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Prins Perry
D’n Urste
Voor de enkeling die ‘m niet kent laten we prins Perry I
aan het woord om zich voor te stellen…

“Ik ben Perry van Berlo, 42 jaar en ge-

geboren werd was het van Helmond.

Ans heeft een, jongere, broer: Ronnie.

Ze is werkzaam in Panningen en is

Naast werk en school hebben nog

trouwd met Ans van Cuijk. We heb-

Mijn moeder is Mia Manders (van

Hoewel we dus opgroeiden als Pot-

verantwoordelijk voor het afvalge-

een hoop dingen die we leuk vin
vin-

ben drie dochters: Janne (zij wordt 15

de Groeneweg) en ik heb een ou-

tenbakker en Heikneuterinneke zijn

beuren. Ja, heel goed: we werken

den. Ikzelf heb zo’n brede interesse

op Klotgemul-zaterdag), Maaike (13)

dere zus, ons Mirjam. Zij woont sa-

we inmiddels volbloed Peelstrekels!

allebei in Limburg! En ook daar

dat ik eigenlijk geen echte hobby’s

en Karlijn (11) Janne is geboren in De

men met haar man en drie kinderen

weten ze wat carnaval vieren is…

heb maar bezigheden.

Heiakker, Maaike en Karlijn zijn ge-

in Oostburg, Zeeuws Vlaanderen,

Ik werk als kwaliteitsmanager bij

boren waar we nu wonen; de Zaan.

daar wordt ook carnaval gevierd.

Cordstrap in Oostrum. Cordstrap,

Janne en Maaike zitten op het Peel-

Cor
vooral zingen. Als lid van Cor, Cor-

dat eerst in Deurne was gevestigd,

landcollege in, respectievelijk, de

rie & de Brokken heb ik drie jaar

Echte

Peelstrekelinnekes

dus!

Een van

die bezigheden is muziek en dan

Ans is een echte Deurnese. Haar wieg

is producent van ladingvastzetsys-

derde en tweede klas. Karlijn zit

meegedaan aan Kommer & Kwijl

Ik groeide op in Zeilberg, maar

stond aan de Oude Liesselseweg. Ze

temen;

cargo-securing systems

in groep acht van De Bron en wil

laat
en mede hierdoor zijn wij de laat-

ben geboren in Brouwhuis aan de

verhuisde al op jonge leeftijd naar de

. Ik ben verantwoordelijk voor de

haar zussen volgen naar het Peel-

ste jaren weer behoorlijk besmet

Heibloemweg in een noodwoninkje.

Vlierdenseweg, waar ze haar jeugd

kwaliteit van de organisatie en,

land. Ans en ik hebben op datzelfde

geraakt met het carnavalsvirus.

Mijn vader, Piet van Berlo de post
post-

doorbracht. Ans is de dochter van

natuurlijk, voor

de producten. Ik

Peellandcollege in de jaren 80 van

bode, zegt daarover: “Toen je ge-

Jan van Cuijk - wie kent ’n niet? - en

geef leiding aan drie medewerkers.

vorige eeuw ons diploma gehaald.

maakt werd hoorde dat stukje BrouBrou

Dien van Eijk, jawel: afkomstig uit

Ans werkt bij de gemeente Peel en

Een heel gezin op dezelfde school

whuis nog bij Deurne, maar toe je

een echte Ommelse prinsenfamilie!

Maas in het team Openbare Ruimte.

en ook allemaal een diploma?
Wellicht dat jullie mij kennen als

es van de Strikkelkes te worden.

‘Die knappe van Hollandse Nieuwe’,

er
Vroeger was ik actief als vrijwilliger

die vorig jaar de eerste editie van

or
bij Jongerencentrum Den Deel. Voor

Peelstrekelala wonnen met de hit

as
de wat jongeren onder ons: dit was

Geniet met mate(n). Om bij het zin-

en
een vet dope tent waar ’t goed chillen

gen te blijven: ik ben voorzitter van

or
was. Den Deel kenmerkte zich door

popkoor sKoor, dat bestaat uit der-

kwa
de verschillende types die er kwa-

tig enthousiaste leden. Verder dart

men: hardrockers, boeren, kakkers

ik iedere week, rijd motor, lees, loop

en alternatievelingen. Dat was het

hard, wandel, fiets (regelmatig naar

mooie aan Den Deel en eigenlijk was

mijn werk) en meen ik regelmatig

het daar elke week carnaval. Kun je

een weekendje weg te moeten.

nagaan hoe het los ging als het écht

Ans is de meeste vrije tijd kwijt met

nocarnaval was! Ook Ans heeft de no

sporten, zumba, lezen en leuke din-

dige horeca-ervaring; zo werkte ze

gen doen met vriendinnen, of met

jarenlang bij de Apollo en De tapperij.

mij. En je komt ons vaak tegen bij
cultureel verantwoorde en andere

O. Ja. Ik ben misschien wel een van

evenementen. Als er iets te doen is

de weinigen die zowel bij ZSV, SJVV

in Deurne, zijn we vaak van de par-

als SV Deurne heeft gevoetbald.

tij en… Gezelligheid kent geen tijd!
Mochten jullie nóg meer willen
Onze kinderen houden zich o.a. bezig

weten: spreek ons gerust eens aan

met de reddingsbrigade, zwemmen,

tijdens carnaval. Vinden we leuk en

jongleergroep

staan we open voor. Zien we elkaar?”

Hebbes!

Dansen,

gitaarspelen, judo, handbal en gelukkig houden ze ook van carnaval.
Maaike heeft twee jaar geleden in
de jeugdraad gezeten en Karlijn
heeft dit jaar de ambitie om prins-
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Perry d’n urst
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Inhoud eerste katern De Peelstrekel 2011
Welkom in het eerste katern van carnavalskrant De Peelstrekel van
De Peelstrekels in Deurne. Uiteraard treft u in dit eerste katern weer de
nodige informatie aan. Zo is er, natuurlijk, aandacht voor prins Perry I en zijn
prinses Ans en hun kinderen, Janne, Maaike en Karlijn, maar – eerlijk is
eerlijk – er is ook veel plek ingeruimd voor terugblikken op afgelopen
carnavals jaar van prins Jos I en prinses Wilma. Verder nog: afscheidnemers
en -neemsters, toetreders en fotowerk van de hoffotograaf van de
Peelstrekels, Roos Knijnenburg. Zoals u zult merken is er qua opmaak ook
het nodige veranderd. Bart Linders heeft hier een grote hand in gehad.

Nico Jacobs

Vreest niet! Wanneer u dit eerste katern uit heeft, wacht u nog een tweede
dat met evenveel liefde, zorg en toewijding is gemaakt. Hadden wij u al een
voorspoedig 2011 gewenst en een even voorspoedig Carnaval? Nee? Nou,
bij deze dan!

Helmondseweg 66
tel.: 0493-314608 • fax: 321457
Je proeft het vakmanschap !

BUKKEMS
Schoenen

Garage-Autobedrijf

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

Wolfsberg 30
Tel. 312523

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

Bezoekadres:

Derpsestraat 39
5751 KB Deurne
Tel. 0493-351500
www.vrecom.nl
E-mail: info@vrecom.nl
We bieden u:
• Netwerk- en/of systeembeheer
• Hardware- & softwarelevering
• Internetaansluiting & websites
• Reparaties van alle merken
• Administratieve ondersteuning

Prettige carnaval 2011!

BOEKHANDEL
HUB BERKERS
DEURNE
Meer informatie nodig?
Neem vrijblijvend contact op

De betere boekhandel

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.”

Vuurijzer 11
5753 SV Deurne
Tel: 0493-691509
Fax: 0493-696450

QZNYWRLD@Hetnet.nl

e-mail:info@pmc-staalbouw.nl

Marcel Koolen Fitissingel 142
5754 CD DEURNE
0493-310771 / 06-12769183

COLOFON
Carnavalskrant "de Peelstrekel" verschijnt
éénmaal per carnavalsjaar in een oplage
van ruim 7500 stuks en wordt gratis huis
aan huis bezorgd in het Peelstrekelrijk. De
krant is het werk van de commissie krant
van stichting de Peelstrekels.
Hoofdredactie
Martien Thijssen, Jeroen Ennenga
Redactie
Marcel Koolen
Layout/vormgeving/etc.
Vormgeving: Bart Linders
www.wetalkmedia.nl
i.s.m. DKZET
Voorpagina
SPIEGEL RECLAMESTUDIO
Speciale projecten
Cor Brüggenwirth
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Advertentieacquisitie
Bert van Deursen & Piet Adriaans
Fotojournalisten
Roos Knijnenburg (assistent opmaak)
Columnist & Interviews
Gerard Geurts
Freelancers
Alle inzenders van stukjes.
Jonge helden
Leden raad van 11, bestuur, prinsengarde
en overigen.
Druk
Drukkerij DKZET, Hapert
Reacties: Postbus 269 5750 AG DEURNE
o.v.v. "de 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
helemaal pech! De krant ontvangen op uw
(winter) vakantieadres behoort daarentegen
wél tot de mogelijkheden. Gelieve de kosten
van heen- en terugreis, alsmede een veertiendaags verblijf van de krantenjongen
vooraf te voldoen. De Peelstrekel wordt u
dan kosteloos overhandigd.
Verantwoording (Bijna) alle kolder en
quatsch is van eigen hand. Milieu De
(stuk)gelezen Peelstrekel liever niet met het
oud papier aan de weg zetten. Gebruik in
erpelschèllemèndje heeft de voorkeur boven
het vouwen van papieren hoedjes / bootjes /
vliegtuigjes / etc. Tot slot Naast een bijzonder goed 2011 wenst de commissie krant u
veel leesplezier en een prima carnaval toe!
O Ja! De Peelstrekels zijn d'r ook op het
internet: www.peelstrekels.nl

Belangrijk genoeg
om te weten:
Deze carnavalskrant bevat humor.
Mocht u deze niet opmerken dan treft ons
geen blaam: wij hebben onze stinkende
best gedaan…
Ook dit jaar doet de Peelstrekel weer mee
aan de prestigieuze kran-tenwisseltrofee
Noord-Brabant.
Het is de 52ste Peelstrekel. Met deze
uitgave eren wij alle makers door de jaren
heen en heffen het glas op allen - wie dan
ook en hoe dan ook - die hun beste
krachten hebben ge-geven aan dit
wonderlijk Peelstre-kelorgaan.
Vat er inne op ons
...Mèr vat nie d'n onze!
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WISSELING VAN DE WACHT

PRINS PERRY I
DEURNE – Perry van Berlo (42)
heerst als prins Perry I samen
met zijn prinses Ans komend
jaar over het Peelstrekelrijk in
Deurne.
De nieuwe Peelstrekelprins werd
onthuld op zaterdag 13 november om 11 over 11 bij Dans- en
feestcentrum Manders in Deurne.
De nieuwe prins werd geïnstalleerd door locoburgemeester
Nicole Lemlijn.
Perry van Berlo is geboren in
Brouwhuis, getogen in Zeilberg en
woont al ruim 15 jaar in Deurne.
De prins is getrouwd met Ans van
Cuijk en ze wonen samen met hun
drie dochters, Janne (14), Maaike
(13) en Karlijn (11) aan de Zaan in
Deurne. Janne en Maaike zitten op
het Peelland College in Deurne en
Karlijn is aan het laatste jaar op
basisschool De Bron bezig.
Perry werkt sinds 2000 bij
Cordstrap in Oostrum als kwaliteitsmanager en Ans is werkzaam
bij de gemeente Peel en Maas in
het team Openbare Ruimte in
Panningen.
De
nieuwe
Peelstrekelprins is voorzitter van
het dertig koppen tellende popkoor
sKoor en heeft verder, naast
muziek, nog als hobby’s motorrijden, hardlopen en darts. Prinses
Ans sport graag, doet aan Zumba,
leest en mag graag met haar vriendinnen leuke dingen doen.
Perry was vroeger actief betrokken
bij jongerencentrum Den Deel,
waarvan hij zelfs even voorzitter
was. Ans heeft jarenlang in de
horeca gewerkt en stond achter de
bar bij de Apollo en de Tapperij.
Het motto van Prins Perry I:
Carnaval: de beste tijd van ut joar!
Carnavalstijd, kwali-tijd!
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NEKKLACHTEN?

kookcursussen
Wijmaken
makenvan
van KOKEN
KOKEN een
Wij
een feestje
feestje

TEST THUIS GRATIS UW HOOFDKUSSEN!

met
met culinaire
culinaireworkshops.
workshops
groepen tot 16
16 personen.
voor groepen
personen.

Verder
staan er
er diverse
diverse kookcursussen
kookcursussen
Verder staan
bij ons
ons op
op het
het menu,
menu,zoals:
zoals:
bij

Vraag naar de voorwaarden

Basiskookcursus
Basiskookcursus
De
Italiaansekeuken
keuken
De Italiaanse
Surprisemenu
Surprisemenu
Quiches
Salades
Quiches &&Salades
Tapas&&Antipasta
Antipasti
Tapas

Café - Darts - Biljart

Kom heerlijk koken en smullen in onze

Komgezellige
heerlijkkookstudio
koken en smullen
in onze
in Liessel!
gezellige kookstudio in Liessel!

Vlierdenseweg 26
5753 AD DEURNE
0493-315653

Voor informatie of een bezoekje

Voor informatie of een bezoekje
bel: 0493-399403
bel: 0493-399403

of kijkofopkijkwww.kookpuntkookcursussen.nl
op www.kookpuntkookcursussen.nl

Van de Mortel
BEDDEN
GORDIJNEN
TAPIJT
Stationsstraat 12, Deurne, www.vdmortel.nl

www.bakkerijvedder.nl

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

De Echte Bakker

Deurne-Liessel-Bakel-Gemert-Helmond

Molenstraat 11 0493-318177
gadviesbureau Trienekens
Belastin
wenst U een fijne carnaval
Postbus 347
5750 AH Deurne
Telnr. 0493 - 311362
Faxnr. 0493 - 315857
6

Fam. van Hoof, Stationsstraat 8, 5751 HE Deurne
Carnavalsprogramma: Vrijdag - Kommer en Kwijl
Maandag - Rooie Hoedjes Fist - Dinsdag - Toepen

DE PEELSTREKEL 2011, een uitgave van cs De Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL - Carnavalstijd, Kwali-tijd!

VOORZITTERS
PEELSTREKELS
1958 – 1975
WILLY GEERTS
1975 – 1983
GÉ MARKHORST
1983 – 1988
HEIN SMEETS
1988 – 1991
WILLY MARTENS
1991 – 1998
GEERD JANSEN
1998 – 2001
WIM BERKERS
2001 – 2002
CHRIS MANDERS
2002 - 2009
TWAN VAN DOORNE
2009 – 2010
ERWIN BOERENKAMPS
2010 –
ERWIN BOERENKAMPS
&
MARC MANDERS

Woordje van de vurzitter
Zoals gebruikelijk staat in dit
katern een terugblik op carnaval
van het afgelopen jaar en een
uitnodigende vooruitblik voor
het komende carnavalsseizoen
en aan deze traditie wil ik in
mijn laatste jaar als voorzitter
van deze club vasthouden.
Terugblik
Wat was het alweer een fantastisch
prinsenpaar: Prins Jos en Prinses
Wilma, “gewone” Walsbergse mensen, de boereklompe net uitgedaan, verweven in diverse vrijwilligersorganisaties, gingen ons voor
in een schitterend carnavalsseizoen.
Naast de gebruikelijke hoogtepunten zoals de onthulling, de serenade, de amusementsavonden en
–middagen en de optocht, zullen
voor altijd enkele herinneringen
specifiek aan Jos en Wilma verbonden blijven.
Het “Deun Water” waarmee we alle
carnavalsverenigingen verblijdden
bij hun receptie om ook zelf een
schaatsbaan aan te kunnen leggen; de opening van “t Wak” in de
Walsberg tijdens de serenade aan
de prins; de “Dansmarinussen” die
voor één keer onze dansmarietjes
mochten vervangen in “D’n ouwen
Peel”; de Caribische optocht in
Leissel; de afscheidsreceptie van
oud-burgemeester Daandels en zo
zijn er nog tal van herinneringen
die nooit meer uit het geheugen
van Jos en Wilma zullen worden
gewist.
Met trots mogen we zeggen dat we
samen als club er voor hebben
gezorgd dat carnaval op de kaart
blijft staan in het Peelstrekelrijk:
wij willen Jos en Wilma nogmaals
hartelijk danken voor hun compassie in het afgelopen jaar en zijn
erg blij met hun toezeggingen om
hun steentje bij te dragen aan de
“denktank” en de KSDWTS-commissie.
Tevens wil ik iedereen die zijn
steentje bijdraagt aan het organiseren van onze carnaval nogmaals
vanaf deze plaats hartelijk danken.

Zonder anderen tekort te doen, wil
ik met name ook Roos noemen
voor haar 1e jaar als Hoffotografe,
welke ze met verve heeft vervuld
en John en Jack die (tijdelijk) zorgen voor de coördinatie van de
Gala-Lala-commissie
en
de
KSDWTS-commissie.
Vooruitblik
Met Prins Perry I en Prinses Ans
hebben wij wederom een prinsenpaar waar iedere Peelstrekel en
Peelstrekelin zich mee kan identificeren: “gewone mensen”, waar het
enthousiasme om voorop te gaan
in de carnaval van afspat!
Geweldig om beiden nu al zo
gepassioneerd te zien en we weten
zeker dat u wordt meegezogen in
dat enthousiasme.
Het belooft weer een speciale carnaval te gaan worden want zoals
elk jaar blijven we sleutelen aan
onze activiteiten en komen met
nieuwe activiteiten.
Peelstrekelala heeft zijn eigen
avond gekregen en we hopen
samen dat deze activiteit de
komende jaren tot iets structureel
moois uit mag groeien; onder de
noemer Deurne’s got Talent heeft
de jeugdcommissie, zo lijkt het,
weer goud in handen; Dancing
with the Stars gaat onder een aangepaste formule het 5e seizoen in;
het Ukkepukkenbal zal weer zo
ruim worden opgezet als vorig jaar
maar dan met een ander thema en
we gaan ons laten zien tijdens de
Heilight-parade: veel dus om naar
uit te kijken samen met het
Prinsenpaar.
Ik wens met name de nieuwkomers
bij de dansmarietjes, Imre als ceremoniemeester en Jozef als
Raadslid heel veel succes, maar
met name plezier de komende carnaval(s) en ik wil Piet Aarts
(Companion Customer Care) hartelijk danken voor zijn bijdrage dit
jaar.
Toch nog efkes een kleine terugblik en overpeinzing dan …
Het laatste jaar als voorzitter van
deze club… het kan verkeren. Toen
ik twee jaar geleden vanuit mijn
hoedanigheid als secretaris de

voorzittershamer overnam, ging ik
uit van een lange(re) termijn om
deze club op sleeptouw te nemen
en mijn ziel en zaligheid erin te
gooien.
Het kan verkeren
Door omstandigheden afgelopen
jaar, welke flinke impact hebben
gehad op (mijn) persoonlijk en
clubniveau, is de situatie niet meer
zoals die was. In alle hectiek van
dubbelrollen van mij als voorzitter,
penningmeester en amusement, is
Marc Manders dit seizoen al op
diverse fronten de rol als (mede)voorzitter aan het invullen geslagen. Mijn geplande zoektocht op
termijn naar een opvolger is dus
nu al vervolmaakt.
Twee jaar is helaas te kort geweest
om te kunnen zeggen wat de zichtbare externe winst is geweest
onder deze voorzittershamer; de
interne winst is dat we gelukkig
meer en meer in een professionele
vrijwilligersorganisatie zijn geraakt
zodat het besturen ook besturen
wordt en er beter zicht is op zaken,
ook ten behoeve van opvolgers in
alle geledingen.

