
F. 0493-31 0989 

Dielissen 
Autopoetscentrale, 30mtr. -lange autowasstraat, 

5 autowasplaatsen, stofzuigers 

Heuvelstraat 7, 5751 HM DEURNE 

service 

Voor al uw drukwerk 

Totaaloplossingen voor 
de complete inr·ichting 

van uw varkensstal 

l>EVRNE' TEL. 0493 3 

' , ,er "o" 
je proeft het pure ambacht! 

Voor al uw 'Ierse broodjes, worstenbroodjes en 
J 
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een lekkere 'llaai in huis met de carna'lal naar 
Bakker Ron! 

Wofsberg 16 ·Tel: 316700 
Milhezerweg 17 Tel: 312715 

www.bakker-ron.nl 

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

niet en kies zelf voor een erkend FOCWA schade- herstel
bedrijf. Kies voor Schonewille, in Deurne. 

-0.. Hub van Doomeweg205753 PM Deurne Tel. 0493319319 Fax 0493 322937 

Tijdens de carnaval gaan wij zelf fietsen!!! Wij wensen iedereen een te gekke carnaval 2010 
Sint-Jozefstraat 27, Deurne tel: 0493-312494 

Timmerbedrijf Claassen 

Ringgven 3 
5753 AT Deurne 
Tel. 0493-316220 
,F'a"5{. 0493-320449 

. tim in er bed rij fel aas se n@.c hello' nr 
www.timm-e.rbedrijfclaassen.nl 

PigTek Europe Deurne B.V. 

Tel. 0493 326600 

www.pigtek.eu 

Autobedrijf van Ham 

Florijn 19 
5751 PC DEURNE 

0493-312493 

1 n-verkoop-onderhoud-apk 
keuring 

WWW.VANHAMautos.NL 

J 

Kado Shop 
Van Calis 

Voor al uw leuke kadootjes 

en byouterieën 

Stationsstraat 30 - DEURNE 
Telefoon 0493-312963 

• 

• 



, . 
+ " ·~·-

,,.. 
DE PEELSTREKEL 2010, een uitgave van CS DE1 Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL - 'T Giet Oan! - Ik Haaw Van Deurze! 

. • • • * w • 

:u1rMuNtEN.PÉ :· t1~ ~· EPlfÎE · • !t : Ki:Of~~MU~ : 
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De Pee/strekels /iébbew het Cultuur Centrum .!Jelf'/"ng met e uifmuntende 17 de editie van. 't Klotgemdî iflgezegend met twe'l! uitv~kpchte atlonden op vrijdag 9n zatflf- "' 
dag. 'Carnavatsslg,e kleinkunst van artiesten ~ie er eenJange <maar pràthtig1! *gvoi!d tJv rnaak1en.jën enthousiast JJrins~npaar, gewelcl,ig g~lujd, pfimá licht en, op zater- · 
dagq,voiid, eç,,'YkSlotUf()orcf van burgemeester Dq(jnlf;els dat lonk als ~en klok " * • ~ • ' • * "' • * w * * * " * 111 * * 111 

~ ® •• i. !Il • . @ . i} • •• * * lil - " ® ft 
• $ "'® ® * • ® ••• *"' ••. ""* * *• 

Na de jongleurs van K-k:wadraat en h ~ t Peels~ellied ko pelde àan)acfuele Deurnese sitmla,ties ; w~~bij burge- sprong en*deelnç m 'àat\1 he ~ synchroonzwemmen O.pll; 
openden äe dansmqrietjes<le av:ond ~ Qe , cfebutantes van m ester D>aandefä dief zijd ~rèom "-(uitgesproken tijCÎ~ps • voor het, eerst: de Peelstrekels. Dance Sqi!ad met een 
Zwetz uit Vlier ~ en *oyertuigden ~e t prima• s::i,m ; nza~g de nieuwjaar ~ receptie van 200~ ~ n zijfi t,ookged.r,ag ~ • impgnere ~ d ~ stre~tdançe. De ex-prin$essen kregeQ, d<;, * 
en gevà e teksten, waarna het hilarisch r(')Jaas volgdè de korrel werden ~ erîome tf. " • • • * . laehers Qp 111,;!IJ. lfand• m,rt J mn te~evisieavond ? st ~ ke 
van 't Gehaper 'Over hun :yaka9tie in Sp; nje. Dànsgroep Ro engèuri en Val§e -Scfijn benagerde qe per(ectie aÎs typetj<es, prilske~ 1i. de teksten ~ en uitstekendè 7ang. De 

Î)estiny verraste"" met een volsj:nke Michael Jaekson in D rne§e ~a te l lelies Niet alleen .pngtecbni.§ch pt rfect, aaw Rfiosenp die het prog r ~rnrt\a afsloJen, hadden zich 
hun rnidgé°n. Hans "Verbaarschot

41
kreeg als vrijgezel* de m at' ook pet spel pop~ zoveel lplligs l'dap het publiek ook laten iqspirerep 'èloor.. D(>,prnes • bdrgervader ~n 

zaal plat, waaxna Des ~ Mar Kwa~ , perfecte sàruenz~g 9 Ç,O tinue«geno9t, zeker t~en prins Marc h het 'watef,' fin <1.11*braéhten<t6.taaltheater 111.et, o.a" ~en iniposante rap act. 
$ $ * " !'. u $ ~ • - • •* @ 

• # **me ~. * t" * # * * w * * * $ © " 

•' 
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ge bai meen nie zain. 
Kiek mer op onze ww 

HANS VAN NUNEN 
--ALLE SOORTEN HOUTEN VLOEREN ,._ 

SPECIALIST IN HOUTEN VLOEREN OP VLOERVERWARMING 
EN MEER DAN 400 SOORTEN LAMINAAT.... 

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.HANSVANNUNEN.NL 

STATIONSSTRAAT 106, DEURNE - 0493 - 351640 

~ oJAASSEN AUro" 
~ IJ>EURNEll"'1! ~ 

VERSCHEPING EN l)QUANE l)QCUMENTEN 
& 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. 

TRAPVELDJES DOELLOOS 
DEURNE - De gemeente Deurne stelt voor om de doelen van de trapveldjes te 
verwijderen. Het voordeel hiervan is dat het onderhoud aan de trapveldjes een 
stuk eenvoudiger en dus goedkoper wordt. Voorheen was het zo dat de doelen 
eenmaal per jaar verplaatst moesten worden, vanwege het feit dat in de doelmond 
het gras was verdwenen. "Wanneer de voetballers voortaan weer, net als vroeger, 
jassen als doelpalen gebruiken voorkom je kale plekken, doordat het doel telkens 
weer verplaatst wordt." Aldus de bedenker van dit geniale plan, een buitendien-5f; 
stmedewerker van de gemeente die onbekend wenst te blijven. 

liesselseweg 120a 
tel. 0493 - 399775 

AUT••• www.autocampingsport.com 
CAMPllGSPOR'f DEURNE BY 

Fietskleding, helmen & schoenen 
Bij aankoop van een jack een 

• thermohemd GRATIS! 
AGU Superdealer 
winterjassen.ski-kleding en al uw 
wintersport benodigdheden. 

"kiltec,trespass, icepeak. kom,en 
overtuig u van ons assortiment 

AKTIE: Ski's waxen en slijpen C 10,-
tot 1 dec~mber 

Bloemenmagazijn 

Veel carnavalsleut toegewenst 

Stationsstraat 92 
5751 HH DEURNE 

T. 0493-31 2113 
F. 0493-31 211 3 

Tuinactueel 
Coppel ans 

'%;.. het act t 1 neen rum 
Deurne H....,_.weg 118 tel:0493 - 321 1125 -..lvlnocteel.com 

Mole straat 69 • 5751 LC Deurne 
Postbus 360 • 5750 AJ Deurne 

Tel. 0493~351851 • Fax 0493-316533 

www.kantoorvandemortel.nl I info@kantoé>rvandemortel.nl 

12 .. 
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GALA 2009,-ROG EVEN AC1'TE&OM Kl~KEH 
Gala 2009. Voor de eerste k r in het Cultuurcentrum. Spannend allemaal; kunnen de artiesten de 
locatie vinden, hoe zal het lemaal verlopen enz. enz. Maar gelukkig, aan het einde van de avond 
konden we elkaar weer felic teren met een prachtige, goed verlopen avond. De planning volgens het 
draaiboek kon keurig w "f'ngehouden en ... Er zijn geen artiesten verdwaald. 

De avond werd geope ä or sten. Ook de hoofdsponsor van niet minder geslaagd. Helemaal 
GOH met het inmiddels beke de 2009 (Carmovement uit Helmond) aan het einde van het programma 
Peelstrikkellied en onze ei en werd nog even naar voren was er nog een woord van dank 
dansmarietjes, die hun b ste gehaald. Daarna was het de beurt aan Marius van Deursen die, na 
beentjes weer voortzett n. aan Urn en Urn die in onvervalst 11 jaar hoffotograaf te zijn 
Daarna was het de beurt aan ob Noord-Limburgs dialect de zaal geweest, afscheid nam en aan Jos 
Scheepers die smakelijk verh al- meekregen, gevolgd door Jan van der Heijden die afscheid 
de over zijn avonturen als Strik als Koos Dakloos die ook nam van de Amusementcom
Kloontje Kniesoor. Spoit Elluf en weer de lachers op de hand had. missie en het bestuur van De 
Berry Knapen kregen de han en Laatste artiest was Gerard Peelstrekels. 
van het publiek op elkaar. Daa na Korthout, die samen met Pieter 
werd de Strekel van het jaar nt- van der Kleij als Sax in the City 
huid; Marcel Kooien kreeg d ze het publiek in hun programma 
eretitel voor zijn bewezen di n- betrok; onverwacht, maar daarom 

Met een carnavalsgroet 
Namens de Gala-conimissie, 
Maike van Moorsel 

STRIKKEL VAN HET JAAR 
Al een aantal jaren steek ik op zaterdagavond, voordat ik naar de Gala-avond ga eenA4-tje in m'n 
tes. Op dat papiertje staat: Bedankt. Dit had ik niet verwacht ... Dit keer is het anders. Ik heb nog wat 
tijd die zaterdag en denk: laat ik eens gek doen en een iets uitgebreider dankwoord schrijven. Lollig. 
Wie weet kan het van pas komen... ~Q,l 1, 
De week voorafgaand aan de 
Gala-avond was het al een heel 
gedoe geweest met de perskaart
jes voor deze avond. Maar uitein
delijk konden er twee plaatsen 
geregeJd worden. Dus ik kan de 
avond verslaan voor het 
Eindhovens Dagblad. Of, de 
avond verslaan, het enige feit dat 
ik hoef te vermelden is de per
soon die tot Peelstrekel van het 
Jaar uitgeroepen wordt. 

Dan komt dat plechtige moment 
en draait voorzitter Twan van 
Doorne de eerste letter om, een 
Q. Ik denk nog: was achteraan 
begonnen, nu weet ik al! In de 
zaal zijn er al meer die bij die eer
ste letter al roepen dat ik het ben. 
Op zich al mooi. Goed, d'r wor
den nog wat meer letters omge
draaid en dan is het helemaal 
definitief: ik ben dus Strikkel van 
het Jaar, de 33ste, nog wel! Naar 

later blijkt. Ik noteer nog even 
snel: Strekel van het Jaar: Marcel 
Kooien (Ik dus.) Dan naar voren 
door äe middenpad, Karin achter 
mij aan, ik voel het papiertje in 
mijn zak branden. Onze dochter 
Linde (Zoon Lennaert is uit loge
ren), eerstejaars dansmarietje 
komt er ook bij staan. Maar die 
Twan van Doorne laat de micro
foon maar niet los. En i1 ben veel 
te bescheiden om 'f; op te 
eisen .. . Ik sta wat te friemelen 
met m'n papiertje, maar . daar 
blijft het bij. Gieen speech. Óm de 
opgebouwde rueuwsgierigheid te 
bevredigen staat de speech hier
naast, integraal. 

I{ 

Beste mensen, 

In de geschiedenis van De 
Pee/strekels is het nog nooit voor
gekomen dat een Strekel van het 
jaar, deze prestigieuze onder
scheiding heeft geweigerd. 

De Pee/strekels is een carnavals
club die vele tradities kent. 

Wie ben ik, nu mij deze eer te 
beurt is gevallen, om met een 
van die tradities te breken? 

Wat ik maar zeggen wil: hartstik
ke bedankt Pee/strekels voor deze 
onderscheiding die ik graag deel 
met mijn vriendin Karin, mijn 
maten van de PR 1 C/E en met trots 
zal dragen. Ik ben d'r gruts mil 

Heb dank! 

Marcel Kooien 
13 



DE PEELSTREKEL 2010, een uitgave van CS De Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL - 'T Giet Oan! - Ik Haaw Van Deurze! 

Ook Prins Jos I 
is op weg! 

J.P.M. Fastfoocl · 
Products 

FREIZElt MARKE KETTUR 

KETTLER .. ~ 1 ~ 1 

ZEKER WET·EN 
"" DAr JE 

GOED ZlT! 
Kettler Benelux B. V. 
Indumastraat 18 
5753 RJ DEURNE 
T. 0493-310345 
F. 0493-310739 
·www.kettler.be 

' . 

Oeurn~ Ttf. 0493 311 409 Mob. 06 223 988 18 

,, t' l{ I •I / i Il s Il " 11 ,, •I t \t I' , k 1 ".i: \ ( " i I tl I' 1' 1\ (' 1· k (' " \ jl Il i t Il • • I k 

Het adres voo~ Opel occasions 

Autobedrijf A. S.qijders 
. .... :--

. 'k·" 
. . 

Vlierdenseweg 203, 5756 AB VLIERDEN 0493-313064 
-!, 

. 
Walker Campingstyle B.'V. . 
Postbus 65 5750 AB DEURNE 

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

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

1A 
\4\ 

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

Kapsalon 
"Happy Hair" 
voor jong en oud 

" 

Ingrid van Bakel 
Trimpertstraat 12 

5752 AN DEURNE-WALSBERG 
Telefoon: 0493-323327 

-. 

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 

De Groot 

Tuin- en Parkmachines -
Gereedschappen 

Eigen servicewerkplaats 

Paul Gabrielstraat 141 

5753 DG DEURNE ~' 
1 

0493-312171 

Alaaaaaf! ! ! 
Tljdens Carnaval Is het heeMIJk bijkomen In een ontspannend bad. 
Al nagenietend nog even tOl'"ugdenken aan de p r ins en raad v~m elf, 
a lle uitgedoste carnavalsvlerders en lange p o to n alses. Kom langs In 
onze b adkam ershowrnom vOOf'" prlnseliJke ldeeön voor uw badkamer. 
u kunt bij o n s terecht voor deskund~ adv1es. creatiev e o ntwerpen 
en uiteraard vakk u ndige lnstallotlel 

: , ' , , de betere badka m e r 

TAXI GOTAX 
Voor al uw vervoer Gespecialiseerd 
In Koeriersdiensten ,Rolstoelvervoer 

Zakelijk vervoer en Ziekenvervoer 

Wil rijden voor alle ZORGVERZEKERAARS 

Deurne 0493-314000 Asten 0493-691602 
. Stadhoudersweg 1,5751 KE Deurne 

B "'°"- 1'-11 I< E R S 
GEREEDSCHAPPf'N bv 

VERHUUR ; ;ataW;IC•X•lfll 

Florijn 1, 5751 PC DEURNE 

• 0493-322928 
~ 0493-320098 

Rabobank: 110848241 
KvK: 17067094 

• 

• 
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Jeugdprins Stijn den Uurste 

()oi1, l;ic,iç.J \ clt bet. 
Hoi Peerstrekels , Peelstre.K:elinne-
kes en strikkelkes. 
Het was de tweede keer dat er 
een jeugdprins van Deurne geko
zen zou worden. Dit werd gedaan 
d.m.v een wedstrijd tussen groe
pen 8 v.d. verschillende basis
scholen. De Hasselbraam waar ik 
op zat deed voor de eerste keer 
mee. Iedereen van de klas die 
prins of prinses wilde worden , 
moest thuis vragen of dit wel 
mocht , want je moet wel veel 
datums vrijhouden en er met car
naval zijn natuurlijk. Ik en Roos 
waren de enige die konden en 
mochten van onze ouders , dus 
was het niet moeilijk wie de prins 
en prinses zouden worden, als we 
de wedstrijd wonnen. Om aan de 

~\~~ wedstrijd mee te doen, Moesten 
rt' we met de klas een spandoek en 

een joker maken en een liedje 
met een dansje voorbereiden. 
Vrijdag 23 januari was de wed
strijd in het cultuurcentrum. ' We 
moesten touwtrekken , een ver
kleedwedstrijd , en het ren je rot 
spel doen. Het lied , het spandoek 
en de joker werden beoordeeld 
door een jury , waar onder ande
ren Prins Marc en Prinses Ellen bij 
zaten. Het was super spannend 
toen de Prins en Prinses onthul
ling kwam , want voor mijn 
gevoel kon iedereen nog de win
naar zijn. Maar de echte winnaars 
waren wij , groep 8 van de 
Hasselbraam. Roos en ik kregen 
onze steek op en cape om en 
Prins Stijn en Prinses Roos waren 
het nieuwe jeugdprinsenpaar van 
2009! De prinsenparen van de 
andere scholen kwamen in de 

• !),raad van elf en er werd nog een 
~~ nar bekendgemaakt. De volgende 

\,P dag moesten Ik en Roos· en de 
raad van elf en onze ouders al 
naar het cultuurcentrum komen , 
waar we uitleg kregen wat er van 
ons verwacht werd en het voorlo
pige programma. Het programma 
bestond uit b.v. receptie bij ande
re carnavals verenigingen , foto's 
maken , Receptie Marc en Ellen , 
en natuurlijk niet te vergeten onze 
eigen receptie. Deze was op vrij
dag 13 februari , en het was 
superdruk , mijn familie , mijn 
klas , mijn voetbalteam , buren , 
Prins Marc en Prinses Ellen en de 
raad van elf , de dansmarietjes , 
Ome Jan met "Bloast urn op" 
kwamen een serenade brengen , 
en nog veel meer mensen voor 

t 1 6D t ~ TPt. II<: K. tL !f a 9 0/ ~ 
: met allerlei lampjes toen mochten 

Roos en de raad van elf. 
receptie was er nog een c na
valsbal . Zaterdag met ca aval 
moesten we de sleutel afhale op 
het gemeentehuis. Ik cht 
samen met Roos , Prins Mar en 
Prinses Ellen op het bordes taan 
, en de markt stond helema vol 
mensen. Vanuit het gemeent huis 
gingen we in polonaise naa het 
cultuurcentrum, daarna zijn we 
met zijn allen gaan eten bij zaal 
van de putten. 'S avonds d den 
we mee met de Heilight - p de 
in de St. Jozefparochie. We ad

buurman is. 'S avonds hadden we 
jeugdbal in het cultuurcentrum. 
Dinsdag waren we om half 11 
alweer op het ukkepukkebal aan
wezig , en 's middags was het 
strikkelstrijen. Dit was een open 
podium voor iedereen die zin had 
om wat te laten horen of zien , 
zoals een dansje of een verhaaltje 
enzovoort. Iedereen die een dans
je of iets anders had gedaan kreeg 
een medaille van mij en Roos. En 
daarna was de carnaval afgelo
pen. 
Maar de Carnaval was echt SUP-

den dit jaar een eigen wagen , dat PERR !!!!!!!!!!!! 
was wel gaaf. Zondagmo ·gen 
moesten alweer vroeg op ,o dat Groetjes Prins Stijn Den Uurste !!!! 
we naar de kerk moesten vo r de \ rft.·f\W 
carnavalsmis . Roos en Ik m sten'-"· Jeugdprinses Roos 
ook voorlezen samen me de 
Jeugd prins en prinses v 
Pottenbakkers. Daarna ginge we 
brunchen , en 's middags w s de 
grote optocht van Deurne. Het 
aller-leukste vond ik dat we s oep 
mochten gooien . Onze o ders 
(Roos en Stijn) , hadden ger eld 
dat we allemaal snoep ko den 
gooien , dozen vol. Na de op cht 
was de prijsuitreiking in het cul
tuurcentrum , Roos en ik mo ten 
de uitreiking van de kind rop
tocht doen. Maandagmiddag gin
gen Roos en ik naar het Rij en , 
waar de receptie van de Ri 
prins was , die toevallig 

'j 

Ik vond het super dat ik werd uit
gekozen als Jeugdprinses van de 
Peelstrekels. Maar ik wist niet dat 
h~t zo zwaar ging worden, de ene 
dag om 18:00 uur een 
receptie tot 22:00 (maar 
wij moesten nog wat lan
ger blijven dus tot 22:30) 
En dan de volgende och
tend om 08:00 weer 
opgehaald worden. 
Geloof me, het is 
behoorlijk vermoeiend 
om prinses te zijn. Onze 
receptie was echt 
'SUPER' leuk !!! Dat was 

wel het leukste wat we hebben 
gedaan, echt er waren héééél veel 
mensen, een vriendin van me was 
gekomen maar ze was ook weer 
gegaan omdat ze al een half uur 
in de rij stond en nog steeds niet 
bij ons was. En we kregen 
cadeautjes echt veel (vooral 
snoep). Ik ging samen met Stijn 
naar huis met wel 2 dozen vol met 
SNOEP, alleen maar snoep. Over 
snoep gesproken, de optocht was 
echt super leuk en Stijn en ik ston
den voor in de kar en wij hadden 
kei veel sn01=p om te gooien. 
Wij werden een keer om 08:00 
opgehaald omdat we naar 
Eindhoven werden gebracht voor 
in het ED, ook al kwam de foto 
van de jeugdprins- en prinsessen 
er niet in te staan, was het toch 
nog leuk. 
Wij hadden eigenlijk twee optoch
ten, als eerste de lichtjesoptocht in 
de St. Jozef Parochie. Dan zit je op 
de kar en die is helemaal versiert 

we helaas niet met snoep gooien. 
En toen de optocht was afgelopen 
reden wij gewoon nog verder met 
de kar en kei haren muziek aan!!. 
We zijn ook nog een paar keer uit 
gaan eten en dat was ook echt tof. 
En wat ik ook nog wil vertellen, 
de mensen van de jeugdcommis
sie hebben erg goed voor ons 
gezorgd, ik moet zeggen de 
jeugdcommissie mensen zijn 
super aardige mensen. 
Dus het was echt super leuk om 
prinses carnaval te zijn en ik wens 
de volgende prinses en prins car
naval 'SUCCES'!! 

Gr. Ex- Jeugdprinses Roos. 

Hofnar Pien Matla 

Hoi, 

Afgelopen carnaval was ik bij de 
Strikkelkes de eerste hofnar. Bij 
de bekendmaking in het 
Cultureel Centrum was wel even 
spannend, want ik mocht aan 
niemand vertellen dat ik de hof
nar werd! Ik moest achter de 
schermen mezelf omkleden, en 
toen werd ik door Petro bekend 
gemaakt. Ik vond het heel span
nend de eerste keren, maar toen 
wende ik er wel aan. We hadden 
afgelopen carnaval een hele 
leuke prins en prinses, en ook 
een leuke jeugdprins en -prinses. 
Al is het natuurlijk wel jammer 
dat mijn school niet heeft gewon
nen. Het was af en toe best 
zwaar om steeds 's avonds laat 
thuis te komen _en dan 's och
tends vroeg weer paraat te st:llan. 
De jeugdreceptie was ook heel 
gaaf, 
het is altijd leuk om te zien, dat 
mensen voor Roos en Stijn, de 
raad v 11, en voor de hofnar 
komen. 
Ik vond het een hele leuke car
naval, 
en ik heb al veel zin in 2010! 

Pien Matla 

PROGRAMMA DE STRIKKELKES 
Het programma van het jeugdcarnaval staat op pagina 19. 
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Laurens Costerstraat 2-6 Postbus 8 5750 AA DEURNE 
T. 0493-310655 F. 0493-310850 

t6 

Gebr. Aldenzee 
Puinrecycling 
Sloopwerk 
Grondwerk 
Loonwerk 

Deurne 0493-313714 

OP VELPEN EN WEGEN 

KOM JE ALDENZEE TEGEN 

KINDERCARNAVAL 
Springkussen 

Spelletjes 
Acrobaten 
Jongleurs 

Beschuit versieren 
Knutselen 

Dansen en hossen 

Zaterdag vanaf 13.00u. 
Zondag na de optocht. 
Maaridag 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 

*volwassenen geen entree. 

Tijdens de carnaval is onze cafetaria open! 

Manders Dans-& Feestcentrum 
Spoorlaan 9 5751 JM Deurne 

MET MUZIEK VAN EEN DJ! 

advies,onderhoud· en reparatie van transportmiddelen 
Deurne 

Tel06-21506018 

Kerkstroof 300, Deurne T 0493 351 066 E info.203@olympiagroep.nl 1 www.o!ympia-uitzendbureou.nl 

o~y ~ 
WIJ WERKEN ONS IN DE NESTEN VOOR JE 

-.-Ea&1C1r-- :'"''"'" . 
handelsondernern in g 

Inkoop Verkoop Reparaties 
Onderhoud APK 

lndustrieweg 14c Deurne 
m. 06 11 090 701 

www.taborhandelsonderneming .n 1 

RIEN VAN MIERLO TUINEN 

Helmondseweg 111 Deurne 
0493--314593 

• 

• 
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Julia Munsters 

Hallo Allemaal, 
De afgelopen carnaval mocht ik 
een geweldig carnaval beleven 
om als raadslid bij de strikkelkus 
te zijn. We hebben heel veel 
leuke dingen gedaan en we heb
ben met de optocht meegedaan 
in onze eigen prinsenwagen , 
snoep gooien naar alle mensen 
dat was geweldig. En 's avonds in 
het donker naar de Heilight 
Parade was een hele belevenis. ; 
Ook zijn we op veel bezoekje ') 
geweest (zoals bijv. naar dé 
receptie van de Kussegatters , 
naar de Walsberg en de receptie 
van de vader van onze prins en 
nog veel meer. 
Ook hebben we een eigen recep-

tie gehouden en een eige carna
valsbal in onze eigen 1. Er 
kwamen heel veel men en op 
onze receptie en we kreg heel 
veel kadootjes. Ik vond t heel 
leuk om ook eens mee te maken 
wat de grote raad en p ins en 
prinses moeten doen o dat ik 
anders een dansmarietje en en 
je dan dit niet zo me maakt 
omdat je maar bij bepaal e din
gen aanwezig bent. 
Het is jammer dat we h t maar 
een jaar mochten zijn h t was 
echt superleuk en gezelli 

Allemaal een fijne carnav toege
wenst en misschien zie · jullie 
nog wel een keer met de carna
val. 
Ik vind het super dat ik 't heb 

JEUGDCJ\RNJ\VJ\L 2009 ME 
Ook carnaval 2009 was weer in 
één woord geweldig! Met ons 
prachtig jeugdprinsenpaar Prins 
Stijn en Prinses Roos en hun 
eigen Raad van Elf hebben we 
een intensieve maar erg leuke 
carnaval beleefd. 

Het begon allemaal met natuur
lijk de prins- en prinsesverkie
zing, die voor de eerste keer 
plaatsvond in de grote zaal van 
het Cultuurcentrum Martien van 
Doorne. De supporters namen 
plaats op de tribune, terwijl de 
potentiële prinsenparen en hun 
klasgenoten zich voor 100% 
inzetten op het podium om te 
strijden voor de titel jeugdprins 
en jeugdprinses 2009 van De 
Stri.kkelkes. Wedstrijdonderdelen 
waren, o.a., presentatie van de 
joker, touwtrekken, ren-je-rot, 
verkleedestafette en ten gehore 
brengen van een zelfgemaakt 
lied. Dit alles werd beoordeeld 
door een heuse jury, bestaande 
uit: ex-jeugdprins Bryan en ex
jeugdprinses Llndy, prins Marc en 
zijn prinses Ellen, Jasper Ragetlie 

en Stefanie Bellemakers in de 
hoedanigheid van Ma odder. 
Aan hen de zware taak m alle 
spelonderdelen eerlijk te j reren, 
zodat uiteindelijk één i::i insen
paar zich prins en prins s 2009 
van De Strikkelkes moe t noe
men. En het werd een fan stisch 
prinsenpaar met prins S 'jn en 
Prinses Roos als heersers an het 
Strikkelkesrijk tijdens c rnaval 
2009. 

Een intensief programma 
gaand aan carnaval volg 
o.a. de receptie van de uusse
gatters in Veghel, recep ·e van 
Prins Marc en Prinses Ellen, 
jeugdbal bij de Helleve 
een echte eigen receptie. 

Ook tijdens de carnaval dagen 
waren er nog tal van acti iteiten, 
zoals o.a. het afhalen an de 
sleutel, Heilightparade, carna
valsmis, jeugdbal, deelna e aan 
de grote optocht, bezoek an het 
Ukkepukkenbal, het Open 
Podium en bezoek aan de recep
tie van het boerenbruidsp ar. 

AAD VAR 1.1. 

mogen beleven een heel avon
tuur ik raad het iedereen aan . 

ALAAF AIAAF AIAAF AIAAF 
ALAAF 
Groetjes Julia Munsters 
Ex raadslid van de strikkelkus 

Maaike van Berlo 
a, 

Hallo allemaal, 
Ik zat vorig jaar in de jeugdraad 
van 11. 
Dat was heel gezellig! 
Met een bijna overvol program
ma gingen we aan de slag. Bijna 
iedere dag had je wel wat te 
doen, zoals bijv. het jeugdbal, de 
high-lightparade en natuurlijk de 
grote optocht door Deurne! Dat 
was echt wel het hoogtepunt van 

Wij als jeugdcommissie hebben 
samen met de kinderen genoten! 
Het programma loog er niet om, 
het was een drukke tijd, maar 
vooral ook heel erg gezellig. Ook 
de reacties van de kinderen 
waren erg positief. Mooi om te 
zien hoe snel een groep kinderen 
in zo'n korte tijd een eenheid 
gaat vormen. Wij kijken terug op 
een ontzettend leuke carnaval. 
Echter, dit was niet mogelijk 
geweest zonder de medewerking 
van de jeugdprins, jeugdprinses, 
de jeugdraadsleden en niet te 
vergeten hun ouders. Zij moeten 
er toch telkens weer voor zorgen 
dat hun kinderen tijdig op de 
juiste plaats worden afgezet. 
Allemaal hartelijk dank hiervoor! 
De voorbereidingen voor carna
val 2010 zijn alweer in volle gang 
en wij hebben er weer ontzet
tend veel zin in! 

Namens de jeugdcommissie van 
De Peelstrekels, 

Yvonne van Bussel 
Germi van der Weerden 

de carnaval. De hele tijd hossen 
op de nieuwe kar van de jeugd
raad van 11 . Het was echt heel 

mooiste carnaval ooit. iedereen 
kon met elkaar opschieten, en 
het was altijd gezellig. Alles wat 
we mochten doen was super leuk om mee te maken! 

Groetjes Maaike l Leuk. ik zou het zo nog een keer-
tje doen. I 

Iris Manders 

Ik heb het heel leuk gehad met 
iedereen. Natuurlijk de recepties 
waren ook heel leuk. 
Ik heb ook nieuwe mensen leren 
kennen, op de wagen was het 
ook heel leuk. Nu weet ik 
niet zo veel meer om te zeggen 
maar als je het zelf meemaakt is 
dat heel leuk. En ik wens de 
nieuwe raad en prins en prinses 
heel veel plezier. 

Groetjes Iris Mariders 
(raad van elf) 

Nikki 

Hallo 

Groetjes Nikki 

Frank Verbaarschot 

Carnaval 2009 

Hallo ik ben Frank Verbaarschot 
en heb in 2009, in de raad van 11 
gezeten. Het was heel leuk. We 
had ~ allemaal uitstapjes naar 
and ~ carnaval ui ensen. Het 
waren allemaal heel gezellige 
kinderen die mee in de raad van 
11 zaten. Er was ook een carna
valsmis, en daarna de optocht die 
heel leuk was want we mochten 
snoep gooien. Ik vond het heel 
leuk. 

Carnaval 2009 was de leukste en Groetjes Frank Verbaarschot.!! 

Ukkepukkenbal 
Nadat de Peelstrekels het Ukkepukkenbal drie jaar in de tent 
gehouden hadden vond dit het afgelopen jaar voor het eerst plaats 
in het cultuurcentrum. Wat was het druk. Veel kinderen kwamen 
met hun ouders naar het cultuurcentrum om hun carnaval te vie
ren. Het was voor iedereen even wennen. Maar er werd toch weer 
een zeer mooi programma aangeboden. Voor de kinderen was er 
een aparte ruimte om carnaval te vieren. Helaas konden de ouders 
deze keer hun kinderen niet zo goed in de gaten houden. Dit 
kwam door de zaalindeling. 
Sommige bezoekers zijn dan ook vroegtijdig gegaan wat ons zeer 
spijt. Dit was overmacht. De kinderen die wel zijn gebleven kon
den o.a. genieten van een optreden van de dansmarietjes, een goo
chelaar en discomuziek. 
Een bezoek van de prins en van de Peelstrekels met zijn gevolg is 
ook altijd spannend voor de kinderen. Ook dit jaar was ook de 
prins van de Strikkelkes present op het Ukkepukkenbal. Met zijn 
allen maken we er een super geweldige ochtend van. 

De organisatie van het Ukkepukkenbal was voor Yvonne, Irma en 
Simone de laatste keer. Zij droegen na vele jaren het stokje over 
aan de jeugdcommissie van de Peelstrekels. Dames namens de 
Peelstrekels en de kinderen van Deurne ha1telijk bedankt voor jul
lie inzet! 

Nu staat het Ukkepukkenbal van carnaval 2010 voor de deur. 
Gezien de ervaringen die we het afgelopen jaar beleeft hebben 
wordt er een andere weg ingeslagen. Het Ukkepukkenbal blijft 
zeker bestaan alleen het programma wordt aangepast. De tijd blijft 
hetzelfde: van 10.30 tot 13.00uur. 
Wat heeft de jeugdcommissie dan bedacht voor dit jaar. Allereerst 
gaan we met z'n allen naar de grote zaal van het cultuurcentrum. 
Hier wordt een ruimte vrijgemaakt voor de kinderen zoals we 
gewend waren in de Vierspan en de tent. Er is dit jaar voor het 
eerst gekozen voor een thema namelijk SPROOKJES. 
Sprookjesfiguren zullen samen met de kinderen carnaval gaan vie
ren. Zeker is ook dat er een prins komt en misschien wel meer dan 
één. Mogelijk brengt hij ook nog andere figuren mee maar wie 
blijft een verrassing. Verder zullen er buiten de kring ook enkele 
activiteiten plaats vinden. 
Alle kinderen zijn weer van harte welkom. en misschien kom jij 
ook wel verkleed als een sprookjesfiguur bv: een fee of een 
kabouter of zelfs als prins". 
Je ziet het wordt weer een dolle boel tijdens het UKKEPUKKEN
BAL dus kom. 
De Jeugdcommissie 
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Meat Insiders B.V. 

~ nummer2814 

Korte Dijk 9 

5705 CV Helmond, Netherlands 

T +31 (0)492 564806 

l F +31 (0)492 565963 

~ info@jvbvlees.nl 

1 www.jvbvlees.nl Voor meer informatie kijk op www.jvbvlees.nl 

Job van Baars Vleesprodukten) 

is een foodbedrijf in Helmond. 

Met circa 100 medewerkers 

worden in lijn en batchgewijs 

met veelal unieke machines 

vleeshalffabrikaten gemaakt. 

Onze klantenkring is zeer divers en de 

producten vinden hun weg als component 

van maaltijden, soepen, salades, pizza's, · 

belegde broodjes, enz. Wij leveren B2B. 

Onze afzetmarkt en dus ook ons bedrijf is 

zeer dynamisch. Per jaar wisselt circa 30% 

van ons assortiment van 150 producten. 

Deze doorlopende veranderingen vereisen 

inzet, aandacht en sturing. Wij zoeken 

medewerkers, die dit samen met ons 

aanpakken. 

• • • 
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Markt 5 5751 BE Deum (NL) T +31 (0)493 327 040 Einfo@pleinvijf.nl 1 www.pleinvijf.nl 

sters 
BOU BV, 

Kusters Bouwbedriif B.V. is een trad tioneel bouwbedriif gericht op woning

bouw, utiliteitswerken, verbouwingen en renovaties. De onderneming opereert 

al tientallen iaren in de regio Deurn en staat te boek als een vakkundige en 

betrouwbare bouwpartner voor al uw bouwoplossingen. 

Leembaan 27a, 5753 CW Deurne • 0493 - 319 390 • info@kustersbouw.nl 

www.kustersbouw.nl 

19 
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SERVICE 
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enade 
HAIR * NAILS * BEAUTY 

Wa ziede gai er goe oit." 
en dè mi carnaval !!I 

alles op het gebied van : 
kappers- en nagelbenodigdhedèn 
grimeerprodukten 

Helmondseweg 16 
5751 GD Deurne 
tel.0493-315910 
www.beautypromenade.com 

TRUCK SERVICE 
TRAILER SERVICE· 

Bedrijfswagens Deurne B.V. Bedrijfswagens Venlo B.V. 
T asmanweg 12 

Bedrijfswagens Roermond B.V. 
Louis Pasteurweg 4 · Jan Tooropstraat 5 

Deurne 
0493-313372 

Venlo 
077-3870737 

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.garagevanbakel.nl 

Zalen 
Van Bussel 

St. Jozefstraat 77 
5753 AS Deurne 
Tel 0493-313117 

Tel privé 0493-314136 

Internet: 
www.go.to./zal.envanbussel 

OBERS DEURNE B.V. 

Tramstraat 65 Deurne 
0493-327010 

verkoop.deurne@obers.nf 

SHELL OBERS DEURNE 

Hogeweg 2 Deurne 
0493-313052 

www.ford-obers.nl 

Manders Van Doorne b.v. 