Voorzitter: een duobaan
Door Marc Manders
Na twee jaar geleden als prins
Marc I en prinses Ellen de carnaval van een andere zijde te hebben mogen meemaken, een jaar
waar we met enorm veel plezier
op terugkijken, zijn we inmiddels allebei actief binnen de
organisatie van de Peelstrekels.
Ellen is sinds vorig carnaval lid van
jeugdcommissie. En ik ben sinds
een aantal maanden toegetreden
tot het bestuur van de Peelstrekels
als duovoorzitter samen met Erwin
Boerenkamps.
Zoals de meesten inmiddels weten
voeren Ellen en ik samen de juweliersbedrijven Ellen Juwelier in
Roosendaal en Ringeling Juwelier
in Deurne. De reden waarom we
graag onszelf willen gaan inzetten
voor de carnaval, buiten het feit

dat we natuurlijk carnavalsvierders
zijn, ligt ook aan de organisatie
van de Peelstrekels.
De Peelstrekels met al zijn commissies en groepen die gerelateerd
zijn aan de carnaval is een bijzondere club en daarom ook zijn we er
trots op om hier ons steentje aan
te kunnen bijdragen.
Samenwerking en respect zijn hierbij de toverwoorden. En natuurlijk
willen we graag iets neerzetten
vanuit een langetermijnvisie.
Wonend in het grote Peelstrekelrijk
met zoveel leuke mensen om ons
heen en nog veel meer mensen die
we graag zouden willen laten ervaren hoe leuk carnaval vieren met
de Peelstrekels kan zijn, is er nog
meer dan voldoende werk te verzetten binnen de Peelstrekels.
Carnavals groeten van
Ellen en Marc

Maar we sluiten af met ‘n vooruitblik voor carnaval …
We hebben met z’n allen, Raad van
Elf, Bestuur, dames en dansmarietjes er ontzettend veel zin in dit
c.q.
komend
carnavalsjaar.
Langzaamaan zijn we ook meer en
meer bezig met de aanloop naar
ons 55-jarig jubileum, welke in
2012-2013 zal plaatsvinden en
waar reeds een “denktank” mee
bezig is.
Ik hoop dat we dan ook een spetterend carnaval ingaan met alle
(feest)neuzen dezelfde kant op,
dan wordt het voor ieder een mooi
fisje, nie!
Tenslotte wil ik iedere carnavalsvierder uitnodigen om op ons af te
stappen en te zeggen: ook ik wil
deel uitmaken van die Raad van Elf
vanaf komend jaar richting dat
jubileum; we kunnen nog altijd
enthousiaste mensen gebruiken !
schroom niet!
Zorg dat ook jij kunt zeggen:
Carnaval; kwali-tijd!
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ala

af
Lekkerste Bourgondische Broodjes!

met carnaval
zijn we
geopend!

Bufkes Deurne

Ok wai z’in met
die daag effekes
nie thuis en nie
op ‘t werruk.
Veul plezier
allemoal!

Wolfsberg 29
0493 - 35 41 26
www.bufkes.nl

Da Drogisterij & Luxe Parfumerie

Hartjens

Arte di Granito BV
Maisdijk 4
5704 RM - Helmond
T 0492 -580 500
F 0492 - 580 505
E info@artedigranito.nl
I www.artedigranito.nl

Winkelcentrum Wolfsberg
Deurne
Bezoek eens de nieuwe
website van De Peelstrekels

WWW.PEELSTREKELS.NL

!

De scooterzaak van Deurne 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

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

WAARHEID ALS EEN KOE

14WORDTNOOIT16
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Spoorlaan 5 Deurne
Tel.: 0493-314682
WWW.DECORETTE.NL
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Uit het Vorstendom
Strikkels en Strikkelinnekes,
Aan de vooravond van carnaval –
zeg maar gerust ergens in augustus/september als de mussen
nog bijna van het dak vallen –
wordt er door de krantencommissie vriendelijk, doch dringend
verzocht een stukje te schrijven
voor de nieuwe carnavalskrant
editie 2011.

10 jaar Gerard Daandels
Door: G. Strikkel
Vanaf de editie van De
Peelstrekel 2011 komt Gerard
Daandels als burgemeester van
Deurne niet meer aan het woord.
Tien keer hebben we met hem
een gesprek gevoerd over carnaval in het algemeen, carnaval in
Deurne en natuurlijk in het
Peelstrekelrijk in het bijzonder.
In ons Peelstrekelrijk heeft hij in
die periode 4 voorzitters meegemaakt: Wim Berkers, Christ
Manders, Twan van Doorne en
Erwin Boerenkamps. Er is in de
afgelopen jaren veel gebeurd en
veel werk verzet. Enerverend is
vooral het vertrek uit De Vierspan
geweest,
Carnaval
in
het
Strikkeldôme en dan nu in het
Cultuurcentrum
Martien
van
Doorne.
Ook bewaart hij goede herinneringen aan de samenwerking met de
PR|CIE, de toekenning van D’n
Biels in 2004 en zijn benoeming
tot Ere-Hôsbengel in 2009. Een
goede samenwerking was er ook
met de andere carnavalsverenigingen in de kerkdorpen. In dat verband denkt hij niet alleen aan het
sleutelafhalen op carnavalszaterdag, maar ook in het door hem geï-

In gesprek met
locoburgemeester
Nicole Lemlijn
Door G. Strikkel
Het was een rare gewaarwording
toen ik de afspraak maakte op
welke wijze het voorwoord in De
Peelstrekel 2011 gestalte kon
krijgen. Eén ding stond vast:
Gerard Daandels was bij het
begin van Carnaval 2011 geen
burgemeester meer. De sollicitatieperiode loopt, een waarnemend burgemeester voor Deurne
heeft zijn intrede gedaan, maar
of hij er dan nog is, is ook maar
de vraag. Dus lag een afspraak
met de locoburgemeester voor
de hand. Wellicht denkt u, dat
maakt toch niet uit. Nou dat
maakt wel uit! Het bijzondere
van dit alles is, dat het voorwoord voor het eerst in de 53jarige geschiedenis van De
Peelstrekels is voorbehouden
aan een vrouw. Daar komt nog
bij, dat het ook voor mij een
geheel nieuwe, maar prettige,
ervaring was.
Nicole heeft het carnaval vanaf de
geboorte in het bloed. Bij De
Tempeleers (Maastricht) stond
haar wieg, waarbij zij met heel
veel plezier terugdenkt aan het
straatcarnaval, zoals zich dat in

nitieerde terugbrengen van de
sleutel. Terecht is hij trots op de
instelling van de Vetlirre Medallie,
welke tijdens het afhalen van de
sleutel wordt uitgereikt op voorstel
van de carnavalsverenigingen.
Carnaval heeft hij steeds gezien en
beleefd als een sociaal feest. Dit
niet alleen tijdens zijn burgemeesterschappen, maar ook in zijn
andere hoedanigheden en vooral
tijdens zijn regeerperiode in 1980
Prins
Gerard
I
van
als
Snevelbokkenland
(HeeswijkDinther).
Gerard en Paula Daandels blijven in
Deurne en daarmee ook in het
Peelstrekelrijk wonen. Zij zien er
naar uit om op een geheel andere
wijze met de Strekelinnekes en
Strekels carnaval te vieren. Zij willen daarbij niet uit het oog verliezen, dat zij elders ook roots hebben liggen.
Met De Peelstrekels wil hij ideeën
opperen voor de viering van het
55-jarig bestaan in 2013.
Gerard en Paula bedankt voor de
afgelopen 10 jaar en wij hopen dat
jullie nog vele jaren volop kunnen
geniet van Carnaval, maar vooral
van carnaval in ons Peelstrekelrijk.
BEDANKT!

Terugblikkend op het afgelopen
carnaval kunnen we gerust zeggen
dat de kou goed in de grond zat,
en de sneeuw niet echt in de wolken bleef hangen. Dit was echter
iets wat we over ons hebben afgeroepen met de bekendmaking van
Jos van Nunen als Prins der
Peelstrekels in 2010. Met de slogan
“ ’t kan vrieze, ’t kan dooie, mer
dizze Carnaval wordt nun hille
mooie!
Peelstrekels
en
Peelstrekelinnekes, ‘t giet oan!” is
het natuurlijk de weergoden verzoeken. Ook zijn uitspraak “Dè zal
d’r mèr hillemôl an ligge hoe
streng de VORST is…” heeft hier
natuurlijk geen goed aan gedaan.
Het pakte soms wel mooi uit; mede
door de strenge vorst waren we dit
jaar in de gelegenheid om samen
met onze Prins en Prinses,
Jeugdprins en Jeugdprinses de ijsbaan van ’t Wak in de Walsberg te
openen.
Een speciaal woord van dank aan
ons Prinsenpaar Jos en Wilma en
natuurlijk ook de kinderen Tom,
Guus en Suzanne. Door jullie
enthousiasme en ingevingen – bij
regelmaat op het allerlaatste
moment – is carnaval 2010 een
leuke maar vooral verrassende carnaval geworden.
Terugkijkend op alle activiteiten
die we hebben gehad, mogen we
stellen dat die allemaal weer succesvol waren. Hiervan kunnen jullie nog het een en ander lezen verderop in deze krant. Een bijzonder
woord van dank aan alle mensen

die deze activiteiten mogelijk hebben gemaakt, maar uiteraard aan
het publiek dat weer in grote getale aanwezig was.
Hierbij wil ik ook alle mensen
bedanken die afscheid hebben
genomen van de Peelstrekels; voor
hun inzet de afgelopen jaren voor
onze stichting, zowel voor als achter de schermen. Het is daarom fijn
dat er ook weer nieuwe mensen
zich bereid hebben verklaard om
onze club te komen versterken:
Jozef Madou als raadslid en Marc
Manders als bestuurslid. Ik wens
hen veel plezier en wijsheid (voor
zover mogelijk) toe voor de
komende jaren. Dit wil niet zeggen
dat we geen enthousiaste mensen
meer kunnen gebruiken, je bent
altijd welkom. Mocht je interesse

Maastricht heeft ontwikkeld. Voor
wat De Peelstrekels betreft, heeft
zij het gevoel dat het Carnaval zich
in de loop der jaren verder heeft
ontwikkeld. Aan deze ontwikkeling
hebben zeker bijgedragen het ontstaan van de PR|CIE en de viering
van carnaval in het Strikkeldôme.
Zelf vindt zij Kommer & Kwijl op
vrijdagavond een geweldige happening en een goede aanzet voor
carnaval.
Met name Kommer en Kwijl en het
nieuwe
evenement
het
Peelstrekellala is volgens de locoburgemeester een geweldige kans
om het carnaval een echt plaatselijk karakter te geven met daarbij,
zoals zij dat vanuit het Limburgse
gewend is, veel aandacht voor het
dialect.
Carnaval is in haar ogen een feest
voor iedereen. Jong, oud, rijk, arm
en vooral laagdrempelig. Het programma heeft voor elk wat wils.
Zij denkt daarbij onder andere aan

hebben, spreek me dan even aan of
meld je aan bij ons secretariaat.
Als laatste, maar zeker niet het
minst belangrijke, wil ik ons nieuwe
Prinsenpaar
en
hun
Prinsenkinderen heel veel plezier
toewensen in hun carnavalsjaar.
Wat ik elk jaar tegen de nieuwe
Prins en Prinses zeg: “Geniet van
elk moment, laat je verrassen. Het
is jammer genoeg weer voorbij
voordat je het weet.”
Rest mij nog alle Peelstrekels,
Peelstrekelinnekes en andere krantenlezers buiten ons Peelstrekelrijk
een fantastische carnaval 2011 toe
te wensen.
Wilco van Moorsel
Vorst cs De Peelstrekels

Klotgemul, Gal-avond, Seniorenmiddag, Dancing with the Stars,
Peelstrekelala, de Optocht en, niet
te vergeten, de Boerenbruiloft.
Zij ziet uit naar Carnaval 2011 met
een geweldige Prins Perry I en
Prinses Ans. Zij is ervan overtuigd,
dat zij op een goede manier de kar
zullen trekken. Vanzelfsprekend wil
zij daarbij de Jeugdprins en –prinses betrekken. Immers, wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst.
Het is een goede zaak, dat vooral
de jeugd binnen het carnaval
steeds meer wordt betrokken.
Carnaval is voor haar een geweldig
feest voor de hele gemeenschap.
Een feest dat elk jaar weer een
geweldig succes is door de inzet
van de vele vrijwillig(st)ers. Haar
hoop is, dat we ook in 2011 veel
van elkaar kunnen genieten, alle
trubbels aan de kant kunnen zetten en plezier hebben om met
elkaar dit geweldige feest te kunnen vieren.
9
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Vishandel Henk Bos

06-53431703 / 033-2986494

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

Paul Gabriëlstraat 6a
5753 DG DEURNE
T. 0493-311041
F. 0493-310989

Voor al uw drukwerk

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

Feest- en Cadeauwinkel
Slingers, ballonnen, carnavals gadgets,
cadeautjes voor verjaardag of feest;
u moet even bij Fun 4 You zijn geweest.

Heuvelstraat 7, 5751 HM DEURNE

Raadhuisstraat 12, 5751 LX Deurne
www.fun4you-shop.nl

2013
PEELSTREKELS
55 JAAR

je proeft het pure ambacht!

Voor al uw verse broodjes, worstenbroodjes en
een lekkere vlaai in huis met de carnaval naar
Bakker Ron!
Wofsberg 16
Tel: 316700
Milhezerweg 17 Tel: 312715
www.bakker-ron.nl

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

OOK VOOR BETAALBARE WERKKLEDING EN WERKSCHOENEN!!!

CARNAVALSAANBIEDING

Nu alle dames-,
heren- en kinderschoenen sterk
afgeprijsd
Van Best Schoenen
Stationsstraat 3 Deurne

Tijdens de carnaval gaan wij zelf fietsen!!! Wij wensen iedereen een te gekke carnaval 2011
Sint Jozefstraat 27, Deurne: 0493-312494 / www.rijwielhandelvandenbroek.nl
Bel of surf naar onze website
en vul het contactformulier in
Florijn 10A 5751 PC DEURNE
Tel: 0493-312570 Fax: 0493-320103
E-mail: info@KeukencentrumBerkers.nl
Website: www.KeukencentrumBerkers.nl

Vraag gratis uw keukeninformatiepakket aan.
MAANDAG & DINSDAG
MET CARNAVAL GESLOTEN
10

Kado Shop

Van Calis
Voor al uw leuke kadootjes
en byouterieën
Stationsstraat 30 – DEURNE
Telefoon 0493-312963
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Klotgemul
Het Klotgemul is al sinds 1993
een groot succes. Twee avonden
vol amusement voor Deurne,
door Deurne. Zo ook in 2010!
Onder toeziend oog van Prins Jos
I en Prinses Wilma trad een keur
aan Deurnese artiesten op. Een
gevarieerde avond met lach,
muziek en dans.
De dansmarietjes en PS Dance
Squad verzorgden een geweldige
dans. We hebben genoten van Jan
Lieg en Ties Vurnix, twee hoogbejaarde mannekes die wel es wat
zouden komen vertellen op het
Klotgemul.
Twamowi,
Hans
Verbaarschot, Gehaper, Petra van
de Beek & Mariet van de Laak en
DMK hebben op hun eigen manier
de Peelstrekels en Peelstrekelinnekes laten genieten van hun
optredens.
X-Press
Uiteraard ontbrak X-press niet, ze
brachten met hun candle-light-act
mooie zang met pittige teksten ten
tonele. De avond werd traditioneel
afgesloten door de Prinsengarde
met een, tot in detail uitgevoerde,
madame Tussauds act. De muzikale
begeleiding was op vrijdag in handen van Kiek-ons-us en op zaterdag van Bloast um op.
Omdat

in

2010

het

eerste

Peelstrekelala werd gehouden,
mocht de winnaar “Hollandse
Nieuwe” ook op het Klotgemul
optreden. In 2011 wordt het 2e
Peelstrekelala gehouden en is er
weer plaats voor het winnende
lied.
Wijziging
In het nieuwe carnavalsjaar wordt
er in het Klotgemul een programmawijziging doorgevoerd, welke
inhoudt dat er een pauze wordt
ingelast. Het is de afgelopen twee
jaren gebleken dat de drankvoorziening in het cultuurcentrum niet
geheel voldoet aan de daaraan te
stellen eisen en bovendien is het
voor velen een lange zit. Dit betekent ook dat er in de zaal geen
drank geschonken zal worden.
Teneinde langer te kunnen genieten van het nabal met De
Brabanten zullen de acts weer
hooguit 15 minuten duren.
Programma 2011
Het Klotgemul 2011 is op vrijdag
11 en zaterdag 12 februari in het
Cultuurcentrum
Martien
van
Doorne. De volgende artiesten zullen optreden: GOH, Dansmarietjes,
Rozengeur en Valse Schijn, Nico en
Marijn, Gehaper, Dans- en
Feestcentrum Manders, Zanik en
Zever, winnaar Peelstrekelala, Xpress en de Prinsengarde.

11

DE PEELSTREKEL 2011, een uitgave van cs De Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL - Carnavalstijd, Kwali-tijd!

KOPPENS – V.D. BROEK
TIMMERBEDRIJF
“Eej…Frans, kaande gij ’t moake?”
“...Nou, en of!”

TIMMERBEDRIJF KOPPENS – V.D. BROEK
DUKAAT 19
5751AC
PWDEURNE
DEURNE
VELDSTRAAT
50 –- 5751
Tel.:
0493-351474
/ 06-54375909
Fax: 0493-351457
E-MAIL Info@Koppensvdbroek.nl

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

Thijssen in
Vlierden

•
•
•

Autorijschool Philips
Schuifelenberg 94
5751 HZ Deurne

Benzinestation
Servicepunt postkantoor
Carwash

tief!
c
a
r
a
ja
Al 25

Aan de weg van Deurne naar Asten

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

Vlierdenseweg 232 - Vlierden

HANS
VVAN
AN NUNEN
ALLE SOORTEN HOUTEN VVLOEREN
VLOEREN

Liesselseweg 120a
tel.: 0493-399775

Munckhof Deurne

Bloemenmagazijn

Leembaan 13, 0493-313922
5753 CW DEURNE

De specialist in Deurne op wintersport

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

De Akelei
Veel carnavalsleut toegewenst
Groot assortiment ski-jacks NU
korting, ook voorradig dakdragers, skiboxen, sneeuwkettingen enz. Grootste keuze in Deurne en omgeving

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

V-snaren
Kogellagers
Bouten & Moeren
O-Ringen
Tractoronderdelen
Oliekeeringen
Oliefilters
Slangen
Hydr. Slangen
Slangklemmen
Dolgedraaid snaartje los

Ben jij creatief, ondernemend of
handig en heb je wat tijd over?

SPECIALIST IN HOUTEN VL
VLOEREN
OEREN OP VL
VLOERVERWARMING
OERVERWARMING
EN MEER DAN
DAN 400 SOORTEN LAMINAAT....
LAMINAA
AMINAAATT....

Informeer dan eens vrijblijvend naar
een plek binnen De Peelstrekels.

KIJK VVOOR
OOR MEER INFO OP WWW.HANSVANNUNEN.NL
WWW
W.HANSV
.HAN
NSVVANNUNEN.NL
STATIONSSTRAAT
ST
TATIONSSTRAA
AT 106, DEURNE - 0493 - 351640

secretariaat@Peelstrekels.nl

Haspelweg 37
5751 JH Deurne
Tel. 0493-351552
Fax 0493-315246
Mobiel 06-53926499

MILHEZERWEG 27
5752 BA DEURNE
0493-354133
06-20398490

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

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

www.kantoorvandemortel.nl / info@kantoorvandemortel.nl
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Gala 2010, een terugblik
Door Maike van Moorsel
(Gala-commissie)
Gala 2010 zou een Gala worden,
een beetje anders dan anders. De
Noot zou hun laatste carnavalsoptreden bij ons hebben. Een
vervelend ongelukje voor Marco
Swiggers gooide echter roet in
het eten. In plaats van op het
podium bij de Peelstrekels, lag
hij thuis in bed met een gebroken enkel.
Ondanks dat, kunnen we toch
terugkijken op een geslaagd Gala.
De Two Petjes met hun droge
humor hadden de lachers al snel op
de hand. Daarna Hans Eijkemans
als Hannes d’n Hippie. Niet te vergeten de Penthouse Boys, altijd
een succesnummer en met een
toegift die we niet konden weigeren (al gooide dit wel bijna ons

hele
draaiboek
overhoop).
Vervolgens Rien Bekkers als de
Keurslager, een vermakelijke buut.
Marlon Kicken als Brother John
was een absolute topper. De zaal
(maar ook de commissie zelf) lag
regelmatig krom van het lachen. In
Surinaams met een onvervalst
Helmonds en Deurnes dialect was
de toekomstige pastoor van Deurze
weer lekker op dreef. Het Astense
Timper maakte hun debuut op de
Gala. Als klap op de vuurpijl uiteraard de bekendmaking van de
Strekel van het Jaar. We zijn er
trots op dat Wim van de Munckhof,
beter bekend als Wim van de
Potdeksel, deze eer te beurt viel.
Gala 2011 zal, gelet op de artiesten die we weer hebben kunnen
boeken, wederom fantastisch worden. Kom maar kijken, en oordeel
zelf.

Wim van de Munckhof
Strekel van het Jaar

Tijdens de gala-avond van 2010
maakte Peelstrekelsvoorzitter
Erwin Boerenkamps bekend dat
Wim van de Munckhof, beter
bekend als Wim Potdeksel, tot
Strekel van het Jaar is verkozen.
Van de Munckhof keek niet raar
op van zijn uitverkiezing en vond
zelf dat”Het onderhand ook wel
eens tijd werd.” Wie is Wim van
de Munckhof? Voor die enkeling
die hem niet kent, hieronder een
kort inkijkje.
Wim van de Munckhof runde 40
jaar geleden samen met zijn zus de
Hut van Mien Pils in Leende.
Bavaria had een pand te huur in
Deurne en Thijn Swinkels tipte
Wim. “Waar ligt Deurne ergens?”
was Wims’ eerste vraag. Wim gold
in die jaren als erg modern naar
Deurnese begrippen: zo was er al

een tegelvloer en een ijsblokjesmachine, wat de Deurnenaren de
uispraak ontlokte: “Niet alleen
keien op de vloer, maar ook keien
in d’n drank”. Nog zo’n uispraak die
destijds werd gedaan: “Die ète hier
gin pak zout op!”.
Wim kwam in die tijd ook regelmatig in de Zanzibar bij Toon Toeter
en daar ontmoette hij zo’n dertig
jaar geleden Mario van Hoek die
daar achter de bar stond. Na tien
jaar samenwonen zijn ze inmiddels
twintig jaar getrouwd en runnen ze
runnen ze samen veertig jaar de
Potdeksel.
Wat niemand weet, is dat Wim
naast Mario nog twee vriendinnen
heeft: Donna en Nina, een zwarte
Cairn Terrier en een witte West
Highland Terrier.
13
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J.P.M. Fastfood
Products

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



Niet alleen hét adres voor
verse friet en snacks,
maar ook voor:
Bittergarinturen
Koude Schotels
IJs
Gehaktballen
Nasi- en Bamischotels
Frisdranken
Uw specifieke wensen

Verse friet!
Uit eigen keuken

Bezoek een de nieuwe
website van
De Peelstrekels
WWW.PEELSTREKELS.NL

Autobedrijf
Manders Deurne B.V.

Kapsalon
“Happy Hair”

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

voor jong en oud

Milhezerweg 17A, 5752 BA DEURNE 0493-315265
Geopend van 12.00 tot 21.00 uur, ‘s Maandags gesloten

0493–312626 Fax 0493–316993
www.renaultmanders.nl

De Groot
Ingrid van Bakel
Trimpertstraat 12
5752 AN DEURNE-WALSBERG
Telefoon: 0493-323327

Tuin- en Parkmachines Gereedschappen
Eigen servicewerkplaats

Gelegenheidskleding

Paul Gabrielstraat 14
5753 DG DEURNE
0493-312171

“Wat zien jullie
er weer geweldig uit”
Kijk ook eens op www.joseduckers.nl

Alles van boerenbruiloftkleding, galakleding, uniformen, kleding
voor carnavalsverenigingen en bijbehorende accessoires.

Het adres voor Opel occasions

Autobedrijf A. Snijders

Jose Duckers Gelegenheidskleding
Baarlosestraat 128, 5923 AP, Venlo, Tel. 077-323 08 20

Alaaaaaf!!!
Tijdens Carnaval is het heerlijk bijkomen in een ontspannend bad.
Al nagenietend nog even terugdenken aan de prins en raad van elf,
alle uitgedoste carnavalsvierders en lange polonaises. Kom langs in
onze badkamershowroom voor prinselijke ideeën voor uw badkamer.
U kunt bij ons terecht voor deskundig advies, creatieve ontwerpen
en uiteraard vakkundige installatie!
www.sanidrome.nl/thijssen
Florijn 2, Deurne, (0493) 32 11 66

Vlierdenseweg 203, 5756 AB VLIERDEN 0493-313064

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

Florijn 1, 5751 PC DEURNE
In- en verkoop en reparatie
van alle merken auto’s

Vloeieindsedreef 6, 5753 SM DEURNE,
T. 0493-313091 / 06-53537725, F. 311618
h.tabor@hetnet.nl / www.autobedrijftabor.nl
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… 0493-322928
0493-320098
Rabobank : 110848241
KvK: 17067094
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Ukkepukkenbal 2010
Nadat in 2009 het Ukkepukkenbal gevierd was in de Toegift van
het CCD, residentie van De
Peelstrekels, is er in 2010 voor
gekozen het anders te doen.
Ditmaal was het Ukke-pukkenbal
in de grote zaal van het cultuurcentrum. De jeugdcommissie van
de Peelstrekels tekende voor de
organisatie.
Het thema was: sprookjes.
De zaal was hiervoor in stijl aangekleed en er was volop ruimte voor
de kinderen om carnaval te vieren.
De ouders konden met een gerust
hart herinneringen ophalen terwijl
de kinderen werden vermaakt op
hun eigen dansvloer. Een van de
bezoekers vertelt hieronder haar
ervaringen.

De Strikkelkes in 2010
Afgelopen jaar was het voor de
jeugd in Deurne weer een prachtig carnaval. De jeugdcommissie
van Peelstrekels had weer een
programma dat klonk als een
klok.
Het begon allemaal met de
bekendmaking van het jeugdprinsenpaar en de raad van elf. Na een
spannende strijd was het weer de
Geradusschool die de jeugdprins en
-prinses leverde. De prinsen en
prinsessen van de andere scholen,
welke ook goed gestreden hadden
kwamen vervolgens in de raad van
elf. Omdat er enkele scholen op
het laatst waren afgevallen werd er
geloot om zo de raad compleet te
maken. Dat was het begin.
Prins Brad & prinses Evi
De eerste activiteit was er één
voor de commissie: het versieren
van de huizen van de prins en
prinses. De jeugdcommissie trotseerde de kou en het resultaat
mocht er zijn! Iedereen kon zien
waar Prins Brad en Prinses Evi
woonden. Voor het prinselijk paar
en raad van elf werd ook een
receptie gehouden. Naast familie

Prins Brad
Ik vond carnaval super leuk, afgelopen jaar. Omdat ik eerst prins
van onze basisschool was. Dat
vond ik al super leuk. Toen kwa-

en vrienden kwamen vele carnavalvierende mensen langs om hen te
feliciteren. Ook gingen de
Strikkelkes bij bevriende jeugdcarnavalsverenigingen op receptie.
Zaterdagmiddag 6 februari was er
Rondom de Strikkelkes. Er waren
o.a optredens van ouders, broertjes, zusjes, opa’s, nichtjes en
dansgroepen. Het was een prachtige middag.
Carnaval
En dan het echte carnaval! Met de
kick off in het CC Martien van
Doorne werd met een toast carnaval echt ingezet. Hierna naar de
markt om de sleutel van de
gemeente Deurne in ontvangst te
nemen. ’s Avonds werd er deelgenomen aan de eerste optocht: de
Heilight-parade. Na een klein probleempje, het aggregaat deed het
niet, konden er toch met licht en
muziek van start. Wat stonden er
veel mensen langs de route.
Carnavalsmis en optocht
De volgende dag moesten de
Strikkelkes weer vroeg op pad voor
de carnavalsmis die elk jaar weer
een aparte belevenis is. Ja, en dan

men er verkiezingen voor prins en
prinses van Deurne. We hadden op
school van alles gemaakt zoals een
spandoek, een joker, vlaggetjes,
een lied etc. om prins en prinses
van Deurne te kunnen worden.
Toen gingen we met de klas naar
de verkiezingen. De hele klas was

waar we allemaal naar uitkijken:
DE GROTE OPTOCHT door Deurne.
Zwaaien, zingen, dansen en niet te
vergeten snoep gooien. Club van
100 nog bedankt voor jullie bijdrage hiervoor. Na de optocht nog
even nagenieten in de residentie
tijdens de prijsuitreiking.
Op naar 2011
Maandag kon men even bekomen
van de afgelopen twee dagen. De
laatste dag van carnaval 2010 was
aangebroken: een vol dagprogramma. Allereerst moest de zaal in
orde gemaakt worden voor het
Ukkepukkenbal. Hoe dit verlopen
is staat ook in De Peelstrekel. Na
het Ukkepukkebal was het tijd voor
een heus jeugdbal. Ongeveer 70
kinderen waren nog niet moe van
carnaval vieren en gingen deze
middag volop in polonaise en
andere dansen. Dit alles met de
muziek van DJ Tim. Even moesten
de Strikkelkes het bal verlaten om
het Boerenbruidspaar Bertus en
Gonda te feliciteren.

Ik, Roodkapje, werd door de
Strikkelkes uitgenodigd voor het
feest. Daar zei ik natuurlijk geen
nee tegen! Wat was de zaal mooi
aangekleed: een springkussen, de
lachspiegels en niet te vergeten
“Papierhier” was er ook. Er werd
een mooi verhaal verteld waarbij
jullie samen konden dansen. Prins
Brad en Prinses Evi waren er ook,
wat zagen ze er mooi uit.
Vonden jullie ook niet? De
Raad van Elf ging het
jullie hossen en de
polonaise doen.
Ze hielpen ook
met zoeken van je
papa en mama als
je iets te ver weg
was. Je kon zien
dat zij ook een
fijne ochtend
hadden. Overal
zag
ik
blije

gezichten. Ik vergeet gewoon dat ik
jullie een appel mocht geven: dat
was erg leuk. En op het einde niet
te vergeten de ballonnenregen. Er
was plek genoeg voor iedereen zelfs
om alle wandelwagens te parkeren.
Jammer genoeg ging het feest veel
te snel voorbij, maar wie weet zie ik
jullie nog wel een keer.
Groetjes Roodkapje.
Ook dit jaar is de commissie weer
bezig geweest om een mooi
Ukkepukkenbal te organiseren.
Alles verklappen doen we nog niet,
maar… het thema van dit jaar is
CIRCUS! Misschien kun jij ook wel
je kunsten laten zien op het podium?
Het Ukkepukkenbal is carnavalsdinsdag, 8 maart 2011 om 10.30
uur in de residentie van de
cultuurcentrum
Peestrekels,
Martien van Doorne, Martinetplein.
Tot Ziens!
De Jeugdcommissie
Peelstrekels.
De Strikkelkes

van

de

Rond de klok van 17.00 uur was
het tijd om afscheid te nemen van
jeugdprins Brad, jeugdprinses Evi
en de raad van elf.
Einde carnaval 2010 voor de Jeugd
van Deurne, op naar 2011!

Prinses Evi

in groepjes verdeeld. We wonnen
bij alle onderdelen zoals touwtrekken, broeklopen en nog veel meer
dingen. Je moest met je klas ook
een spandoek maken, met een yell
en een lied erop. De yell en het
lied deden we met de hele klas
samen. Op het einde werd bekend
gemaakt wie er gewonnen had.
Alle prinsenparen moesten achter
het gordijn wachten. We werden
paar voor paar naar voren geroepen en wie er als laatste over bleef
was jeugdprins en -prinses van
Deurne.

Brad en ik waren al prins en prinses van de school. Op 15 januari
was de wedstrijd, we gingen met
de hele klas naar het cultuurcentrum. We moesten van tevoren
een joker en een lied maken. Toen
moesten we achter het doek staan
en werd gezegd wie er wonnen, en
dat waren wij, Brad en ik van de
Gerardusschool. De hele klas kwam
op ons afgestormd en tilde ons op!
Daarna kregen we de steek, kroon
en de cape om. Wij waren jeugdprins en -prinses van 2010. Maar
ik wist niet dat het zo zwaar zou
worden.

We hadden allemaal leuke dingen
gedaan zoals, de optocht van
Deurne, de Heilight-parade, onze
eigen receptie en de receptie van
prins Jos en prinses Wilma,
Dancing with the Stars, sleuteloverdracht bij de burgemeester op
de markt boven op het balkon,
reclamefoto’s maken voor diepvrieswinkel Van Rijsingen. Een van
de leukste dingen vond ik toch wel
de optocht. Ik vond het gewoon
leuk om op de wagen te staan, met
de muziek aan en natuurlijk het
snoep gooien was erg leuk.

De ene keer tot 22.30 in het cultuurcentrum zijn, en de volgende
ochtend om 8.00 opgehaald worden. Onze eigen receptie was echt
SUPER!! Er waren heel veel mensen
gekomen, we hadden veel cadeaus
en snoep gekregen. Wel twee
dozen vol! We mochten ook op
onze eigen wagen, twee keer! Een
keer met de lichtjes optocht in de
St. Jozef Parochie. Dan is de wagen
helemaal versiert met lichtjes, en
toen de optocht was afgelopen
reden we nog gewoon door met
keiharde muziek aan! En de carna-

valsoptocht was ook heel erg leuk,
we mochten op onze eigen wagen
bovenaan, en heel veel snoep
gooien!
Er was ook een middag georganiseerd dat familie, vrienden en
vriendinnen, sportclubs
voordrachtjes konden doen. Ook een
keer ’s ochtends om 8.00 gingen
we naar het Eindhovens Dagblad
om foto’s te maken van alle prinsen en prinsessen. Jammer genoeg
kwamen we niet in het ED. De
jeugdcommissie was echt heel aardig en zorgde heel goed voor ons.
Het was een SUPER CARNAVAL om
nooit meer te vergeten als jeugdprinses van Deurne. Ik wens het
volgende jeugdprinsenpaar heel
veel plezier en succes! En geniet
er van, want het is zo voorbij!
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Gebr. Nies Vouwkartonnage b.v.
Laurens Costerstraat 2-6 Postbus 8 5750 AA DEURNE
T. 0493-310655 F. 0493-310850

Gebr. Aldenzee
Puinrecycling
Sloopwerk
Grondwerk
Loonwerk

KINDERCARNAVAL
Springkussen
Spelletjes
Acrobaten
Jongleurs
Beschuit versieren
Knutselen
Dansen en hossen

“ HET NARREGAT ”
Zaterdag vanaf 13.00u.
Zondag na de optocht.
Maandag vanaf 13.00u.
Dinsdag vanaf 13.00u.

Kinderen
Kinderen
Kinderen
Kinderen

tot
tot
tot
tot

12
12
12
12

jr.
jr.
jr.
jr.

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

* volwassenen geen entree.

Tijdens de carnaval is onze cafetaria open!