Bouwbedrijf Loon 3 Liessel · 

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

mov1co 
WW\N.movico.nl 

Ma sta 
Sporttrofeeën 
Carnavalsmedailles 
Vanen 
Erelinten 

11a •. 
lltMortel 
1111' Hekwerken en Poorten 
~~~~ · Las- en Constructiewerken 

Tel. 0493 - 310666 • As 2 • Deurne 

Chinees-Indisch Restaurant 

il Uli I1 i. 
• 

Naamplaten 
Relatiegeschenken 
en alle graveerwerken 

"AZIË" 
Heuvelstraat 29 Deurne 0493 313781 

Vanaf 10 personen bieden wij u -
na reservering - een lopend buffet aan. 

• 

Leembaan 66 
6763 CV DEURNE 

T. 0493-316061 
.F. 0493-321631 

Ook thuisbezorgen, vanaf 10 personen. e 



OPTOCftT 2010 
MU Vl3TU Gl 'T Vil, GOE! 
In 2010 is het motto van de Carnavalsoptocht: ..... ".MER 
WIJTER GI 'T WEL GOE! 
Zoals meestal is het motto op meerdere manieren uit te 
leggen. Ondanks de wat sombere economische tijden 
hopen we dat het wijter wel goe gi mi iederein. Wij 
hopen dat vele mensen het motto van 2010 zo interessant 
vinden d;:tt zij zich opgeven om aan de optocht mee te 
doen. 

Optocht 2009 
Het motto van de optocht van vorig jaar was: '"t drejt urn 
... De optocht van vorig jaar was er een van zeer goede 
kwaliteit, van grote tot kleine wagens, van groepen tot 
individuen. Wij bedanken dan ook alle deelnemers van 

het fgelopen jaar die zoveel vrije tijd hebben vrijgemaakt 
om de optocht tot een succes te maken. 

.... ",,.,.h·,..·jven optocht 2010 

Ins hrijven voor de optocht van 2010 is voor iedereen 
mo elijk, inschrijfformulieren en reglement zijn te down
loa en via www.peelstrekels.nl of kunnen worden afge
haa d bij Beijers Groente en Fruit, Stationsstraat 11. 

Ins hrijven voor kleine en grote wagens is mogelijk tot 17 
jan ari 2010. Overige deelnemers kunnen inschrijven tot 
6 fe ruari 2010. 

PriJ uitreiking Otvi 
De rijsuitreiking voor de kinderoptocht staat gepland op 
17. 0 uur en de prijsuitreiking voor de grote optocht om 
21. 0 uur. Beide in het Cultuurcentrum Martien van 
Do me. 

Opstellen en route 
~lle deelnemers (maar in het bijzonder de grote en klei
. ne wagens) kunrnfn op carnavalszondag 14 februari vanaf 
11.00 uur opstelle,n. Dit om iedereen de kans te geven op 
de aan hem toebedeelde plaats te kunnen gaan staan. 
Vanaf 12.00 uur is het echter verplicht op de opgegeven 
plaats te staan. De optocht vertrekt om 13.15 uur. 
De route: Spoorlaan, Stationsstraat, Markt, Visser, 
Kruisstraat, Kerkstraat, Molenlaan, Europastraat, en wordt 
ontbonden op de rotonde Molenberg. 

Bij deze willen wij de leden van de optochtcommissie, 
alle vrijwilligers, Gemeente en politie van harte bedanken 
voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar. 

Frans van den Broek en 
Frank Trienekens 
Voorzitters optochtcommissie 
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FRANK DONKERS 
METAALBEWERKINGSBEDRIJF B.V. 

TRAPPEN - HEKKE.N - LICHT CONSTRUCTIEWERK . 

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

C.J.N. Manders 
Accountant 
Administratieconsulent 

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 Zaid-Oost 96 
5705 BE HELMOND 
Postbus 333 
5700 AH HELMOND 
T. 0492-507560 
F. 0492-507561 
info@elektrovogels. n 1 

systeem 
pla.fonds 

ZONNESCHERMEN SCREENS ROLLUIKEN 
",t..,"C'+'-

ROLDE.UREN BINNE.NZONWE.RING HORREN 

. ~®00Wf]ffi000® ~[30Dffi00[3 
Berkenstraat 26 5753 GK Deurne tel (0493) 31 60 0 I 

.M Mel'selbedriif 
B Be1nkers B.V. 

Derpsestraat 1 0 M.J. Manders 
Accountant 
Administratieconsulent 
Federatie .Belastingadviseur 

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

Leembaan 35, 5753 CW DEURNE 
1809002 ~-=..,= T. 0493-316373 F. 320409 M. 06-53235666 

Alle dagen carnavalsvermaak met o.a. op: 

22 

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 

AU TOB ED R IJF 

GESPECIAUSEE.RD IN VOLVO 
Dukaat 1 
5751PW DEURNE 
T 0493 313!;42 www.au.tovanlilb\lrg.nl 

• 

• 
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Men neme 4 charmante dames, 
4 charmante beren, 8 professio
nele dansers, een vleugje kleren 
op chique, een perfecte make 
up, prachtige muziek en proppe 
dit alles in een splinternieuwe 
theaterzaal. Succes verzekerd, 
toch? 

Hoewel we het volste vertrouwen 
hadden in de formule Dancing 
With the Stars, waren we toch 
wel een beetje nerveus of we de 
sfeer en de ambiance van dit eve
nement vanuit de Strikkeldom e 
konden evenaren in, zoals het 
toen nog heette, WorstZicht. Aan 
de fanatieke voorbereiding van 
de dansers kon het niet liggen, 
daar was in de afgelopen acht 
weken niets mis mee geweest. 
Wekelijks waren de vorderingen 
tijdens de trainingen bij . 

• 

Dansschool Manders waarn em
baar. De perfecte samenwer · g 
met het Cultureel Centrum zou 
ook het probleem niet zijn, we 
hoefden voor het eerst op on
dagochtend geen nieuwe vlo r te 
leggen. De deelnemers ha den 
de afgelopen weken voor vol
doende PR gezorgd, een enk ling 
zelfs huis aan huis. Maar t h ? 
Zou het publiek de 
weg naar het nieuwe 
onderkomen van de 
Peelstrekels wel 
weten te vinden ? 
Nadat op zaterdag
avond het theater tot 
de nok gevuld was· 
voor het Gala en de 
afterpatty tot in de 
kleine uurtjes was 
doorgegaan, betraden 
we vol spanning het 

Dancing with the stars 200 
Het was, volgens mij, eind augustus. dat Ellen Trienekens op een 
vrijdagavond bij 't Pandje binnen kwam lopen. Het eerste w t ik 
dacht dat ze een feestje af wilde spreken. We namen wat te dri ken 
en Ellen stak van wal. "Zou je mee willen doen met de volgend edi
tie van Dancing With The Stars?" Daar vroeg ze me wat: mijn aat
ste danspasjes dateren van eind jaren tachtig, dus daar overvi l ze 
me mee. Ik vroeg of ik er even over na mocht denken. Het was wee 
minuten stil en Ellen vroeg of ik bet al wist. Waarom ook niet. Het 
is een geweldig evenement! 

Op de eerste zaterdag van de vele 
die zouden volgen, was de ken
nismaking met de rest van de 
dansers en natuurlijk de danspart
ners. Ik werd gekoppeld aan 
Yvette Wennekens en dat was 
een leuke combinatie. In het 
begin is alles nog onwennig, 
maar als het ijs eenmaal gebroken 
is, valt het allemaal wel mee .. . 
Dacht ik! · 
De eerste beproeving met 
publiek was de voorstelling van 
alle dansparen op de avond van 
de prinsonthulling. Toen begon 
het wel een beetje te kriebelen! Ik 
dacht "waar gaat dit heen?" 
Na de bekendmaking vàn een 

geweldig prinselijk aar, 
begonnen de repe ties. 
Op zaterdagmorgen on
den we oefenen en 
gebruikmaken van 
Dansschool Manders Dit 
waren leuke en gez lige 
dagen met wek lijks 
gebak en de no ige 
grappen. Het mag dan 
gezegd worden dat het 
een gezellige, h hte 
en fijne groep was om 
mee samen te wer en. 
Bedankt nog allem al! 

De danspasjes we den 
wekelijks beter e de 
snit komt er ook st eds 

beter in. Ik had het geluk dat 
Yvette bereid was om er op d ver
se doordeweekse avonden nog 
wat extra trainingsuurtjes aan vast 
te knope n, zodat de uitvo ring 
nog beter uit de verf kwam. 
De grote finaledag komt in icht 
en iedereen is op zijn of aar 
manier druk in de weer om s em
men te winnen voor deze da . Er 
zijn er zelfs bij die in een an 
feestzaal stiekem aan het tra 
zijn geslagen, maar ook dit 
niet geheim, sorry Nico. 
De laatste zaterdag is de kle ing 
gepast en wordt er een gen rale 
repetitie gehouden onder het toe
ziend oog van de dansers van 
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tha Star~ aditia 2009 
cultuurcentrum en begon dé 
metamorfose. Niet alleen van de 
deelnemers, die vakkundig 
onderhanden werden genomen 
door onze grimeuses, maar ook 
van de zaal, waar de kruitdampen 
van een spetterend gala nog maar 
nauwelijks waren opgetrokken. 
Stapje voor stapje veranderde de 
theaterzaal in een heuse bal
lroom, met geboende vloer en 
prachtige verlichting. Een ereplek· 
werd ingericht voor prins Marc en 
prinses Ellen en een VIP
room voor de deelne
mers van vorig jaar. De 
jury kreeg, net als op TV, 
een prominente plek 
vooraan op de tribune. 
Daarnaast was er nog 
een zee van ruimte voor 
het publiek, dachten 
we ... 
Totdat om half twee de 
eerste bezoekers binnen
kwamen en er vervolgens 
aan 

vorig jaar. Daar kreeg je dan nog 
wat bruikbare tips van mee en 
een steuntje in de rug voor de 
grote finale! 

Intussen heb ik wel in de gaten 
dat er bij ons in 't Pandje ook wat 
gaande is! Maar wat, daar kom ik 
niet achter. Het gaat zelfs zover 
dat ik op de zaterdag voor de 
finale niet meer in mijn eigen café 
mocht komen! Ik moet eerlijk toe
geven dat ik de laatste twee 
dagen ook niet te genieten was 
vanwege een brok spanning. 
Zondagmorgen op tijd weer 
op,want om 10 uur worden we al 
in het Cultuurcentrum verwacht. 
Iedereen moest gekleed en 
geschminkt worden, wat toch de 
nodige tijd kost. Dan begint de 
spanning toe te slaan en begin ik 
te denken waar ik toch in gods
naam aan begonnen ben! Dat 
gevoel nam alleen maar toe toen 
ik de supporters van 't Pandje 
binnen zag komen in allemaal 
dezelfde blauwe T-shirts met een 
karikatuur van mij en de tekst 
"Lord of the Dance". Ongeveer 
100 personen die Yvette en mij 
kwamen aanmoedigen!! 

de stroom van toe
schouwers geen 
einde leek te 
komen. Het gevolg: 
een tot de hok 
gevuld dansstadion, 
kolkend van 
enthousiasme. Het 
werd zelfs zo druk, 
dat er op een gege-· 
ven moment nie
mand meer binnen
gelaten kon worden, 

dit met het oog op de veiligheid. 
Voor de dansers was er natuurlijk 
nog plek genoeg om de ingestu
deerde dansen te vertonen. Ze 
verrasten het publiek maar zeker 
ook de organisatie met hun 
prachtige acts en maakten er een 
waar spektakel van, opgezweept 
door de vele fans. De handbal
lers, de supermarkthulpen, de 
bakkers, de vaste klanten van het 
Pandje, de hockeyers, de politici 

Helemaal geweldig!! 

Ook de andere dansers 
hadden hun eigen fans 
meegenomen en er hing 
dan ook meteen een 
geweldige sfeer in de zaal 
die de hele dag zou blij
ven. Na dit alles gadege
slagen te hebben ben ik 
met Nico en Paul aan de 
bar gaan zitten om even . 
een borreltje achterover te 
gooien voor de zenuwen. 
Dit heeft wel wat gehol
pen volgens mij. De pre
sentatie begint en we 

worden aan de zaal voorgesteld. 
Wauw een bomvol cultuurcen
trum met een laaiend enthousiast 
publiek, schitterend!! 

Nu begint de strijd! De eerste 
dans is een verplichte en de 
tweede vrije keus. We hebben 
gekozen voor de chachacha en 
de tweede was onze uitsffiijter: de 
quickstep. Ons eerste optreden 
kreeg al direct een 10 van 
de jury en dat ook nog 
eens zonder smeergeld! 
De tweede dans liep als 
een tierelier en alle 
schroom viel dus van ons 
af. . Ook bij deze dans 
waren de scores geweldig! 
Dan is het publiek nog 
aan de beurt om te stem
men welke drie paren naar 
de finale gaan. Nou dan is 
het geweldig om een grote 
fanclub bij te hebben! 
Nico, Marlo en ikzelf 
mochten samen strijden 
voor de titel. 

De finale was een groot 
spektakel en dan zeker als 
je ook nog als winnaar uit 

(wel zes stuks), de Bad Ants en 
de voetballers maakten er een 
aparte competitie van hun sterren 
Manon, Marlo, Nico, Timo, 
Anneloes, Inge, Peggy en Paul 
om het hardst aan te moedigen. 
Dit leidde tot een zinderende ::.... 
droomfinale, waarin Timo uitein
delijk de eerste plaats, eeuwige 
roem en een prachtige beker tóe
bedeeld kreeg en de zeven ande-
re paren op gepaste afstand hield. 
Wat een feest werd de eerste 
Dancing With the Stars in 
Worstzicht, wat een mensen, wat 
een sfeer. In totaal ruim 800 
bezoekers werden er geteld, die 
er samen een supermiddag van 
maakten. Een mooier cadeau 
konden wij, de commissieleden 
en Dansschool "Manders, ons niet 
wensen. 

Wordt vervolgd in 2010. Noteer 
alvast de datum: zondag 7 febru
ari 2010 in de agenda. 

• 

bus komt!! Wat er toen allemaal 
volgde, was in 1 woord FANTAS
TISCH!! We hebben dit samen tot 
in de laatste uurtjes gevierd in 't 
Pandje. Enkele weken later heb
ben we nog een kleine reünie 
gehouden om op ons gemak alles 
nog eens de revue te laten passe
ren en om de foto's en film in 
ontvangst te kunnen nemen. Dat 
zulk evenement niet zonder vrij
willigers gehouden kan worden is 
duidelijk, daarom wil ik De 
Peelstrekels, Dansschool 
Manders, Prins Marc I en Prinses 
Ellen, Roos, de kapsters, de visa
gistes, het Cultuurcentrum en ver
der iedereen die een steentje 
heeft bijgedragen aan deze editie 
van Dancing With The Stars 2009 
bedanken. 

En ... last but not least: mijn dans
partner Yvette: bedankt voor de 
gezellige dagen en deze fantasti
sche dag! 

Timo Maas Lord of te Dance! 

23 
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STOMERIJ 
DE WEVER 18, 5751 KT DEURNE 0493~314774 

"""" .,e,~zeé:'r~.t\~é:t-t \'Jl. 
bezoekadres: Gerard Bilderstraat 8b 

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

llllt<~~f!:~! g!~r~~:~~~~~~
1 
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HOVENIERSBEDRIJF • 

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 

Stat1onsstrnat 4 b 7':J 1 HE 
Deurne T 0493 31 32 96 
www.juwelier-vanhooff.nl 

Kerkstraat 32a 

5751 BH DEURNE 
0493-320079 

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 

HAARSTUDIO Nancy van Lieshout 
Kerkstraat 1 

VOOR DAMES & HEREN 

5751 BG DEURNE 
0493-313254 

Van de· Mortel 
Lederwaren 

Stationsstraat 15 Deurne 

Oude AA 40 Helmond 

Tijdens de carnavalsdagen gesloten 

~ 
BOVAG -

6TEK 

Timmerwerken Walter Donkers 
Dukaat 15, 5751 PW DEURNE 

0493-315059 / 316780 

Voor al uw: 
Trappen 
Ramen 
Deuren 
Kozijnen 

• 

• 
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Ergens in november 2008 bereikte mij tijdens een feestje in Milh eze 
op buitengewoon discrete wijze de vraag of ik misschien Prins 
de Rozenmondèg 2009 zou willen worden. "Denk er maàr eens 
tig over na", sprak de boodschapper, terwijl hij een bierviltje 
zijn telefoonnummer in de zak van mijn jasje liet glijden. E 
maar denken dat alleen in het kader van mijn Haagsche 
zaamheden soms schimmige praktijken voorkwamen .. . 

Nadenken hoefde ik uiteindelijk 
niet lang: de twee intimi die ik in 
vertrouwen op de hoogte stelde 
bevestigden mij in mijn voorne
men om volmondig "ja, ik wil!" te 
zeggen tegen het verzoek: de uit-

daging om het geweldige est 
op de carnavalsmaandag ok 
een keer aan te voeren durfd ~ ik 
wel aan. Zo gezegd, zo ge an. 
Alleen was er nog. één proble m
pje met een dubbele agend op 

te lossen: tijdens 
Rosenmondèg zou ik ook met de 
Hosbengels muziek moeten 
maken" . Kortom: tijd om een list 
te verzinnen. Een van mijn oud
collega trompettisten was graag 
bereid om mee te werken aan 
het complot door als mijn ver
vanger de hele dag mee te gaan. 
Tijdens het ontbijt bij Jozef had 
dan ook nieman.d wat door, 
behalve mijn iets te oplettende 
broer die zich wel erg verbaasde 
over mijn gepoetste schoenen . .. 

arnavalsmaandag 15 februafr:J!, hét onder organisqti;,. \fao d • • 

"'Prinsengarde van de Peelstrekels voor de 2 ste keer ' Roze nde~. 
. ~ 

De kroegentocht - begeleid door de Hosbe gels - door 'het centrum 

van Deurne zal beginnen om 10.30 uur bij afé-Zaal Stationzfcht 

met een carnavalesk ontbijtbuffet, waarbij ok prins Jos en zijn 
;.û:' 

gevolg zal aanschuiven. Het ontbijt kost€ 7,- p.p. Kaartjes zijn vana 

zaterdag 6 februari bij Café-Zaal Stationzic t te koop. 
< 

.30-12.15 Café-Zaal Stationszicht 
" ........................................... ". """" " ...... " .............. " ....... " .... " "." 

12.15 Vertrek naar de Markt 

Onthulling Prins(es) Rozenm rideg op d~ Markt 
, •.•••••..•••••••.••.••••.••......•••••••••••••• ,,,.,, •.• " ••••• " •• ,,,"" ••• " •.•••.••• "." •••••• "","i •••• ,,, ••• " ••••••• "., 
13.00-14.15 De Koets 

14.20 - 15.35 Plein Vijf ...... " ............... " .......................................... " ......................... ,,, ...... . 
15.45 - 17.00 Beekman & Beekman 

The Ocean 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·•••••••••••••••••••• !! ••••••4i•••••••..,e;••••••••• 

De Potdeksel 
•••• " •••••••••••••••• " ••• " •••••.••••••••••• -·>!f: •••••••• " ••• " •••• """ •• !I • ._.;.:-~li.. -~" ~" "." • .(~ . " •••••• 

Maar door een strategisch 
gehaald blad bier waren de glim
mende schoenen alweer snel ver
geten en zetten we koers richting 
Markt. 
De laatste hobbel die daar nog 
genomen moest worden, was om 
in het gemeentehuis razendsnel 
van mijn carnavalsoutfit in mijn 
smoking te belanden. Door de 
hulp van de degenen die in het 
complot zaten lukte dat ongezien 
en de verbazing bij mijn collega
muzikanten was dan ook groot 
toen ik in vol ornaat het bordes 
van het gemeentehuis opstapte. 
Wat onthand zo zonder trompet 
en nog wat onwennig voorzien 
van de versierselen, kon de dag 
dan echt van start: op naar de 
kroeg! En dat idee was bij meer 
mensen opgekomen".! Welke 
kroeg we ook bezochten, het 
hing er met de benen buiten en 
de feestende menigte nam alleen 
maar toe naarmate de dag (en 
het bijbehorende promillage".) 
vorderde. Gelukkig biedt een bar 
of biljart een natuurlijke vlucht
heuvel voor een Prins en ik kan 
iedereen het bijbehorende uit
zicht op een massaal feestend 

Deurne op een maandagmiddag 
van harte aanbevelen! Het was 
me een geweldige eer en plezier 
om alle carnavalsvierders voor 
één dagje te mogen aanvoeren! 
Ik heb er met volle te1.;1gen geno-
ten. < 
Dat de dag op rolletji liep was in 
het bijzonder te danken aan adju
dant Wim van Midden die aan 
werkelijk alles dacht en een 
attent oogje in het zeil hield: van 
de uit te reiken medailles tot aan 
de welkome biertjes en van de 
broodnodige soignering tot een 
soepele binnenkomst en vertrek 
bij de verschillende kroegen. Een 
betere adjudant had ik me niet 
kunnen wensen. Wim, werkelijk 
fantastisch zoals jij me die dag 
hebt ondersteund! Hetzelfde 
grote woord van dank gaat uit 
naar Ad Welten, vorst Jochem en 
natuurlijk de Hosbengels die de 
hele dag hun beste muzikale 
beentje hebben voorgezet. 
Allemaal hartstikke bedankt! 
Mijn opvolger of opvolgster wens 
ik net zo'n geweldige en onver
getelijke dag toe! 
Alaaf! 
] erom Coppus 

D~ Fl~T'ST'OCHT' VAH ioo9 
Na heel wat avonden vergaderen zijn we er toch samen wl:eP uit
gekomen om een fietstocht te organiseren. De naam van, de fiets
tocht was dit jaar: DE LET OP DE K.LEINIJES FIETSTOCIIT, We 
hadden met zijn allen afgesproken om 12.00 bij de. Koninklijke 
Harmonie in Deurne. Iedereen werd warm onthaald met een lek-
ker bakje koffie van Noud. Na wat gezellig gekle be!L 
gaven we de mensen hun route en maal<ten we d('! De 
eerste groep kon al snel aanfietsen en beginnen aan rit. 
Na een stukje gefietst te hebben kwamen ze al gau~ ' aan bij de 
eerste stop dat was de Speuldries in de Sint]ozef. 
Bij de Speuldries stonden een paar leuke oud HollandSe spellen. 
Er werden ook meteen de eerste vragenlijsten uitgedeeld voor 
het grote prijzen. Vanuit de Speuldries begon de e etappe 
naar de volgende stop waar Noud al paraat stond om verhon--
gerde en uitgedroogde wielrenners weer van wat ddnken te. 
voorzien. 
Nadat ze bij Noud wat hadden gedronken fietsten ze. verder de 
Peel in, waar ze van de mooie natuur konden g as 
begon het weer ook om te slaan en begon het har 
Toch zijn de meeste groepen als een echte Pee}Rb.ieke 
gefietst. 
We hadden wel medelijden met ze toen ze helemaal doorweekt 
bij de laatste stop aankwamen. Dat was Hoeve Willem JII. ])aar 
konden ze even bij komen met een lekker ijsje. be Rleintjes 
onder ons hadden de mogelijkheid om zelf een kunstwerk Y:::ln 
hun ijsje te maken. Gelukkig vonden ze het lekker en waren ze 
de natte kleren allang vergeten. 
Toen de meeste regen overgetrokken was fietste de hele gr 
naar finish. Dat was het café de Dennenlucht. Dê' è~J;$te . gr 
kwam al snel bij de eindstreep en daar stond F.tidys a!J;ie\~ · 
klaar met het nodige bier en de warme barbecue. led]reen kon 
meteen beginnen met een lekker glaasje drinken en te smullen 
van het lekkere eten. Voor de kinderen hadden we ee..n" groot
spring kussen langs Fridus staan, ze waren er niet meer af te krij
gen. De kleintjes vonden het helemaal geweldig. 
Als afsluiting hadden we ook nog een leuke jeepsafari door het 
wilde oerwoud van de Walsberg, waar we met ee.q, jeep PQ9f het 
bos konden rijden. Natuur1ijk hebben we ons daarmee o · 
maal vermaakt! Tot slot hadden we een prijsuitre 
voor de winnaars een hele mooie wisseltrofee had ' 
ben er nog een gezellige 'avond van gemaakt e..n ,het 
zin gehad! 
De fietscommissie 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. +31493316162 

www.vdhe.com info@vdhe.com 

rt7'~ 
STEIJN VOEDERS 

'~M 

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

- ~ v."-u!!rt~' ~ 
1 · . . . · Elektrotechniek - Beveiliging - Telecom 

Amstel 1, Deurne - tel: 0493-312268 - www.mortel.nl - info@mortel.nl 
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Cafetaria Bistro 
D'n Heiakke.r 

De Meent 26 0493-320248 

Dierenartsenpraktijk 
Deurne 

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

www.dapdeurne.nl 

Van Deursen 
Bloemencentrum. 

Boeketten, bloemstukken, kamerplartten, rouwarrangementen, tuinplanten, 
exclusieve potteriè en glaswerk, kade-artikelen, houten kinderspeelgoed, etc. 

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

Veldstraat 5, Deum ~, 0493-312102 

wwW.fhtperslucht.nl 
Telefoon 0493 - 35 46 33 Fax 0493 - 35 46 31 

Slagerij 'llan Çjocfi 
:Martinetstraat 22 

5751 '1(1{1J'E'l11{'}.{_'E 
'T. 0493-312385 
§". 0493-321 730 

'We he,66en de smaak, te pak,kg,n 

Van den Akker b.v. 
C/eaning & inspectionservices 

Dubloen 7 - 5751 PX DEURNE 

Tel. 0493-313458 
Fax 0493-317535 

Site: www.akkercis.nl 

• 

E-mail: info@akkercis.nl e 



DE PEELSTREKEL 2010, een uitgave van CS D Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL - 'T Giet Oan! - Ik Haaw Van Deurze! 

"' 
' J['(t«< 

~ ' ~ 1 1966 jan 'Ill 

Galerij Der Oud • --7" 

Peelstrekel Prinsen 

1959 Jan 1 Brüggenwirth et 2004) 

1960Hein1 Smeets et2004) 

1961Hein1 Smeets et2004) 

1962Jan II Verhaegh e tl 994) 

1963Ad 1 v.d. Linden et 1998) 

1964 Martien 1 Verdonschot 

1972 Gijs I 1965Frans1 v.d. Kerkhof Ü1996) 

1%6Jan m Hendriks et 1994) 

) 1967 Harryl Kuypers 

1968Pierre1 Keeren et1995) 

" 1969 Jan IV Lichteveld 

it 1970Leo1 Verhees et 2001) t. 

1971 Nee! I CorKeeren 
• ~ 1972 Gijs I v.d. Broek et 1991) 

" 1973Theo 1 van Baars 

\1 1974Wtllyl Hoebergen 

l 1975Frits1 Hurkmans et 1978) 
1976Charles1 van Goch 

1977Tonl Markhorst 

1978Bert1 v.d. Broek et 2009) 

1979Toon I Hölskens 

1980Wim 1 van Midden 

1981Piet1 van Bree 

1982Huub1 van Kessel 

1983 Wim II Kivits 

1984JanV van Driel et 2005) 

1985Wimill van de Mortel 

1986Ties I Verbaarschot 

1987 jan VI 1987 Jan VI Hoeben 
"' 1988Arjan 1 Ahout 

,._ 
1989 Marcel 1 van Nunen 

1990Ad II v.d. Mortel 

1991Leon1 van Osch 

1992 Jo 1 Verheijen ..._,,_. 
1993 Wun IV Berkers et 2005) 

1994JanVII Welten 

1995 Kees I Brood 

1996Michiel1 Dankers 

1997 Christ I Manders 
1988ArjanI 1998Adill Welten 

1999Raoul1 Kivits 
2000 Lèon II Verdonschot 

2001 Twanl van Doome 

2002Johan 1 Verhaegh 

2003 Stephan 1 Nies 
2004Peter1 van Deursen 

2005Frank1 Trienekens 

2006 Frans II van den Broek 

2007 Hein II Albers -:. 
2008 Albert 1 Louwers 

1999RaoulI 2000 Lèon II 2001 TwanI 2009Marc1 Manders 

2007 Hein II 2008 Albert I 2009Marc I 
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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 

Service Centrum 
Vinken 

Schade-reparatie - onderhoud 

Niet merkgebonden reparatiebedriif, 
ook voor uw trailer 

Ommelsveld 17 0493-696155 

Makkelijk bereikbaar: 
A67 Eindhoven/Venlo 
500 meter vanal alslag Asten 

~ ROBA • 1 Architecten ~~t"~._. 
10 M9.~~\'i'\t 

1999 .1009 

Bouwen of verbouwen? 

RO~AArchitecten voor al uw bouwplannen. 
1 

Florijn 4, 5751 PC Deurne 
Telefoon: 0493-326030 
Fax: 0493-311939 
E-mail: info@robagroep.nl 
Internet: www.robagroep.nl 

P. Achten 
Transmissieservice 

Voltstraat 24 
5753 RL Deurne 

Verkoop gebruikte en 
nieuwe auto's. 
Onderhoud en reparatie 
alle merken. 
Gespecialiseerd in VW, 
Audi, Seat en lichte 
bedrijfswagens. 
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Tel. 0493 - 31 09 51 
Fax 0493 - 32 24 77 

Cor flan Bree 
' DUKAAT 12 

5751 PW DEURNE 
0493-316126 

~'IY.Ag.~ 

........ &...,, 
Verhuur personen-
en lichte 
bedrijfswagens. 

' - . 

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 

, ij alleen de trom, 
Met carnaval roeren :'an harte welkom. 
daarna bent u weer 

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

Au tof ransen Voltstraat 6 5753 RL Deurne 
tel. 0493-313418 www.autofransen.com 
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Nieuw in de leiding van de 
dansmarietjes 

]os en Karin van der Heijden 

De cirkel is rond. Het laatste jaar 
Vierspan was mijn eerste jaar en 
het eerste jaar in het cultuurcen
trum was mijn laatste in het 
bestuur van de Peelstrekels. Vijf 
mooie jaren heb ik mogen mee
maken. Het afscheid van de 

En lnOOIE CLUB 
Vierspan, waar ik persoonlijk 
hele goede carnavalsherinnerin
gen aan heb en de overgang naar 
een tent. Wat een avontuur, zeker 
het eerste jaar. Zou het publiek 
de weg naar de Flemingstraat 
weten te vinden? Zouden we er 
in slagen om de sfeer van de 
Vierspan over te brengen naar de 
tent? Zouden we de organisatie 
wel rond krijgen? 