Spoorlaan 9 * 5751 JM * Deurne * 0493-320101

2013
PEELSTREKELS 55 JAAR
IK HEB UNNE SPIJKER IN MUNNE KOP, AU, AU...

GEZOCHT: TIMMERMANNEN
OP ZOEK NAAR EEN JOB?
OP ZOEK NAAR EEN UITZENDKRACHT?
BEL ONS!
Kerkstraat 30a, Deurne T 0493 351 066 E info.203@olympiagroep.nl | www.olympia-uitzendbureau.nl

WIJ WERKEN ONS IN DE NESTEN VOOR JE

RIEN VAN MIERLO TUINEN
handelsonderneming

Deurne 0493-313714
OP VELDEN EN WEGEN
KOM JE ALDENZEE TEGEN
16

Inkoop Verkoop Reparaties
Onderhoud APK
Diagnose Electronica

Industrieweg 14c Deurne
m. 06 11 090 701
www.taborhandelsonderneming.nl

Helmondseweg 111 Deurne
0493-314593
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De Jeugdraad van 2010

Janique Bruin (12)
Deze carnaval was echt super leuk.
ik heb het heel leuk gehad, vooral
de grote optocht was vet. iets minder waren de dikke truien maar
zoveel maakte dat niet uit. de
jeugdraad van 11 was erg gezellig
en er was een heel gezellig jeugdprinsenpaar. Ook de grote raad en
het prinsenpaar waren gezellig
maar onze raad was toch net iets
leuker. De jeugdraad en het jeugdprinsenpaar gaan nog vaak iets
samen doen en we zijn vrienden op
hyves. Maar in ieder geval was dit
de leukste carnaval ooit. Ik vond
het jammer dat ik geen prinses was
geworden maar de raad was ook
leuk. (op school was ik wel prinses
daarom :) )
Maartje
We waren bij de verkiezing van
jeugdprins en jeugdprinses, omdat
er maar weinig scholen meededen
hadden ze veel kinderen nodig
voor in de raad van 11. Ik had me
er voor opgegeven, want het leek
me superleuk! Ik was de laatste die
ze hadden geloot en was mega
blij!!! Het was echt de leukste carnaval ooit!! Met alle optochten,
recepties en de optredens die mensen voor ons deden. Ook was het
heel gezellig met de mensen uit de
raad zelf en natuurlijk de begeleiding! Ze waren allemaal super
gezellig en kei aardig!!! Het leukste vond ik denk ik de optocht ’s
avond met alle lichtjes!! Ook vond
ik de zomercarnavals optocht
supergaaf ! want toen mochten we
op de prinsenwagen mee! Dit was

echt de gaafste carnaval aller tijden en ik had hem niet willen missen !!!!
Freek van den Broek
Beste Peelstrekels,
De carnaval van afgelopen jaar was
helemaal geweldig. Ik zat zelf bij
de raad van 11, dat was echt leuk.
We deden mee aan de highlight
optocht en aan de grote optocht in
Deurne! Ook deden sommige mensen een optreden voor ons en de
Prins en Prinses. Dat was echt
leuk.
Alles was goed geregeld, we gingen soms ergens friet of iets eten.
We gingen naar een aantal recepties. Ook onze eigen receptie was
echt leuk!
We kregen allemaal
snoep en zo.
Kortom, een kei leuke carnaval
2010.
Odette
Als ik aan het afgelopen Carnaval
denk schieten me meteen de woorden Raad van Elf en de gezelligheid te binnen! We hebben een
heel druk schema gehad met de
recepties, bezoeken en optochten,
de sleutel afhalen enz. Het was
echt super leuk en we hebben met
elkaar veel lol gemaakt. Ook na de
Carnaval hebben we nog veel met
de Raad van Elf gedaan zoals het
Zomer Carnaval en het ijsje eten
samen met Prins Jos, Prinses
Wilma, jeugdprins Brad en jeugdprinses Evi. Vooral vond ik onze
eigen receptie, de lichtjesparade
en de optocht zelf heel leuk toen
we snoepjes mochten gooien! Dit

allemaal hebben we nooit kunnen
doen zonder de organisatie!
Carnaval 2010 was een carnaval
om nooit te vergeten!
Stan Claassen
Het was heel erg leuk en de
optocht was gaaf zeker het snoep
gooien. De Rondom de strikelkes
was erg gaaf en de receptie was
leuk het was een leuke carnaval en
ik wil iedereen bedanken voor de
leuke tijd.
Wesley Nelemans
Hoi allemaal,
Deze carnavalwas geweldig zo
mooi heb ik nog nooit meegemaakt. Eerst met school dat was
super. En het tienerbal was ook
super. Maar het leukste vond ik
toch de zomercarnaval en de leiding die dit allemaal hebben geregeld. Bedankt leiding voor deze
super leuke carnaval.
Ik vind het jammer dat ik dit niet
meer vaker mee kan maken.
Bedankt leiding.
Groetjes,
Lisa
Hoi ik ben Lisa en ik heb vorig jaar
mee mogen doen met de raad van
elf. Het was heel erg leuk. Ik vond
de optocht in Deurne het leukste.
We hadden een eigen wagen en die
was heel erg mooi. We hadden ook
met andere optochten meegedaan.
En we zijn na de carnaval ook een
keer met zijn allen een ijsje gaan
eten. Dat was ook heel erg leuk.
Kortom het was gewoon een hele
leuke carnaval.

17

DE PEELSTREKEL 2011, een uitgave van cs De Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL - Carnavalstijd, Kwali-tijd!

NEE, WIJ BELLEN U NIET ROND ETENSTIJD,
EN OOK PROBEREN WIJ U NIET TE PAAIEN VOOR
GROENE STROOM, BLAUW GAS, PENSIOENEN, TELEFONIE
EN VELE ANDERE PRODUCTEN EN DIENSTEN WAAR U NIET
OP ZIT TE WACHTEN.
WIJ ZIJN HET VISITEKAARTJE OF TELEFONISCHE INGANG VAN ANDERE BEDRIJVEN. ZO LEGGEN WIJ DE EERSTE CONTACTEN
VOOR BEDRIJVEN BIJ ANDERE BEDRIJVEN WAAR ZIJ HUN PRODUCTEN OF DIENSTEN AAN WILLEN PRIJZEN.
MAAR CONSUMENTEN BELLEN WIJ MET NAME VOOR POSTORDERBEDRIJVEN IN DE KLEDINGBRANCHE ZOALS KLINGEL, MONA,
MEIJER EN WENZ. OP HET GEBIED VAN COSMETICA VERRICHTEN WIJ ONZE WERKZAAMHEDEN VOOR YVES ROCHER. WIJ ZIJN
HUN SCHOONHEIDSADVISEUSES!
WIJ BENADEREN KLANTEN MET SPECIALE KORTINGSACTIES EN GEVEN ZO DE AANDACHT DIE DE KLANT WAARDEERT. OOK
NEMEN WIJ DE TELEFONISCHE BESTELLINGEN AAN VAN KLANTEN DIE ZELF HUN KEUZE AL GEMAAKT HEBBEN EN DAT DOOR
WILLEN GEVEN.
COMPANION CUSTOMER CARE HEEFT VOOR HET VERRICHTEN VAN HAAR WERKZAAMHEDEN REGELMATIG VACATURES VOOR
ZOWEL ZAKELIJKE- ALS CONSUMENTENPROJECTEN.
ERVARING IN DE CALLCENTERBRANCHE IS VOOR ONS GEEN VEREISTE. MOTIVATIE EN ENTHOUSIASME DES TE MEER!
UITERAARD BESCHIKKEN ONZE MEDEWERKERS OVER EEN PRETTIGE TELEFOONSTEM, ZIJN ZE COMMUNICATIEF STERK EN
BESCHIKKEN ZE OVER DE VAARDIGHEID GOED TE KUNNEN LUISTEREN.

BEN JIJ EEN BEL-TALENT EN DENK JE OVER DE JUISTE VAARDIGHEDEN
TE BESCHIKKEN DAN IS JE SOLLICITATIE WELKOM.

WWW.COMPANIONCC.NL
18
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VijfVijf
dagen
feesten?
dagen
feesten?
We zien je graag bij..

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

16077

16077

We zien je graag bij..

TM

SPREKENDE
VORMGEVING!
W E TA L K M E D I A

WWW.WETA LKMEDIA. NL

COMMUNICATIEF & CREATIEF RECLAMEBUREAU

Snel leveren?
Vraag het aan BouwCenter!

Bouwmaterialen

Hout en plaatmateriaal

Gereedschappen

IJzerwaren

Keukens en sanitair

BouwCenter biedt de vakman een compleet assortiment bouwmaterialen en een uitgebreide keuze aan professionele gereedschappen direct uit
voorraad leverbaar. Alle producten zijn van robuuste kwaliteit. Kwaliteit waarmee én waarop u kunt bouwen. En dat geldt ook voor de service van
BouwCenter. Meer weten? Vraag het aan BouwCenter! kijk op www.bouwcenter.nl

Centen
Bus 3, 5446 NB Wanroij, Tel.: 0485-453306
E-mail: bc.centen@bouwcenter.nl - www.bouwcentercenten.nl

Van Hoppe
Koperslager 20, 5521 DE Eersel, Tel.: 0497-516905
E-mail: bc.van.hoppe@bouwcenter.nl - www.bouwcentervanhoppe.nl
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Voor al uw feesten, partijen, vergaderingen, koffietafels,
bedrijfsfeesten, enz.
Groot scherm, biljart, pooltafel, 4 dartbanen
en voetbalspel aanwezig.

Zalen
Van Bussel
St. Jozefstraat 77
5753 AS Deurne
Tel. 0493-313117
Tel. privé 0493-314136
Internet:
www.zalenvanbussel

Residentie Carnavalsvereniging de Pottenbakkers
Marga en Patrick Nelemans - 06-10241706

Ben jij creatief, ondernemend of
handig en heb je wat tijd over?
Informeer dan eens vrijblijvend naar
een plek binnen De Peelstrekels.
secretariaat@peelstrekels.nl
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*,*& @G  9ZjgcZ
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Manders Van Doorne b.v.
Bouwbedrijf Loon 3 Liessel

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

TRUCK SERVICE
TRAILER SERVICE
BANDENSERVICE

Bedrijfswagens Deurne B.V.
Jan Tooropstraat 5
Deurne
0493-313372

Bedrijfswagens Venlo B.V.
Tasmanweg 12
Venlo
077-3870737

Bedrijfswagens Roermond B.V.
Louis Pasteurweg 4
Roermond
0475-324743

Tel. 0493 - 310666 As 2 Deurne

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

Masta

Chinees-Indisch Restaurant

Sporttrofeeën
Carnavalsmedailles
Vanen
Erelinten
Naamplaten
Relatiegeschenken
en alle graveerwerken

“AZIË”

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

www.garagevanbakel.nl
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Leembaan 56
5753 CV DEURNE

T. 0493-316051
F. 0493-321531

Heuvelstraat 29 Deurne 0493 313781
Vanaf 10 personen bieden wij u –
na reservering – een lopend buffet aan.
Ook thuisbezorgen, vanaf 10 personen.
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Optocht
in beeld
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Elektro Vogels
Engelseweg 129
5705 AC HELMOND
Postbus 333
5700 AH HELMOND
T. 0492-507550
F. 0492-507551
info@elektrovogels.nl

De ideale
combinatie
Systeemplafonds
Helmond
Engelseweg 129
5705 AC HELMOND
Postbus 333
5700 AH HELMOND
T. 0492-507560
F. 0492-507561
info@elektrovogels.nl

ZONNESCHERMEN SCREENS ROLLUIKEN
ROLDEUREN BINNENZONWERING HORREN

FRANK DONKERS
METAALBEWERKINGSBEDRIJF B.V.
TRAPPEN – HEKKEN – LICHT CONSTRUCTIEWERK

Berkenstraat 26 5753 GK Deurne tel (0493) 31 60 01
Haspelweg 21, 5751 JH DEURNE T. 0493-317548 F. 0493-321839

C.J.N. Manders
Accountant
Administratieconsulent
Derpsestraat 10
Postbus 109 5750 AC DEURNE
T. 0493-313263 F. 320932

M.J. Manders
Accountant
Administratieconsulent
Federatie Belastingadviseur

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

Alle dagen carnavalsvermaak met o.a. op:
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
22

GESPECIALISEERD IN VOLVO
Dukaat 1
5751PW DEURNE
T 0493 313542 www.autovantilburg.nl
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Dancing With the Stars 2010
gieren. Toch maar extra oefenen,
met de diensttelefoon op zak en
tussen de bevallingen en kraamvisites door staan we de laatste twee
weken ieder vrij uur op de vloer.
Stiekem ook kijken naar de concurrentie die steeds beter wordt en
ook blijft oefenen. Nog even een
authentieke kinderwagen lenen,
paraplu, jurken passen, hoedje verbouwen, Olivia, Hidde en Herres
aankleden en dan…
De Grote Dag
Op de grote dag worden we behandeld als Stars. Kapper, visagie, kleding en catering: alles klopt. Nog
even een ‘meet and greet’ met de
jury (Lucie telt 1, wee,3 en 1,2,
ontsluit), bedankt Wimke! En
dan… de zaal in. Fantastisch! We

Door Lucie Martijn
In juli 2009 vroeg Miranda van
dansschool Manders of ik mee
wilde doen aan DWTS. Samen
met danspartner Jeroen Vrijnsen
hadden we net de prachtige
eindshow
van
basisschool
Willibrordus gehad en we waren
nog in de stemming voor dans en
musical, dus ja, dat doen we!

Op zaterdagochtend oefenen in de
dansschool, een keer of zes oefenen zou voldoende zijn!?! In
december beginnen we met de
repetities, de stemming zit er al
meteen goed in, een leuk stel Stars
en veel lol met de dansers van
Manders. We maken foto’s voor de
website, eten iedere week taart,
maken onze eigen posters die we
het liefst over de concurrentie

worden aangemoedigd door een vol
cultuurcentrum en een eigen vak
supporters met T- shirts met LUCIEJEROEN en huppelende paraplu’s.
Beetje zenuwen maar in zo’n sfeer
vliegt Mary Poppins met Bert over
de dansvloer.
We hebben gewonnen!
De uitslag: We hebben gewonnen!!!!!!!! Even dringt het nog niet
door maar na de beker van Prins
Jos en honderden felicitaties en
zoenen voelen we ons echt winnaar
van DWTS 2010. Een dag om nooit
te vergeten!
Peelstrekels, commissie DWTS, dansers van Dansschool Manders en
lieve collega-Stars, bedankt!
Tot ziens in de jury van DWTS 2011.

plakken bij de bakker, bibliotheek
en op de scholen in Deurne. Maar
het is vooral veel repeteren, blijft
de ene dans hangen, vergeet ik de
passen van de volgende weer.
Bezielende leiding
Onder de bezielende leiding van
Miranda, Roel en alle dansers van
Manders komt DWTS snel dichterbij.
Zachtjes beginnen de zenuwen te

Bomvol, supergezellig en een terechte winnares

Dancing With the Stars 2010 in een notendop
Door Jos van der Heijden
Spannend was het wel op zondagmiddag 7 februari 2010. Voor dag
en dauw werden de resten van de
Gala-avond ervoor letterlijk weggepoetst en veranderde de grote zaal
van het cultuurcentrum langzaam
maar zeker in een balzaal waar Huis
ten Bosch jaloers op zou worden.
Alles was er aan gedaan om ook
deze editie van DWTS weer tot een
succes te maken. De dansers waren
al ver voor kerstmis in trainingskamp bij Dansschool Manders
gegaan, er was een jurylid van de
televisie-editie gestrikt en overal
in Deurne hingen de posters van de
stars-in spé . Succes verzekerd
toch?
En toch was het weer spannend.
Zou het Deurnese publiek inmiddels
niet DWTS-moe zijn?
Zouden er genoeg
fans op de been
zijn voor de dansers?
Al
snel
genoeg werd de
spanning gebroken.
Ruim voordat de zaal
open ging, dromden de
mensen al samen om
maar niets te hoeven
missen.
Uiteindelijk
was de

zaal met meer dan 1000 toeschouwers overvol. Deze keer niet voor
Prins Jos 1 en Prinses Wilma, maar
voor hun eigen sterren. 1000 uitzinnige fans, die niets van de show
wilden missen en hun stem op hun
favoriet wilden uitbrengen. En zij
werden niet teleurgesteld. Door de
dansers en hun partners werd een
weergaloze show neergezet.
Niveau steeds hoger
Het lijkt wel of het niveau van
DWTS elk jaar hoger wordt.
Natuurlijk heeft de één wat meer
aanleg dan de ander, maar ga er
maar aan staan. Het ene
moment ben je nog leraar,
wethouder of verloskundige en het andere
moment ben je het
middelpunt van een
dansspektakel.
Een
even
eenvoudige
als succesvolle
formule.

Hans, Thijs, Martijn, Jasper, Lucy,
Carolien, Malou en Jacqueline lieten stuk voor stuk zien dat oefening, zoals het zo mooi klinkt,
kunst baart. Kunst met een hoofdletter K, met mooie kleren, prachtige kapsels en sierlijke bewegingen.
Lovende woorden, hoge punten
Lovende woorden van de jury,
waarin de winnaar van vorig jaar,
Timo, met wie-kent-hem-niet
Wimke Kivits en
met televisiejurylid Monique

van Opstal. Lovende woorden en
hoge punten, die uiteindelijk
bepaalden wie in de finale mochten
strijden om de hoogste eer. De
finale, waarin Martijn het als
enige man moest opnemen
tegen drie dames, Carolien,
Lucy en Malou, werd de
slagroom op de taart. Met
weergaloze optredens die
volgens
jurylid
Monique op
t e l e v i s ie

niet zouden misstaan haalden de
dansparen het beste uit zichzelf.
Eigenlijk verdienden ze het allemaal om te winnen. Na het tellen
van de uitgebrachte stemmen sprak
presentatrice Miranda Denkers tenslotte de verlossende woorden.
Winnares Lucie Martijn
Lucie Martijn werd met een even
overtuigende als prachtige vertolking van Mary Poppins, samen
met haar partner Jeroen, de
winnares van Dancing With the
Stars 2010. Een prachtig slot
van een uniek carnavalesk
feest, dat aan populariteit nog
steeds niets heeft ingeboet.
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Kapper

Kerkstraat 32a
5751 BH DEURNE
0493-320079
DE WEVER 18, 5751 KT DEURNE 0493-314774

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

Nancy van Lieshout
Kerkstraat 1
5751 BG DEURNE
0493-313254
VOOR DAMES & HEREN

Voor al uw verf-, glas-, behang- en schilderwerken
Zeilbergsestraat 41
5751 LH DEURNE
0493-312182

KIJK VANAVOND 20.11 U
NEDERLAND 3!
MIS HET NIET!

Van de Mortel
Lederwaren
Stationsstraat 15 Deurne
Oude AA 40 Helmond

Tijdens de carnavalsdagen gesloten

Timmerwerken Walter Donkers
Dukaat 15, 5751 PW DEURNE
0493-315059 / 316780

Voor al uw:
Trappen
Ramen
Deuren
Kozijnen
24

DE PEELSTREKEL 2011, een uitgave van cs De Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL - Carnavalstijd, Kwali-tijd!

ROZENMONDÈG

Carnavalsmis
zondag 6 maart 2011 9.30 uurSt. Willibrorduskerk a/d Markt
Wereldgeschiedenis werd er
geschreven
tijdens
de
Carnavalsmis van vorig jaar. De
gouden glans van de Romeinse
helm uit Helenaveen verbleekte tot roestig ijzer. De archeologische opgravingen van een
waterleiding tussen Deurne en
Zeilberg toonden onomstotelijk aan dat er al minstens
vierhonderd jaar een nauwe
is
tussen
beide
band
Carnavalsrijken. Of die verbinding de kortste route volgde of
de lange, via Rusland, China
en Amerika is niet duidelijk.
Maar dat ie er was, dat is
zeker.
Het lijkt nauwelijks mogelijk om de sensatie van vorig jaar te overtreffen, maar dat is maar schijn. De eerste voorbereidingen zijn al in
het grootste geheim getroffen. Zo groot dat alleen de pastoor er nog
van weet. En mijn interieurverzorgster. Die schrikt zich elke keer een
hoedje als ze op zolder komt. Ze heeft al een aardige collectie bij
elkaar. De organisatie heeft de touwtjes strak in handen. Dan zal het
wel loslopen. Lees die vorige twee regels nog maar eens goed door.
Ze zijn een heuse cryptische omschrijving van wat je kunt verwachten. Voor de oplossing moet je nog even geduld hebben.