Allemaal vragen die na het eerste 
jaar al met een volmondig 'ja' 
beantwoord konden worden. 
Want een succes is het gewor
den. Volle zalen, enthousiast 
publiek en heel veel gezelligheid. 
Wat wil je als organiserende club 
nog meer. Zonder problemen 
wisten het vertrouwde 
Klotgemul, Gala, Seniorenmiddag 
en het Ukkepukkenbal de over
gang te overleven. Om nog maar 
te zwijgen over de optredens van 
de Lustige Schlagerfreunden, die 
de tot Strikkeldome omgedoopte 
tent op zijn grondvesten deed 
schudden. En dan was er nog de 
zondagmiddag, de week voor 
carnaval. Na het eerste jaar de 
Klokkendorper musikanten in de 

VERONIQUE 

VAN OOSTEROM 
MIES s- HENRr rrE MARîENS 

Veronique staat links op de foto 

Hoi feestbeesten, 

Ik ben dit jaar begonnen met het 
leiden van de dansmarietjes. Mijn 
naam · Veronique van Oosterom 
en ik woon in Brouwhuis. Ik ben 
bezig ·met de opleiding 
Onderwijsassistente in Eindhoven. 
Ze h~bben me in het midden van 
het j;.lar gevraagd als leiding en ik 
kon eigenlijk meteen al geen nee 
zeggen. Vorig jaar heb ik al een 
beetje meegeholpen, ik vond het 
r c>n al geweldig! 

Daan >m ga ik er dit jaar met de 
Peck trekels weer een top carna
' 1 \an maken, maar nu al lcid
:ter. 

1i carnaval! 

Hoi Pee/strekels en 
Peelstrekelinnekes, 

Na 17 prinsen nemen wij afscheid 
van carnavalsstichting de 
Peelstrekels, maar niet van jullie, 
want carnaval vieren blijven we 
doen. 1993 was ons eerste jaar 
met Wim en Anny Berkers als 
prins en prinses. Wat hebben we 
genoten en we nestelden ons in 
allerlei commissies om nog meer 
betrokken te raken tussen jullie 
en de Peelstrekels. Mies ging 
jaren op zijn fiets advertenties 
ophalen voor de carnavalskrant 
en zat in de rnaterialencommissie 
voor het bouwen van o.a de car
navalswagen. podium en nog 
vele andere dingen. Henriëtte wa 
enkele jaren begeleidster van de 
dansmarietjes, kledingcommissie, 
versiercommissie. amen brengen 
we al jaren de brieven van de 
club van 100 rond dus het contact 
met jullie hebben we in de loop 
der jaren wel opgebouwd. 

Al Peel trekels hebben we altijd 
een heel druk programma. Vanaf 
de onthulling van de prins t; m d 
carnaval, het programma be taat 
uit ongeveer 50 activiteiten maar 
je krijgt er 'n hechte familieband 
n>or terug. Je moet weer wennen 
aan de tiltc ab je met z'n tweetje!> 
na de cam:l\"al samen op de bank 
zit bij cl , lY. 

In _ 2 tudden we het -t4 prig 
1ubileum met Johan en Elly 

Veranderingen bij de Zultkoppet1 
a ruim 25 JU: tie/ lidmaatschap beeft Grada van tie 

Kerltbof bet lidrnatmcbap van De Zultkoppen omgezet in een 
rustend lidmaatschap. Grada bedankt voor al hetgeen je als 
actief voor ons hebt betekend. Wij bopen nog vele jaren op jouw 
steun te mogen rekenen. 

Alnfie ouwen-Proenings heeft na ruim 20 jaar baar lidmaat
schap bij De Zultkoppen beëindigd. De Zultkoppen betreuren 
deze beslissing, maar respectere11 die ook. Annie da'1k mor al 
/Je( een je voor De Zultkoppen ;" al die jaren hebt gedaan. Het 
ga je goed 

Verhaegh als prinsenpaar. Wat was 
dat gezellig op de locatie in de 
boerenbondhal met als hoogte
punt de carribean-optocht en, niet 
te vergeten, het optreden van Rob 
de Nijs. Het laatste jaar in de ons 
zo vertrouwde residentie de 
Vierspan was 2005 met Frank en 
Ellen Trienekes als prins en prinses 
dat toch ondanks alles heel intens 
was ook al gingen we daar weg. 

2006 wás ons eerste jaar in het 
Peelstrikkeldome met prins Frans 
en prinses Marie-José van den 
Broek, waar wij echt alles zelf 
deden en de familieband nog 
hechter werd dan hij al was. En 
we kwamen nog dichter bij jullie, 
Strekels en Strekelinnekes, mooie 
tijden waren de drie jaren dat we 
hier waren. Iedereen zei: waarom 
blijven jullie niet in 't 
Strikkeldome, maar er is een tijd 
van komen en van gaan dus in 
2009 gingen we naar het cultureel 
centrum .01et Marc en Ellen 
Manders als prinsenpaar, wat ook 
weer een hele beleving was, want 
nu hebben we weer een nieuwe 
residentie waar we samen ook 
weer veel gefeest hebben dus 
kunnen we weer jaren vooruit 
met carnaval. 

Collega-raadsleden, bestuursle
den, dames en dansmarietjes suc
ces de komende jaren, wij willen 
tevens iedereen bedanken voor al 
die jaren carnaval zowel de 
Peelstrekels alsmede jullie 
Strekels en Strekelinnekes. Maar 
nu is onze tijd gekomen om een 
stap terug te doen, maar, zoals 
gezegd, jullie zullen ons hier of 
daar nog wel tegenkomen, want 
het carnaval zit ons in het bloed 
dus: Alaaf of gewoon tot ziens. 

Mies & Henriëtte 

tent, gooiden we het over een 
andere boeg en werd een nieuw 
evenement geïntroduceerd: 
Dancing With The Stars. Een klin
kend succes met honde{den 
bezoekers en een groot enthou
siasme bij de bezoekers. 
U merkt het aan de opsomming 
van de activiteiten, een amuse
mentscommissie heeft heel wat 
aan zijn fiets hangen. En al lijkt 
het vaak routine, de voorberei
dingen kosten vaak bloed, zweet 
en tranen. Toch zijn er steeds 
weer betrokken vrijwilligers te 
vinden, die de nodige tijd willen 
stoppen in de Peelstrekels. 
Vrijwilligers, vaak onzichtbaar 
voor het volk, maar onmisbaar 
voor het welslagen van een goed 
carnavalsfeest. En al lijkt het 
besturen van een stichting zoals 
de Peelstrekels soms gewoon op 
werk, ook ik was één van die 
vrijwilligers, die veel vrije tijd in 
de club heeft gestoken. En juist 
het gebrek aan vrije tijd heeft mij 
doen besluiten om te stoppen bij 
de Peelstrekels. De combinatie 
met een drukke baan en een 

groot gezin was uiteindelijk net 
iets te veel van het goede. En met 
de verhuizing van de Peelstrekels 
naar het cultuurcentrum was 
voor mij de cirkel rond. Ook 
deze overgang was weer span
nènd, maar ook deze keer zijn 
we, al zeg ik het zelf, er prima in 
geslaagd om in een nieuwe 
onbekende omgeving een per
fect carnavalsfeest neer te zetten. 
En daar doen we het toch alle
maal voor: Dat zal ook in de toe
komst zo blijven, met inzet van 
velen een mooi resultaat boeken. 
Maar dan zonder mij. Het zal wel 
even wennen zijn maar het geeft 
ook weer wat ruimte om nieuwe 
dingen op te pakken voor 
mezelf. Ik zal in elk geval een 
zeer dankbare gast zijn bij de 
activiteiten van de Peelstrekels 
en ze met belangstelling blijven 
volgen. 
Vrienden van de Peelstrekels, het 
ga jullie allemaal goed, bedankt 
voor de fijne samenwerking en 
zeker tot ziens. 

Jos van der Heijden. 

AFSCHEID MET EEN NIEUWE Ul'fDA&IN& 

1991 
Het jaar waarin de Peelstrekels 
het 33 jarig bestaan vierden. 
Helemaal uitgerust van een 
vakantie werd ik gebeld met de 
vraag of ik zitting wilde nemen in 
de raad van 11 van de 
Peelstrekels. Tot óp heden heb ik 
hiervan geen spijt gehad. Elk jaar 
weer op een nieuwe manier car
naval vieren. We begonnen met 
zijn tweetjes, Anja en ik. Nu, 
jaren later, hebben onze kinderen 
Robin en Sjoerd ook veel plezier 
tijdens carnaval. 

1995 
Na enkele jaren werd ik verant
woordelijk gesteld voor het 
beheer van de steken en de kle
ding van de prins. Ik werd de 
opvolger van DE beheerder van 
het koffer: Sjef Geerts. 

1997 
Na nog meer taken op me geno
men te hebben werd er een nieu
we functie binnen de Peelstrekels 
geïntroduceerd: adjudant. Wat 
doet deze adjudant? Enkele din
gen zijn: samen met de vorst de 
begeleiding van de prins of prin
senpaar, verzorging van de kle
ding, onderscheidingen, onthul
ling in elkaar zetten sleutelbe
heerder van kamertje 3 etc. 
Natuurlijk kreeg ik hulp van 
velen om mijn taak goed te ver
vullen hiervoor allen mijn dank. 

i 
ii!,c n-i~ 2001 

Dit alles werd ...nogmaals 
genoemd toen ik in 2001 de 
opsteker kreeg uitgereikt door de 
PR 1 CIE. Ik draag hem met trots: 

2002 
Maar ja waar is nu de adjudant 
toch steeds in die drukte tijdens 
carnaval. Nou de oplossing werd 
gevonden door de steek van de 
adjudant te voorzien van een 
veer. Anja en ook de anderen 
waren gelukkig: zo konden zij 
mij makkelijker vinden. 

2005 
De eerste ideeën werden op 
papier gezet voor een nieuwe 
uitdaging binnen de Peelstrekels. 

2007 
De uitdaging kreeg vorm. De 
jeugd in het Peelstrekelrijk kreeg 
hun eigen carnaval. Er werd een 
naam bedacht voor dit 
Jeugdcarnaval nl. de Strikkelkes. 
Samen met enkele ouders werd 
een jeugdcommissie samenge
steld. En met de groepen 8 van 
de basisscholen werd een Prins, 
Prinses en raad van 11 gekozen. 
Dit gebeurde door middel van 
spelen. De beste school mocht 
de Prins en Prinses leveren, de 
overige kandidaten mochten 
plaats nemen in de raad van 11. 

2009 
Na twee jaar van jeugdcarnaval 
vond het bestuur van de 
Peelstrekels dat er een bestuurs-
lid moest komen voor het jeugd
carnaval. Mij werd gevraagd om 
deze taak op me te nemen. Ik 
ben deze uitdaging aangegaan 
wetende dat er 11 enthousiaste 
mensen bereid zijn om jeugdcar
naval in Deurne te doen slagen. 
Hdi~rd

1
oor heb ik mijdn functie als ~ • 

a iuc ant over ge ragen aan ~ 

Ruud Wouters. Veel succes. 

2010 
Weer een nieuw carnavalsjaar, 
een nieuwe Prins en nieuwe acti
viteiten voor de jeugd. Zie hier 
voor het programma elders in 
deze krant. Dit is in het kort mijn 
loopbaan bij de Peelstrekels en ik 
hoop deze nog een aantal jaren 
te kunnen voortzetten met deze 
nieuwe uitdaging als bestuurslid 
Jeugd. 

Verder wens ik de nieuwe Prins, 
Prinses en raad van 11 van zowel 
de Strikkelkes als van de Peelstre-
kels een geweldige carnaval toe pc,,~ , 
Alaaf Petro Leijsten 
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Mies Sleegers Music Services 

Meer lij ' • 

U gaat naar uw eigen bank voor een hypotheek? 
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• sk 
Teunisse & Schoones 

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

Email: teunisseenschoones@hypotheekdesk.nl 

Teunisse en Schoones Groep 

A,..~<>ï,..~ Bréfll,..~~,.. 

(T) 06 46"1 442 24 

www.tsgroep.nl 

MEDEDELING VOORVERKOOP 
""'@' Mocht in de voorverkoop actititeiten als 

:;::$;: 

* K~otgemul en Gala"Avond niet '\litverkocht 
raken, d'ê!n is er nog de gelegenheid om B 

$ . ' 

kaadfes1 i, kop~n, ·~ .·. . 
aq w)JJ@,btl ~ ~l;( an~9or 3 1t Deurq 
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Geluid- en 
lichtf aci liteiten 

voor o.a. 

- Live muziek 
- Presentaties 

- Broadcasting 

PROCRAAAIV\Azo:Eo 
-··············1~:······························· ·························································-

Zaterdag: î ZULTKOPPENAVO.MD. UITREIKING D'N BIELS 2010 
13 febr. l in het bijzijn van Prins JOS 1 en prinses WILMA, 

~ en C.S. De Peelstrekels . 
; Muzikale omlijsting door Het Vrije Tijds Orkest (VTO en 
1 Meziekmoakerij Bloa t Urn Op. 
Î Aanvang: 21:00 uur 

... " .. "~.""" .... "!"·········"································· ............ " .. "."" ...... " .. 
Zondag: l Gezelligheid rondom 

14 febr. l 'DE SKoNSTE OPTOCHT IN PEEi.LAND' 
Î leuke verrassing voor de jeugd 
1 Muzikale omlijsting door de Pink Panthers 

..................... :·································· .................................................... ,.. 
Maandag: l ROZENMONDÈG CARNAVALSONTBIJT 

15 febr. ~ in het bijzijn van Prins JOS 1 en prinses WILMA, 
~ en C.S. De Peelstrekels, met medewerking van Rozenmondèg 
j Muzikale omlijsting door De Hosbengels. 
1 Aanvang: 10: 30 uur 
1 CARNAVALSBRIDGE en warme maaltijd. 
l Aanvang: 18:00 uur 

.................... i"" ............................ ".................. . ................................. ,.. 
Dinsdag: i ZULTKOPPENDAG ansnijden van de krentenmik 

16 febr. ~ door D'n Biels 2010 en prins JOS 1 

1 Tevens ROGGEBR D met ZULT en HANENBILLEN 
~ in het bijzijn van prinses WILMA en C.S. De Peelstrekels 
j Muzikale omlijsting door Het Vrije Tijds Orkest (VTO) en 
l Meziekmoakerij Bloast Urn Op. 
l Aanvang: 11:00 uur 

................. ; ......................................................................................... ..... 
Zaterdag 1 EINDVASTENBAL 2010 

3 april Î Sinds jaren het feest der feesten. 
j Wordt mogelijk gemaakt door de RAAD van ZAAD 

-··············'·································. ················· ··········· ................... ..... 
Wij wensen iedereen een prettige carnaval! 

Tijdens de carnavalsdagen serveren wij 
heerlijke carnavals menu's! 

Jozef en Con, medewerk(st )ers 
Tel: 0493-312955 

Winteropeningstijden 
16.00-22.30 u 
1 1.30-22.30 uur 

De Frietteriz 

Kunstenaarscollectief 
vestigt zich in Deurne 

Drie kunstenaars, verenigd 
in Collectief Kunsten-aars, 
vestigen zich in Deurne. 

Alle drie zijn afgestudeerde 
fecalisten, die met excre
menten op plastische wijze 
abstract drukwerk vervaardi
gen. 

De eerste tentoonstelling is 
op Aswoensdag, 15. 00 uur 
in Atelier Keutelvreugd aan 
de Broekhoesterweg. 

• 
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ja, hoe is het nou gekomen? 

Het begin is wel heel erg toepas
selijk, ik ben namelijk op 
Rosenmontag in Limburg gebo
ren. Daarmee zit carnaval wel 
in het bloed. Ook al waren mijn 
ouders geen carnavalsmensen, 
ik heb jaren vooraan in de zaal 
meegedaan en me uitgeleefd. 
Door omstandigheden kwam er 
een beetje de klad in 
en ben ik een tijd 
afwezig geweest; 
sterker nog: 
gewoon het land 
uit gegaan tijdens 
deze dagen. Ook 
daar heb ik van 
genoten. Maar het 
bloed kruipt waar 
het niet gaan kan ... 

Mijn kinderen zijn alle 
twee betrokken bij het 
carnavalsgebeuren. Nol 
zit sinds vorig jaar met 
een steek(je los) in de 
raad van elf en heeft het 
daar prima naar de zin. Frits 
gaat tijdens die dagen door het 
leven als één van de rebellerende 
Hosbengels, die menen dat ze er 
toch wat anders uit mogen zien 
dan de rest, maar ondertussen 

Sinds een aantal jaren he ik al 
heel wat foto-ervaring en rukte 
achter de rug met SV D~urne. 
Bijvoorbeeld de wedstrijd tegen 
Feijenoord in het Helmon Sport 
stadion, waar ik als cl bfoto
graaf bij mocht zijn en 
alles vast 

jack, mijn man, deed mee 
eerste editie van Dancin 
The Stars, destijds nog in tent. 
Ik heb die dag alle activ teiten 
achter de schermen en in zaal 
gefotografeerd. Het jaar 

Foto:prins Frans I, bedankt Bert van den Broek in voor 12 ja 
sentatie Klotge-mul ') 

Vorig jaar overleed oud-prins der 
Pee/strekels Bert van den Broek. 
Gerard Geurts her-denkt hem 
middels dit In Me-moriam. 

Bert van den Broek stond in 1978 
als Bert I aan het hoofd van het 
Peelstrekelrijk. Bert was destijds 
nog vrijgezel. Tijdens dat carnaval 
leerde hij Mien van de Mortel 
ken-nen en de twee trouwden. 

Na zijn prinsschap trad B rt toe 
tot de Raad van Elf. In 198 volg
de Bert, Gerard van Wet-t n op 
als vorst. In die functie w s zijn 
eerste prins, Prins Wim II (Wim 
Kivits). Achter-eenvolgens ging 
hij metJan V (Jan van Driel, Wim 
ID (Wim van de Mortel) en Ties I 
(fies Verbaarschot) de Ra d van 
Elf, bestuur en Peelstrekel voor 
in het Car-naval in 

In memoriam Mieleke Berkers 
Door Gerard Geurts 

gen ze me om dat weer te doen. 
Wat hebben we met z'n allen 
genoten van die feestjes. 

Op die manier wil ik ook gaan 
genieten van het jaarlijks terug
kerende feest, dat carnaval heet. 

Mensen hebben me gewaar
schuwd: waar begin je aan? 
Ik moet er niet aan denken! 
Anderen verklaren me 
voor gek. Ik denk er anders 
over en ga met frisse 
moed en zin van start 
met iets waar ik me, 
denk ik, helemaal in 
kan gaan uitleven. Ik 
zie wel wat er over me 
heen gaat komen en ga 
er gewoon van genie
ten. Misschien vraag 
ik me volgend jaar 
af hoe Marius het al 
die tijd zo voortreffe-

lijk gedaan heeft en het 
zo lang heeft vol kunnen hou
den. 

Ik hoop dat het mij en jullie alle
maal zo goed bevalt, dat ook ik 
nog jaren mee kan. 

Volgend jaar praten we verderf 

Roos 

Deurne/Centrum. Vooral in 
Residentie De Vierspan voel-de 
hij zich thuis. Na Carnaval 1986 
vond Bert het welletjes en ging 
hij het rustiger aan doen. 
Vanzelfsprekend lever-de hij voor 
De Peelstrekels nog hand- en 
spandiensten en gaf aan iedereen 
die dat op prijs stelde zijn goede 
raad en mening. 

In de loop van 1994 werd Bert 
benaderd om het vanaf 1993 
bestaande Klotgemul te presente
ren. In 1995 doet hij dit voor het 
eerst. Bert wordt hèt gezicht van 
't Klotgemul en doet dit met 
verve en groot enthousiasme 
twaalf jaar lang. 
Ook de Prinsengarde kon op zijn 
steun en medewerking rekenen. 
Vooral ten behoeve van de vie
ring van het 44-jarig bestaan van 
De Peel-strekels heeft hij veel 
werk verricht. 

Bert is steeds een Peelstrekel m 
hart en nieren geweest. Hij heeft 
op zijn manier aan het Carnaval 
in Peelstrekelrijk dimensie en 
vorm gegeven. Hiervoor zijn wij 
hem zeer erkentelijk en dank
baar. 

Bert bedankt! 

In oktober 2009 is op 82-jarige leeftijd overleden Mieleke B rkers. Mieleke is vele jaren samen met _ 
Huub Wismans deelnemer geweest aan de Carnavalsoptocht van De Peelstrekels. Zij wisten als deel
nemers bij de Paren dikwijls de juiste snaar te raken en men veelal ook in de top 5 klassering 
terecht. Met hun uitbeeldingen hebben ze vele toeschouw rs aan het lachen gebracht en kunnen 
brengen. Voor velen was Mieleke geen onbekende en sto d hij zijn mannetje in zijn kappers- en 
rookwarenzaak in de Stationsstraat. Wij wensen hen die ac erblijven veel kracht en sterkte toe. 

VIN DE RED! G.mIE 
PEEISTREKELRQK - Toen hoffotograaf en krantenkriutse
laar Marius van Deursen zij~ · vertrek aankondig<Je wer4 er 

top de burelen van De Peelstrekel een zware zucht geslru\kt. 
Geen zucht van opluchtirig, ·maar een van: vçtdikk~Îne, . en 

.. hij begon het net te snappen ..• 

Marius stapt op. Het is een heel gemis in het redactielokaal (De 
Jongenskamer) Stroopwafels en koffie die eerst koud moet wor
den. Soms een discussie,veel collegialiteit en zelfs iets van vriend
schap. 

Marius, niet alleen voor de krant was je een hele steun en heb jij 
ii). je eentje nog heel wat los weten te peuteren. Nooit te beroerd 
o.rn,,óp de fiets te klipunen en ergens achteraan te ga@. J?qto's 
maken, de krant rondbrengen en lootjes verkopen, vissenvofä in 
pakken en nog tig anderè dingen. 

We willen er geen drama van maken en niemand is onmisbaar. 
Maar deze eerste krant zonder jou heeft nog maar eens aange
toond dat wat jij de afgelopen jaren voor de Peelstrekels hebt 
gedaan, geen sinecure was! 

Onti,egeüjk bedankt en hier op De Jongenskamer buigen wij diep! 

," dt111 8tzflÎ1111til nen, zeg maar het uitkomen van 
het bruidspaar, heeft door de tijd 

Een stronk Boerenmoes voor wie heen vele vormen gekend. 
de redactie van De Peelstrekel Tegenwoordig is Plein Vijf de 
aan de ontstaansgeschiedenis van locatie, die door de huidige 
de Boerenbruiloft in Deurne kan Commissie Boerenbruiloft is uit
helpen, staat al een aantal jaren gekozen, voor deze happening. 
bovenaan het lijstje van de boe- Een sfeervol gebeuren, dat 
renbruidsparen. Ook de commis- meteen het ijs breekt voor het 
sie Boerenbruiloft wil graag ach- aanstaande boerenbruidspaar, en 
ter de ontstaansgeschiedenis van ze direct in het zonnetje zet. .AJt7 
de Boerenbruiloft komen. Ook ~ Peelstrekels en Peelstrekel-~~ )l ~ 

wij gaan er nog steeds vanuit, dat f'-es worden hierbij uitgenodigd 
het begin van de bruiloft lag in daarbij aanwezig te zijn. Deze 
1959, het jaar dat Anneke onthulling vindt altijd plaats op 
Brüggenwirth het bruidje was, en een zondagmiddag in januari, en 
Dhr. H. Vrunt de netjes opgepoet- de datum is o.a. afhankelijk van 
ste zondagse klompen kon aan- de datum van carnaval dat jaar. In 
trekken als bruidegom. De orga- de carnavalskrant en lokale 
nisatie was in de beginjaren in media wordt dit tijdig aangekon
handen van Den Instuif, Den digd. 
Deel, KPJ en de Mixed De trouwerij, met aansluitende 
Hockeyclub. Geen commissie receptie en bruiloft, is traditioneel 
toen, maar een aantal verenigin- op carnavalsdinsdag in het cen
gen die de boerenbruiloft op trum van Deurne, vanaf 2009 in 
poten zetten. Cultuurcentrum Martien Van 
Na 50 jaren is het misschien wel Doorne. Je moet erbij zijn 
een goed idee om de basis breder geweest, om het echte boeren-
te maken, en daarmee nog meer bruiloft gevoel te hebben. Ook J 
mensen te betrekken bij het feest. dan speelt boerenmoes een hoof.Q" 
Want een feest is het door de ~ ol. In veel geschenkjes voor het 
jaren heen gebleven. Ook toen, net in de onecht verbonden boe-
na een jaar geen boerenbruiloft renbruidspaar, is de Boerenmoes 
(1985), de KVO en de, later, voor prominent aanwezig. Voor dege-
de boerenbruiloft opgerichte ne die informatie kan verstrekken 
commissie, in 1986, het stokje over de echte oorsprong van het 
overnamen, bleef overeind dat Boerenbruiloftsfeest in ·het 
het een feest voor iedereen moest Peelstrekelrijk, hebben we niet 
zijn. De lange lijst van boeren- één, maar wel tien stronken boe
bruidsparen, althans die bruid- renmoes beschikbaar! 
sparen, die bekend zijn, laat een De Commissie Boerenbruiloft 
mengeling zien van echtparen 
van allerhande pluimage. Zij trok
ken de stoute klompen aan, en 
gingen als boerenbruidspaar door 
het leven. Dat maakt de boeren
bruiloft ook zo mooi: iedereen 
kan in principe boerenbruid, of 
bruidegom worden, als Deurne 
Centrum of Walsberg, maar de 
woonplek is. Soms doet zich wel 
eens een keuze voor die op het 
randje van een ander carnavals
rijk ligt, maar ook dat zorgt dan 
weer voor veel gespeelde discus
sie en grote hilariteit. En, dat 
hoort zeker bij de boerenbruiloft. 
Vroeger werd er getafeld, op zijn 
Deurnes: Getoaffeld , en op die 
manier werd de zaak dan op 
scherp gezet. Tegenwoordig zijn 
het de beletselen die weggewerkt 
moeten worden voordat er in de 
onecht kan worden getreden. 
Boerenbruiloft is een traditie, die 
zich door de tijd heen, aan die
zelfde tijd heeft aangepast, en 
daarmee springlevend is geble
ven. 
Ook de ondertrouw, het aanteke-

"10 % ?# 

PROGRAMMA ~ 

HOSBENGELS· 
Ook met carnaval 2010 zijn de 

Hosbengels weer actief. 

24 januari: Prinsenade Cultuur Centrum 
Martien van Doome 

6 Februari: Gala-avond Cultuur Centrum 
Martien van Doomtl "' m 

lijdens de carnavalsdagen ... 

Carnavalszondag: Prijsuitreiking van de 
optocht. 

Carnavalsmaandag: Rozenmondèg met 
de Prinsengarde en de Raad van Zaad. 

Carnavalsdinsdag: beleef de laatste 
uurtje& mee, na afloop Popverbranden 

Doe mee en scheuft an 
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.• "· Se~icepu . nt postkantoor ~ ·. ·. ·· ·. 
·• ! t. ·:·Carwash · · · ·. · · " · ~ 

MARRES OPTIEK 
Brillen en contactlenzen 

. 
Stationsstraat 3a 

5751 HA DEURNE 

Munckhof Deume 
Leembaan 13, 0493-313922 

5753 CW DEURNE 

Uw adres voor onderdelen / 
materialen, tractoren Deutz-Fahr 

en andere merken . 

1 . V-snaren 
. Kogellagers 

t " ~ ~ · " ~." "'" ~ ) '•c<' ~ .... '.. ~ 

• ' : •• : · ·: •• : "' : .;' • ;, • • : 1 f :.; . ! ~~- ,. . •• . • • ' • . 

._ . Aat1 ~ _ a~ . we:g· van_· D~urne ·naar Asten 

Bouten & Moeren 
0-Ringen 

Tractoronderdelen 
Oliekeeringen 

Oliefilters 
Slangen 

Hydr. Slangen 
Slang klemmen 
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Vlierdenseweg 232 ~ - Vlierden · . 
-: · ... 

13do!j- et'\. kinderk(ed<ng 
Milhezerweg 7 5752 .PA Deurne 

Tel.; 0493 - 354 133 .Gsm: 06 - 20 398 490 

" • • "l • ~ • ~ 

Autorijsch·ool .Philips 

Telefoon: 

Schuifelenberg 94 
5751 HZ Deurne 

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

Wilbert Knijnenburg 

Hanenbergweg 4a 
5753 RC DEURNE 
Tel. 0493 322088 

0620136561 VOOR AL UW TUINPLANTEN 

0493-312895 

Swinkels Assurantiën 
• tussenpersoon voor binnen- en 

buitenlandse verzekeringsmaat

schappijen 

• doorlichting van bestaande verze

keringspakketten voor particulieren 

en bedrijven 

• bemiddeling bij hypotheken 

• bemiddeling bij persoonlijke leningen 

en continukredieten 

·bemiddeling bij praktijkfinancieringen 

•als NVA-lid onafhankelijk advies 

Dolgedraaid snaartje los 

Swinkels Makelaardij 
•bemiddeling bij aan- en verkoop 

·bemiddeling bij huur en verhuur 

·beheer 

•taxaties onroerende zaken 

·onteigeningszaken 

·beleggingen 

·projectontwikkeling 

Swinkels SNS Regiobank 
Welke spaarvorm u ook kiest, u krijgt 

altijd de beste condities en de hoogste 

rente bij de Regiobank. Slapend rijk 

worden is geen kunst, met zo'n keur 

aan varianten van de Regiobank. ., 
SWINKELS 

ASSURANTIËN •MAKELAARDIJ 

Postbus 87 S7SO AB Kerk st raa t 17 Deurne Telefoon 0493 312468 Fax 0493 31014S 

KOPPENS - V.D. BROEK 
. . 

TIMMERBEDRIJF 
uEej~"*Frans, kaànde gij 't moake?" 

u,,.,.Nou, en of!" 

TIMMERBEDRIJF KOPPEN·S - .V.D. BROEK 
' \ 

DUKAAT 19 ·- 5751 PW DEURNE 
Tel.: 0493-351474 / 06-54375909 Fax: 0493-351457E-MAILlnfo@Koppensvdbroek.nl 

• 

• 
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Op carnavalsdinsdag werden 
Marianne van den Berkmortel en 
Henk Kerkers door prins Marc 1 in 
de onecht verbonden als boeren
bruidspaar van het Peelstrekelrijk. 
In de periode van ondertrouw t/m 
boerenbruiloft gingen ze door 
het leven als Driek en Jans. Ze 
werden in oktober 2008 benaderd 
door de boerenbruiloftcommis-

voorspel 

sie en na enige nachtjes sla en 
zeiden ze JA. Ze wisten nie wat 
ze te wachten stond, maar mdat 
ze allebei graag carnaval vi ren 
durfden ze de sprong in het diepe 
te wagen. Hoe het hen verg ng? 
Op deze pagina wordt u ex lusief 
geïnformeerd. 

Door Driek en Jans / half vier hoeft niets meer in et 
v / gehxim. In de voorafgaande 