December 2009; Ik zat heerlijk
rustig thuis op de bank en de
telefoon ging…
Goedenavond Inge, met Jo, hoe is
't???
Niets vermoedend wilde ik de telefoon al aan Richard geven, het zal
wel iets zakelijks zijn dacht ik.
Nee Inge ik bel toch echt voor
jou….. De eerste minuten kwam er
alleen maar gestamel en gestotter
uit mijn mond. Vreemd, want die
staat normaal gesproken toch echt
niet snel stil.
WIE….IK….! Nee….Nee!!! Dé
meende toch nie…..
Complete stress gierde door mijn
lichaam….
Al jaren zijn we erbij en nu ik…!!
Eenmaal tot rust gekomen, heb ik
ons moeder gebeld. Nou vol trots
riep ze; “doen Inge dat is kei
leuk”!!! “Kumt goe” zou ons pa
gezegd hebben!!
Nou de slapeloze nachten begonnen….
Bijeenkomst aan de Langstraat met
de organisatie….eerst koffie, die

borrel komt zo riepen ze.
Daarna een goede vriendin ingelicht en met het plannen gestart.
Een jurk….de kinderen….de familie….de meiden, ik wilde iedereen
erbij hebben.
Die bewuste maandag…..wat een
spanning!
Kids aangekleed en geschminkt,
jurk en alle benodigdheden bij
mijn partner in crime afgegeven….”zenuwachtig Inge”, “nee
joh”!!!
Hup in mijn volleybal tenue, pruik
op en op mijn fietsje naar het
dorp. Net zoals elk jaar…
Oooo sigaretten vergeten….ik haal
even een pakje bij d’n Deksel…hup
achter die bar, naar boven en daar
zat Wim….en Wim…(haha). Pruik
af en jurk aan.
Wim van de Potdeksel liet me nog
vol trots al zijn onderscheidingen
zien van de afgelopen jaren. Kijk
Inge daar kumt die van jou straks
ook bij!! Hét teken van Jochem en
we kunnen…….wat een drukte en
wat mooi om al die mensen compleet uit hun dak te zien gaan.

Van kroeg tot kroeg gezelligheid,
en vooral heel veel lachende
gezichten.
Iedereen bedankt voor een geweldige dag, oud prinsen, Raad van
Zaad, Richard, Sterre en Bink, de
familie, onze vrienden….wat hebben we genoten.
Wim jouw laatste jaar, chapeau. Ik
ben niks tekort gekomen. Bedankt
voor alles.
Laatst liep ik met onze dochter
over de markt. Mam, jij stond hier
op het dak van de Potdeksel he. Ja
meisje, dat klopt, doe je het dit
jaar weer. Nee Sterre, nu is iemand
anders aan de beurt…. “mama je
was toch zo mooi en het was zo
leuk”
Nou een groter compliment kon ik
niet krijgen.
Ik hoop dat de volgende Prins of
Prinses ook net zo`n mooie herinnering kan achterlaten…..
Tot de mondèg mi de carnaval….

Op zondag 6 maart om 9.30 uur zien we elkaar in de St.
Willibrorduskerk a/d Markt. Doe je kleurigste kleding aan, kom kijken,
luisteren, meedoen. Er wordt gezongen en gelachen en natuurlijk
gaat dat goed samen met een serieuze noot, een moment van bezinning.
Tot Carnavalszondag!
pastoor Paul Janssen

Fietstocht 2010

Veel liefs Inge Achterberg.
Door Theo Linders

Al 17 jaar kwaliteit van eigen bodem

WALSBERGS BONT
In de Walsberg wordt elk jaar in
het derde weekend van januari een
bonte avond gehouden. Een avond
waar wordt gedanst, gezongen,
sketches worden opgevoerd en
klet-sers in de ton staan. Kortom,
een volle avond lachen voor iedereen. Het unieke van deze bonte
avonden is dat de artiesten vrijwel
allemaal uit de Walsberg komen.
Destijds waren het Harrie Bouwmans en Albert Sleegers die het
idee voor een ludieke avond in de
Wals-berg uitwerkten en het eerste
pro-gramma opstelden. Vanaf het
begin was het raak en de animo
van deel-nemers en publiek was
enorm. Dit concept is eigenlijk
niet veranderd en de twee avonden
zijn elk jaar weer uitverkocht. Ook

qua deelne-mers zit men steeds op
het maxima-le aantal van 11
optredens. Een druk programma
dus, dat elk jaar weer vakkundig
wordt gepresenteerd door Nico
Kooter.
Het kinderkoor van de Gerardusschool bijt traditioneel het spits af
van deze avonden. Gevolgd door
een mengeling van artiesten die
zich elk jaar willen overtreffen
door een hilarische act neer te zetten. Dat de kwaliteit van de optredens bij Wals-bergs Bont zeer hoog
is, is niet onopgemerkt gebleven.
Zo meldde burgemeester Daandels
vorig jaar nog zeer onder de indruk
te zijn van de klasse op het toneel.
Ook de Prins en een grote delegatie van de Peelstrekels zijn elk jaar

een avond aanwezig en kijken
ademloos toe naar wat zich allemaal afspeelt op het podium bij
zaal van de Putten.
Wij wensen iedereen alvast een
geweldige carnaval toe en wellicht
tot ziens op 21 of 22 januari 2011
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.

Ieder jaar, de laatste zondag van
juni, is er de Peelstrekelfietstocht. Afgelopen jaar stond
die, vanwege het WK, volledig in
het teken van Oranje.
Vandaar ook de oproep, om allemaal in het oranje dan wel roodwit-blauw te komen om er zo een
leuk geheel van te maken. Nou dat
was aardig gelukt!. Zelfs de fietsen
waren versierd. Er werd vertrokken
vanaf café Dennelucht (Fridus en
Harry) aan de Langstraat. Eerst
werd daar koffie en cake genuttigd,
waarna de groepen om de tien
minuten vertrokken. Deze keer
leidde de route vanuit de Walsberg
richting Milheeze en onderweg
moesten er opdrachten, die veelal
in het teken van voetbal stonden,
vervuld worden.De eerste opdracht
was uit een grabbelton een deelnemend land pakken en vervolgens
de vlag daarvan tekenen. Weer verder gefietst moest men op doel
schieten.Onderweg moesten ook
veel vragen over voetbal beantwoord worden. Maar het laatste
was een bezoek aan een robotgestuurd melkveebedrijf, waar eenie-

der zich kon laten informeren,
waarna hier vragen over werden
gesteld.
Na dit bezoek kon men op deze
zonnige dag via de Bruggenseweg
terugkeren naar de Langstraat waar
de barbecue al klaar stond. Ook het
alom bekende springkussen voor
de jeugd was aanwezig. Na goed
gegeten te hebben, vond de prijsuitreiking plaats waarbij de winnaars (Roos en Jack, Wilco en
Maike, Peter en Veronique, Jos en
Wilma en Freddy en Jacqueline) de
wisseltrofee in ontvangst mochten
nemen. Deze trofee was overigens
de hele middag al achter op de
fiets van Petro meegevoerd...
Daarna werd er nog gezellig doorgefeest en gingen we na fijne dag
voldaan naar huis.

ROZENMONDÈG
2011
12.45 UUR
MARKT
DEURNE
25

DE PEELSTREKEL 2011, een uitgave van cs De Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL - Carnavalstijd, Kwali-tijd!

Dierenartsenpraktijk
Deurne

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.

Zeilbergsestraat 142 5751 LP Deurne
Tel. 0493 – 352424/ 352425 Fax. 0493 – 352420
www.dapdeurne.nl

For more information please contact:

Voltstraat 19 5753 RL DEURNE, The Netherlands
! T. +31 493 313107 ! F. +31 493 316162
! www.vdhe.com ! info@vdhe.com

Boeketten, bloemstukken, kamerplanten, rouwarrangementen, tuinplanten,
exclusieve potterie en glaswerk, kado-artikelen, houten kinderspeelgoed, etc.
Dealer Teak & Garden, topkwaliteit teakhouten tuinmeubelen.
Boeket bestellen: www.BloemenDeurne.nl
Veldstraat 5, Deurne, 0493-312102

Van den Akker BV

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

Cleaning & Inspection
Services
DEURNE
www.akkercis.nl
Rioolinspectie
- Renovatie
- Reinigen

Cafetaria Bistro
D’n Heiakker

De Meent 26 0493-320248
STATIONSSTRAAT 5
DEURNE
Voor dat nét-even-beter gekleed gaan

26

DE PEELSTREKEL 2011, een uitgave van cs De Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL - Carnavalstijd, Kwali-tijd!

GALERIJ DER
OUD-PEELSTREKELPRINSEN
1959 Jan I

1960 Hein I

1961 Hein I

1962 Jan II

1963 Ad I

1964 Martien I

1965 Frans I

1966 Jan III

Galerij Der Oud
Peelstrekel Prinsen

1967 Harry I

1974 Willy I

1981 Piet I

1988 Arjan I

1968 Pierre I

1975 Frits I

1982 Huub I

1989 Marcel I

1969 Jan IV

1976 Charles I

1983 Wim II

1990 Ad II

1970 Leo I

1977 Ton I

1984 Jan V

1991 Leon I

1971 Neel I

1978 Bert I

1985 Wim III

1992 Jo I

1972 Gijs I

1979 Toon I

1986 Ties I

1993 Wim IV

1973 Theo I

1980 Wim I

1987 Jan VI

1994 Jan VII

1995 Kees I

1996 Michiel I

1997 Christ I

1998 Ad III

1999 Raoul I

2000 Lèon II

2001 Twan I

2002 Johan I

2003 Stephan I

2004 Peter I

2005 Frank I

2006 Frans II

2007 Hein II

2008 Albert I

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Jan I
Hein I
Hein I
Jan II
Ad I
Martien I
Frans I
Jan III
Harry I
Pierre I
Jan IV

Brüggenwirth († 2004)
Smeets (†2004)
Smeets (†2004)
Verhaegh (†1994)
v.d. Linden († 1998)
Verdonschot
v.d. Kerkhof (†1996)
Hendriks († 1994)
Kuypers
Keeren (†1995)
Lichteveld

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Leo I
Neel I
Gijs I
Theo I
Willy I
Frits I
Charles I
Ton I
Bert I
Toon I
Wim I

Verhees († 2001)
Cor Keeren
v.d. Broek († 1991)
van Baars
Hoebergen
Hurkmans († 1978)
van Goch
Markhorst
v.d. Broek († 2009)
Hölskens
van Midden

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Piet I
Huub I
Wim II
Jan V
Wim III
Ties I
Jan VI
Arjan I
Marcel I
Ad II
Leon I

van Bree
van Kessel
Kivits
van Driel († 2005)
van de Mortel
Verbaarschot
Hoeben
Ahout
van Nunen
v.d. Mortel
van Osch

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Jo I
Wim IV
Jan VII
Kees I
Michiel I
Christ I
Ad III
Raoul I
Lèon II
Twan I
Johan I

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

2003 Stephan I
2004 Peter I
2005 Frank I
2006 Frans II
2007 Hein II
2008 Albert I
2009 Marc I
2010 Jos I

2009 Marc I

Nies
van Deursen
Trienekens
van den Broek
Albers
Louwers
Manders
van Nunen

2010 Jos I
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Langstraat 140
√
√
√
√
√
√

Verhuur transportcontainers 2 t/m 30 m3
Verhuur opslagcontainers
Autokraan verhuur
Vervoer van steigermateriaal
Levering metsel-, beton-, vloerzand etc.
Levering potgrond, tuinturf, etc.

5754 PB DEURNE

T 0493 31 29 39 M 06 2030 06 37 F 0493 31 17 52
E info@autobedrijfdewit.eu I www.autobedrijfdewit.eu
Nieuwe of gebruikte personen- en bedrijfsauto’s

Onderhoud, reparaties en schade afhandeling
Algemene Periodieke Keuring (APK)

Niet merkgebonden reparatiebedrijf,
ook voor uw trailer
Ommelsveld 17 0493-696155

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

n

Schade-reparatie – onderhoud

eurn

e

d

o f r an

se

Service Centrum
Vinken

aut

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

Deurne

uw Volvo-specialist
olvo

e trom,
d
n
e
e
ll
a
j
ij
w
roeren
elkom.
Met Carnaval
w
e
t
r
a
h
n
a
v
weer
daarna bent u

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

Autofransen Voltstraat 6 5753 RLL Deurne
tel. 0493-313418
-313418

www
w.autofransen.com
.aut
.autofransen.com
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Het is mooi geweest

Het is mooi geweest. Het zit
erop. We hebben een fijne en
geweldige
tijd
bij
de
Peelstrekels gehad. Het is
begonnen bij de laatste prinsonthulling in de Vierspan. Toen
werd door Peter van Deursen en
Frank Trienekens aan ons
gevraagd of wij de complete
horeca van de tent van de
Peelstrekels op ons wilde
nemen. We hebben er samen
over nagedacht en hebben daar
ja tegen gezegd, want het leek
ons wel een mooie uitdaging om
dat te doen.
Het waren lange en vele avonden
om alles te regelen: vrijwilligers,
hoeveel drank hadden we nodig?
En hoe moest alles komen staan?
En wat als het ging vriezen en de
bierleiding
zou
kunnen
bevriezen,hoeveel glas en hoe gingen we de garderobe neerzetten?
We mochten niets vergeten. Maar
we kregen van iedereen van de
Peelstrekels alle hulp die wij nodig
hadden. Niets was teveel,iedereen
heeft toen zijn steentje daar aan
bij gedragen,dan zie je wat voor
een hechte club dat is.
Spannend
Het eerste jaar tent was zeer spannend voor ons, zouden we wel
genoeg drank en eten voor iedereen hebben. En zouden de mensen
wel de weg naar de tent kunnen
vinden of zochten ze hun vertier in
het centrum. Maar dat werd al snel
duidelijk,JA dus!! Het tweede jaar
wisten nog meer mensen de weg
naar de tent te vinden en ook toen
hadden we alles goed ingeschat,
iedereen wilde in de tent zijn! Het
derde jaar was het toppunt ,zo druk

hadden we het niet verwacht
,Dancing With The Stars trok de
tent vol en ook de prijsuitreiking
van de optocht was volle bak en als
hoogtepunt de Schlagerfreunde op
de maandagavond,tot aan de nok
toe was de tent gevuld met dansende en zingende en feestelijke carnavalvierders. Wat waren de mensen enthousiast, en wat hebben we
vele complimenten mogen ontvangen dat alles zo goed geregeld
was,snelle bediening en een goed
glas bier en vriendelijkheid. Toch
knap voor zo’n onervaren club als
de Peelstrekels,maar ze deden het
dan toch maar.
Geweldige tijd
Ook hebben we de Keuringsdienst
van Waren op bezoek gehad,en ze
vonden dat we het goed voor elkaar
hadden en dat doet je natuurlijk
echt goed,dat is toch een pluim op
je werk. Het was een geweldige tijd
in de tent,het was een hele hechte
club die voor elkaar klaar stond. Na
de tent zijn we naar het cultuurcentum gegaan. Daar zaten we in de
horecacommissie, Klotgemulcommissie, seniorenmiddag en het
Peelstrekelala. Het is hard werken
om alles goed te regelen maar als je
er samen achter staat, dan kun je
veel bereiken. Maar als we de mensen blij en voldaan naar huis zien
gaan,geeft dat wel voldoening.
Krek Goe
Ook werd mij gevraagd of ik niet
voor een muziekkapel kon zorgen
die ons kon begeleiden als we naar
het Rijtven een cafébezoek wilde
brengen, en dat is mij ook nog
gelukt om Krek Goe aan ons te verbinden. Wat een gezellige groep is
dat: ze hebben dat met heel veel
liefde en plezier gedaan,zelfs in de
bus waren ze niet te stoppen.
Nooit vergeten
We hebben er heel veel tijd en
energie ingestoken maar dat hebben we met plezier gedaan. Maar er
is een tijd van komen en er is een
tijd van gaan. We zullen de
Peelstrekelstijd nooit vergeten en
wensen ze een hele fijne en gezellige carnavalstijd toe. Bedankt voor
de mooie en gezellige tijd.
Noud en Rita Verbaarschot.