Voor de uiteindelijke Boeren- / '.t 'aa~n zijn we kleren gaa 
bruiloft wordt beklonken stroomt '-kopen in een winkel, op een 
er heel wat water door Aa". ment dat deze voor publiek 

Op de website van de Peel
strekels werd voor de ondertrou.\tJ 
IJt,ldatum al een tipje van de sluier 
opgelicht en begonnen diverse 
mensen te gissen. Dat betekende 
dat we wel eens vragen moes-
ten ont~ijken of een leugentje 
om bestwil moesten toepassen. 
G~lukkig mogen we op 25 januari 
2009 in de ondertrouw en vanaf 

Door onze speciale verslaggevers 

In de aanloop naar de onechte 
trouwerij probeert de boeren
bruiloftcommissie regelmatig het 
aanstaande boerenbruidspaar te 
verassen. 

Zo ging Jans op donderdagavond 
12 februari naar de handbaltrain
ing in de Frans Hoebenshal. Hier . 

. werd ze verrast door het vrouweli1 
ke deel van de onechte familie, J 
zijnde de moeder, schoonmoeder, 
de drie zusjes én de vrouwen van 
de boerenbruiloftcommissie. Jans 
werd hier ter plaatse omgekleed 
om bij het gezelschap aan te 
sluiten. Het was een bijzonderEi 
vertoning, dit gezelschap in ou , ~ 

erwetse kledij aan het trainen. 
Na afloop gingen ze met z'n allen 
naar de Potdeksel, waar ze deel
namen aan de liederentafel. 

:)(À tk ~tl! 
Door Jans en Driek 

gesloten. Foto's laten make , 
ook achter slot en grendel. 
werd door de commissie ee 
onechte familie om ons hee 
samengesteld. Zo hebben w 
een nieuwe vader en moede 
gekregen, kreeg Marianne er drie 
zusjes bij en natuurlijk de tw e 
getuigen voor bij het huwelij . 
Op de dag van de ondertrou 
hebben we volop genoten. 

Op maandagavond 16 febru ri 
hadden Driek en Jans met z on 
Dirk op verzoek vrij gehoude 'X 
vanaf zes uur 's-avonds. Op at f \ 
moment werden ze opgehaa d 
door een oldtimer uit 1931 e er 
volgde een sightseeing tour oor 
Deurne. 
Daarna belanden ze bij Nella het 
schoonzusje van Jans. Hier ad 
de onechte familie een heerli k 
oud Hollands diner verzorgd et 
eerlijke boerenkost. Op deze 
avond werden we ook door 
pater P en zuster C ingewijd _1n de 
geheimen van het huwelijk, ~ant 
een goede voorbereiding is het 
halve werk. 
Piet uit de straat vermaakte 
na het eten met oude Braba 
liedjes. 

Op woensdagavond 18 febru 
was Driek aan de beurt voor 
vrijgezellenavond om door d 

in mogen brengen, waardoor e 
boerenbruiloft mogelijk niet d 
kan gaan. Zo vind een deleg 
tie van carnavalsvereniging d 
Pottenbakkers, dat er wel ee 
tegenprestatie nodig is, omd t 
Driek en Jans volgens hen in e 
Zeilberg wonen en dat zij ten 
onrechte aangeklaagd zijn vo r 
illegaal plakken bij het huis v n 
One en Jans. Een afvaardigi g 
van handbalvereniging MBDE de 
Sprint waar Jans speelt wil o k 
een aantal zaken zeker stelle , 
•oordat er getrouwd kan wor en. 

De dames an het bestuurssecre
tariaat an de gemeente Deur e 
ZJJn gepikeerd, omdat zi 
geen persoonlijke uitnodiging 
hebben o angen, zij eisen, at 
Driek belooft dit goed te mak n. 
De vrienden an Driek zijn nie 
g19charmeerd van het fe!t;fqat 
lDriek en Jans niet in de t ou-

vinden. dat dî 

werden thuis om drie uur opge
haald en achter in een auto, in 
de buurt van Plein Vijf onder een 
deken weggestopt. Binnen was 
de onthulling al aan de gang met 
drie rondes met foto's, waarbij 
men mocht raden wie het zou 
zijn. Rond half vier mochten wij 
binnenkomen. 

mannelijke afvaardiging verrast 
te worden. Driek stond klaar in 
oude boerenkleren, niet de beste, 
en voor de deur stond een oude 
transsportfiets met een melkbus 
aan beide zijden voor hem klaar . 
Het hele gezelschap had een 
oude fiets en Driek moest mee. 
Na een flinke fietstocht kwamen 
de mannen in Bakel bij een boer 
aan. Daar volgde een rondleiding 
in een moderne koeienstal met 
melkrobot. Dit was een flinke 
tegenstelling voor de ouderwetse 
boerenfamilie, die gewend was 
om met de hand te melken. Na 
een laatste blik op de koeien was 
het tijd voor koffie en roggebrood 
met zult. 

Maar aan het eind van het liedje 
hebben we dit alles overleefd, zijn 
er hier en daar de nodige beloftes 
gedaan en kan er in de 
onecht getrouwd worden. Deze 
plechtigheid werd verzorgd door 
onze prins Marc en Prinses Ellen 
en met goedkeuring van onze 
getuigen. Dan is het tijd voor de 
receptie met muziek van de kapel. 
We genieten hiervan met volle 
teugen. Om 19.00 uur sluiten we 
de bruiloft af met erwtensoep en 
stamppot. 

Hier hebben we 's middags geno
ten met vele bekenden en onbek
enden. Daarna naar huis met vele 
gasten aan de soep, broodjes, 
koffie en nog wat drinken. Hierna 
was het wachten op De Bruiloft! 

' na weer op de fiets en naar de 
Potdeksel. 

Carnavalszondag zaten Jans en 
Driek om half tien in de kerk voor 
de carnavalsmis met de Potten
bakkers uit Zeilberg en de Peel .
strekels uit Deurne. Pastoor Paul 
Janssen maakte er een geweldige 
viering van. Hierna koffie drinken 
bij Beekman en Beekman en 
daarna brunchen bij de Reizende 
Man. Het gezelschap werd deze 
dag nog uitgebreid met de echte 
vaders en moeders. Na de brunch 
volgde de optocht geweest en î 
daarna lekker doorzakken. f 

... 

De rest van de avond trekken we 
nog op met de onechte familie 
en de boerenbruiloftcommissie 
en sluiten we 's nachts af met de 
verbranding van de Peelstrekel
pop op de Markt. De boeren
bruiloft 2009 is afgesloten. Door 
JA te zeggen op het verzoek om 
Boerenbruidspaar te worden 
wisten, we niet wat ons allemaal 
te wachten stond. Nu kunnen we 
terugkijken en het was geweldig. 
iedereen bedankt!" 

Driek (Henk Kerkers) en Jans 
(Marianne van den Berkmortel) 

S oe.re.l-\bru.td.spQ.re.l-\ 
d.oor d.e jo.reli\ ke~li\ 

Er blijkt nóg eerder boerenbrulluft 
gevierd te zijn. Exacte gegevens 
zijn echter niet helemaal duidelijk. 
Een stronk boerenmoes voor wie 
ons uit de brand helpt (red. De 
Peelstrekel) 

Organisatie: Den Instuif/ Den Deel 
-~ / KPJ/Mixed Hockeyclvub 

1959 H. Vrunt en Anneke 
Brüggenwirth 

1970 Harrie Geven en Maria 
Prinssen 

1971 Geen boerenbruiloft 
1972 Geen boerenbruiloft 
1973 Peter Gevaert en Enny 

Koops 
1974 Frank Donkers en Pitty van 

Nunen 
1975 Mieke Wijnhoven en Jan 

v.d. Heijden 
1976 Gerrie Guffens en Beppie 

Adriaans 
1977 Ad van Kessel en Marriet 

Heesmans 
1978 Appie Lo4wers en Hannie 

Hansen 
1979 Hans van Nunen en Mari-

anne CL<... h. te 12 n [Y./Ä- VV" 
1980 Joost Martens en Marion 

van de Heuvel 
1981 Jacky Bellemakers en Anja 

Hendriks 
1982 Anthcmy Knapen en Petra 

Bloeriien 

1983 ~=~~~~~ers en Marjon van 

1984 Anja fop pens en Pieter 
Verbeek 

1985 Geen boerenbruiloft 
Or anisatie. K. V.O./ Commissie 
Boerenbruiloft 
1986 Dorus en Mina (Theo en 

Mien v.d. Boomen) 
1987 Nilles en Netje (Cor en An 

toinet v.d Beek) 
1988 Drieka en Teun (Teun en 

Hennie v.d. Weijer) 
1989 Hannes en Rika (Jan en 

Riek Knoops) 
1990 Rinus en Grada (Rien en 

Ger van Mierlo) 
1991 Sjef en Leenke (Sjef en Leny 

Kuijpers) 
1992 Dorus en Tonna (Theo en 

Tonny Aldenzee) 
1993 Drieka en Cis (Frans en Riek 

Thielen) 
1994 Anna en Peier (Piet en 

Anneke 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 Berker 
2007 D 
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N KWl.JL 
ET D.J ROLF ROYCE 

VERKLEED EN MAAK KANS OP EEN DINERBON VAN €200,-) 

VOOR €20,- ONBEPERKT BIER FRIS EN WIJN 

(INFO OP ONZE WEBSITE.OF KOM EVEN LANGS IN DE ROOOE LEEUW) 

ningstijden tijdens de carnaval 2010 
ZA 18.00 - 04.00 UUR 

MA 18.00 - 02.00 UUR 

·.wow® 
Hebben we, kunnen we, doen wel 

WJVOl!.V. Tel.: 
Fox: 

o~ ~ ts 
~7S 1 PX OEURNé 

wil RUT00Sîl785 

JeHaBe 
OHz.e service, uw zekerheid 

0493·314 ,$6 
0493-399 462 

~nk~O'(>&léftr'l 

www.•Jl<'>elen.nl 

\. 

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

huishoudelektro • keukeninbouwapparatuur 0 eigen service-dienst 

~ 
NVM 

f 
foon 077 - 4661357 

077 - 4663060 
, .jehabe.nl 

~v-

fAA' 
BAKENS 

makelaardij 
Derpsestraat 78 Deurne Telefoon : 0493-354478 www.bakensmakelaardij.nl 

34 

VOOR ADVIES OP MAAT 
VERKOOP SERVICE EN · 
REPARATIE VAN AL UW 

Hl:Jl·SHOUDELIJKE APPARATEN 
VRIJSTAAND EN INBOUW 
' 

Electro Kuypers 

MOLENSTRAAT 2 DEURN'E 5751 LD DEURNE 
0493-312393 • 

Kerkstraat 32h 

5751 BH DEURNE 

0493-3116 77 

Piet Mondriaanst~aat 1 () 
5753 DJ Deurne 

Telefoon (0493} 31:4253 
Teiefax (0493) 313524 

• Winkelinterieuren 
• Projektmeubelen 
• Exclusieve timmerwerken 

_" .. 

·#= APK 
""- Reparatie & onderhoud 

~BOVAG 

1/1e'Je 1nneS S'1::fJ'le 

9S~?'P?S '1::f7PI 

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 

Met carnaval doet 
ook het varken weer mee". 

Veel plezier! 
www.nooyen.nl 

Nooyen Pig Flooring 

Fabriekstraat 8 
NL 5753 AH Deurne 
T +31 (0)493 31 68 60 

F+31 (0)493311007 
E sales@nooyen.nl 

• 

• 
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Door: G. Strikkel 

Voor bet eerst in Cultuurcentrum Martien van Doorne trok en De 
Peelstrekels onder aanvoering van Prins Marc I en Prinse Ellen 
zaterdagmiddag, 7 februari · 2009 om half twee binnen v or de 
Seniorenmiddag. 

Ook nu weer tekende de 
Commissie Amusement voor een 
leuk programma. Na een woord 
van welkom door Vorst Wilco 
van Moorsel, werd het spits, 
zoals het hoort, afgebeten door 

de dansmarietjes van stich ng De 
Peelstrekels. Erwin Boere amps 
en John van Heugten 
weer van de partij om de 
te warmen en zonge 
Peelstrekellied. Voor de 

~ WIE WÁ 8EWAORD, DIE 
\, Door Thea Vullings, Zeilberg 

Carnaval, verkleden, en bewaren, zit nog altijd in mij, van "jn 
Moeder. Daarvan is ook deze carnavalsfoto uit 1961. Toen die tijd, 
werkte ik, als nopster, bij H.T.M., Piet de Wit, in de Sint J zef 
Parochie. Met een fijne groep meisjes, gooide ik al niets weg en 
bewaarde al vele mooie dingetjes. Carnaval, heerlijk om me te 
mogen doen, en nu ook nog. Ik had · niet veel, maar was wel eel 
gelukkig en kon nog roeien met de riemen die wij hadden. Zo ok 
deze drie Schotse pakjes, gemaakCvan de todden van: Piet Cle it. 
De doedelzakken van afvalspoelen uit de weverij. Wij genoten alle 

·e en waren heel trots met onze pakjes. Het jasje van Johnny eb 
u in mijn museumke, M'n Hökske, hangen en ik denk og 

altijd aan die mooie tijd. 

Wat waren Wij {Qen samen rijk. 

Op de foto van links naar rechts: Thea Vullings, ]obnny Vulling en 
Henk Mansvelders 

keer traden de Oud Prinsessen 
van de Peelstrekel Prinsen op tij
dens de seniorenmiddag. Zij 
deden dat op een voortreffelijke 
wijze en namen diverse zaken 
binnen het Deurnese op de kor
rel. Voor de pauze bracht het 
Zeemanskoor uit Someren de 
stemming er verder in met diver
se meezingers. Na de pauze ver
raste Dansgroep Dance Squad 
met een geweldig optreden, 
waarvan met volle teugen werd 
genoten. Rob Scheepers trad op 
als Kermisexploitant en wist de 
zaal op zijn hand te krijgen. Zelfs 
na veel vijven en zessen, speelde 
hij het klaar om het VTO te laten 
touchen. De middag werd tradi
tioneel afgesloten door het optre
den van de Oud Prinsen. Ook zij 
namen diverse zaken rondom het 
Cultuurcentrum op de hak. Het 
muzikale gedeelte was bij het 
Vrije Tijdsorkest Deurne (VTO) 
o.l.v. Mart van de Burgt in goede 
handen. 

Rond half vijf kon een geslaagde 
Seniorenmiddag 2009 worden 
afgesloten. 

' T'H[O'S KîURKORPS lff 'r HAIK VAN UfffflffG VASTIHAOVîffD 

\~ 

Uit onze aigen VTO-analen blijkt 
de ter zo ongevijer 10 kirre ne 
enioren va tenaovendmiddig 

dur ons is verzurgd. Grom"t fist 
dus op zaterdag middig 30 
jan.2010 (of twee duuzend en 
tieen dan is ,t dan vur den ellef
de kaier, 'n echt vastenaovend 
getal en de nog wel in de rezi
dentie van De Peelstrikkel . in de 
hoiskammer van Deurze, zoa 
onze burgervadder Daandels 't 
ins verwoordde: 

We beloven er wir ne g 
fistmiddeg van te maoke 
kan ok nie anders me n 
tende dirigent as onze 
Theo Lokin junior die de 
'n orkest te leije worvan d muzi
kanten of (muziekmaok r ) dur 
de vastenaovend wol ge errefd 
zain. Ge zot kanne zegge de tie 
vur 't Vrije taids orkest 't z de is 
as Guus Hiddink van P.S. Laot 
ik 't efkes oitlegge ... 
meziekmaokers zijn veu al as 
klenne jonge of durske be onne 
bai allerlei fanfares herrem niek
es en bendjes urn de 
muzikale beginsels van h ins
trument onder de kneej te iege, 
dus ge zot kanne zegge ei de 
pupille. 
Toen ze auwer wiere groe de ze . 
dur tot volwaardigge muz· anten 
van b\· (bevurbild) de 
Kunninklukke herremen· oit 
Deurze, Fanfare Wilhelmi a en 
die Vlierlandermuzikant uit 
Vlierden. herremenie Exels or oit 
de Zaailberg. muziekver enni
ging Wilona oit den aow Peel 
enz. Ze hebben toen de ju ·oren 
eftallen durlaowpe en z.ti dur 
gegroeid tot veulbelovend seni-
oren. 

Het Cultuurcentrum van Martien En nauw.. . Nauw 
van Doorne. onder onze aigen 

ze 

(Guus Hiddink) of wel Theo 
Lokin in de ere divisie. Op top 
daog spuit het VTO, Theos' keur
korps de sterre van den himmel 
zonne topdag verzien wai ok op 
30 jannuwarrie, we beloven allie 
inne as van auwds n'n oergezelli
ge vastenaovend middig. 

En zodde ge er dr naow nog nie 
genoeg van hebbe of de ha ppe
ning urn wa vur reeje dan ok 
hebbe gemist, dan volgen er nog 
tweeje herkansingen en wel op 
zaoterdag 13 Februwarrie 's 
aoves bai de dur de Zultkoppe 
oit te raike Biels en op Dinsdig 
16 februwarrie bai 't ansneeje van 
de krintemik allebeej in cafe 
Stationszicht of wel bai Jozef en 
Gon Hendriks an 't spoor. 
Wai wensen iedereen ne hille 
plezierigge vaastenaovend toe! 

SENIORENMIDDAG 30 JANUARI 
CULTUURCENTRUM MARTIEN VAN DOORNE 
ZAAL OPEN: 12.30 UUR AANVANG 13.30 UUR 

EINDTIJD CIRCA: 16.30 UUR 
, MUZIEK: VTO 

Carnavalsstichting 'oe Peelstrekels heeft · ~ 
volgende programma voor u samengesteld: 

Ontvangst Prins en Prinses met gevolg 
Dansmarietjes van De Peelstrekels 

Gij Ok Hier 
Des mar Kwats / 

Winnaar Peelstrekelala, HOLLANDSE NIEUWE ~ 
Oud Prinsessen van de Prinsen van de Prinsengarde 

Pauze * 
Loterij · 4'.'. 

Shantykoor "De Klotvaarders" 
Dansgroep PS Dance Squad 

Jan Lieg en Ties v'r Niks 
Oud Prinsen van de Prinsengarde 

VOORVERKOOP SENIORENMIDDAG ·- -
Entreeprijs € 5,00 

De voorverkoop voor de Seniorenmiddag is op: 
zaterdag 16 januari 2010 van 10.30 - 12.00 uur 
Zorgboogcentrum De Nieuwenhof aan de Visser. 

Maximum 4 kaartjes per uitgereikt nummer. Deze nummers 
worden op volgorde van binnenkomst uitgereikt vanaf 9.30 
uur. 

Op het plaatsbewijs staat uw stoelnummer. Bij het plaatsbe
wijs wordt tevens een consumptiebon of -penning uitgereikt. 

Houdt u er rekening mee, dat er slechts een beperkt aantal 
(127) plaatsen beschikbaar is voor rolstoelers en diegenen 
die moeilijk ter been zijn. Bij uw reservering kunt u daarnaar 
vragen. Het betekent wel: OP = OP. 

De overige plaatsen zijn in de bekende theateropstelling, het
g~n betekent dat u moet kunnen traplopen en redelijk goed 
ter been moet zijn. 

De Seniorenmiddag is op zaterdagmiddag 30 januari. 
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van neerven 
Dur báj Heure". , 
Ok mi Carnaval! 

... en wilde ge dur báj blieve heure? 
Knip dan dees advertentie oit en lever ze in. 
Dan kriede ge 10°/o korting op oordoppen! 

*geldig tot 4 weken na carnaval, voorwaarden op hoorzaakvanneerven.nl/k-0rtîn9 

' 
Openingstijden: 

maandag 13:30 tot 18:00 uur 
dinsdag t/m vrijdag 9:00 tot 18~00 uur 

zaterdag 9~00 tot 14:00 uur 

Raadhuisstra~t 16_, 5751 LX Deurne 
T: 0493 354570 E:Înfo@hoorzaakvanneerven.nl 

Wij verzorgen al uw koerierswerk zowel 
Nationaal als Internationaal van uit heel 
Nederland door heel Europa 7 dagen per 
. w~ek. 24uur per dag, 365 dagen per jaar. 
Met name gespecialiseerd in vervoer tot 
500kg. 

. , 

WWW.DJAMAKo.eu 
Dirk-Jan Manders 

Parallelweg129 
Mobiel: +31616809818 

info@djamako.eu 

't Dondert en 
het bliksemt 
enwehebbe 
veul plez. .. 
[voor een party of een tent, 
bel gewoon naar EasyRent] 

Bij EasyRent huurt u alles voor een feest, groot of klein. 

Van tafels, stoelen, serviesgoed en verlichting tot 

party-tenten in verschillende afmetingen of uitvoeringen, 
met of zonder vloer en verwarming. 

Bel 0493-316381 of kijk op easyrentdeurne.nl 
voor meer informatie. 

Gerard Bildersstraat 9A 1 5753DE Deurne 1 E info@easyrentdeume.nl 

• • • 

• • • 
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HOLLANDSE NIEUWE WINT EERSTE EDITIE 
PEELSTREKELALA 

DEURNE Zaterdagavond, 
voorafgaand aan de prinsonthul
ling van De Peelstrekels vond 
de eerste editie van 
Peelstrekelala plaats in Dans- .en 
feestcentrum Manders in 
Deurne. Bij · het liedjesfrstival 

) 

Peelstrekelala kunnen individu
en of groepen op eigen, of 
bestaande muziek, carnavaleske 
liederen op eigen tekst ten 
gehore brengen, waarbij naast 
het muzikale deel ook gelet 
wordt op uitstraling en perfor-

mance. De vierkoppige jury, 
bestaande uit Carolien van der 
Hulst, Martien Maas, Nicole 
Lemlijn en Willie Rijnders wezen 
uit de vijf deelnemende groe
pen Hollandse Nieuwe aan als 
winnaars. 

Het kwartet bestaande uit Ben · 
Timmers, Perry van Berlo, Frans 
van der Heijden en John Kooien 
won niet alleen de prestigieuze 
wisselbeker, maar mag ook 
optreden op 't Klotgemul en de 
seniorenmiddag van De 
Peelstrekels. Op slechts een half 
punt achter de winnaars eindig
den De Nötjes (met live begelei
ding van De Hosbengels), de 
overige acts: Rozengeur & Valse 
Schijn, Applaus en de PR 1 CIE 
vielen niet in de prijzen. De eer
ste officiële handeling van prins 
Jos 1 van De Peelstrekels was 
het overhandigen van de wissel
trofeè aan Hollandse Nieuwe. 

'AANMELDEN PEELSfRE.KEtÄLA 
.. ~ 

·i;: 

Na dé succesvolle eerste editie van " Peelstrek~lala ©, kan het ntet 
anders dan dat er een vervolg komt! Hoe een en ander vorm gaat 
krijgen,.,;daar wordt nog over nagedaéht, maar je opgev~n voor de 

tweede editie kan alvast. 

De spelregels vindtJe hier: ww~.p>eelst&,ekels."I 

INSCJiRIJVEN VOOR 15 JUNI 2010 

secretariaat@peelstrekels.nl 

commissie RIK 
Sinds vorig Jaar staat er in de Peelstrekel een heuse puzzel! Dit 
jaar zijn er dat zelfs twee. Met de puzzel van RIK, dat staat voor 
Rebus Inde Krant, zijn zelfs niet te versmaden prijzen te winnen! 
Hieronder eerst de oplossing en de prijswinnaars van vorig jaar 
en dan direct door naar de opgave van dit jaar. De woordzoeker, 
een initiatief van de buurt van oud-prins Marc, kunt u elders in 
de krant vinden. 

Oplossing puzzel carnavalskrant 2009 
Na drie topjaren peelstrekeldröme gaan we nu carnaval vieren 
op een geweldige locatie, eerst in een chique feesttent nu in 
een nieuwe residentie. 

Prijswinnaars 
1 e prijs: irischeque € 50.00 Fam. van Rooy; € 2e prijs: irischeque 
€ 25.00 H vd Heijden; € 3e prijs: irischeque € 20.00 L vd Heijden 

En dan nu de puzzel van dit jaar. wat moet je doen en hoe kun 
je meedoen? Heel eenvoudig: tel alle advertenties in de krant. 
Maak een, of meerdere, leuke zinnen van het juiste aantal in let
ters. voorbeeld: er zijn 45 advertenties, dan maak je een, of 
meerdere zinnen met 45 letters. De meest carnavaleske 
oplossingen worden beloond. 

Hoe lever je het in: De slagzin stuur je in een envelop naar: 
.secretariaat Peelstrekels, Postbus 269, 5750 AG Deurne, of mail 
je naar: secretariaat@peelstrekels.nl o.v.v. oplossing rebus car
navalskrant 2010, naam, adres, postcode, woonplaats en tele
foonnummer. 

Naam: 

Adres: Postcode 

woonplaats: 

Telefoon: 

De prijsuitreiking is op carnavalszondag 14-02-10 s· avonds, 
voorafgaand aan de prijsuitreiking van de grote optocht. 
De 1e prijs is een irischeque t.w.v.€ 50.00; De 2e prijs is een 
irischeque t.w.v. € 25.00; De 3e prijs Is een irischeque t.w.v. 
€ 20.00 

Al enige tijd gonsde in Deurne 
het gerucht dat er een nieuwe 
activiteit van de Peelstrekels 
werd georganiseerd: het 
Peelstrekelala. Een liedjesfestival 
voor Deurnese groepen: eigen 
tekst, eigen muziek mag, maar 
hoeft niet. Omdat ons debuut 
als Hollandse Nieuwe op 
Kommer en Kwijl 2009 ons goed 
bevallen was, meerî-

den we dat we daar ook 
bij moesten zijn. Eén 
avond even een liedje 
neerzetten zou ons 
moeten lukken, zeker 
met de muziek die we 
daar al bij in gedachte 
hadden. Dat er toch 
meer uit zou komen, 
namelijk optredens tij
dens het Klotgemul, 
hadden we toen nog niet in de 
gaten. Elke gelegenheid die we 
aan kunnen grijpen om met ons 
vieren bij elkaar te komen en 
onze stemmen te laten mengen, 

grijpen we graag aan. 
Met de gezelligheid voorop 
wordt het toch vaak weer een 
muzikale avond. Menige maan
dagavond werd, naast de voor
bereiding voor Kommer en Kwijl 
2010, ook besteedt aan 
Peelstrekelala: tekst schrijven, 
bijschaven, zingen, ·tweede stem 
erbij , cho-

met onze concullega's live 
soundchecken en vooruit met 
de geit. 
Elk nummer had zijn eigen 
kracht en we zagen dat we alle
maal iets gemeenschappelijks 
hadden: het is gewoon leuk om 
te zingen. En zo tonden we 
zaterdagavond ook weer op het 
podium: gewoon lekker genie
ten, met je maten. Effe het num
mer eruit knallen ,·oor een lek
ker gevulde zaal en merken dat 
ook het publiek geniet en mee
zingt. Wat wil je nog meer? 

Niet veel, maar het \\·a wel leuk 
om met een grote wi seltroffee 
en beker naar hui te gaan in de 
late uurtjes. iet alleen schreven 
we historie omdat de eerste 
daad van de net uitgeroepen 
Prins Jos d'n uurste ons de ·i -
seltrofee overhandigen \Ya en 

we door hem wer
den gefeliciteerd, 
maar ook omdat we 
de winnaar 
Yan het 
Peel ·rrekelaia. 

·aren 
eerste 

dat 
voor on: nog vele 
jaren een vervolg mag 
krijgen: Deurnenaren, 
wij hopen volgend jaar 
,·eel nieuwe concur
rentie erbij te krijgen. 
Organi atie en publiek, 
bedankt! 

reografie (ahum) en zo \\'a HoUandse Nieuwe 
Geniet met Mate(n) een fe it. (Ben,Timmers, John Kookn, 
Vrijdagavond voor de prinsen- Frans van der Heijden, 
onthulling nog een keer on sta ~ Perry van Berk>) 
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DE PEELSTREKEL 2010, een uitgave van CS De eelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL 

Van links naar ~cbts:]ulia Munsters, Rianne van der Heijde ,, Danique Tilborgbs, Fieke Knijnenburg, Elise Willems, Dionne Tilborgbs, Chantal Chen, Alisson de Wit, Linde 
Kooien. Op de foto ontbreekt Manon Af1rlS. 

1 

EUSE WlllEMS 

Hallo allemaal mijn naam is Elise 
Willems en ik ben 8 jaar. Ik zit op 
de Brigantijn in klas M2. Dit is 
mijn le jaar bij de dansmarietjes 
en ik vind het heel erg leuk. Mijn 
hobby's zijn HipHop Dansen op 
de dansschool, Zwemmen, 
Paardrijden,en dansen bij de 
dansmarietjes. 

Groetjes van Elise 

AllSSON DE WIT 

Hallo ik ben Alisson de Wit. Ik 
ben 10 september 9 geworden. 
Ik zit nu in groep 5 op de St. 
Gerardusschool in Deurne. Mijn 
hobby's zijn volleyballen en bui
ten spelen met mijn vriendinne
tjes. Dit is mijn eerste jaar bij de 
dansmarietjes en ik vind het nou 

al heel leuk. Ik heb 2 broe , en 
1 zus. Mijn ouders zijn Marti n en 
Marianne de wit. 

Groetjes Alisson 

MANONAARTS 

Hoi allemaal, 
Ik ben Manon Aarts. 
jaar en zit in groep 7 van 
school d'n Heiakker. 
Mijn hobby's zijn: klarinet s 
en natuurlijk dansen bij de 
marietjes. Voor mij is dit n 
2e jaar als dansmarietje. 
jaar was echt super leuk! Ik 
dat het ook dit jaar net zo le 
gezellig wordt. 
Een fijn carnaval allemaql!!! 
Tot dan! 

Groetjes van Manon 

Elise Willems en Alisson de Wit zijn nieuw bij de dansmarietje 

FIEKE KNJJNENBURG 
Hallo carnavalvierders van 
Deurne! 
Ik ben Fieke en ik ben 9 jaar. Ik 
kom uit de Walsberg. Dit is mijn 
2e jaar als dansmarietje en vorig 
jaar was het super gezellig!! Het 
wordt vast dit jaar ook weer 
gezellig met de nieuwe dansma
rietjes. Mijn hobby's zijn nog het
zelfde, alleen draag ik nu een 
hele leuke bril. Het is fijn als jul
lie weer allemaal carnaval komen 
vieren. 

Tot gauw. 

Veel confetti en serpentinegroet
jes van Fieke Knijnenburg 

Dit was het dan !!!!!!! 

JUUA MUNSTERS 
Hallo allemaal, 

Ik ben Julia Munsters en ben 12 
jaar. En zit op het Alfrink college. 
Mijn hobby's zijn: De 
Dansmarietjes,sporten, Keyboard 
spelen en Zingen in een koor. Dit 
is mijn 5de jaar als dansmarietje 
en het laatste. Ik vind het super 
leuk en gezellig om dansmarietje 
te zijn, maar ook jammer dat ik 
moet stoppen. Vorig jaar heb ik 
een leuke carnaval gehad en 
hoop dat het dit jaar ook word. 

l 

Alaaf alaaf alaaf 

En iedereen een fijne carnaval 
toegewenst. Misschien zie ik jul
lie nog wel. 

Groetjes Julia Munsters 

DANIQUE TILBORGHS 

Hallo allemaal, 

Ik ben Danique Tilborghs en zit 
in groep 8 van basisschool d'n 
Heiakker. Dit wordt mijn vierde 
en tevens laatste jaar bij de dans
marietjes. Mijn hobby's zijn voet
ballen, gitaarspelen en natuurlijk 
dansen. Ik hoop dat we net 
zoveel r-lezier zullen hebben als 
de voorgaande jaren. 

Iedereen een fijne carnaval toe
gewenst!! 

Groetjes van Danique 

DIONNE TILBORGHS 
Hoi allemaal, 

Ik ben Dionne Tilborghs. Ik ben 
9 jaar en zit in groep 6 van basis
school d'n Heiakker. Mijn hob
by's zijn voetballen, dansen en 
gitaarspelen. Dit is mijn tweede 

jaar bij de dansmarietjes en ik 
vind het super leuk en gezellig. 
Ik wens iedereen een fijne carna
val toe. 

Heel veel carnavalsgroetjes van 
Dionne 

CHANTAL CHEN 

Hallo ik ben Chantal Chen. Ik zit 
op de school d'n Heiakker. Ik 
ben negen jaar en dit is mijn 
2de jaar bij de dansmarietjes. 
Mijn hobby s zijn dansen,fietsen 
en golfen. Ik heb het laatste jaar 
heel erg genoten 

groetjes Chantal 