Beste Peelstrekels en Peelstrekelinnekes
Er werd aan ons gevraagd of we
iets in De Peelstrekel wilden
schrijven. Nu zijn wij niet van zo
heel veel woorden maar van
daden en na wat aandringen via
diverse personen is het er dan
toch van gekomen.
Maar ja, wat moet je schrijven na
19 jaar Peelstrekels? Ja bijna ons
halve leven trekken wij, Marion en
Maarten, nu met de Peelstrekels op.
We hebben veel meegemaakt van
minder goede tijden tot hele leuke.
In het begin toen we er bij kwamen
in 1992 bij prins Jo was alles nieuw
voor ons. Wat mij daar bij nog heel
goed op mijn netvlies staat is dat ik
op maandag niet meer kon praten.
De schuld was het denken: mij krijgen ze niet klein. Toen kreeg ik de
tip neem pepermunt of wat strepsils
mee, dit hielp. Na die tijd zat er
altijd wat snoep in mijn jas. Het
jaar daarna kwam prins Wim Dit jaar
zag ook het Klotgemul voor het
eerst het licht. Omdat dit een start
moest krijgen werd aan de raad
gevraagd, doen jullie ook iets. Dit
werd toen het Zwanenmeer:wat een
gein al de raadsleden in tutu’s. In
dit jaar werd mijn petekind Roy tijdens carnaval geboren. Volgens traditie gaat de prins op bezoek bij de
jonggeborene, zo ook bij hen.
Het jaar daarna kwamen we op de tv
met prins Jan (Welten) De programmamakers van kassa waren opzoek
naar een muziekgezelschap zodat ze
het programma met mensen konden
vullen. Alleen kwamen ze personen
tegen die zeiden,daar woont een
prins regel daar maar iets. Toen
werden de Peelstrekels in korte tijd
opgetrommeld en is het een gezellige avond geworden. Met prins
Kees ging de optocht niet door de
Meulepeep. Toen dit bericht daar
bekend was trok opperhoofd Ad ten
strijde. Een gedeelte van de optocht
werd door de Meulepeep omgeleid
en stilgezet bij zijn wigwam . Nadat
er een vredespijp gerookt was
mochten de Peelstrekels weer verder
.
Bij prins Michiel kwam na de carnaval een baby boom (5x) bij de
Peelstrekels.Of het aan Michiel lag
is nog steeds de vraag: alleen de
kinderen hebben nu nog veel haar
.Het jaar met prins Chris is een jaar
van groente geworden met een

Beste Peelstrekels en Peelstrekelinnekes
Na ons prinsenjaar werd mij gevraagd door
Twan van Doorne of ik iets zou kunnen betekenen voor een nieuw initiatief, nl carnaval
organiseren in een tent, als gevolg van het
feit dat de Vierspan werd afgebroken.
Het idee van een tent (afkomstig van Hennie
Manders en Peter van Deursen) bleek een schot
in de roos. Wat een sfeer! Het bracht ook veel
goeds voor de club. Door zeer veel eigen
inbreng ontstond er een enorme saamhorigheid
binnen onze club,carnavalsstichting De
Peelstrekels. De vele activiteiten werden gekenmerkt door een supergoeie sfeer en bezocht
door heel veel carnavalvierders. Met weemoed
denk ik terug aan deze tijd,zij het dat het ook
qua tijd een enorme wissel trok op onze club.
Het was toch even aanpassen om de onderhandelingen in te gaan met het CCD. Echter, na verloop van tijd
hebben we de zaken goed kunnen invullen. Hiervoor bedank ik dan ook André Verberne en Maarten van de
Kerkhof van het CCD. Ik wil het bestuur en de raad van carnavalsstichting De Peelstrekels, de horeca in
Deurne,sponsoren en alle Peelstrekels en Peelstrekelinnekes in het Peelstrekelrijk van harte bedanken voor
de onvergetelijke tijd die ik mocht beleven. Tenslotte bedank ik mijn echtgenote en kinderen dat ik zoveel
tijd in de carnaval kon en mocht steken.
Tot ziens en Alaaf.
Frank Trienekens

geurtje. Deze hoogluchtige hoogheid was de rots in de branding. Bij
prins Ad (Welten) kwam er bij het
bestuur een verandering we kregen
een nieuwe voorzitter Geert ging en
Wim kwam. Geert had na jaren regeren de Peelstrekels weer een goede
richting opgezet. Ik zie Geert nog
kijken toen ik in de rij stond bij de
Pottebakkers en Pieter Manders bij
de Peelstrekels in de rij meeliep om
te feliciteren in de Zeilberg.
In 1999 hadden we Prins Raoul, wat
hebben we een moeite gedaan om
er een prinses bij te zoeken maar
het was ons niet gelukt. Raoul bleef
daarna wel enkele jaren bij de raad
maar vond het geluk toch elders.
Met prins Leon hadden we het
moeilijk want de Meulepeep lag
weer op de loer. Op een avond was

hij toch ontsnapt aan de aandacht
van de raad en zat Leon in het
pandje.Na wat gepraat en losgeld is
Leon toch mee gegaan naar de
Vierspan. De volgende in de rij was
Prins Twan, dat hij aannemer was
hebben we gemerkt. Wij zijn bij
hem de eerste stenen gaan leggen
op de Dubloen .Het weer zat niet
mee maar we moesten ook weer
alles afbreken volgens zijn uitvoerder. De bouw was niet recht opgemetseld en wij dachten hier gaat
toch zand over. Daarna kwam Prins
Johan, deze prins was meestal de
nuchterheid zelf, aan zijn drank
werd veel water toegevoegd. Dit
was ook nodig, want meestal ging
hij er op zondagmorgen er met zijn
cross motor op uit. In 2002 ontvielen ons ook twee goede bekenden:
Jan Rakels als Patrick Proenings,
wat toch ook weer een herinnering
achter laat.
Met prins Stephan hadden we het
grensconflict , Deurne , Zeilberg en
de Walsberg. Waar de paal nu is
gebleven is mij onbekend. Daarna
kwam prins Peter. Zijn intrede was
er een met veel water. Wat was het
op het plein na , de PR|CIE had heel
snel een party tent geregeld,zodat
er toch nog wat volk op het plein
kwam te staan. De volgende in de
rij was prins Frank, met hem was
het een dansfestijnen overal waar
Frank kwam moest er gedanst worden, liefst geen polonaise... Alleen
met onze vorst Hennie Manders liep
het onfortuinlijk af . Na een uitglijder op het verkeerde moment en
een verkeerde diagnose liep het
helemaal anders voor Hennie (nog
steeds denken we er aan). Ook denken we nog vaak aan Wim Berkers
die ons in 2005 ontviel .
Toen kwam er een periode waar we
als Peelstrekels heel hard moesten

werken de Peelstrikkeldome. Onze
prins Frans moest een waardig
feestpaviljoen hebben om carnaval
te kunnen vieren. Zijn onthulling
was nog in de Vierspan maar zijn
feest was groots. Met man en macht
werd er gewerkt om de tent af te
krijgen zodat we het eerste festijn
op een grandioze manier konden
vieren. Tijdens dit festijn waren we
heel trots want onze dochter Julia
deed voor het eerst jaar mee met de
dansmarietjes. Tijdens de dansjes
maar kijken of ze het goed deed en
staan glimmen van trots . Met kok
prins Frans zijn we begonnen met
een groepje wat regelmatig op
kookles gaat in Liessel. Na Frans
hadden ze een prins uitgezocht die
als het feest was afgelopen naar
huis kon lopen namelijk Prins Hein.
Als we vroeg moesten opbouwen
kwam Hein of Gerda met wat koffie
of iets lekkers aan en was het ze

niet te veel om mee te helpen. Dit
vonden we dan leuk maar ook weer
van ,ja een prins hoeft dit niet te
doen daar zijn wij voor, het feest is
er voor jullie. Met prins Albert kwamen we aan het laatste jaar de
Strikkeldome. Met Appie kwamen
we weleens voor verrassingen te
staan: zo raakten we de prinsenketting kwijt. Deze werd wel netjes de
dag er op terug gebracht.
De volgende in de rij was prins
Marc. Met Marc werd er weer een
nieuwe periode ingezet namelijk
het CCD. In deze periode moest
alles op nieuw een plaatsje krijgen.
Bij Marc werd de receptie een klein
beetje over genomen door een rood
witte club. Hierdoor werd het een
lange zit. Met Prins Jos hebben we
weer wat water rond gebracht voor
de ijsbaan.
Uit deze kleine opsomming blijkt
wel dat als je bij de Peelstrekels zit
er geen jaar hetzelfde is, al lijkt
het programma wel veel op elkaar.
Want elke prins brengt toch zijn
eigen stijl mee. Door deze eigen
invulling blijft carnaval leuk. Nu
gaan wij onze eigen invulling aan
carnaval geven want die tijd is voor
ons gezin aangebroken, maar dat
komt allemaal wel goed .Er is een
tijd van komen en een tijd van
gaan. De 19 jaar bij de Peelstrekels
sluiten we af met:
Peelstrekels en Peelstrekkellinnekes
bedankt voor de fijne jaren en nog
heel veel carnavals plezier en gezelligheid toegewenst , we komen
elkaar beslist nog wel eens tegen .
Alaaf Alaaf Alaaf Alaaf
Maarten , Marion ,
Julia en Jarno Munsters .
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MUSIC SERVICES

Dukaat 12
5751 PW Deurne
Tel.: 0493-316126
autobedrijfcorvanbree@hetnet.nl
Reparatie en onderhoud alle
merken
Specialisatie:
VW, Audi, Seat en Skoda
De Frieterie
Molenstraat 67-a
5751LB Deurne
Tel.:0493-317191

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. Info@plaatwerkendeurne.nl

VUR UNNE SKON
GEKNIPTE KOP!
HEUVELSTRAAT 13 DEURNE 0493-312909
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ERE-STREKEL

Zoals al zoveel jaren tevoren gingen
Miny en ik naar de receptie van de
prins om samen met ons clubje, De
Zultkoppen, prins Jos I, prinses
Wilma en De Peelstrekels te feliciteren en hen een fijne, gezellige en
vooral goed carnaval 2010 toe te
wensen.
In onze gebruikelijke outfit hadden
wij ons verzameld, gemeld dat we
er waren, zodat we op het afgesproken tijdstip acte de presence konden geven. Wij gingen het podium
op en ik liet mijn gedachten nog
gaan over een kort woordje, dat ik
namens De Zultkoppen zou doen.
De voorzitter van De Peelstrekels,
Erwin Boerenkamps, hield mij tegen
en nam de microfoon en begon mij
toe te spreken. Nog steeds niets ver-

moedend memoreerde hij dat ik al
zeker 30 jaar mij in diverse hoedanigheden en werkzaamheden voor
Stichting De Peelstrekels had ingezet. Als dank hiervoor had het
bestuur besloten mij te benoemen
tot 13e Ere-Strekel van stichting De
Peelstrekels. Ook Miny werd in deze
dank betrokken. Onze kinderen en
hun wederhelften waren tijdens
deze huldiging ook in de zaal.
Peelstrekels, geweldig! Wij, Miny en
ik, hebben deze benoeming tot EreStrekel gewaardeerd en wij hopen
deze tot in lengte van jaren waardig
te dragen.
Nogmaals dank.
Gerard en Miny Geurts

De Vetlirre Medallie

Door Klaas en Beitske Vogel
Zaterdag 13 februari 2010,
Na de sleuteloverhandiging gingen we naar het C.C. Martien van
Doorne, het was koud en er lag
sneeuw (al jaren niet meer
geweest.) Heerlijk is het dan als
je binnenkomt in een warme
Residentie. Wij gaan zoals
gewoonlijk naar ons kamertje 3!
Maar na enige tijd word iedereen
gevraagd om naar de grote zaal
te gaan i.v.m. de uitreiking van
de Vetlirre Medallie.Petro en
Frans kennen hun taak, iedereen
gaat mee.
Ik zeg nog tegen Petro dat ik maar
heel even mee ga, omdat ik met
Klaas de Peelstrekelbus ga halen.
Op zaterdag komen er ballonnen
en
serpentines
in
de
Peelstrekelbus. Petro zegt er is nog
tijd zat. Hij wist dat.Klaas en ik
staan in de zaal, nietsvermoedend.
Het duurt af en aan en Klaas word
ongeduldig, hij wil de bus op gaan
halen maar nog steeds is niet
bekend wie van de Peelstrekels de
Vetlirre krijgt.

Dan moet Frans mij wel uitleggen
dat wij de gelukkigen zijn. Klaas
weet van niets, ik zeg, nog vijf
minuten en dan ineens gaat Klaas,
maar hij komt niet ver want daar
staat Frank Trienekens, ze buurten
nog even en dan komen ze samen
terug in de zaal. Klaas weet dan al
wat er gaat gebeuren maar zegt
niks, tegen mij.Als dan zijn naam
genoemd word is hij snel op het
podium, blij verrast.
De Vetlirre Medallie is een initatief
van Burgemeester Daandels, als
dank en uit waardering voor jaren
lange inzet voor de gemeenschap
van Deurne en voor het Carnaval in
het Peelstrekelrijk in het
bijzonder. Wij voelen ons zeer vereerd dat wij de Vetlirre Medallie
2010 mochten ontvangen.
Wij verheugen ons op Carnaval
2011 en zeggen alaaf!

ERE-STREKELS
1. Willie Geerts †
2. Harrie Goossens †
3. Hein Smeets †
4. Frans v.d. Kerkhof †
5. Gé Markhorst †
6. Willy Martens
7. Jan Rakels †
8. Sjef Geerts
9. Geerd Jansen
10. Marcel van Nunen
11. Leon van Osch
12. Christ Manders
13. Gerad Geurts

STREKELS
VAN HET JAAR
1977 Piet van Dijk († 1993)
1978 Frater Francino († 2005)
1979 Cor v. d. Broek († 1983)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Piet van Hoek († 1989)
Pater Rompa († 1994)
Noud Huizing
Jan Lichteveld
Mien Valkenburg (†2005)
Pieter van de Loo
Henk Bijnen
Cor Brüggenwirth
Sjaak Obers
Anny Berkers

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Peter van Oosterhout
Dirk Koster († 2006)
Theo Lokin
Leny Kuijpers
Martien van den Broek
Gerard Geurts
Hans Keeren
Fons Vullings († 2000)
Toon Manders
Fridus de Wit

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ties Verbaarschot
Ger Achterberg († 2005)
Gerard Verhappen
Piet Aldenzee
Willem van der Sman
Marian Brood
Piet Aarts
Jan van der Loo
Jacqueline Schrama
Marcel Koolen
Wim van de Munckhof

AFSCHEID VAN DE
PEELSTREKELS
Van de 33 jaar dat ik in het
Peelstrekelrijk woon ben ik dertig
jaar met hart en ziel bij De
Peelstrekels betrokken geweest. Ik
vind dat het tijd is om mijn biezen
te pakken. Onder vier voorzitters:
Gé Markhorst, Hein Smeets, Willy
Martens en Geerd Jansen heb ik
mijn steentje aan de stichting bij
mogen dragen. Onder het bewind
van hun opvolgers heb ik zijdelings
hand en spandiensten verricht.
Met enkele korte onderbrekingen
heb ik me op vele fronten ingezet
voor het wel en wee van De
Peelstrekels. Aan de ups en downs
van zowel de stichting als die van
mezelf ben ik niet ontkomen. Dat
hoort erbij en daar wordt je alleen
maar wijzer en sterker van.
Dit alles heb ik graag gedaan en

hoop daarmede ook aan de carnavalsviering in het Peelstrekelrijk te
hebben bijgedragen. Dit is niet
alleen mijn verdienste, maar ook
van mijn gezin. Vooral Miny heeft
mij die gelegenheid gegeven en
daarvoor ben ik zeer dankbaar.
Dank aan al die bestuursleden, commissieleden, raadsleden, carnavalsverenigingen, PR|CIE en al diegenen
die op enigerlei wijze betrokken zijn
geweest. Dank voor de samenwerking, adviezen en steun die ik heb
mogen ontvangen. Al onze Strekelinnekes en Strekels wil ik daarbij
niet vergeten. Ook dank voor al hetgeen jullie mij gegeven hebben.
Het gaat u allen goed en tot ziens!
Gerard Geurts

50 jaar Carnaval vieren
en het nog steeds leuk vinden!

HOSBENGELS
ON TOUR
Zondag 6 februari
Receptie Prins PerryI
CCD
Door Ria Smeets – Coopmans

Zaterdag 26 februari
Gala-Avond
CCD
Carnavalszaterdag
Plein Vijf
Carnavalszondag
Prijsuitreiking optocht
CCD
Carnavalsmaandag
Rozenmondég
Centrum Deurne
Carnavalsdinsdag
Ere-Hosbengel
& slotceremonie
Plein Vijf

Hein was 50 jaar geleden voor de 2e
keer Prins,en ik kwam er toen pas
achter wat er allemaal moet gebeuren achter de schermen. Vrouwen
mochten zich nergens mee bemoeien, maar wél gezellig Carnaval vieren met andere vrouwen of alleen.
Dat heb ik dan ook graag en veel
gedaan.
Op de Gala-avonden zijn we na
enkele jaren, met enkele dames wel
begonnen op een ludieke manier
die mannenwereld te hekelen, en
met veel succes en veel plezier!
Later nam Zesstuks dat van ons
over.
En dan al die keren met Carnaval
dat er werd doorgezakt na sluitingstijd. De eerste keer voor mij was
dat bij Harrie de Keers tussen de
fietsen in het Haageind.
Thuis heb ik honderden uitsmijters

gebakken en evenzoveel potten koffie gezet. Halve nachten gingen we
door, altijd gezellig. Er kon dan wel
eens gevendelzwaaid worden in de
huiskamer,en in de servieskast
stond niets meer op z’n plaats, maar
nooit écht rotzooi! En ‘s ochtends
weer gewassen en gestreken op tijd
present!
En dan de Rosenmontag: gezellig
achter de muziek aan en van de ene
café naar de volgende.
Carnaval vieren:anoniem meedeinen
en meehossen op de muziek, nergens bijhoren en tóch overal bijhoren! Jong , oud, rijk arm, allemaal
genieten en bewegen op de muziek
en natuurlijk regelmatig smeren
met een pilsje: iedereen proost met
iedereen! Ik mag het nog graag
doen en kan het iedereen aanraden!
Peelstrekels, geniet van Carnaval en
maak écht plezier!
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Boerenbruidspaar
2010
In den beginne…

hierbij aansluiten. Of hij even aan

Eerlijk is eerlijk: dit hadden wij niet

schrik bekomen werden we enthou-

over praten. In de aanloop naar de

Een rustige doordeweekse woens-

kon komen. Bert: “Ik snap er niks van:

aan zien komen! De eerste reactie:

siast en besloten we: we doen het!

onthulling worden er in het geheim

dagavond. De telefoon rinkelt. Bert

alles voor Keulen is geregeld en Theo

Sodeju! En dan heel veel vragen!

neemt op. Theo Linders die het één

komt zo meteen?”. Theo arriveerde

Bert ging veel te laat naar de repeti-

Dan begint die spannende en, vooral,

gaderingen met de commissie, sa-

en ander wilde weten over het uit-

en na wat verwarrende verhalen

tie van Bloast Um Op, en Gonny bleef

gezellige tijd. Samen hebben wij veel

menstellen van de onechte familie,

stapje van Meziekmoakerij Bloast

komt de belangrijke vraag: “Willen

alleen thuis met een raar gevoel:

plezier gehad toen nog niemand

uitnodigingen maken, kleding pas-

Um Op naar Keulen. Opening carna-

jullie het Boerenbruidspaar van 2010

wat moeten we hiermee? Na enkele

wist wat er ging gebeuren, want

sen, foto’s maken, nog meer verga-

val 2010 en de Peelstrekels zouden

worden?” De rest is geschiedenis…

dagen bedenktijd en van de eerste

je kunt er natuurlijk alleen samen

deringen… Allemaal heel gezellig.

allerlei zaken geregeld: diverse ver-

De onthulling /ondertrouw
Zondag 17 januari, de dag van de

geruchten door de zaal wie het zou

strekels werd het tijd dat we eindeli-

maar die waren zoveel kleiner dan

missie gaan bellen met onze (echte)

onthulling en ondertrouw in het

worden. Henk & Marjan waren hint

jk bekend gemaakt zouden worden.

hij, dat daar de eerste grap al ge-

familie, vrienden en kennissen die al-

Cultuurcentrum. Een beetje zenu-

nummer 1, zij waren verkleed als

Iedereen stond in een erehaag met

maakt was.

Mijn moeder Nelleke

lemaal regelrecht koers zetten naar

wachtig toch wel, zat Gonny aan de

een Surinaamse dame en een Paki-

zijn neus naar de voordeur gericht.

stond meteen klaar met mijn lievel-

het ccd om daar met ons het feest

bar amet een air van: ik kom hier to-

staan. (Gonny is vrijwilligster is bij

De muzikanten van Bloast Um Op

ingssnoepjes en mijn vader, Bertus,

te vieren, waarna we huiswaarts

evallig binnen. Wat is hier allemaal

de Wereldwinkel), daarna kwamen

zetten nog eens goed in! Ineens

was er ook bij. We hadden ook een

zijn gegaan, gevolgd door velen en

gaande? Bert zat vrolijk muziek te

Roy en zijn vriendin Renée (hint 2)

stonden wij op het podium terwijl ie-

heuse tante zuster, een peettante,

hebben tot in de late uurtjes lekker

maken met Bloast Um Op dus die

als Lena & Willem in boerenkleding

dereen naar achter in de zaal keek!

een suikertante en een suikeroom

gegeten en vooral gedronken! In de

had wat makkelijker. De presenta-

door de voordeur van het ccd, als

Bertus

Boeren-

met hun twee kinderen en, uiteraard,

dagen daarop hebben wij ongelofelijk

tie was in handen van Nico Kooter

de ‘kinderen. Tegelijkertijd draaiden

bruidspaar

2010.

de twee getuigen Tinus en ons Mie.

veel leuke reacties gehad: kaarten, e-

en die lulde de middag vakkundig

de fotorondes door en kon iedereen

Met de onechte familie was het

De ondertrouw kon beginnen onder

mails, telefoontjes, hartstikke mooi!

aan elkaar. De eerste fotoronde

raden wie het bruidspaar zou wor-

enorm lachen, want Bertus had

het oog van Prins Jos en Prinses Wilma.

werd gestart en er gingen al allerlei

den. Na binnenkomst van de Peel-

als vader Janus en moeder Hanna

Tijdens de ondertrouw is de com-

en

Gonda,

Kronen
Bijgekomen van een week vol ver-

genodigd om mee uit eten te gaan

rassingen is het zaterdagochtend

door een met potlood geschreven

en tijd voor de kroning. Een grote

brief, waarin zaken stonden als:

boog, veel takken en bloemen worden de oprit opgereden en in een

Í  Ù K ÝHL

mum van tijd (en enkele borreltjes)

Í

K

staat er een prachtige boog, mooi

Í

ÜÜ L 

verlicht. Bovenin onze foto. Na het

schouw en in de goei-kamer?

kronen en de nodige drankjes en
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eten dachten wij: vanavond gezellig
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lekker samen op de bank nageni-
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eten, maar niets daarvan! Telefoon.
Of wij om 21:00 uur paraat willen

Een

zijn in vol ornaat (bruiloftkleding)!

Of we om woensdagavond om 18:15

Zo gezegd zo gedaan. Het werd

uur klaar wilden staan. We werden

een hele gezellige avond bij Frie-

opgehaald door suikertante Jet en

dus de Wit met familie, onechte

suikeroom Berend. Waar we heen

familie, vrienden en kennissen.

gingen? Een groot mysterie. Fitiss-

Wat tegelijkertijd speelde, wij had-

ingel uit,richting Haageind, eerste

den ons huis verkocht in de zelfde

rechtsaf,

tijd dat we ja zeiden.Het werd (wat

links. We keken elkaar eens aan en

Roy later dankbaar zou gebrui-

schouderophalend zwegen we. Het

ken) de Grote Alles of Niets Show.

ging verder en na een tijdje draaide

Zeker toen we ons realiseerden

de auto rechts een ventweg op…

dat we zondag na carnaval gingen

café Dennenlucht! Wij naar binnen,

verhuizen. Druk, druk, druk. Maar

Tinus en ons Mie waren al druk met

niet getreurd, er kwam van diverse

het eten bezig. Lekkere stamppot-

kanten hulp. Vrienden en fami-

ten en rijstepap na. Daarna een ko-

lie kwamen spontaan helpen met

pje koffie, relaxte sfeer. Zien we daar

schilderen en allerlei klussen die

ineens Frans Verhees binnenkomen

bij een verhuizing komen kijken.

en dan Noud Martens gevolgd door

Het ontbrak ons aan niets. Er werd

zo’n beetje heel

zelfs gekookt zodat wij meer tijd

Bloast Um Op en daar weer tus-

hadden om leuke dingen te doen!

sen de mensen van de scouting, de

Iedereen nog ontzettend bedankt

Wereldwinkel, vrienden. Verrassing!

hiervoor, die hulp was echt welkom!

Of dat nog niet genoeg was werden

Gonny is samen met haar peet-

we tijdens de avond ook nog verrast

tante Bertha rond de tafel gaan

met een lied waarbij we zelf ook iets

zitten of er wel in de onecht get-

mochten zingen. Weer een gewel-

rouwd kon worden. Ze had haar op

dige avond en een korte nacht!

een heel ouderwetse manier uit32

avond

vol

daarna

verrassingen.

meteen

naar

Muziekmoakerij

Bekendmaking

Boerenbruidspaar
Datum: 23 januari
Aanvang: 14.00 uur
Locatie Cultuurcentrum Martien van Doorne

Commissie Boerenbruiloft
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Boerenbruidsparen

Carnavalszondag

Door de jaren heen

Deze dag staat ons geheugen

werk verzet. En dan staan je op te

gegrift: we begonnen met de car-

wachten met maar liefst drie wa-

navalsmis - die zat ontzettend

gens! De scouting die het zonder

goed in elkaar - en dan de op-

voorzitter moest stellen terwijl

tocht: dat was zo gaaf geregeld. Wij

ze maar liefst 75 jaar bestonden,

wisten werkelijk van niks. En dan

meziekmoakerij Bloast Um Op en,

is daar ineens iedereen waar wij

tot slot, de familie, onechte familie,

het zo gezellig mee hebben gehad.

commissie Boerenbruiloft en vr-

In het geheim zijn ze bij elkaar ge-

ienden. Jongens het was gewéldig.

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 Hockeyclyub
1959
1970

weest en hebben onnoemelijk veel
1971
1972
1973

Carnavalsdinsdag
Het hele spul was om 11.00 uur bij

Grote Alles of Niks Show. De onechte

ons thuis. Iedereen verkleed in kledkled

familie, familie en vrienden hadden

ing uit het jaar 1900 zo ongeveer.

heel onze levensloop zo’n beetje be-

Dat alleen al was een schitterend

zongen, en de muziekband speelde

gezicht. De broers van Gonda had-

ook volop wat de gezelligheid al-

den een lied gemaakt. Nou, dat

leen maar deed toe nemen. Ber-

was wel zo mooi, dat we een traantraan

tus heeft zelfs op zijn knieën Graaf

tje moest wegpinken. Omdat we

Waldesee voor Gonda gespeeld.

gingen verhuizen, kregen we van

Na al die commotie kon er dan

de onechte familie een tweede

getrouwd

gaan

worden

in

1974

1975
1976
1977
1978
1979

de

uitzet (lang leve de Action) cadeau,

onecht en dat gebeurde natu-

echt heel handig en praktisch!

urlijk door niemand minder dan

We hadden een hele goeie muziekmuziek

prins Jos en zijn prinses Wilma.

Dus,

Boerenbruiloft,

deur staat met de vraag: willen jul-

band uit Mierlo, The Black Note, en

Na de ceremonie gingen we naar

onechte familie, familie, vrienden en

lie het volgende Boerenbruidspaar

een handige bakfiets waarmee we

de Toegift om daar een geweld-

kennissen enorm bedankt. Wij had-

worden? Twijfel dan niet en zeg: ja!

met z’n allen naar het ccd trokken,

ige receptie te hebben en aanslui-

den het voor geen geld willen missen.

daar aangekomen hebben Roy en

tend een super mooi feest waar

En aan alle inwoners van het Peel-

Voor alle volgende Boerenbruid
Boerenbruid-

Renée een heel mooi stukje opgeopge

wij met veel plezier op terug

strekelrijk: als er ooit iemand van de

sparen: geniet met volle teugen!

voerd, met de briljante naam De

kijken:

commissie Boerenbruiloft voor de

Bertus en
Gonda

onbeschrijflijk

mooi!

1980
commissie

Organisatie: K.V.O. / Commissie
Boerenbruiloft
1986
1987

voor iedereen, en zeker niet alleen

getoaffeld,en op die manier werd de

genodigd daarbij aanwezig te zijn.

wie ons uit de brand helpt!

voor de agrarische ondernemers in

zaak dan op scherp gezet. Tegen-

De onthulling vindt altijd plaats

Deze beloning stelde de redactie

Deurne. De lange lijst van boeren-

woordig zijn het de beletselen die

op een zondagmiddag in janu-

van De Peelstrekel in het vooruitzvooruitz

bruidsparen, althans die bruid-

weggewerkt moeten worden voor-

ari, en de datum is mede afhan-

icht voor die personen die informa
informa-

sparen, die bekend zijn, laat een

dat er in de onecht kan worden

kelijk van carnaval in dat jaar.

tie hadden over de echte oorsprong

mengeling zien van echtparen van

getreden. Boerenbruiloft is een tra-

In de lokale pers wordt dit tijdig

van het fenomeen Boerenbruiloft in

allerhande pluimage. Zij trokken

ditie, die zich door de tijd heen, aan

aangekondigd. De trouwerij, met

Deurne. Ook de organisatie van de

door de tijd heen de stoute klom-

diezelfde tijd heeft aangepast, en

aansluitende receptie en bruiloft,

Boerenbruiloft gaat er maar steeds

pen aan, en gingen als boerenbruboerenbru

daarmee springlevend is gebleven.

speelt zich nog steeds af in het

vanuit, dat het begin van de bruiloft

idspaar door het leven. Dat maakt

Ook de ondertrouw, het aantek-

centrum van Deurne. Het Cultu-

lag in 1959, het jaar dat Anneke

de boerenbruiloft ook zo mooi.

enen, zeg maar, het uitkomen van

urcentrum Martien Van Doorne

Brüggenwirth het bruidje was, en

Iedereen kan in principe boeren-

het bruidspaar, heeft door de tijd

wel te verstaan. De dinsdagmid-

Dhr. H. Vrunt de netjes opgepoetste

bruid, of bruidegom worden, als

heen vele vormen gekend. Tegen-

dag van carnaval staat daarvoor

boerenmoes

zondagse klompen kon aantrekken

Deurne Centrum of Walsberg, maar

woordig is De Toegift de locatie, die

in veel agenda’s en kalenders. Je

als bruidegom. De organisatie was

de woonplek is. Soms doet zich

door de huidige Commissie Boeren-

moet erbij zijn geweest, om het

toen in handen van Den Instuif, Den

wel eens een keuze voor die op het

bruiloft is uitgekozen. Een sfeervol

echte boerenbruiloftgevoel te heb-

Deel, KPJ en de Mixed Hockeyclub.

randje van een ander carnavalsrijk

gebeuren, dat meteen het ijs breekt

ben. Ook dan speelt boerenmoes

Geen commissie toen, m

geschen-

aantal verenigingen die de

de onecht

bruiloft op poten zetten.

ruidspaar.

jaren misschien wel ee

informatie

idee, de basis breder te ma

de echte

daarmee nog meer mense

boeren-

trekken bij het feest. W

in Peel-

feest is het door de jaren h
bleven. Ook toen, na een ja
boerenbruiloft, de KVO en
voor de boerenbruiloft op
commissie, in 1986, het
overnamen,

bleef

overe

dat het een feest moest zi

1984
1985

voor

stronk

1982
1983

Een stronk boerenmoes
Een

1981

H. Vrunt en Anneke
Brüggenwirth
Harrie Geven en Maria
Prinssen
Geen boerenbruiloft
Geen boerenbruiloft
Peter Gevaert en Enny
Koops
Frank Donkers en Pitty
van
Nunen
Mieke Wijnhoven en Jan
v.d. Heijden
Gerrie Guffens en Beppie
Adriaans
Ad van Kessel en Marriet
Heesmans
Appie Louwers en Han
nie Hansen
Hans van Nunen en
Marianne
Joost Martens en Marion
van de Heuvel
Jacky Bellemakers e
Anja Hendriks
Anthony Knapen en P
tra Bloemen
Carl Berkers en Marjon
van Helmond
Anja Koppens en Pieter
Verbeek
Geen boerenbruiloft

hebdan

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Commissie Boerenbruiloft
1997
1998
1999
2000
2001
2002

niet

wel tien
boeren-

2003
2004

schikbaar!

issie

nbruiloft

Dorus en Mina (Theo en
Mien v.d. Boomen)
Nilles en Netje (Cor en An
toinet v.d Beek)
Drieka en Teun (Teun en
Hennie v.d. Weijer)
Hannes en Rika (Jan en
Riek Knoops)
Rinus en Grada (Rien en
Ger van Mierlo)
Sjef en Leenke (Sjef en
Leny Kuijpers)
Dorus en Tonna (Theo en
Tonny Aldenzee)
Drieka en Cis (Frans en
Riek Thielen)
Anna en Peier (Piet en
Anneke Bankers)
Kneeltje en Thijs (Thijs en
Corrie van Leeuwen)
Ties en Sien (Ties en Sien
Verbaarschot)

2005
2006
2007
2008
2009

2010

Klaas en Anna (Nico en
Ans Schrama)
Frans en Mie (Frans en
Marij Bierings)
Walter en Lies (Walter en
Lies Donkers)
Kobus en Dientje (Jac en
Diny Megens)
Dricus en Marie (Henk en
Mieke Aarts)
Gerrit en Jantje (Ger en
Janny Achterberg)
Nardje en Miep (Ron en
Heidi Ossendrijver)
Peer en Anneke (Peter en
Anny Matheij)
Tinus en Jans (Martien en
Marianne de Wit)
Toon en Altje (Toon en
Alda Berkers
Dorus en Janneke
(Theo en Marion Linders)
Nölleke en Mie
(Jos en Wilma van Nunen)
Driek en Jans
(Henk Kerkers en Mar
anne van den Berkmortel)
Bertus en Gonda
(Berrtt en Gonny van den
Broek)

33

DE PEELSTREKEL 2011, een uitgave van cs De Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL - Carnavalstijd, Kwali-tijd!

Hebben we, kunnen we, doen we!
WIVO B.V.
Dubloen 13
5751 PX Deurne

Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:

0493-314 656
0493-399 462
info@sproeien.nl
www.sproeien.nl

Bij Swinkels vindt u
de zekerheden die u zoekt!

RIJT OOST 1785

Piet Mondriaanstraat 16
5753 DJ Deurne

Kerkstraat 32b
5751 BH DEURNE
0493-311677

Telefoon (0493) 314253
Telefax (0493) 313524

• Winkelinterieuren
• Projektmeubelen
• Exclusieve timmerwerken

Ben jij creatief, ondernemend of handig en heb je wat tijd over?
Informeer dan eens vrijblijvend naar een plek binnen De Peelstrekels.

secretariaat@Peelstrekels.nl
Swinkels Assurantiën

Swinkels Makelaardij

Swinkels SNS Regiobank

• tussenpersoon voor binnen- en

• bemiddeling bij aan- en verkoop

Welke spaarvorm u ook kiest, u krijgt

buitenlandse verzekeringsmaat-

• bemiddeling bij huur en verhuur

altijd de beste condities en de hoogste

schappijen

• beheer

rente bij de Regiobank. Slapend rijk

• taxaties onroerende zaken

worden is geen kunst, met zo’n keur

keringspakketten voor particulieren

• onteigeningszaken

aan varianten van de Regiobank.

en bedrijven

• beleggingen

• doorlichting van bestaande verze-

• bemiddeling bij hypotheken

• projectontwikkeling

• bemiddeling bij persoonlijke leningen
en continukredieten
• bemiddeling bij praktijkfinancieringen
• als NVA-lid onafhankelijk advies

Postbus 87

5750 AB Kerkstraat 17 Deurne Telefoon 0493 312468 Fax 0493 310145

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

VOOR VERKOOP, SERVICE & REPARATIE
VAN HUISHOUDELIJK EN INBOUW APPARATUUR
MOLENSTRAAT 2 DEURNE 0493-312393
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Wethouder van
carnavalszaken

Sleutel
afhalen

Zoals bekend wordt ieder jaar in
de besloten kring van stekendragers en aanhang een klein eerbetoon gegeven aan iemand die op
de achtergrond veel werk verzet in
de vorm van een benoeming tot de
wethouder van carnavals-zaken.

In de gemeente Deurne bestaat
maar één externe echte gezacarnavalsactiviteit
men-lijke
waaraan alle carnavalsverenigingen en stichtingen van de
gemeente Deurne deelnemen:
het traditio-nele sleutel afhalen
op carnavals-zaterdagmiddag.
Vanwege het feit dat enkele verenigingen nog een druk eigen programma hebben op carnavalszaterdag en het gegeven dat de
kou/sneeuw e.d. een factor is
waarmee rekening moet worden
gehouden, is het de kunst om daarin tot een voor ieder acceptabele
programmering te komen.
In de afgelopen jaren is gekozen
voor een uur buiten toejuichen van
ieders prins en prinses, alsmede
jeugdprins(es) en eventuele jeugdvorst, waarna in ruim een uur binnen, ieders Vetlirre Medallie kan
worden bejubeld.
In 2010 hadden we te maken met
een echte winter, maar desondanks
was de Markt goed gevuld en vond
het kruidenbittertje gretig aftrek.
Het blijft mooi om een stuk eensgezindheid te zien, onderling en op
de Markt.
In het geplande vlotte tempo
kwam ieder met respect aan bod
zodat we tijdig naar het CCD konden. Ook hier weer volle bak.
Iedere vorst en vereniging laat zich
nog een keer horen en zien.
Om logistiek technische redenen
komt echter het binnenprogramma,
en met name de muziek van de
kapellen, niet geheel uit de verf.
Dit is dan ook de reden om in 2011
een andere opzet te gaan kiezen
waarbij EN de Vetlirre Medallies
hun verdiende credits kunnen krijgen EN de kapellen hun kunsten
meer/langer kunnen laten horen !
We hopen dan ook weer dat komend carnavalsjaar ieder aansluit
in het CCD en de nieuwe opzet
ervaart: het is fantastisch voor de
prinsen en prinsessen, maar ook
voor de Vetlirre Medallies, om ook
binnen aanwezig te zijn en voor
een leuke ambiance te zorgen.
Tot dan!

BENT U HET?
Muziekmoakerij Bloast um op, is op
zoek naar de Carnavalsvier-der of ster 2011. Deze persoon moet aan
het volgend profiel beant-woorden:

Mart van Kessel
werd gekozen tot Deurnese Carnavalsvierder 2010. Hij mag deze
titel het hele jaar dragen. Mart is
opgenomen in Meziekmoakerij
Bloast um Op. Met de bekkens in
zijn handen heeft hij een specta-

cu-laire bijdrage geleverd aan
deze, voor hem en voor ons,
onvergete-lijke dag.
Voor degene die nu teleurgesteld
is, hebben we goed nieuws. Voor
2011 zoeken we weer een kandidaat!