En een fijne carnaval 

LINDE KOOI.EN 

Ha ik ben Linde! Jullie kennen 
me toch nog van vorig jaar? Ik 
was de kleinste en ik vind het 
dansen super leuk! Lekker veel 
grapjes maken met de rest van de 
~ansmarietjes! 

Tot op het podium! 

Groetjes van Linde. 

RIANNE VAN DER HEJJDEN 

Hallo allemaal, 

Ik ben Rianne van der Heijden. 
Ik ben 12 jaar oud. Ik dans dit 
jaar voor de vierde keer mee met 
de dansmarietjes van de 
Peelstrekels. Helaas is dit jaar ook 
meteen mijn laatste jaar. Verder 
zijn mijn hobby's waterpolo en 
natuurlijk dansen. 
Ik hoop jullie natuurlijk allemaal 
terug te zien met de carnaval. 

Groetjes Rianne. 
• ·.:"~:,~ 

39 



• 

• 
40 



\ 

DE PEELSTREKEL 2010, een uitgave van CS De eelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL - 'T Giet Oan! - Ik Haaw Van Deurze! 

DE ZULTKOPPEN REIKEN 17de BIELS UIT 

Zaterdag, 13 februari 2010 reiken De Zultkoppen voor de 17 e 
hun onderscheiding D'n Biels uit. D'n Biels geeft de binding an 
tussen De Zultkoppen, Hotel Stationszichten het spoor. Symbo ·sch 
kan worden gedacht aan het ondersteunen, het dragen van l en, 
het onderdeel zijn van een netwerk of het gaan in verschill de 
richtingen. Belangrijk voor verdere ontplooiing en niet te verg ten 
het maatschappelijk-economisch functioneren. Ook is er rui te 
voor een "dwarsligger". 

aast deze symbolische beteke
nis zijn een aantal andere vastge
stelde voorwaarden voor "De 
Zultkoppen" van belang bij de 
keuze aan wie deze onderschei
ding wordt toegekend. Het 
wonen binnen de grenzen van 
de gemeente Deurne is daarbij 
ook een uitgangspunt. Deze uit-

Het zal nooit meer hetzelfde wor
den. Ik ben in 2009 verrast met 
D'n Biels 2009. 
Een dwarsligger vinden in mijn 
persoon is heus niet moeilijk. Al 
jaren lig ik dwars, zelfs in een bed 
van 1.40 meter breed. Geheel ver
rast was ik. Wie denkt nu aan een 
biels. ;. f'cJ:;.1 t_., 

Eerlijk gezegd, dacht ik er al lang 
ver. Wanneer komt die onder

scheiding eens naar mij toe? Ik, 
een notoire dwarsligger, klein van 
stuk maar breed. De hoofdkaas
hoofden, in dialect -De 
Zultkoppen- hoefden echt niet 

Ere-lijst D'N BIEL& 

1994: 

reiking vindt traditiegetr uw 
plaats op Carnavalszaterdag tus
sen 21 .15 en 21.45 uur in de 
Residentie van De Zultkop en, 
Hotel Stationszicht. C rist 
Manders, D'n Biels 2009, reik de 
17e Biels uit. Ook aanwezi de 
zijn Prins en (Prinses?) van 
Peelstrekels en hun gevolg. 

verder te zoeken. Ik stond al j en 
klaar om geridderd te wor en. 
Ieder jaar weer een teleurste · g, 
weer geen Biels. Wat in he els
naam moet ik er dan nog oor 
doen? Rondjes wegge en? 
Omhoog slijmen bij de kiese m
missie? ee, ik wist het echt ·et. 
Ik was ten einde raad, en had 
eigenlijk de moed al opgegev n. 
Dit jaar kregen we voor ons 
genootschap een uitnodiging oor 
het bijwonen van de avond van 
D,n Biels. Marius van De sen 
zou hem krijgen, dacht ik. Nix 
opeens stond ik daar blij te zi n. 
Eerlijk waar ik voelde me erg 
gevleid deze avond. En ja h 
het dorp hoorde je overal 
deze onderscheiding zo 
terecht gekomen was. Kei 1 uk. 
Vereerd, geëerd en onders hei
den. Wat wil je nog meer. 
De dinsdag was er eentje om niet 
snel te vergeten. Ontbijtje, bi rtje, 
krintemik, heidens gedans e 
heen, platte wagen door het d 

Op Carnavalsdinsdag wordt 
vanaf 12.00 uur de traditionele 
krentenmik, roggebrood met zult 
en hanenbillen geserveerd. De 
krentenmik wordt aangesneden 
door D'n Biels 2010 en de nieu
we Prins van het Peelstrekelrijk. 
Ook inmiddels traditioneel is de 
muziek bij beide evenementen in 
handen van het VTO-Deurne en 
Meziekmoakerij Bloast Urn Op. 

Wilt u deze activiteiten meema
ken, zorg dan dat u er 's zater
dags om ca. 21.00 uur bent. Op 
Carnavalsdinsdag, 16 februari, 
bent u vanaf 11.30 uur van harte 
welkom. Tot beide of een van 
beide dagen. 
De Zultkoppen 

mik aansnijden, hanenbillen uit
delen en vooral de zult goed laten 
smaken. Een zultkop heb ik al 
langer, maar deez daag kwam er 
nog een laagje zult bij. Ik ben het 
ganse jaar bezig om mijn gewicht 
op peil te houden en liefst iets 
lager te krijgen, maar op 
Carnavalsdinsdag zijn alle goeie 
voornemens als zult voor de zon 
weggepoetst. 
Ik, lees Franca en ikke, hebben 
enorm genoten van D'n 
Bielsuitreiking en de dinsdag. 
Kortom Dankjewel hoofdkaas
hoofden, dank jullie wel voor de 
meer dan fantastische dagen en 
dank voor de uitverkiezing. Ik zal 
met trots de onderscheiding dra
gen en zal alles in het werk stellen 
om de dwarsligger te blijven. Ik 
wil jullie in ieder geval niét teleur
stellen. Alaaf, op naar D'n Biels 
2010. 
P.s. Het zal niet meevallen om 
weer zonne goeie te vinden ... ? 
Christ Manders Cor van Laarhoven, Qeurne 

St. Jozefparochie (t 200"7) 
1995: 

Martien van den Broek, 
Deurne-Centrum 

1996: 

Cart1aval 200 bij Pe Zultkoppet1 
Jo Verheijen, 

Deurne-Centrum 
1997: 

Jan Liebreks, Liessel 
1998: 

Geerd Jansen, 
Deurne-Centrum 

1999: 
Jan Maas, Neerkant 

2000: 
Jan Lichteveld, 

Deurne-Centrum 
2001: 

Martien Keunen, 
Deurne-Centrum 

2002: 
Adje Stevens - van lrsel, 

Deurne-Centrum 
2003: 

Geurt van Esseveldt, 
Helenaveen 

2004: 
Gerard Daandels, 
Deurne-Centrum 

2005: 
Teun Mutsaers, 

Deurne-Centrum 
2006: 

Adrie van Hal, 
Deurne-Centrum 

2007: 
Cor Bruggenwirth, 
Deurne-centrum 

2008: 
Tonny Wijnands, 

Deurne, St. Jozefparochie 
2009: 

Christ Manders , 
2010: 1 

? 

Door: G. trikkel 

Traditioneel werd door De 
Zultkoppen op carnavalsz ter
dag de nieuwe D'n Biels 2 09 
uitgereikt, ditmaal door To 1' 
Wijnands(D'n Biels 2008) In 
een bomvolle Residentie, tel 
Stationszicht bleek D'n 
2009 bestemd te zijn oor 
Christ Manders. Christ is bij het 
carnaval in Deurne geen o be
kende. 

Christ heeft samen met Franc in 
1983 de groentezaak Be jers 
Groente en Fruit overgeno en 
van zijn schoonvader. Vanaf 993 
is Christ ook docent op zijn ak
gebied. In 1997 stond hij als rins 
Christ I tezamen met Pr' 
Franca aan kop in 
Peelstrekelrijk. 7 
Christ een veelzijdig man 

iet alleen voor van het carn val, 
maar ook ten behoeve van de 
Ondernemersvereniging De me 
en voor bestuur van de 
Oudervereniging Willibror 
chool Deurne verzet Christ 

werk. Voor de school gaat hij 
mee met het schoolkamp an 
groep 8 en hij zet zich in als 
keersbrigadier. Hij maakte 
uit van het bestuur van de 
Stichting De Peelstrekels. Vo ral 
De Optochtcommissie, ook nu 
nog, had en heeft zijn aan ht. 
Op het maatschappelijke lak 
staat hij zijn mannetje tijdens rei-

- ~Qa_u~-{<JMf fWvM 

zen naar Lourdes en wordt er 
veelvuldig een beroep gedaan op 
zijn kennis en manier van pre
senteren voor het verzorgen van 
avonden voor diverse vrouwen
gildes in de regio. Hieronder val
len Wok-avonden, saladeavon
den en dergelijke. Zonder daarbij 
op de voorgrond te willen tre
den, zijn er vele Deurnese vereni
gingen en belangengroepen 
welke nooit tevergeefs een 
beroep op Christ doen. Dit doet 
en deed hij op veel verschillende 
en onopvallende manieren. 
Kortom op een manier zoals 
alleen Christ kan doen. Hij is 
iemand die echt in de ander geïn
teresseerd is. Naar de mening van 
De Zultkoppen een waardig dra
ger van D'n Biels. 

Opsteker voor Mien van Goch 
Op deze avond werd Mien 
Toonders-van Goch nog door de 
PR 1 CIE in het zonnetje gezet. Zij 
ontving uit handen van de voor
zitter Leon van Osch, D'n 
Opsteker. Dit is een onderschei
ding voor iemand die zich voor 
het Carnaval in Deurne verdien
stelijk heeft gemaakt. Op Mien is 
dat zeker van toepassing. 

De Krintemik 
De langste traditie van het halen 
en eten van de Krentenmik op 
carnavalsdinsdag bracht vele car
navalsvierders naar de 
Residentie. Tijdens de ceremonie 
in Gebackerij Jacobs werd ook 

D'n Biels 2008 

Al een jaar lang bij ons aan de muur, 
gekregen van de zultkoppen en hun bestuur. 
D'n Biels gedoopt in krentenmik en roggebrood, 
oh wat was onze verbazing groot. 
Ik kon het zelfs merken aan mijn gitaar, 
hij kreeg last van zijn gevoelige snaar. 

'2'o trots als een pauw, 
e/de ik aan iedereen die het horen wou. 

.at mij met carnaval was overkomen, 
bestond niet in mijn stoutste dromen. 
Want tussen zult en hanenbillen zong het koor, 
voor jou d'n Biels van over het spoor. 

Een onderscheiding met lovende woorden, 
muziek van bloast um op en vto in verschillende akkoorden. 
Ons Jean met de bloemen oh wat een feest, 
hartelijk dank aan iedereen die erbij is geweest. 
Maatschappelijke betrokken blijven is werken aan een doel, · 
misschien wel het echte zultkoppen gevoel. 

Waardig gedragen en nu hangend aan de muur, 
is een bielzen jaar van korte duur. 
Want carnaval komt weer in zicht, 
de blik wordt dan op een ander gericht. 
Een dank je wel aan alle zultkoppen en natuurlijk een alaaf, 
wij vonden d'n Biels ontvangen hartstikke gaaf! 

_Tot ziens, 
Jean en Tonny Wijnands 

nog de Oorkonde van D'n 
Opsteker uitgereikt. De krenten
mik werd rond 12.00 uur in de 
Residentie binnengebracht door 
enkele dames van De 
Zultkoppen. Na het voorlezen 
van het gedicht, door Mien 
Toonders/van Goch, werd de 
mik aangesneden door D'n Biels 
2009, Christ Manders, en Prins 
Marc I van De Peelstrekels. De 
bekende zult, van Slagerij van 
Goch, met roggebrood en hanen
billen ontbraken niet. 
Vanzelfsprekend waren daarbij 
vele Bielzen, De Peelstrekels en 
andere genodigden aanwezig. 

Voor de muziek werd bij beide · 
activiteiten getekend door het 
Vrije Tijds Orkest (Deurne) VTO 
en Meziekmoakerij Bloast Urn 
Op. Al met al twee gezellige en 
druk bezochte carnavalsactivitei
ten bij Gon en Jozef aan het sta
tion. 

Ji(eJlzekruid 
(hyoscyatMus Niger) 

Van de afdeling schetenwappen 

Het jaarlijkse uitstapje van De 
Zultkoppen bracht hen dit jaar 
naar Breda. Of u het gelooft of 
niet, het was een min of meer 
een Culturele dag. In dat kader 
werd o.m. het Begijnenhof 
bezocht. Aldaar met een gids 
ronddolend werd de aanwezige 
kruidentuin aangedaan. 
Nieuwsgierig als we waren, wil
den we natuurlijk het hoe en wat 
van de aanwezige kruiden 
weten. Voorwaar, er was ook het 
Bilzekruid. Dit kruid is genoemd 
naar Biel of Bielwis, de zonne
god van de Kelten. De link werd 
natuurlijk meteen gelegd en we 
hadden het nog slechts over 
Bi(e)lzekruid. 
Het is een in Nederland en België 
in het wild voorkomende plan
tensoort. Het is een zeer giftige 
plant en heeft een verdovende 
werking en wekt waanvoorstel
lingen (dansen, vliegen) op. 
Mede daardoor en door zijn 
onheilspellend voorkomen en 
onaangename reuk wordt het 
bi(e)lzektuid in vele volksoverle
veringen in verband gebracht 
met heksen. Ook als liefdetover
middel deed het kruid dienst. 
Shakespeáre schreef de doods
oorzaak van Haffilets vader aan 
"'t ,vérdoeinde sap van bilzen' 
toe. 
Het is maar een weet! 
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VOOR DEURNE EN OMGEVING 
UITGAVE VAN "KWISNIEWORLD PRODUCTIONS" TER OPLEUKING G.mB.h. 

1 

DE PRICIE BAART. " . 

•• 
Dat het wel snor zit met de 
PR 1 CIE weet de gemiddelde 
Peelstrekel inmiddels wel. 
Maar er is nieuws! 

Toen Cor Brüggenwirth 
aankondigde een stapje terug 
te doen, heeft de PR 1 CIE 
besloten dat het er maar 
eens van moest komen: 
vernieuwing! , 
De platgetreden paden af, 
het woeste struweel in! 
En wat werd daar gevonden? 
Twee jonge honden, 
kwispelend, balsturig, 
hijgend, de tong uit de bek. 

Creatief Vliegwiel 
Jochem Aarts, net geen dertig, 
Stefan Aspers, iets daarover. 
Nieuwe aanwas. 

Leon van Osch, voorzitter van 
de PR 1 CIE (Voor het leven en 
daarna!), sprak legendarische 
woorden: Creatief Vliegwiel. 
Wat dat allemaal moest 
betekenen? De PRI CIE wist 
het niet, maar inmiddels 
ligt die gedenkwaardige, zeg 
maar gerust legendarische, 
woensdagavond 15 juli 2009 
al bijna een half jaar achter 
ons. De PRI CIE vierde het 
17 1/2 jarige bestaan en 
verwelkomde twee Jonge 
Honden. Feestmutsen, 
slingers, taart. Alsof er iemand 
échtjarig was. Dat was ook: 
Stefan had vrouw en kind op 
zijn verjaardag verlaten voor 
zijn finest hour: de toetreding 
tot de PR 1 CIE! Hoewel niet 
jarig, was het ook feest voor 

Jochem. Och, eigenlijk was het 
één groot feest, dat op grootse 
wijze werd gevierd. 

De rest mag dan geschiedenis 
zijn, de toekomst is er niet te 
minder om! 

Cor Brüggenwirth gaat 
het wat rustiger aan doen, 
maar hij verlaat de PRI CIE 
niet definitief! Hij zoekt de 
coulissen op en wordt De Man 
Achter De Schermen. 
"As we omhoog zitten Cor, 
kenne we dan van auw op 
aan?" vroeg de voorzitter met 
tranende ogen. Cor knikte 
mild. Dat zit wel goed. 

De PR 1 CIE bestaat vanaf 
heden uit Acht plus Een! 

·Liefde is ... Haawe Van Deurze! 
De creatieve vliegwielrenners 
van De PR,I CIE zijn alweer 
enige tijd in het diepste 
geheim bijeen om warm te 
draaien voor een nieuwe 
activiteit die Deurne 
op de grondvesten doet 
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schudden! Onder de titel 
Ik Haaw Van Deurze zal, 
vrij naar het format van 
Ik Hou Van Holland, een 
sportieve en hilarische 
wedstrijd plaatsvinden op 
zondagmiddag 31 januari 

om 16.00 uur in WorstZicht. 
Dit is na de receptie van de 
jeugdprins. Dat u het niet 
mag missen, gaan wij u niet 
vertellen. Kom niet en krijg 
spijt! 0, ja, de entree is gratis. 
Dus het zal wel niks zijn ... 

EXTRA EDITIE 
Januari 2010 

D'n Opsteker 
• 1992 Sjef Geerts 
• 1993 Klaas Vogel 
• 1994 Sien Verbaarschot 
• 1995 Geerd Jansen 
• 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 Wim Berkers 

(postuum) 
• 2007 Twan Kroezen 
• 2008 Ad Welten 
• 2009 Mien van Goch 

TIP! 

ZWETEN IS FIJN 
ALS RINKEL TOON 

Zweten is Fijn, 
het nummer waarmee 

de PR 1 CIE meedeed aan 
Peelstrekelala, is 

eenvoudig en gratis te 
installeren als rinkeltoon op 

uw mobiel. Heeft u nog 
geen cd van Zweten is Fijn? 

Vraag er dan een! 

' 

• 

• 
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~èbiel Da~êt'S" ~"* 
v()()ai~ cJuq v:an . ~ , - - - - -
1 

ERE-BEGUNSTIGER 
Snijder Micro Systems 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.·I 

BEGUNSTIGERS 
Hr. A.J.M. Ahout 
Hr. J.H.S.H.M. van Gulick 
Hr. A.J . Braam 
Hr. J.G.M. Daandels 
Hr. Gerardts 
Hr. H.J.M.M. van Doorne 
Familie Eltink 
Hr. C.T.J.E. van Goch 
Hr. J.L.V.M. Verhees 
BV Kledingmagazijn Lichteveld_;van Deursen 
Hr. G.J.P.M. Lutters 
Manders Rijwiellhandel 
Hr. A.L.C.M. van Dinter 
Hr. J.J.A. Hohmann 
Hr. M.G.A. Philips 
Fam. van de Poel 
Snelle Henkie 
Spiegel Reclamestudio BV 
Terbeek Deurne B.V. 
Hr. F.H.J. van Tilburg 
Verheijen Glas- en Schilderwerken BV 
Kees en Tiny Weerts 
Cis en Jan Welten 
Wijnhuis Deurne 
IJzergieterij van der Burgt BV - - - - -

\ 
1 
1 
1 
1 

J 

1 
1 
1 
1 

' •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SPONSORS CLUB VAN HONDER • • • 

Flynth adviseurs en accountants BV • 
Brands Beheer B.V. 

Hugo van Osch 
Bouw Center Van Hoppe 

Juwelier van Hooft 

van den Heuvel Afbouwgroep ·..q_JJ 
Ringeling Juwelier C,f 

Goorts & Coppens Advocaten ) IJ 
Taboo BV '\) <U 

Van Rijssel Mode 
Veevoederhandel v/d Steijn Deurne BV 
Manders Van Doorne BV Bouwbedrijf 
Aannemersbedrijf Kusters Deurne B.V. ................. \;;. (6<jt7l ~· ~ · 

1989 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1996 
1998 
1999 

2000 
2001 
2002 
2003 

2004 

-
Internet maakt de wereld kleiner, maar vergroot de 
afstand tussen de mensen. 

Deze spreuk viel mij op en vond ik in de agenda van mijn wederhelft. Daarover 
nadenkend kwam ik tot de conclusie, dat dit wordt of al(lang) is een waarheid als een 
koe. In bijna al onze dagelijkse bezigheden worden we, of we willen of niet, daarmede 
geconfronteerd. Of we willen of niet, we worden met de massa meegesleurd. Nog 
sterker: we worden gedwongen mee te doen. Zelfs bij de overheid, zoals onze good 
gold fiscus moeten we beschikken over op zijn minst een elektronische handtekening 
of anno 2010 onze eigen DIGI D inlogcode. Zonder die gegevens kunnen we de "ver
plichte aangifte" niet doen. Nog erger is, als we de verplichting niet hebben, en we 
toch eens een keer op een teruggave zouden mogen rekenen, kunnen we niet zonder. 
Willen we dat niet, dan moeten we hemel en aarde bewegen om dat voor elkaar te 
krijgen en wellicht ook nog de nodige kilometers overbruggen. Uiteindelijk mogen we 
dan blij zijn als een (nog?) bereidwillige ambtenaar een formulier wil invullen. 

Zo ook wordt het bijna onmogelijk om over ons eigeh geld te beschikken. We moeten 
een pasje hebben, we mogen onze pincode niet vergèten en het wordt steeds moeilij
ker gemaakt om over contant geld te beschikken. Onke volle gespaarde sok kunnen 
we met veel pijn en moeite bij de banken kwijt. Zoltler een PC of laptop en een 
internetverbinding kunnen we onze rekeningen, ook 1 zouden we dit graag willen, 
bijna niet meer betalen. Het gaat zo ver dat, zoals bij tj°orbeeld bij de Clubkascampagne 
van de RABObank, we onze stem alleen maar via he I internet kunt uitbrengen. 

Veel bedrijven benaderen hun klanten via een digitale nieuwsbrief of folder. Dit feno
meen is ook al bij verenigingen doorgedrongen en worden we van de nieuwtjes en 
allerlei andere zaken op die wijze op de hoogte gehouden. Zo kan ik nog wel even 
doorgaan en ben binnen niet al te lange tijd een robot. 

Het pijnlijke van dit alles is, dat als het ons niet gegeven is deze ontwikkelingen te 
kunnen of te willen volgen, we buiten spel worden gezet. Vooral geldt dat voor onze 
ouderen die met deze nieuwe technieken niet overweg kunnen en het zich ook niet 
meer eigen kunnen maken. Het ergste in die ontwikkeling vind ik, dat daar ·zelfs geen 
rekening mee wordt gehouden. 

Gelukkig kunnen we ons met Carnaval wel samen uitleven en kunnen we genieten 
van een feest dat we vieren met ons gezin, vrienden en kennissen. We laten ons ver
maken door anderen, die daar ook veel lol en plezier aan beleven. Het fijne is, dat we 
daar geen internet bij nodig hebben en dus op elkaar aangewezen zijn. Een minpuntje 
is misschien, dat we menen dat we toch ons mobieltje bij ons moeten hebben. 
Peelstrekelinnek'.ès en PeelstrekelS geniet: er toch van en vergeet in die dolle dagen eens 
alle sores. · 

Een fijne en goede Carn.aval 2010. Alaafl!!!!!!!!!!!!!! 

Hoeka . · 
Oskomera 
Rabobank Deurne 
Modexpress/Verhaegh 
Budec Deurne B.V. 
Verheijen Glas- en 
Schilderwerken / Van 
Rijssel Mode 
Habek Snacks 
ABN-AMRO Bank 
Brood & Van Ewijk 
Accountants 
WPS Parking Systems 
Arte di Granito 
Rabobank J;)eurne 
Goorts en Coppens 
Advocaten 
Van den Heuvel 
Stukadoors en Afbouw 
B.V. 

2005 Praxis 
2006 v.d. Weijer Horsetrailers 
2007 M. Heezen B.V. 
2008 GP Batteries 
2009 Carmovement 
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DE.LJNDEN 
· · TUINARCHITECTUUR 

AANLEG 
ONDERHOUD ·. 

Langstraat 142 (langs de weg Deurne Venray) 

5754 PB DEURNE 

Tel. 0493 323133 

Site: www.delinden.com 

CAAPIAYA-. 

~ 

Caf'è - Zaal - Catering 

--'~ v.d. Putten 
'.!&..'-. 

Uw verjaardag or reest 
~ ~/? zonder zorgen ? Laat het 

- 1..f'a CATERING 
v.d. Putten bezorgen 

Informeer nu alvast naar de 
mogelijkheden voor UM.l 

Feest 
Voor Info: www.cateringvdputten.nl 

Tel: 0493 312558 

fe-t11~~~ 

Aw het: óml boUMle-t11 ~! 

www.burgtbouw.nl 

URG BOUW 
HENDRIK JIESDAGSTRAAT 6 

5753 DA DEURNE 
0./93-315050 
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Bakkerij van Ham 
Markt 11 Deurne 

0493-314498 
info@bakkerijvanham.nl 

Inkt ·Toner· Papier · cartridges · Sieraden 

nw.PC·INKln1® 
2 = :zo 4!iJi<.u" 

~n~·patroon leeg tl 
~ 11llelnllllllllllJIu1111111 

lerkstraat 5 
5751 86 DEURNE Tel: 0493.354919 

Merkpatranen • Fotopapier • Printerlint · Horloges ----------

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 

MANDERS·RIJWIELHANDEL.NL 
STATIONSSTRAAT 108 DEURNE 

Voor Service, kwaliteit en deskundig advies I 

' . 

·~O 0 • reclamefotografie 
vèS . aF' • fotografie voor industrie 
~ ~ • productfotografie 

•reportage 
~ • digitale fotobewerkingen 

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

25• 5751LA 
,__274 • 57SOAG 

• 
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Gerard Daandels Ere- osbengel 2009 de Keien, de Peelpluimen, de 
Dors(t)vlegels en de Ulewappers 
in onze wijken en de kerkdorpen. 

Als ex-prins Carnaval (1980!) is het Paula en mij nog maar één keer overkomen dat we een gedeelte 
t'an bet Carnavalsgedruis "ontvlucht" zijn. Dat was in 20 8 toen we met viertjes zondags na de 
optocht bet feestgedruis in Deurne verlieten om enkele dage uit te waaien in een gezellig hotelletje 
aan de kust. Niks nie carnaval ... niks nie zwieren en zwaaie . Ook dat is wel eens leuk na vele week
enden Klotgemul, Nirkantse aovonden, Walsbergs Bont, Liess lse aovonden, Zultkoppen en ge "wit" nie 

Fantastisch orkest 
En dan iets toebedeeld krijgen, 
waar je zelf nimmer om zult vra
gen en dat dan in de vorm van 
een eretitel, streelt toch stiekem 
de persoon. Ik zie het dan ook als 
een bevestiging van de wijze 
waarop we hier in Deurne met 
elkaar omgaan, met elkaar lief en 
leed beleven en vooral met elkaar 
de juiste snaar weten te treffen als 
het gaat om Carnaval en alles wat 
daarmee samenhangt. 

meer wat nog meer. 

In aanloop naar Carnaval 2009 
\\en! er op Vorsterhof 1 niet 

me. ·r) gesproken over weggaan 
.if carnavalszondag of maan

>. En ook dat wa weer echt 
leuk, per slot van rekening waren 
we dat eigenlijk al ~ 1 35 jaar zo 
gewend . · iks nie weg met 
Carnaval. . . gewoon meedoen 
met zwieren en zwaaien enz. enz. 

Dwaalspoor 
Laat mij nou denken dat "de 
ingreep 2008" · een eenmalig 
dwaalspoor van mijn lieve Paula 
moet zijn gewee t! En die 
gedachte duurde tot 
Carnavalsdinsdagmiddag 2009. 
Klaarzittend om ons naar het 
nieuwe Cultuurcentrum naar de 
boerenbruiloft van Henk en 
1arianne te begeven, duurde het 

in huize Daandel tcx.h wel heel 
ang voordat er ··apperentie"werd 
•emaakt. En toen het eenmaal 

zover was ... hoefde het niet 
althans voorlopig 
meer ... want plotsklap -zw 
muziek aan en tormde 
Hosbengels met een groot g olg 
van "eigen aanhang" en een cha
re van ere-ho bengel uit oor
gaande jaren, op de deur afl 

Overrompeld 
De titel Ere-hosbengel was me 
ten deel gevallen, volko en 
onverwacht. . . volkomen o er
rompeld. Toen werd me p ots
klaps ook duidelijk waarom 'het 
wegvluchten"uit het feestge is 
niet door was gegaan. Paula zat 
in het complot met de 
Hosbengels (en dan met n me 
Jan Welten) om er vooral 
voor te zorgen dat we op 
dinsdag in Deurne zouden ijn. 
Het moet worden gezegd, het 
complot heeft gewerkt ... en de 
titel Ere-hosbengel werd met de 

Beste Strekels en Strekelinnekes 
\ 

Sog maar net bekomen van het afgelopen carnavalsseizoen, di nt 
bet volgende zich alweer aan... En gelukkig maar! Met de h in
neringen aa11 afgelopen jaar staan we weer te popelen om ons in 
bet feestgedruis te storten! 

Ook voor de Hosbengels was 
carnaval 2009 het jaar van de 
terugkeer naar het hart van 
Deurne. Vijf dagen lang werd in 
het nieuwe cultuurcen,trum de 
aftrap gegeven voor het carnaval 
zoal dat de komende jaren in 
het centrum van Deurne gevierd 
kan worden. Uitbundig en groots 
in de theaterzaal en intiem maar 
zeker niet minder feestelijk in de 
foyer. Leuk om te zien dat zoveel 
oude en inmiddels nieuwe 
bekenden de weg hebben weten 
te vinden naar de nieuwe resi
dentie! Met de Prins van de 
Ro enmondèg in ons midden en 
de burgemee ter als nieuwe Ere
Ho bengel was het een geweldig 
feest! 

We zijn benieuwd wat het 
komend jaar weer allemaal in 
petto zal hebben. . . Wie de 
opvolgers van Prins Marc i en 
Prinses Ellen ook zullen zijn, we 
zullen de nieuwe heersers over 

1. 

het Peelstrekelrijk even enth u
siast en muzikaal bijstaan als h n 
voorgangers. Op het mom nt 
van het schrijven van deze bijd 11-

ge aan de carnavalskrant is s 
precieze programma voor de c r
navalsdagen nog niet beke d .. 
Maar dat we weer prominent v n 
de partij zullen zijn om de v r
schillende activiteiten voor èn ij
dens de carnaval van vrolij ·e 
klanken te voorzien, is wel zek r! 
Daarom hebben we het afgel -
pen jaar natuurlijk niet stil gez -
ten. We hebben alweer vol p 
gerepeteerd om van de vro e 
tot de laatste uurtjes ons mann -
tje (en twee vrouwtjes) te ku -
nen staan. Met onder andere c 1 

basgitarist en een nieuwe zang r 
in ons midden komt dat vast 
zeker goed ... 
Graag tot ziens tijdens carnav· 1 
2010!! 
Met muzikale groeten, 

Blaaskapel De Hosbengels 

nodige humor en met de beken
de Hosbengeliaanse muziekklan
ken aangeboden. Het was een 
waar feest, waarvan -wijzelf en 
onze kinderen en kleinkinderen 
heel ' erg genoten hebben. 
Stiekem ben ik er ook wel een 
beetje trots op om de titel te 
mogen dragen. Natuurlijk weet ik 
wel dat Carnaval in mijn genen 
zit. . .. Natuurlijk wel probeer ik al 
heel veel jaren wat extra's toe' te 
voegen aan datgene wat ik steeds 
maar weer het sociale Carnaval 
blijf noemen. Dat was zo bij de 
Snevelbokken in Hezik-Dinther, 
bij de Ploegers in Liempt, bij de 
Gèrmen in Mill en dat is in de 
afgelopen jaren ook zo gebleven 
bij de Peelstrekels in Deurne, 
maar zeker ook bij de 
Pottenbakkers, de Heikneuters, 

Natuurlijk kende ik · de 
Hosbengels al vanaf het allereer
ste begin van onze kennismaking 
in Deurne in 2000. De 
Hosbengels als fantastisch orkest, 
als begeleiders van de prinsen 
van de Peelstrekels. De 
"Hosbengels als fantastisch gezel
schap tijdens vele 
Carnavalsactiviteiten maar ook 
daarbuiten op andere momenten. 
En niet te vergeten de 
Hosbengels als de vaste begelei
dingskapel tijdens de sleutelte
ruggavemiddag op zaterdag na 

Ere-Hosbengel nr 47: 

Gerard Daandels 

Op carnavalsdinsdag 2009 rond de klok van 13.30 uur trok de 
hele Hosbengelfamilie richting de Vorsterbof om aldaar onze bur
gemeester met een bezoekje te vereren. Doel van deze verrassings
actie was Óm onze burgemeester vanwege zijn vele verdiensten op 
cultureel en muzikaal gebied te gaan eren. 

Vooral dankzij de tomeloze inzet 
en het doorzettingsvermogen van 
de burgemeester is er in Deurne 
een cultuurcentrum verrezen 
waar we als Deurnese gemeen
schap trots op mogen zijn. Ook 
zijn enthousiaste belangstelling 
voor alles wat er in Deurne, op 
wat voor manier dan ook, muziek 
maakt en met name voor de 
leden van Koninklijke Harmonie 
Deurne, en De Hosbengels in het 
bijzonder, mag zeker vermeld 
worden. Daarnaast ondersteunt 
en stimuleert hij ook al jaren met 
enorm veel enthousiasme en 
gedrevenheid de carnavalsvereni- · 
gingen om elk jaar maar "".eer 
opnieuw van carnaval in de gehe
le gemeente Deurne een echt 
voll<:sfeest te maken. 

Dit alles was voor ons een reden 
om hem te gaan eren als Ere
Hosbengel 2009. 

Nadat . we hem thuis op de 
Vorsterhof hadden verrast met 
een serenade trokken we, nadat 
we eerst werden voorzien van 
een hapje en een drankje, naar 
het nieuwe cultuurcentrum 
Martien Van Doorne (dat toen die 
naam nog niet had .. . ), alwaar we 
samen met de nieuwe Ere
Hosbep_gel. en zijn gezin samen 
met vele entliüusiaste ClJ.rnavals
vierders een ouwerw.etse carna
valsdag in het spiksplinternieuwe 
cultuurcentrum hèbben gevierd. 

Ere-Hosbengel 47: Gerard 
Daandels ....... Proficiat! 

carnaval. 
De dinsdagmiddag van Carnaval 
2009 staat bij Paula en mij indruk
wekkend in ons geheugen 
gegrift. Het toekennen van de 
titel "Erehosbengel" beschouwen 
wij als een blijk van wederzijdse 
erkenning en respect voor elkaars 
optreden en een bevestiging van 
de nauwe banden die er in de 
afgelopen jaren zijn gegroeid. 

Hosbengels, bedankt voor de uit
verkiezing, bedankt voor de fan
tastische serenade en de fijne car
navalsdinsdag. Wij wensen jullie 
allen nog heel veel succes in de 
toekomst. Wij blijven genieten 
van jullie fantastische muziek. 

Paula en Gerard Daandels 

Ere-Hos bengels 

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

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

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

34. Jean Coppus t 
35. Sjaak Obers 
36. Perry Bijsterveld 
37. Geerd Jansen 
38. Toon de Louw 
39. Jo Verheyen 
40. Ad v.d. Mortel 
41. Wim Kivits 
42. Marius van Deursen 
43. Harrie van Rijssel 
44 Leon van Osch 
45 Theo Goossens 
46 Martien Maas 
47 Gerard Daandels 

de 47ste Ere-Hosbengel 

1971 
1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
1973 
19'(3 
1974 
1974 
1974 

1974 
1975 
1976 
1977 ' 
1978 
1979 , 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
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TAXI 
TC>URS 

HEBBEN 

• c • . • oJ ·•er·•oer . , J·r • • -" " ,_,,tor .a . ._. . 
vO , · · · 

-Is lopen voor u een ~ bezwaar, 
Bel: dan taxi Hebben maar. 

- .-
" ffebben 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 

JOOSTEN van den BERKMORTEl 

Dukaaf 1ia t>asign vlo,.ne-~ T 0493 354001 
5751 PW F 0493 321468 
Deurne M 06 51391000 
www.jbstukadoors.ni M 06 53278865 

expert deurne 
Stationsstraat 47-49 5751 HB DEURNE 0493-319389 

Vdcir al uw· lltactri8ch• 1q1parat41'1 
°"1.t- wnic• un.~1;d.ü:lF.ant __ ,..,. • .,..,~i..rt 

www.expertdeurne.nl 
.#'& •• ' '!!Jt oot» IJ. ;g . #fit© 
~ <( !'-" f J.1 t ~· ~ A l! W 0 !." t~ 1 ~ •J l } t il: i:! ,, A N 

~ ~ technjsche 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 

MOlenstram ·111a Deurne 

Tel ·!, . 0'\9 - ~ ~ ~ · as~ee 
~ ~ k~ij)è.-$~~ö1~~ ; 111 

DRUKKERIJ 
KEIJZERS 
DEURNE 
OUDE lt'ESSELSEWEG 25 - 5751 WN DEURNE 

TEL. {0493} 37 23 81- FAX {0493} 32 04 66 

ONDERKGUD :VOORKOMT OPONTHOUD 

ALDENZEE-VERBAARSCHOT 

bot;JW bv deurne l ~ 

www.aldenzee-verbaarschot.nl (0493) 39 99 15 

BOUWBEDRIJF // .;. u1rf 
B uit v e/"v/"0(1.w 

'· 
' oaw 

Lendert Coppens b.v. 
Fabriekstraat 31 5753 AH Deurne 

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

www.lendertèoppens.nl info@lendertcoppens.nl 
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PS DANCE S 

Dit jaar hebben we voor het 
eerst meegedaan met carnaval 
met de dansgroep: PS Dance 
Squad. We waren allemaal heel 
enthousiast over het dansen bij 
de Peelstrekels. We waren afge
lopen jaar met negenen, ·waar
onder ook twee jongens. 
Gezellig was het ook altijd. · 
Dan had je altijd voor een optre-

den omkleden, make- p 
opdoen, haren doen en kla r. 
Dan stonden we voor het optr -
den elkaar succes te wensen n 
daar gingen we, uitgezwaa d 
door onze leidsters en bliez n 
we iedereen omver met on e 
dans. Vaak kregen we ook he e 
leuke complimenten, w t 
natuurlijk heel leuk was. Dit ja r 

al 15 jaar kwallteit van eigen bodem 

WALSBERGS ·B 

, .. 
• 

In de Walsberg wordt elk ;aar 
in het derde weekend van 
januari een bonte avond 
gehouden. Een avond waarop 
wordt gedanst, gezongen, 
sketches worden opgevoerd 
en kletsers in de ton staan. 
Kortom een volle avond 
lachen voor iedereen. 

Het unieke van deze bonte 
avonden is dat de artiesten vrij
wel allemaal uit de Walsberg 
komen en de laatste jaren al 
meer dan 150 optredens van 

Madvertorial 

Ik sta d'r mooi op! 
bij ••• 

FOTOSHOP 
A.DOBE 

Tijdens De Zultkoppenavond 
2009 op Carnavalszaterdag was 
er een verrassing in de vorm van 
een draagspeld voor allen aan 
wie de onderscheiding D'n Biels 
tot op heden was uitgereikt. 

hoge kwaliteit hebben lat n 
zien. Destijds waren het Har · e 
Bouwmans en Albert Steeg s 
die het idee voor een ludie e 
avond in de Walsberg uitwer -
ten en het eerste progra a 
opstelden. Vanaf het begin w s 
het raak en de animo van de !
nemers en publiek was enor . 
Na 15 jaar is dit eigenlijk ni t 
veranderd en zijn de twee avo -
den elk jaar weer uitverkoc t. 
Ook qua deelnemers zitten e 
steeds op het maximale aan 1 
van 11 optredens. Een druk pr -
gramma dus, wat elk jaar we r 
vakkundig wordt gepresentee d 
door Nico Kooter. 
Het kinderkoor van e 
Gerardusschool, De Kling r
klankers, bijt traditioneel h t 
spits af deze avonde . 
Professioneel binnengebloaz n 
door een eigen dweilorke t. 
Gevolgd door een menge · g 
van artiesten die zich elk ja r 

Initiatiefnemer was Gee d · 
Jansen, D'n Biels 1998. Voor 
ontwerp tekende C r 
Brüggenwirth, D'n Biels 20 . 
Deze fraaie draagspeld met v r
melding van het jaar van to -
kenning (zie foto) werd aan e 
aanwezige Bielzen uitgere · t. 
De afwezigen w~den th is 
bezocht. 
De draagspelden, ook vo r 

UAD 
zijn we wel weer met negenen, 
want Anne Smeulders en Willem , 
Verhaegh zijn jammer genoeg 
ermee ·gestopt. Wel hebben we 
er weer twee dansers bij: Naomi 
Verbaarschot en Anouk Van 
Deurssen. Anouk Van Deurssen 
zat er vorig jaar ook al bij, maar 
kon vanwege een blessure niet 
dansen. En verder zijn er nog: 
Linda Verbaarschot, Kristel 
Beijers, Janneke Verhaegh, 
Judith Van Deurssen, Joyce 
Trienekens, Loes Arts en Wouter 
Smeulders en onze trainsters: 
Nicole Van Rijssel en Carine Van 
De Mortel. 
We hebben dit jaar weer een 
nieuwe dans ingestudeerd en 
natuurlijk wordt het dit jaar nog 
meer knallen als afgelopen jaar, 
en let op: Met het Klotgemul is 
de première van onze nieuwe 
dans, voor wie de oude dans 
nog eens wil zien; kom naar de 
prinsonthulling, 14 November 
bij Dansschool Manders. 
Groetjes namens heel de PS 
Dance Squad 

NT 
willen overtreffen door een hila
rische act neer te zetten. Dat de 
kwaliteit van de optredens bij 
Walsbergs Bont zeer hoog is, is 
niet onopgemerkt gebleven. Zo 
meldde burgemeester Daandels, 
zeer onder de indruk te zijn van 
de klasse op het toneel. Ook de 
Prins en een grote delegatie van 
de Peelstrikkels zijn elk jaar een 
avond aanwezig en kijken 
ademloos toe naar wat zich' alle
maal afspeelt op het podium bij 
zaal van de Putten. 

Wij wensen iedereen alvast een 
geweldige carnaval toe en wel
licht zien we u op 15 of 16 janu
ari 2010 bij Walsbergs Bont. . 

Namens de organisatie van 
Walsbergs Bont: 
Corry Donkers - Albert Sleegers 
- Willy van de Beek - Walter 
Donkers - Fridus de Wit en 
Ronald van Haandel. 

Madvertorial 

KREDIETCRISIS? 

KOM ETEN BIJ 

DE 
POFFERTJESKRAAM! 

enkele toekomstige jaren, wer
den beschikbaar gesteld door 
Pro-Per BV, gevestigd aan de Dr. 
Hub van Doorneweg. Pro-Per BV 
is een jonge onderneming en 
gespecialiseerd in de verwerking 
van bouwchemische producten. 
Hun specialiteit is dakcoating, 
een snelle en goedkope manier 
om uw dak er weer als nieuw uit 
te laten zien! 

BUURT JULES DE CORTEn'RAAT 
15 november werd er door de 
Peelstrekels gebeld 's avonds laat: 
"Marc Manders is prins geworden . 
bij jullie in de straat!" De naaste 
buren werden uit bed getrom
meld, trokken snel iets aan en 
zijn blindelings in polonaise naar 
Dansschool Manders gegaan. 
Daar stonden ze: Prins Marc & 
Prinses Ellen, vol goede moed. In 
glaqiourstyle en we dachten: met 
die twee komt het helemaal 
goed. De Prinsenserenade waar 
wij als buurt welkom waren. We 
hebben alles, maar dan ook alles, 
als grandioos ervaren. Heel veel 
bluumkes maken, dennebumkes 
op de stoep. En Marc & Ellen ver
rasten ons met een lekker bordje 
erwtensoep. Rondom de Prins: 
de buurt zong do-re-mi-, als de 
Von Traps. Als ongetalenteerden 
raakten we af en toe wel van de 

waps! De receptie, die dbor velen 
uit onze straat werden bezocht. 
En daarna gingen we ons beraden 
voor de Carnavalsoptocht. ·Er wer
den ideeën op tafel gegooid en 
we kwamen tot iets.Als Jules de 
Corte worden gezien, achter de 
piano of op de fiets. De bonte 
avonden, de carnavalsdagen het 
was kei-skàn, echt waar. Marc en 
Ellen, jullie waren een geweldig 
Prinsenpaar. Jullie gastvrijheid, de 
hapjes, de soep, de vlaai, echt 
heel veel dank. Voor de dankje
wel-feestavond en voor de vele 
liters drank. Kortom: Carnaval 
2009 was voor ons als buurt een 
supermooie ervaring. 

Alaaf voor Prinses Ellen en Alaaf 
voor Prins Marc van Ringeling ... 

De Buurt 

UANSMARIEfJESNIEUWS 

Danique Tilborghs, Rianne van der Heijden en Julia Munsters 
stoppen na dit carnavalsjaar als dansmarietje van De Peëlstrekels. 

Camavalsmis 
zondag 14 februari 9.30 uur 
St. WilUbrorduskerk Zeilberg 
Ongelooflijk wat een impact de 
Camavalsmis heeft. De spiegel 
die ik in de intocht afgelopen 
jaar meebracht, heeft indruk 
gemaakt. Een tijdje terug was er 
een doop. Een van de kinderen 
daarbij zat steeds maar rond te 
kijken. Wat zoekt hij toch? dacht 
ik. Het bleek die spiegel te zijn! 
Maar die was natuurlijk allang 
terug naar mijn fysiotherapeut. 
Ook daar wordt nog steeds over 
de Carnavalsmis gesproken. 
Weet u nog dat ik vertelde hoe 
mijn therapeut werkt: eerst gaat 
dat heel rustig, dan is er nog 
niets aan de hand. Maar stiekem 
duwt hij steeds verder. Tot je au 
zegt, en dan nog net iets verder. 
Dat 'net even iets verder' heeft in 
de therapeutische wandelgangen 
de naam 'Paul Janssen Shuffle' 
gekregen. Toch geweldig! Zoveel 

invloed heeft dus · onze 
Carnavalsmis. Het zal duidelijk 
zijn dat je die gewoon niet kunt, 
niet mag missen. Waar de viering 
komend jaar over gaat? Dat weet 
ik toevallig al wel, maar" . Ik zeg 
het lekker niet. Kom zelf maar 
kijken, luisteren, meedoen. Je 
mag verkleed komen. Er wordt 
gezongen en gelachen en 
natuurlijk gaat dat goed samen 
met een serieuze noot, een 
moment van bezinning. 

Overigens werkt die Paul Janssen 
Shuffle wel. Ik kan al weer bijna 
alles met mijn arm! Compliment 
voor mijn fysiotherapeut! 

Tot Carnavalszondag! 

pastoor Paul Janssen 

• 47 
. t 



48 

STREKEL 2010, een uitgave van CS De Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL - 'T Giet Oan! - Ik Haaw Van Deurze! 

Het is biina carnaval, 
wii ziin al aan het 

Afbouwen! 

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

Daalder 15, 5753 sz Deurne • T 0493 - 312 no • Jnfo@heuvdafbouwgroep.nl 

www.heuvelafbouwg1oep.nl 

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

Derpsestraat lc, KA Deurne, tel. 0493-317827 
Postbus 218, 5750 AE Deurne fax. 0493-310465 

Ne Strikkel há krek wá te veul leut 
En war dan ók goede pineut 
Hai kós gelukkig z'n zurreg 

overloaten 
An HenselmansAdvocoaten 

• • • 
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Carnaval, 
gezellig feesten we met elkaar. 
Maar maandag en dinsdag staan 
we gewoon voor u klaarl 

Openingstijden carnavalsdagen: 
Maandag 09.00 uur tot 18.00 uur 
Dinsdag 09.00 uur tot 18.00 uur 

We wensen iedereen een goe e carnaval! 

BoerenBo 

~' -'------------------+---;.;...__ __ __. 

Een compliment z . rgt 
voor een beter resu taat 
dan een flau 

• open1ngs 
Doe er je voordeel 

e 
lil 

Guess, Ti Sento, Buddha to Buddha, Diesel 

Fossil, DKNY, Arrnani, 1W Steel, Bulatti 

J .U W E L 1 E R 
EURNE 

Breuning trouwringen, Y-studio, Blush 

Boccia, Citizen, .Esprit, !XXX{, Pandora 

llxMàialm lbitm~I ~ 

BouwCenter biedt de vakman een compleet assortiment bouwmaterialen en een uitgebreide keuze aan profession~e gereedschappen direct u~ 
voorraad leveibaar. Alle producten rijn van robuuste kwafüe~ Kwafüoo waannee én waarop u kunt bouwen. En dat gel~ ook voor de sel'lice van 
BouwCenter. Meer weten? Vraag het aan BouwCenter! · JI 

Bus 3, 1446 NB Wanroij, Tel.: M85-4lm Koperslager20, 5521 DE Eersel, Tel.: 04~H1mi 
E-mail: ac.centenlouwcenter.nl · IWNl.aouwcentercenten.nl E-mail:ac.van.noppe@bouwcenter.nl · IWNl.llouwcentervannoppe.nl 
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0 CURSUS ' .- · ·- -.~ --
rxtreem Paalda11se11 

WALSBERG -Paaldansen voor 
vrouwen en eenvoudig onder de 
knie te krijgen? Ik dacht het niet! 

~ Dit zegt priris Jos I, zelf·gediplo
meerd EP-er, (Extreem 
Paalcianser) Zijne hoogheid gaat 
zelf_ cursussen ,-geven in het 
Extreem Paaldansen. Niks geen 
gladde mooie ronde chromen 
stang, maar een ongeschaafde 
panlat net stevig genoeg om het' 
gewicht van een volwassen vent 
te kunnen dragen. De cursus 
omvat 11 lessen, kost 500 euro, 
dit is inclusief ongevallenverze
kering en helm. ·, 

U) 
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~ . ' 
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Streuf party 
op de Walsberg 
Door ]deP 

WALSBERG - Als mijn informant 
niet gelogen heeft, en waarom 
zou hij, dan komt er dit jaar, nog 
voor carnaval, een heuse 
Streufparty op de Walsberg. Prins 
Jos en prinses Wilma zijn beiden 
fervent liefhebber van pannen
koeken en hopen er stiekem op 
dat hen een Streufparty wordt 
aangeboden. Gekscherend noe
men zij hun straatje zelfs D'n 
Timperstraat, zo verzot zijn ze op 
de pannenkoek. 

'Prinses Wilma eerste voorzitter 

ROLLATORCLUB WALSBERG 
OPGERICHT 

c 

Door ]deP \ V\ 
WALSBERG - Gisteravond is in 
het Gerardushuis, naast de 
Rokerskerk, op de Walsberg de 
eerste Rollator club van 
Nederland opgericht. Prinses 
Wilma van de Peelstrekels is de 
eerste voorzitter van deze 
damesclub die als lijfspreuk 
heeft: Rock Now, Roll Later. 

Prinses Wilma is al jarenlang een 
fervent aanhanger van de rolla
tor, maar tot dusver durfde ze er, 
naar eigen zeggen, "De straat 
niet mee op'. Niet dat prinses 
Wilma slecht ter been is, maar ze 
ziet in de rollator een gepiakke
lijk attribuut om, bijvoorbeeld, 
een ommetje te maken door het 
mooie Walsbergse landschap. 

De Rollatorclub gaat zich, naast 
het organiseren van gezellig uit
rollertjes, hard maken voor meer 
verharde wegen in ·de Walsberg. 
Zeker nu milieuactivisten de ver
harding van de Voortseweg 
trachten tegen te houden, omdat 
dat daar de zeldzame asfaltpad 
zou zijn waargenomen. 

Door ]del\ \f'\ 
WALSBERG - Het moet er nu 
maar eens van komen. Zo moet 
men op· de Walsberg hebben 
gedacht en bij monde van de 
voorzitter van de Dorpsraad 
heeft de Walsberg de Status 
Aparte aangevraagd bij het colle
ge van B & W van de gemeénte 
Deurne. Het verzoek is in ont
vangst genomen en zal nauwlet
tend ·worden bestudeerd, aldus 
een woordvoerster van burge
meester Daandels. 

In het verzoek van de Dorpsraad 
wordt ook een suggestie gedaan 
voor het eerste staatshoofd van 
Walsberg, Prins ]os 1. Uiteraard 
zal hij pas aantreden wanneer 
zijn stage, als prins van de 
Peelstrekels, naar aller tevreden
heid is afgerond. 

Martinetplein 1 5751 KM Deurne T 0493 35 49 55 www.ccdeurne.nl 
Prins Jos I heeft middels een 
perscommuniqué laten weten 'Er 
wel oren naar te hebben' en het 
als een 'Geweldige uitdaging' te 
zien. Ook prinses Wilma ziet het 
wel zitten en oefent alvast in 
haar spaarzame vrije uurtjes in 
het doorknippen van linten, het 
geven van startschoten en het 
werpen van . champagneflessen 
tegen boten. · 

cultuurcentru·m· 
Martien van Doorne 
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Feest Mer aeNO 
1-1- D'R OV'"t 

Ook in april 2009 is het genootschap weer op reis gegaan. In de Loo e en Drunense Duinen kwam het 
gezelschap terecht, om in één weekend, een heel jaar feest te vieren in een pas vernieuwde groepsaccom
modatie die er zijn mocht. 

Het begon al meteen dezelfde 
vrijdagavond. Met Oudjaar en 
oliebollen, wat waren het er 
véél... En lekker' ieuwjaar en 
vuurwerk. ook van papieren 
zakken kun je chrikken! 't Is 
niet ce geloven, ook dezelfde 
avond was het nog Carnaval! 
Met onze zelf gekozen Prinses, 
compleet met pleeborstel, o 
sorry, scepter. Tijdens het felici
teren kreeg de hele meute een 
Prinseslijke onderscheiding uit
gereikt. Na de Prinsesreceptie 
was het natuurlijk ook tijd voor 
de optocht. Daarna viel toch de 
één na de ander in slaap. Op de 
coel!bank. dan wel in bed. 

a Carna,·al komt, jawel. .. 
Pasen .. ·a hec paasontbijt, de 
afwas en het buurten gingen we 
weer verder. Ook hier werden 
er paa eieren \·er-scope, één 
groot 'gouden ei moest er 
gevonden \\Orden. Onze 
Benjamin had het zó gezien, 
dáár achcer de coniferen! En 
jawel , wct:r binnen stond er 
voor iederecn een hardgekookt 
eitje klaar om c n: 1cren. Let 
wel, met n:rt' iet 'oor ieder
een een makkeli1ke opgave! De 
eieren lagen op wijnflessen, 
bierflesjes en wat verder nog 
gevonden werd, die dingen rol
den ander steeds weg! 

Moederdag. Zoals alle kinderen 
maakten wij voor Moeder een 
Moederdagcadeautje. Wat zullen 
al die moeders blij zijn geweest 
met die mooie bloem, vakkun
dig gekleurd met wasco en 
daarna met wate1verf bekwast. 
Dat was voor de meesten al heel 
wat jaartjes geleden. 
Vaderdag hebben we niet meer 
gevierd, vanwege tijdsdruk en 
omdat vaders toch al zo in de 
watten gelegd worden, door het 
jaar heen ... En stropdassen heb-

en ze ook al genoeg ... 
Maar. dan is het Kermis! Jawel, 

KOMT 

een echte draaimolen werd er 
uitgebeeld en we gingen op de 
koffie met vlaai. Na de kermis 
komt er een hele tijd helemaal 
niks! We moesten wachten tot .. 
Pakjesavond! Wat doet half 
Nederland op Pakjesavond? Dát 
deden we dus niet! Wfj gingen 
fonduen, wie kent het nog? Met 
de pannen en die vorken waar 
iedere keer je vlees afviel... Het 
stokbrood en de sausjes, de 
afwas daarna ... Natuurlijk had
den we ook een 
Sinterklaasactiviteit! Iedereen 
had voor, we zullen maar zeg
gen, zichzelf, een cadeautje 
gekocht van 5 euro. Er werden 
lotjes getrokken en er moest een 
gedicht gemaakt worden. 
Sommigen kwamen daarbij tot 
ongekende hoogte. Op het 
pakje kwam de naam en het 
gedicht Iedereen kreeg een 
pakje, las het gedicht ( hardop) 
vóór en mocht dan raden, wie 
het pakje had gekocht, maar 
ook wie het gedicht had 
gemaakt, dikwijls waren dat 
twee verschillende personen. Ik 
zal niet in detail treden o,·er de 
inhoud van de pakjes en al hele
maal niet over de gedichcen ... 

Na het Sinterklaasliedjes zingen 
was het tijd om de Kerstboom te 
zetten. Een beetje boom heeft 
lampjes en ballen, de onze had 
zelfs slingers! Het is niet te gelo
ven, maar deze boom is 's 
nachts niet omgezaagd! Op 
Kerstochtend werd een begin 
gemaakt met het Kerstontbijt. 
Wat er weer niet op die tafel 
stond ... zelfs de zelfgeschildcrde 
paaseieren! 

Helaas moest na het ontbijt weer 
alles worden opgeruimd en 
gepoetst, we gingen weer huis
waarts. Na de buit ( overgeble
ven brood en vleeswaren, boter, 
mayo e.d. ) verdeeld te hebben, 
stapte iedereen weer in de auto 

waar hij/zij mee -gekomen was 
en reed naar huis. 
Het weekend was weer voorbij, 
de week kon weer beginnen. 

Wethouder van 
carnavalszaken 
PEELSTREKELRIJK - - Wat 
ooit als een grap begonnen 
is, lijkt meer en mèer een 
serieuze zaak te worden: 
het wethouderschap van 
carnavalszaken:. De laatste 
jaren blijkt het wethouder
schap een 'beloning' voor 
een constructieve houding 
in Peelstrekelver-band, een 
entamerende, enthousias
merende en smerende ro~ 
dus, zeg maar. In 2009 viel 
Maike van Moorsel deze 
eer te beurt, maar wie gin
gen haar voor? 

1988 Jan Hoeben 
1989 Sjef Geerts 
1990 Ties Verbaarschot 
1991 Wilfried Geu1ts 
1992 Sien Verbaarschot. 
1993 Ad van de Mortel 
1994 Paul van Beek 
1995 Mies Mmtens 
1996 Petro Leijsten 
1997 Coen van den 

Berkmortel 
1998 Patrick Proenings t 
1999 Twan Kroezen 
2000 Jeroen Ennenga 
2001 Hans van Bommel 
2002 Piet Adriaans 
2003 Anja Welten 
2004 Christ Manders 
2005 Marius van D<:;ursen 
2006 Twan van Doorne 
2007 Ellen Trienekens 
2008 Ruud Wouters 
2009 Maike van Moorsel 

MATERIALENCOMMISSI'E 
Het is eindelijk zover, 
ik ga mijn eerste klus 
doen als voorzitter 
materialencommis
sie. Overal rekening 
mee houden zoals, 
eerdere gemaakte 
afspraken, draai
boek, verschillende 
meewerkende men
sén, ' nieuwe locatie 
(CCD)' dus nieuwe 
aankleding, beperkte 
ruimte bij ons in de 
loods, nieuwe jeugd
prinsenwagen, enz. 

'Dankzij de inspan
ningen van de mede
commissieleden is 
het uiteii1delijk goed 
gekomen, alleen al 
het feit dat wij van te 
voren niet konden 
inschatten wat voor 
een ruimte het 
Cultureel Centrum 
eigenlijk is en wat er 
konden verwachten 
en omdat de ope
ning, voor ons erg 
laat was, zijn veel dingen pas op 
het laatst gemaakt of gereali
seerd kunnen worden. We heb
ben een geweldig mooie gevel
versiering voor het CCD 
gemaakt, met het residentiebord 
erbij, dit alles volgens het ont
werp van Spiegel, die dit alles 
belangeloos voor de Peel-stre
kels heeft gedaan, Henry van 
den Berk-mortel alsnog bedankt 
voor dit alles, HULDE HIER
VOOR! . 

Je komt er in het eerste jaar ach
ter, dat de commissieleden wel 
heel goed weten, wat er van 
hun verwacht wordt, soms 
waren er al dingen georgani
seerd, voordat ik er over begon! 
We hebben samen ook nog een 
nieuwe jeugdprinsenwagen 
gemaakt, eentje die elk jaar 
makkelijk opgebouwd kan wor
den, zodat deze wagen geen 
stalling nodig heeft, dus bespa-

ren we meteen evt. stallingkos
ten mooi uit. 

In het komende j~ar, komt er 
een nieuwe prinsenwagen en 
een nieuwe bak ten tonele, erg 
veel werk maar wel leuk!, maar 
hierop kom ik het volgend jaar 
wel terug. Als laatste wil ik nog 
de mensen bedanken die er veel 
vrije tijd voor over hebben, om 
deze commissie tot een succes 
te maken, en ik wil voor deze 
gelegenheid in het bijzonder 
Mies Martens bedanken voor 
zijn jarenlange inzet voor, onder 
andere, deze commissie. Het is 
jammer dat Mies te kennen heeft 
gegeven dat hij met deze werk
zaamheden wil stoppen. 

Zonder iemand anders van onze 

:---

• commissie te kott willen doen; . 
0 

Mies bedankt! 

Frans van den Broek 
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In de laatste maanden van 1991 
kwamen een groep mensen bij 
elkaar die graag muziek wilde 
gaan maken. 
Onervaren en ervaren muzikan
ten kwamen tot elkaar in de 
voormalige stamkroeg De 
Pepper en na het nuttigen van 
heel wat geestrijk vocht is de 
naam KIEKONSUS ontstaan voor 
dit dweilorkest. 

Het begin ging niet gemakkelijk, 
omdat het merendeel van de 
mensen nog nooit een instru
ment be peeld had. a een jaar 
van zwoegen was er het eerste 
optreden. De mensen gaven de 
muzikanten het gevoel dat het 
allemaal wel goed zou komen, 
dus werd er vol ijver doorgeoe
fend met als gevolg dat men al 

nel in contact kwamen met 
De Kei' in Liessel. Tot de dag v n 
vandaag spelen we nog m t 
grote regelmaat voor deze cam -
valsstichting. Ook spelen we 
jaren in omringende plaats n 
zoals in Asten, Helenaveen n 
Deurne (o.a. het Klotgemul). 

Kiekonsus is in bijna 20 jaar tij , 
in en buiten Liessel, een be p 
geworden als het gaat om gez 1-
lige muziek. Zoals optredens n 
o.a. Valkenburg, Eindhove , 
Geldrop, Reuver en Mook wa 
de mensen ons aldaar nog l g 
zullen heugen. Ook hebben 
al ver buiten de grenzen v 
Nederland m9gen optreden zo s 
in 199s· in het BelgischeHass lt 
en in 2001 en 2009 in Polen i.s. . 
het Sint Hubertusgilde, wa r 

Present.at.ie danskappels 'Dancin 

a=-
1 

- Zaterdagavond 14 
voorafgaand aan de 

""'1'"'•"'·ing van Prins Jos 1 

wordt 

~ 1 als nieuwe prins 
· trekels in dans- en 

1 Manders in Deurne 
acht dansparen van 

editie van Dancing 
· voorgesteld. Op 

g 7 februari zullen 
·n op de dansvloer 

rum Martien van 
met elkaar aan-

Deurnenaar 
lOr een pro-

Carnaval 2009 

Streep de onderstaande woorden weg. 
onze muziek en gezelligheid zeer 
in de smaak valt. 

De overgebleven letters vormen samen een zin. 

Dankzij het bred ~ repertoire, van -Af't'FS'' 
polka tot smartlap, zorgt BEEU'K-e:e~M""D~o...irrwl:J""'K 

Kiekonsus voor zeer herkenbare ,60Fl(ét 
klanken. Samen met een onge- .. 
breideld enthousiasme zorgt dit ~AL 
voor een geslaagd optreden. · CYl=:-:fUURGENfflt:JlV1 

DËURt~Ë , 
Ondanks een aantal wisselingen 
in de loop der jaren is het orkest El::l::EN'" 
toch altijd in goede bezetting éREBOO<S 
gebleven en telt het momenteel FEBRUARI·' 
16 ·leden uit Liessel, Deurne en 
omstreken. Maar natuurlijk is er 6'êd:A' 
altijd ruimte voor nieuwe muzi- GEI t JKSPQPPRdE ~ 

kanten. Repetitie: iedere dins- HttKN'E1tlTE ~ 
dagavond in 't Lijssels Vertier in M.:> 

Liessel. ·Op www.kiekonsus.com 6~ - "'· 
kunt u zien waar en wanneer we \.. HOSE3El<l<!IELS 
spelen. 

J SCECQRTESTRAAî 

Wit.h The 5t.ars 
K~ 

LIQHJ, IESOPlQ~ 

.MAWBERS 
M1mC 

'(jf\JDERSCHEIDI l\IG' 
.Q.EIOGH1 
f'lEELSTAEKELfr 
FlGPVEi;;tBRANDEN 

-P RIN5""~6 

~=FHttt::t:ING 

R~FPJ:IE 

~lWGEUWS-.: 

f.iQNDOMDEJ2.B!blS 
~QO$Et'.)10Mt 

"'St::EUTELAFHAtEN ~ -
~R.bé!N 

""ft.jf) 

"'VENNEN 
\teRSIEREN 

·111~!ziSJoM 'M .:] epool:I ea 'efpued ieH 
9 "ue11e11eisy 'u. eea w ueW11ea1 !$Jéo)I 
:". •a '1r!A u1e1d i1 '"' . PJ.Od ea '1e:a.ne1s uep u1 

:ot.OZ lr!M)I · ~ .18WWO)I U86,G.1)1 

·ueuoM ,..,-

gymna-sium heeft als danspart
ner Ingrid Verbeek, waterpolo
keeper Martijfl; Venner gaat met 
!vette Wennekes de dansvloer 
op, de inlmer ener-gieke percus
sie virtuoos Thijs Maas is aan 
Mariëlle Biemans gekoppeld en 
wethouder Jasper Ragetlie, gaat 
met Nelly Hoebers voor een 
podiumplaats. 

De komende maanden gaan de 
dansparen zich voorbereiden om 
er op 7 februari voor de vierde 
maal een dansfeest van te · 
maken. 

e1 ljq JUeweueAe f5fpfeMef5 l!P JSru eJf f!Je>f>f8JJeq U/ 
wo pfe4uet5e1e6 .1eew Sf .1eea :1ess1/\ aa uee ue>1eJJe1sv 

* SOOS Jeeu f5eeJf5 'EJ!:JIJ::Jd 9Q 'ef1eSfUefüo ap JSf!M.191\ 
"$1.JapaJJdo ep ÛÊ;?A l:~1~e6 uelf!M eoue1qut '/5!1fazef5 ... 
. JJw 1a1u Jee · ' : ieM uae u16ee1fi af · .suew : 
. \4l;5, . • 

" ·pJnaqef5 wn1pod 
194 do Ja JeM ue/3{fJ>f e1 eew wo /OA a1 s1e1 swos 

'/eAeweo Joo.11 pvoAefJepljJA ep do ua6aOJ>f e110A JOOA 
>1f!1apJOOMJUeJe1i ,s1 ff!M>I ~ Jewwo)I ueA saopns J9H 

, . . . '.L$E/,3:::1 
:tuoµo>f 'wewassflqe1ètpae1>1a6uee 1f11s u1 ue'i ~aj,znw 

00
. a;equa>J,1a4 's;é6ugeaw ·uefüoZJeA )af. rg . ue.è a ~-

JaeAa6uo Ueli uappJJ.CO"uaa Jeep ua ue>feoze 
uafteu efp uèdao16 i.ia6au ;eeM ;eef l!P ')(ÓO 'àdêu 

ep JaeM/e Sf Jf!M>I ~ 1ewwo)I ueA empe epuewo)I 

, / . 
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Vruuger". 
Carnaval • 

In de beginjaren 

gelegen aan de spoorlijn. De 
meeste raadsleden hadden twee 
linkse handen en omdat het ook 
nog eens verrekes koud was in 
die oude fabriek zaten we binnen 
de kortste keren bij hotel 
Goossens, met alle gevolgen van 
dien. Carnaval naderde en uitein
delijk maakte Jan Bouwmans, 
timmerman die vorstverlet had, 
de wagen naar het ontwerp van 
Gijs van den Broek. Die rots was 
een uitkomst, want ze werd 
regelmatig gebruikt als urinoir. 

Door Wim Kil•its 

De Peelstrekels zijn opgericht in 1958. De eerste carnaval erd in 
1959 gevierd. jan Bn'Jggenwirtb zwaaide als jan I als eers e prins 
de scepter 01:er bet Peelstrekelrijk. Op de eenvoudige prinse wagen 
stond bet opschrift: Mardi De Peelstrekels. Het opricbtings estuur 
bestond uit rnorzitter Willy Geerts, Harrie Goossens, Harrie Sauvé, 
Toon Fransen (Toon de Smed, broer van Piet Fransen de ekende 
voetballer). Gerard Schoonderbeek en Hein Smeets. 

De ecr.-.tc raad \'an elf bestond 
uit: Harrie ,·an de Kerkhof (Ook 
wel bekend als Harrie de Keer , 
de fietsenmaker uit het 
Haageind), Piet Strijbosch (van de 
autorijschool uit de Lindenlaan, 
Piets' vrouw elly bedacht de 
naam Peelstrekels), Wout 
Knijnenburg ( Yan de \'egé winkel 
op de .Markt). jef ,·an den Eijnde 
(van de choenwinkel in de 
Station traat). Theo chepers 
(van de 0 bo). Pierre. chriks (die 
kwam uit . .\J ten . 
Kees Vermul t <ka: -
sier boerenleenbank 
t.o boeren!:>< md aan 
de Station · traat). 

Piet Go' 
Visser). 
Verhof ud ( \\ oonde 
boven Wilbert hove, 
naast l lub van I )()ome 
aan de -tation · ·rraat). 
Adju<linl Piet ,·an de 
Mortel ' n cah: van de 
Mortel in d t.1 ionsstraat, naast 
Peer '.i Gri 1 ,·en en slijterij 
Geerts 1. Ger:u 1 ·choonderbeek 
was de nar. Gt:r.1 rel die getrouwd 
is met n ' n Driekske van de 
Weijer n de <.rayenhut is de 

1 nJc van het eerste 
oont en woonde in 

D 
Prins Hein 1 r 
Wim Kivits kwam 
Peelstrekels toen Hein 
voor de eerste maal al 

de 

werd onthuld. Wim had arvoor 
al furore gemaakt als com reiï.cier' 
(De vergoeding: een pa r con
sumtie en wat sigarette .) Ook 
als lid van de raad van Elf ing hij 
hiermee door en zo was hij een 
prima aanvulling op het p gram
ma. Wim: "Ik had het eteen 
naar 

mijn zin bij de club en 
tweede jaar 'ol d ik Piet an de 
Mortel op al adjudant. Min kos
tuum: een groene maillot, allon
broekje. L't:n vest met c pe en 
een witte froezelkraag en steek. 
Ik was knecht van vorst Harrie 
Goossens. Dat was in die ïd wel 
nodig, "ant bijna alle cafés wer
den - te voet - aangedaan et de 
prins en d • 'orst voorop. Vooral 
's avond \\ erd het belang an de 
adjudant p~ echt <luide "k. Hij 
was degene die de hele m ute bij 
elkaar moest houden. M t alle 
cafés bt."<loel ik alle c és in 
Deurne. Zeilberg en W: sberg. 
Destijds had de Zeilbcr 
geen eig ~ camavalsvercn 

ggenwirth te Zakenlieden 
eerste carna

cxht door voorna1 
-n optocht het e1 

'n prins, 
-.en. 

tempo niet bij konden benen 
werden de pilsjes doorgeschoven 
naar mij, iets waar ik een hekel 
aan had. Telkens als er rondje 
gegeven werd ging de vorst op 
zijn stoel staan en zei: "We heb
ben er innen tegoed van ... " "Dit 
liep op een gegeven moment zo 
uit de hand dat er geen naam 
meer werd genoemd. En zo kon 
het dus ook gebeuren dat een 
aantal leden die teveel gedronken 
hadden in slaap vielen. Het koste 
dan de nodige kreum om ze 
samen met de hele meute in het 
volgende café te krijgen. 's 
Avonds om 22.00 uur gingen we 
naar de residentie, De Zwaan. 
Het was er afgeladen vol. Soms 
was het er zo druk dat de kachel 
buiten werd gezet. 

De Harrier " 
Een gezdlig• café irf die beginja
ren van het carnaval in Deurne 
was café De Barrier, in de bocht 
van de oude Helmondse weg, 
even voor het 
Rijtven. De hele 
buurt was daar 
aanwezig en ook 
de kamer en de 
keuken van het 
café zaten vol. En 
dan moesten wij 
d'r nog bij! Gauw. 
genoeg werd de 
polonaise ingezet 
en ging het naar 
buiten, via het 
urinoir dat zich 
daar bevond en 
niet meer was 
dan een var
kensvoederbak 
die op de kop was gezet. Als er 
iemand stond te pissen plassen 
werd die gewoon meegetrokken 
in de polonaise, nog voordat hij 
zijn kärwei kon afmaken. 
Yervolgens ging men weer via de 
keuken naar binnen. 

Urinoirs 
Over urinoirs gesproken: de 
meeste van die losplaat en 
bevonden zich buiten, zo ook bij 
het café van Janus Timmers nu 
In den Sleutel) en Kuijten (in de 
Visser), en Huiberen He· tje 
(Huibéren Haantje, u 
Stationzicht) had zelfs de p ee 
buiten. Daar hingen ook kran en 

Boerenkapel in om na gedane arbeid de laa te 
's Anderendaags werd sporen uit te wissen. Wanneer ie 
er om 10.00 uur 's och- plee vol was kwam Has van en 
tends weer verzameld }iheuvel, ook wel Has Poep 
in diezelfde residen- genaamd, en die schepte de ;lee 
tie. De kachel stond leeg met zijn strontschup en J r
nog steeds, eenzaam, huisde de uitwerpselen naar ijn 
buiten. Koffie drin- ton op wielen. Bij café Van Ba el 
ken (een enkeling aan het Haageind daarente en 
ging al gelijk weer was alles binnen te doen: op de 
aan het bier) en deur van het toilet stond cour. 
weer door met het 
programma. 's 
Zaterdags was het 
Harmobiebal bij de J 
Peelpoort, ook daar 
een afgeladen vol 

café. Donderdags voor carnaval 
was er het Boerenbal bij Van 
Moorsel of bij Van de Putten; zaal 
en (bij Van de Putten) ook tent 
afgeladen vol. Carnavalszondag 
was het receptie, voorafgaand 
aan de optocht. Veel receptiebe
zoekers boden de prins en zijn 
gevolg een rondje aan. Ook was Geen geluid 
er een kapel bij vanaf het eerste Bij het rondtrekken van 
uur: een bijeengeraapt clubje uit Peelstrekels ging er ook een b e
Ommel dat slechts een nummer, renkapel mee. Wim van d n 
Oranje Boven, kon spelen. Al Broek had een probleem met z jn 
snel werden de Peelstrekels ver- bas. Er kwam geen geluid m er 
gezeld door een boerenkapel met uit. Aangekomen bij Loewie e 
leden van de harmonie. Later zou il Steijn (Nu de Roode Leeu ), 
deze kapel uitgroeien tot De werd op de hofpad de tuinsl g 
Hosbengels. op het instrument gezet en ot 

De nieuwe prinsenwagen 
Er werd bedacht dat er een nieu-
we prinsenwagen moest komen. 
Architect Gijs van den Broek 
(later- Gijs I) had een ontwerp 
gemaakt: Een sleutel op de rots. 
De raad van Elf zou 'm bouwen 
in de oude Natex textielfabriek 

ieders verbazing kwam er e n 
bierglas uit. 

Uitwisseling 
De Peelstrekels hadden ook een 
uitwisselingsverbond met een 
Duitse carnavalsvereniging uit 
Lobberich. Toen ze eens op 
bezoek waren bij Van de Putten 

werd ons door de uitbater nog 
wat te eten aangeboden. Er stond 
een rond glazen kom met daarin 
enkele goudvisjes. Een van de 
Duitse gasten," vrij fors van for-
maat en flink in de olie, pakte de 7' 
kom en dronk 'm met met vissen 
en al helemaal leeg! 

I:'>f a een aantal jaren adjudant te 
zijn geweest trad ik toe tot de 
raad van Elf. Ons kostuum 
bestond uit een zwarte jas, streep- ' 
jesbroek (trouwbroek), grijze 
stropdas (van Jan Keijzers) en, 
natuurlijk, een steek. Van Jan 
Bekkers Qan de Snor) kreeg ik 
een slipjas, die door Huub 
Wismans was vermaakt, evenals 
mijn broek. Ik kon er tegenaan! 

Conferencier 
Ook nog leuk om te vertellen: op 
de avond van de prinsonthulling 
van Hein Smeets had ik van te 
voren als conferencier opgetre
den en naarmate het later werd, 
werd een van de leden van de 
boerenkapel ziek. Hij was al een 
paar keer de weg overgestoken 
van café Van Moorsel naar het 
voetbalveld dat toentertijd lag 
waar zich nu nog de zonneweide 

. van De Wiemel bevindt. Daar had 
ie z'n maag al eens wat keren 
geleegd totdat hij besloot om 
maar niet meer terug te keren. 
Zijn toeter lag nog keurig op z'n 
stoel. Ze zeiden tegen mij: eej 
Wim, ga jij d'r maar zitten en doe 
maar net alsof je speelt. Dat deed 
ik keurig en 's anderendaags 
stond zelfs in de krant dat ik en 
conferencier was en lid van de 
boerenkapel! Met de boerenkapel 
werd ook wel eens gezongen 
door de raad van elf: ze hadden 
een speciaal inzinglied, om de 
stemmen wat los te maken. Dat 
lied ging zo: Heb jij je piemeltje 

nog? 0 Ja, 0 Ja, 0 Ja ... Dat stem
lied werd te pas en te onpas aan
geheven ... 

Stomme Mars 
Over muziek nog een ding: we 
hadden op een keer zo flink 
gevierd dat we allemaal hees 
waren. Cor Koppens kon zelfs 
geen woord meer zeggen. Vanuit 
de boerenkapel werd gezegd: nu 
jullie toch zo stil zijn kunnen jul
lie wel herrie maken met onze 
instrumenten. Zo gezegd, zo 
gedaan ·@n niet veel later was het 
een herrie van jewelste die niet 
geheel toepasselijk de Stomme 
Mars werd genoemd." 
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Maandag gesloten 
dit/m ~ do: 10.00 - 18.00 

Vrijdag: 10.00 - 20.00 
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Openingstijden winkel: 
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11.00·17.00 uur 

MARK BO.ERE 
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In- en verkoop - reparatie -
onderhoud - APK-keuring 

Laurens Costerstraat 1 O 
5753 AM DEURNE 

0493-321556 
www.boerekampautos.nl 

Houten 
Speeltoestellen 

*schommels 

*klimtorentjes 
*zandbakken 

*speelhuisjes 
*blokhutjes 
*glijbanen 
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Houtverwerk.Ind. Fransen BV HF 
Grote Bottel 7a,Deume 
tel.: 0493-326070 
www.fransen-deurne.nl 

PRIN(t)S • 

0 

FORMA-AT 
nu ook 

Stationsstraat 64 Deurne 
Telefoon 0493-321455 

info@quickprintdeurne.nl 
~--+ --- "" 

WWWStrikkelpedia.pl 
De Deurnese internetgoeroe Stief Geets heeft 
onlangs een nieuwe website gelanceerd 
waarop alle ins en outs van de Peelstrekels te 
vinden zijn. "Een dynamisch digitaal naslag
werk", aldus de oprichter van de site 
WWW.Strikkelpedia.pl 

Zo is er, onder andere, te vernemen hoeveel 
Peelstrekelprinsen een baard droegen (3 ? ) ter
wijl zij de scepter zwaaiden over het 
Peelstrekelrijk. Snorren, waaronder één forse, 
kwamen vaker voor: maar liefst 10 (De baard
dragers niet meegerekend.) De meeste 
Peelstrekelprinsen, 34, waren onbesnord en 
onbehaard. Om nog even bij de gezichtsbe
haring te blijven: de 51 Peelstrekelprinseli, 
exclusief de nieuwe, staan garant voor 102 
wenkbrauwen, maar ook: 51 paar ogen (dis
cutabel, aangezien Prins Huub het enige tijd 
met één oog moest stellen.) , 102 neusgaten 
en, naar Stief Geets aanneemt, 51 
feestneuzen. 

Topje van ijsberg 
Geets ontdekt steeds meer oude zaken en is 
daarom laaiend enthousiast: "Ik denk dat er 
nog heel veel informatie ontbreekt, Wat ik nu 
heb is slechts het topje van de ijsberg. Ik zou 
daarom alle Peelstrekels en andere kennis
dragers willen vragen om 
WWW.Strikkelpedia.pl continue te blijven 
verversen. Uiteraard wordt alles nauwkeurig 
gecheckt en zal uiteindelijk alleen de onom
stotelijk aantoonbare waarheid getoond wor
den op WWW.Strikkelpedia.pl 

Eerste optocht in 1911 
Nog een laatste nieuwtje? Geets: "In 1911 
schijnt er in Deurne al sprake geweest te zijn 
van het oprichten van een vastelaovends-

V ereniging en moet er in datzelfde jaar, ergens 
op.een landweggetje, iets van een optocht 
plaatst hebben gevonden. Het is niet hele

aal duidelijk of dat op het grondgebied van 
het Peelstrekelrijk is gebeurd: ook Zeilberg, 
Liessel, Helenaveen, Neerkant,. de Hei, de 
Walsberg .. en, het toen nog niet tot Deurne 
behorende, Vlierden komen in aanrnerlcing 
voor de primeur van de eerste optocht. Een 
spannende kwestie en een reden te meer om 
de site WWW.Strikkelpedia.pl nauwlettend en 
met argusogen in de gaten te houden_ • 
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HET PR1NSE.l1}KE. PAAR BllKT TE.RUL] 
Met als motto 't Drejt Um ... werden wij het afgelopen car 
en Prinses Ellen van de Peelstrekels. Was het voorafg 
geheimzinnig en spannend, na de bekendmaking als · 
november 2008 (mijn 41ste verjaardag) ging het dak e 
en onbekende mensen uit Deurne ons aan en waren we 
ons nog onbekende enthousiasteling ons aansprak dachte 
nu van? Ben ik dat soms vergeten? Maar later realiseer 

avalsseizoen ingeluid als Prins Marc 1 

wereldberoemd bent in Deurne. 

Lachen was het toen we de eer
ste krant mochten gaan uitrei
ken en dat we stiekem onze 
buurtbewoners met ladders en 
spullen voorbij zagen komen. 
Verrast waren we over het 
prachtige resultaat van de aan
kleding en versiering van ons 
huis en onze straat. Hun optre
den in de optocht en tijdens 
Rondom de Prins was verras
send en_ erg leuk net al~ dat van 
de vriendengroep. Voor ons 
waren jullie toppers i.p.v. tob
bers! 

Wat een geweldig mooie tijd, 
waarin we van activiteit naar 
activiteit gingen met de raad, het 
bestuur en al het gevolg erach
ter. Mensen die erg enthousiast 
reageerden als we ergens uitge
nodigd waren. Een super orga
nisatie waarbij iedereen zich van 
de beste kant liet zien en waar
bij we een beetje onwennig als 
een echte Prins en Prinses wer
den behandeld. 
Het Klotgemul en het Gala 
waren een daverend succes , de 
kwaliteit van de optredens, de 
beleving van de deelnemers en 
de reacties van het publiek op 
alle optredens, top! Natuurlijk 
maakten de afterparty's met de 
swingende muziek het lekkere 
dansen het naar huis gaan voor 
ons een crime. Wij wilden 
natuurlijk niets missen van dit 
grote feest, al was onze zorgza-

Hoeveel echte Deurnese mu
ziekgroepen hebben we nog in 
Peelstrekelland? Hoeveel muziek
groepen die tijdens de carnavals
dagen met hun optredens de 

d aan de onthulling allemaal zeer 
Marc I bij Dansschool Manders op 15 
Vanaf dat moment spraken bekende 
ven de weg kwijt, want als een voor 
we in het begin van, waar ken ik die 
we dat je als prinsenpaar (tijdelijk) 

me vorst Wilco daar niet !tijd 
even gelukkig mee; hij m est 
ons tenslotte met de auto 
thuisbrengen (en dat viel 
altijd mee). 
Zeker na het Gala, wa rbij 
Wilco eens eerder in' het b dje 
wilde liggen en zijn taxitaak aan 
Nol overliet (Een werkdag 1 ter 
lagen wij pas in ons bedje!!!), om 
vervolgens weer topfit om .45 
u . weer klaar te staan om et 
onze vorst en het prach ige 
jeugdpaar naar de fotoshoot an 
het Eindhovens Dagblad te er
trekken. Blij dat de foto to al 
mislukte, hij was met de no ·ge 
trucage echt niet meer te red 
die dag. 0 ~ L.ukt1--

0ok met de dansmarietjes, die 
enorm goed hebben gep es
teerd en die ons echt in de at
ten hebben gelegd, zij heb en 
een warm plekje in ons ait 
gekregen, chapeau meiden en 
veel succes het aankome de 
jaar. 

De warmte tijdens alle eve e
menten van alle Peelstrekels en 
alle andere carnavalsvierd rs 
heeft ons diep geraakt, 100 x 
dank namens ons voor ju ie 
super bijdrage aan het sla en 
van deze onvergetelijke car a
val. 

De receptie heeft een speci al 
plekje gekregen bij ons, wete d 

Peelstrekelsfans in de c4rnav s
sfeer brengen en houden? • r 
waren wel eens bete e 
tijden,want er komen tegenw . r
dig maar weinig carnavalskla -

Prins te zijn van de Peelste).<els 
en voorzitter van voetbalvereni
ging SJVV in het Heikneuterrijk 
en te mogen aanschouwen dat 
er tussen de 300 -en 400 
Heikneuters (lees S]VV-ers en 
CV de Heikneuters) te mogen 
ontvangen in clubtenue van 
SJVV, dat geeft een heel speciaal 
gevoel. Ook de krachtige toe
spraak van Frank van de Ven, 

_vorst van Heikneuters als voor
man van de hele Heise bende, 
fantastisch. Het verlies van 
Frank is voor ons daarom ook 
zwaar te dragen, niet alleen 
voor ons maar ook voor SJVV 

. en de Heikneuters, een groot 
man heeft ons helaas veel te 
vroeg moeten verlaten. 
Veel Peelstrekels en verenigin
gen uit de andere kernen van de 
gemeente hebben de moeite 
genomen ons te feliciteren. Wij 
voelen ons daar zeer vereerd 
onder. 

Het was een geweldige eer om 
dit mooie feest met jullie alle
maal te mogen vieren. We heb
ben nog lang niet alles genoemd 
en vast nog niet iedereen 
bedankt, maar wat is ons 
Deurne toch een geweldig dorp 
met een warm hart. 

Wij zijn er trots op. Deurne, 
bedankt! 

Prins Marc I en Prinses Ellen 

ken uit de toeters van . eigen 
bodem. Jammer natuurlijk .Een 
van die groepen die al jarenlang 
ziçh wel laat horen met hun eigen 
gebracht swingrepertoire zijn de 
PlNK PANTIIERS (De muzikanten 
met de rooi hoedjes.) De optre
dens waren rond de optocht in de 
Stationsstraat met na afloop optre
dens destijds in de Vierspan en In 
den Sleutel (Van Hoof, 
Stafionsstraat) Op maandag werd 
sinds heugenis opgetreden tijdens 
het ROOI HOEDJES FIST even
ee'ns In den Sleutel. Zal 
Peelstrekelland ook ,deze groep 
moeten -.missen nu ' ze vreemd 
gaan? Niets is mind~r waar! U 
wordt nu gerustgei!teld. Sinds het 
missen van de Vierspan en daar-

EEN G@UDEN f>RINS! 
EEN S~RALEND f>RINSENf>AAR! 

Als vrienden van de prins zijn 
we natuurlijk enigszins 
gekleurd en is onze objectieve 
mening wellicht niet zo objec
tief Toch denk ik namens de 
vrienden van prins Marc te 
mogen zeggen dat carnaval 
2009 uitzonderlijk was. 

Uitzonderlijk omdat we een 
prins hadden die altijd voorop 
ging in elke polonaise, een prins 
die voorop ging met alle jeugdi
ge carnavalsvierders, 1een prins 
die voorop ging bij het 
Klotgemul, het Rijtven, ja welke 
activiteit niet. Een prins tussen 
het volk, voor het volk en, 
alleen op het podium, boven 
het volk. 
De bekendmaking is ondertus
sen legendarisch, een huis vol 
feestvierders die om 21.30 naar 
dansschool Manders werd 
gestuurd met de mededeling dat 
de jarige job prins zou worden. 
Een ware SJVV rood- wit oase in 
het blauw- wit territorium, waar 
een snelcursus verbroedering 
plaatsvond. 
Als vrienden van de prins ervaar 
je carnaval toch echt heel 
anders, c0mplünent voor de car
navalsstichting die ons er graag 

bij betrok. Een eerste terughou
dendheid werd snel overwon
nen aan beide z9des. Met een 
geweldige carnaval als resultaat 
en als middelpunt een geweldi
ge prins met een geweldige 
prinses aan zijn zijde. Marc en 
Ellen hebben laten zien wat 
SAMEN carnaval vieren bete
kend. 

De activiteiten volgen elkaar op 
in een razend tempo, de voor
bereidingen zijn vermakelijk, de 
opmerkfrigen dat je weer op de 
le rij zit hilarisch. Mooi was het 
om te zien hoe intens Marc en 
Ellen hebben genoten met 
elkaar en met alle Peelstrekels. 
Het ophalen van de sleutel, de 
optocht, carnavalsmaandag alle
maal hoogtepunten. Maar ook 
het afscheid op dinsdag heeft 
veel indruk gemaakt op ons. 
Anekdotes hebben we ondertus
sen in overvloed en we zijn een 
leuke carnavalservaring rijker. 
2009 zal aangevinkt worden als 
topjaar in de boeken van de 
Peelstrekels met een gouden 
prins: prins Marc de le en prin
ses Ellen ~ 

Allaaaaf de vriendeo van de 
prins. 

HALLO BESTE PEELSTREKELS 

Wij zijn de ouders/schoonouders van Prinses Ellen/Prins 
Marc en willen graag een korte reactie geven op onze erva
ring met Carnaval en de Pee/strekels afgelopen jaar. Wat ons 
verrast heeft was de perfecte en strakke organisatie met 
behoud van de vrolijke en feestelijke carnavalssfeer. Ook had
den wij nooit verwacht dat er zo'n organisatie aan vast zat en 
daarom Petje af en Carnavalshoedje op voor het bestuur en 
iedereen die hieraan meegewerkt heeft! We hebben er van 

~ genoten &n wensen jullie veel succes in 2010. 

Gerard & Francien Arts-van Moorsel, Boekel 

l 
mee de familie Bijsterveld (de 
repetitieruimte van . de PP.) werd 

. intrek genomen in de Vergulden 
Helm waar de Panthers het spoor 
niet bijster zijn geraakt en mede 
dank zij de goede zorgen van 
Frans op net goede spoor zijn 
gebleven en daarom geen 
gegronde redenen hebben om 
aan Ele anqere kant vàn het spoor, 
of w ar <:4n ook, nieuwe carna
valsactiviteiten te ontplooien. 
Wel, zult u zich dan afvragen, wat 
behelst dan HET VREEMDGAAN? 
In goed overleg met Care! van In 
den Sleutel zijn de Panthers vorig 
jaar afgeweken van de zondagtra
ditie en zijn na de optocht niet bij 
Karel maar eens bij Jozef 

· Stationszicht gaan toeteren. 

Andere omgeving andere klan
ten (Belangrijk in deze crisistij
den.) We bevinden ons derhalve 
nog steeds aan deze kant van het 
spoor en rijden dus de 
Heikneuters niet' in de wielen. 

DUS: DE PANTHERS 
HETEN U WELKOM: 

ZONDAG BIJ JOZUFFE IN 
STATIONSZICHT: 16.00-19.00 UUR 

MAANDAG BIJ CARELE 
IN DEN SLEUTEL HET ROOI HOEDJES 

FIST: 15.00 -19.00 UUR 

PINK PANTIIER REVIVAL wenst 
PRINS en GEVOLG veel succes en 
alle carnavalsvierders in Peelstre
kelland gezellige camavalsdagen! 
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COLOFON 
Carnavalskrant "de Peelstrekel" verschijnt éénmaal per carna- / 

.JLalsjaqr in ee11_oplage_ van ruim 7500 stuks en UJJ)rdt,gmtis 
huis aan huis bezorgd in het Peelstrekelrijk. De krant is het 
werk van de commissie krant van stichting de Peelstrekels. · 

Martien Thijssen, Jeroen Ennenga 
Redactie 
Marcel Kooien 
I.ayout /vormgeving/etc. 
Vormgever: Bart Linders 
Knutselaar 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 
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ween mee aan 
tk}ltestiQieuze kranten

wfsseltrofée Noord
Qrabant, echter buiten 

mededinging. 

~· Jlitt is de 5 lste Peelstrekel. 
:.<@ :''' ;~ 

k Met deze uitgave eren wij 
ii ~ akers door de jaren 
!ft ..... en heffen het glas op 
i. ~flep - wi'e.. dan ook en 
*1 hoè dan ook - die hun 
r beste krachten hebben 
j gegeven aan. dit wonder
! lijk Peelstrekelorgaan. 
:# 
f 

f,
1 Vat er inne op ons 

".Mèr vat nie d'n onze! : 
o.v.v. "de Peelstrekel" 
E-post: info@peelstrekels.nl ; __________________________________ _________ _____ _ 

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 terugreis, alsmede een veertiendaags verblijf 
van de krantenjongen vooraf te voldoen. De Peelstrekel wordt u 
dan kosteloos overhandigd. 
Verantwoording (Bijna) alle kolder en quatsch is van eigen 
hand. Milieu De (stuk)gelezen Peelstrekel liever niet met het oud 
papier aan de weg zetten. Gebruik in erpelschèllemèndje heeft 
de voorkeur boven het vouwen van papieren hoedjes / bootje$ 
/ vliegtuigjes / etc. Tot slot Nllast een bijzonder goed 2010 wenst 
de commissie krant u veel leesplezier en een prima carnaval toe! 

0 Ja! De Peelstrekels zijn d'r ook op het internet: 
www.peelstrekels.nl 
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c r e a t i e_ f i n z a k e 1 1 j k e o __ P _ I _() -~ s i n g e n , 

tijdens het l 
houden we e1 overleg in de kroeg ... 

BizSalutions 
Postbus 150 :: 5750 AD DEURNE 

Tel. 0493-318 590 :: Fax 0493-318 574 
E-mail: mail@bizsolutions.ni 

Geyserstraat 3-9 Deurne 

www.reliushoeka.nl 

RELIU 

Een onderneming van 

a• BASF 
The Chemical Company 
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