Zij of hij mag niet op de voorgrond
staan,
Zij of hij mag niet volhangen met
onderscheidingen,
Zij of hij is ieder jaar te zien tijdens carnaval,
Zij of hij moet goed kunnen buurten,
Zij of hij houdt van een lekker pilsje,
Zij of hij kan carnaval niet missen.
Hieronder de voorganger van u,
De eerste keer dat Bloast Um Op op
zoek ging naar de carnavals-vierder of –ster was in 2010. Hieronder
een korte impressie.
Nieuws…
De Carnavalsvierder 2010
Muziekmoakerij Bloast um op in
Deurne was op zoek naar de Deurnese Carnavalsvierder 2010. Carnavalszaterdag trok een bont gezelschap van:
Bloast um Op
,buurtgenoten,
vrienden en
beken-den naar de Helmondseweg
109, om daar de Carnavalsvierder
2010 te huldigen:

CARNAVAL IN…
Carnaval valt altijd 7 weken voor Pasen = 7 x 6
werkdagen minus de carnavalsmaandag en
carnavalsdinsdag.
Dus dat zijn dan 40 vastendagen. Pasen is de
eerste zondag na de eerste volle maan die na 21
maart valt. Dat ziet er voor de volgende jaren
zo uit:
2012 18 februari
2013 9 februari (Peelstrekels 55 jaar)
2014 1 maart
2015 14 februari
2016 6 februari
Overige belangrijke data en/of jaartallen
2014 PR|CIE 22 jaar
2015 Zultkoppen 33 jaar
2016 Hosbengels 50 jaar
2016 Prinsengarde 44 jaar

SENIORENMIDDAG 2010
Door G. Strikkel
Op zaterdagmiddag, 16 januari 2010, om 13.30 uur trokken De Peelstrekels onder aanvoering van Prins Jos I en
Prinses Wilma het Cultuur
Centrum Deurne Martien van
Doorne binnen voor de jaarlijkse Seniorenmiddag. De
Com-missie Amusement had
weer voor een leuk programma
gezorgd. Na het welkomstwoord door Vorst Wilco van
Moorsel,
traden
de
Dansmarietjes van Stichting
De Peelstrekels op. De voorzitter, Erwin Boerenkamps, was
weer samen met John van
Heugten van de partij om de
zaal op te warmen en zongen het Peelstrekellied.
Dès mar Kwats stak op een carna-valeske manier de draak met enkele Deurnese actualiteiten. Na het optreden van de winnaar van het
Peelstrekelala, Hollandse Nieuwe sloot X-pres met een candlelight
optreden het eerste gedeelte af. Shantykoor “De Klotvaarders” onder
leiding van Luuk Jonkers beet na de pauze het spits af, ge-volgd
door Dansgroep Dance Squad. Verfrissend was het optre-den van
Marijn van de Mortel en Nico Schrama als Jan Lieg en Ties Vurniks.
De Prinsengarde sloot de middag met een optreden als beel-den in
Madame toe Zoo op een carnavaleske manier af.
Aan het einde van de middag wer-den Gerard en Miny Geurts door de
voorzitter van de Amusements-commissie, Frank Trienekens, in het
zonnetje gezet. Gerard omdat het de 11e keer was dat hij op deze
wijze de Seniorenmiddag presen-teerde en Miny als steun en toeverlaat.
Het muzikale gedeelte was bij het Vrije Tijdsorkest Deurne (VTO)
o.l.v. Theo Lokin in goede han-den. Rond half vijf kon een ge-slaagde Seniorenmiddag 2010 worden afgesloten. Een punt van aandacht
verdient de drankvoor-ziening onder de pauze. Het is jammer dat
deze wat te wensen overliet.

Gebruikelijk is het om dit eerbetoon op carnavalsmaandag te laten
plaatsvinden tijdens het diner.
Doordat Carola die bewuste avond
mocht werken was deze setting al
bewust uitgesteld tot carna-valsdinsdag (en geruild met de uitreiking van de Schnappi).
Aangezien een voorzitter vaak al
op de voorgrond staat, was het
echt een verrassing voor mij dat
deze titel aan mij was besteed op
die dinsdagavond. Ik vind het ook
fijn te merken dat diegenen die mij
wel de hand hebben geschud en mij
hebben gefeliciteerd dit oprecht
deden. In alle commotie van die
laatste hectische carnavalsdagen
was het een echte opsteker.
Ik heb, samen met Carola, een
warm hart voor het carnavalsgebeuren en in die zin wil ik mij op
alle fronten inzetten voor de club
om het feest te laten slagen. Daar
waar nodig probeer ik er gewoon te
zijn, daar waar niet (meer) no-dig,
laat ik anderen hun gang gaan.
Niets meer en niets minder. Ik denk
dat dat ook de kracht is/moet zijn
van ons clubke: het groepsge-voel
uitdragen en zorgen dat het loopt;
samen tot een leuk carna-valsfeest
komen. Ook daar gaan we komend
jaar weer met z’n allen ons best
voor doen !
Ik zal kijken naar weer een opvolger, maar dat zal met deze groep
makkelijk lukken !
Nogmaals bedankt eenieder !
Erwin

Wethouder van
carnavalszaken
PEELSTREKELRIJK – Wat ooit als
een grap begonnen is, lijkt meer
en meer een serieuze zaak te
worden: het wethouderschap van
carna-valszaken. De laatste
jaren blijkt het wethouderschap
een ‘beloning’ voor een constructieve houding in Peel-strekelverband, een entame-rende,
enthousiasmerende en smerende rol, dus, zeg maar. In 2010
viel Erwin Boerenkamps deze
eer te beurt, maar wie gingen
hem voor?
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Jan Hoeben
Sjef Geerts
Ties Verbaarschot
Wilfried Geurts
Sien Verbaarschot.
Ad van de Mortel
Paul van Beek
Mies Martens
Petro Leijsten
Coen van den Berkmortel
Patrick Proenings †
Twan Kroezen
Jeroen Ennenga
Hans van Bommel
Piet Adriaans
Anja Welten
Christ Manders
Marius van Deursen
Twan van Doorne
Ellen Trienekens
Ruud Wouters
Maike van Moorsel
Erwin Boerenkamps
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Carnaval...
...da ZIEN wáj wel zitten!

17631

w w w. l
flynth.n

Mi ’n gerúst hart de zaak drie doag loate ligge?
De gi hendig as ge oew boekhauwing én meier
loat doew bij Flynth!

De Poort 6 5751 CN Deurne Telefoon 0493 318 318

A. Reddingiusstraat 4
Deurne

Fabriekstraat 25

T 0493 - 31 17 27
W www.target-visueel.nl

5753 AH Deurne
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CARNAVALS programma

2011

VOORPRET
VO
ORPRET
ZA

115
5 Ja
Januari
nuari

21:00

Rondom de Prins

plein Vijf

Zo . 23 Ja
Januari
nuari

14:30

Ondertrouw boer
boerenbruidspaar
enbruidspaar

CCD De Toegift
Toegift

ZA . 2
299 Ja
Januari
nuari

20:00

Peelstrekelala
Peelstr
ekelala

CCD

Zo . 6 Feb
Februari
ruari

13:00-16:30

Receptie Prins

CCD

V
R . 1111 Feb
ruari
VR
Februari

19:30

Klotgemul

CCD

ZA .

112
2 Feb
ruari
Februari

19:30

Klotgemul

CCD

ZA.

1199 FEb
ruari
FEbruari

13:30-16:30

Seniorenmiddag
Senior
enmiddag

CCD

Zo.

2
0 FEb
ruari
20
FEbruari

13:30

Dancing with the stars

ZA .

2
ruari
266 FEb
FEbruari

19:30

Gala-avond
Gala-a
vond

M
a . 28 FEb
ruari
Ma
FEbruari

19:30

Carnavalsavond
Car
navalsavond

V
r. 4 M
aart
Vr
Maart

10:00

Scholenbezoek
Sc
holenbezoek

V
VR
R . 4M
MAART
AART

20:30

Kommer en Kwijl

Deurne
Deurne Cetrum

Za . 5 M
MAART
AART

14:00-18:00

Sleutelafhalen

Markt

ZO . 6 M
MAART
AART

09:30

Carnavalsmis
Car
navalsmis

St. Willibrordus
Willibrordus kkerk
erk

13:30

Optocht
Optoc
ht

16:30

Prijsuitreiking
kinderoptocht
Prijsuitr
eiking kinderoptoc
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VERHOOGDE PAKKANS

Nieuw in de Raad van Elf:
Jozef Madou
Hallo beste mensen,

Raad & Bestuur De Peelstrekels
Van links naar rechts: Erwin Beoerenkamps, voorzitter; Marc Manders, voorzitter; Wilco van Moorsel,
vorst; Lex Döpping, adjudant; Martien Thijssen, secretaris; Piet Adriaans; Ruud Wouters, Nol van
Heugten, Peter Kempen; Frans Strijbosch; Klaas Vogel; Twan Kroezen; Theo Linders; Fabian Tinga;
Frans van den Broek; Bart van de Burgt; Jozef Madou; Petro Leijsten.
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Mag ik me even voorstellen? Ik
ben Jozef Madou en ben geboren
in Deurne, maar heb altijd in
Liessel gewoond. Ik ben de zoon
van Louis en Ans Madou en ik
heb nog twee oudere broers.
Werken doe ik bij Ballast Nedam
als betontim-merman. We maken
bruggen,
viaducten
en
Fietstunnels en dit noemen ze
dan kunstwerken. Ik kom dit jaar
de Peelstrekels verge-zellen als
raadslid, maar de afgelopen twee
jaar heb ik al meegehol-pen bij
het maken van de prinsenwagen.
Ik hoop dat we er dit jaar ‘n
schoon fisje van maken!
Groetjes van Jozef
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DANSMARIETJES

Hoi ik heet Elise Tinga
Ik ben 9 jaar, ik heb 2 broers die heten
Bryan en Aron. En ik heb een lieve
moeder die heet Karin en een lieve
vader die heet Fabian. En mijn oudste
broer Bryan is jeugd-prins geweest, dat
was super leuk. Mijn hobby is dansen ik
doe hip hop. Daar doe ik wedstrijden mee. Ik
zit op de Gerardusschool in de Walsberg. Mijn vader die zit
in de raad van elf. Ik vind carnaval kei leuk en ben heel blij
dat ik bij de dansmarietjes zit.
Elise Tinga.
Hoi, mijn naam is Anouk Beije
en ik ben 8 jaar. Ik zit in groep vijf van
de Piramide en hou erg van knutselen.
Dit is mijn eerste jaar bij de dansmarietjes en ik vind het heel leuk.
Vroeger was papa ook bij de
Peelstrekels. Nou zit hij bij Roospul en
doet altijd met de op-tocht mee.
Fijne carnaval!
Groetjes, Anouk
Hallo ik ben Alisson de Wit
Mijn hobby’s zijn buiten spelen en volleybal. Ik zit op de Gerardus-school in
groep 6. Dit wordt mijn tweede jaar
bij de dansmarietjes en het is superleuk.
Hoi ik heet Linde Koolen.
Ik ben 10 jaar en zit in groep 7 van
bs d’n Heiakker. Mijn allerbeste
vriendinnen zijn:
Anke, Noortje, Lotte, Melanie en Fleur.
Mijn hobby’s zijn dansen! Hockey! Ik

vind het leuk want het is gezellig.
Doei, groetjes van Linde
Hallo mijn naam is Elise Wil-lems.
Ik zit voor het 2e jaar bij de dansmarietjes. Ik vind het super-leuk en heel erg
gezellig bij de dansmarietjes. Mijn
hobby`s zijn paardrijden zwemmen en
HipHop en HipHopwedstrijden dansen.
Ik wens iedereen een hele fijne Car-naval
toe.
Groetjes van Elise Willems
Ik ben Chantal.
Ik zit op de Hei-akker school in Deurne
in groep 7. Mijn hobby's zijn
golfen,dansen. Ik ben 11 jaar. ik vind
het heel erg leuk. Ik heb super veel
leuke din-gen gedaan in 2 jaar. Dit is
mijn derde jaar en tevens ook mijn
laatste jaar. Ik vind wel jammer dat ik
wegga van de dansmarietjes. Ik heb het
helaas veel te druk met Chinese school en andere hobby's.
Mijn ouders hebben de beste friet-zaak dus komt u maar
gerust een keertje eten.
Gezellige carnavalsgroetjes van chantal
Hallo allemaal, Ik ben Dionne Tilborghs.
Ik ben 10 jaar en zit in groep 7 van
basisschool d'n Heiak-ker. Mijn hobby's
zijn: voetballen, gitaarspelen en
natuurlijk dansen. Dit wordt mijn laatste jaar bij de dansmarietjes en ik hoop
dat we net zoveel plezier hebben als de
voorgaande jaren.
Een fijne carnaval allemaal!!!!
Groetjes van Dionne

De nieuwe dansmarietjes: Elise Tinga, Kaylee van Vonderen en Anouk Beije

Hallo, ik ben Kaylee van Vonde-ren.
Ik ben 9 jaar en zit in groep 6 van
de Gerardus school in de Walsberg.
Mijn hobby's zijn dan-sen, paardrijden en zingen. Ik vind het heel erg
leuk bij de dansmarie-tjes en ik
hoop er met jullie een gezellige carnaval van te maken.
groetjes, Kaylee.
Hee carnavalsvierders! Ik ben Manon Aarts.
Ik zit in groep 8 van basisschool D'n
Heiakker. Dit is mijn 3e en ook laatste
jaar bij de dansmarietjes. De afgelopen jaren waren echt SUPER! Ik
hoop dat het dit jaar ook een super
carnavals jaar wordt. Ik wens jullie
allemaal een hele fijne carnaval en
misschien kom ik jullie nog wel eens
tegen. Tot dan!
Groetjes Manon
Hee, ik ben Fieke.
Dit is mijn 3e jaar bij de dansmarietjes.
Niet de oudste maar wel de grootste
van het stel. Anne-Mijke (trainster)
danst nu met haar dochtertje Isabelle en wij met haar mama Anny.
Onze dans?? Verrassend anders!
Kom maar eens kijken. Dit jaar
wordt weer! knallen met de carnaval, groetjes Fieke.

Voor Dionne, Chantal en Manon is dit hun laatste carnavalsjaar bij de dansmarietjes
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ZULTKOPPENLIJN
DE ZULTKOPPEN REIKEN 18de BIELS UIT
Zaterdag, 5 maart 2011 reiken
De Zultkoppen voor de 18e keer
hun onderscheiding D’n Biels
uit. D’n Biels geeft de binding
aan tussen De Zultkoppen, Hotel
Stationszicht en het spoor. Symbolisch kan worden gedacht aan
het ondersteunen, het dragen
van lasten, het onderdeel zijn
van een netwerk of het gaan in
verschillende richtingen. Belangrijk voor verdere ontplooiing en
niet te vergeten het maatschappelijk economisch functioneren.
Ook is er ruimte voor een
“dwarsligger”.
Naast deze symbolische betekenis
zijn andere vastgestelde voorwaarden voor De Zultkoppen van belang bij de keuze aan wie deze
onderscheiding wordt toegekend.
Ook moet de nieuwe Biels wonen
binnen de grenzen van de gemeente Deurne. De uitreiking vindt traplaats
op
ditiegetrouw
Carnavalszaterdag tussen 21.15
en 21.45 uur in de Residentie van
De Zultkoppen, Café Stationszicht.
Cor van Bussel, D’n Biels 2010,
reikt de 18e Biels uit.
Op Carnavalsdinsdag wordt vanaf
12.00 uur de traditionele krentenmik, roggebrood met zult en hanenbillen geserveerd. De krentenmik wordt aangesneden door
D’n Biels 2011 en Prins Perry I van
het Peelstrekelrijk.
Traditioneel wordt de muziek bij
beide evenementen verzorgd door
het VTO-Deurne en Meziekmoakerij Bloast Um Op. U wordt uitgenodigd beide activiteiten mee te
maken. Zorg dat u er op zaterdag
rond 21.00 uur en op Carna-valsdinsdag 11.30 uur bent en alles
komt goed.
Wij hopen u te zien.
De Zultkoppen

Door: G. Strikkel
Traditioneel werd op carnavalszaterdag door De Zultkoppen de
nieuwe D’n Biels 2010 uitgereikt
door Christ Manders (D’n Biels
2009). In een volle residentie,
café Stationszicht, werd D’n Biels
2010 uitgereikt aan Cor van
Bussel. Cor is niet alleen bij het
carnaval in het algemeen in
Deurne, maar zeker bij De
Pottenbakkers in Zeilberg geen
onbekende.
Cor schrijft teksten en muziek voor
muziekgezelschappen en solisten.
Hij was mede-oprichter van de
Volksmuziekgroep Moek en van
Dweilorkest Hendig Zat. In 1984
was hij Prins van De Pottenbakkers
en daarna lid van de Prinsengarde.
Al ruim 25 jaar is hij bestuurslid
van Harmonie Excelsior. Mede door
hem was het mogelijk om de
Zeilbergse molen Marie Antoinette
als clublokaal van de harmonie aan
te kopen. Daarnaast houdt hij zich
bezig met het verwerven van subsidies voor de restauratie van de
molen. Zijn motto daarbij is: Ik
krijg hem aan het draaien, is het

Door Cor van Bussel D’n Biels 2010
Een biels is een dikke balk,
welke dwars onder de spoorlijn
ligt om de spoorlijn te stabiliseren: van-daar de naam Biels.
Den Biels is iemand die probeert
alles in een rechte lijn te krijgen en
veel werk doet voor de gemeenschap, voor verenigingen en andere instanties. Daarom dat ik D’n
Biels 2010 uitgereikt kreeg van De
Zultkoppen in café Stationszicht bij
het station. Geheel onverwacht,
maar wel gaaf.

Via mijn vrouw Dien en bestuur van
De Zultkoppen werd ik met een
smoes naar Stationszicht ge-lokt
om bij de uitreiking van D’n Biels
2010 aanwezig te zijn. Zo gezegd,
zo gedaan. Christje Man-ders, D’n
Biels van het jaar daar-voor, deed
de presentatie van de bekendmaking van D’n Biels 2010.

GELUK IS EEN
CHRONISCH GEBREK
AAN PECH

niet links- dan rechtsom.
De langste traditie van De
Zultkoppen, het halen en eten van
de Krentenmik op carnavalsdinsdag,
bracht weer velen naar de
Residentie. De ceremonie in
Gebackerij Jacobs met het voorlezen van het gedicht door Mien
Toonders-van Goch en muziek van
Bloast um op was als vanouds.
Daarna werd de krentenmik rond
12.00 uur door enkele dames van
De Zultkoppen de Residentie binnengedragen.
Ook hier werd het gebruikelijke
gedicht, door Mien voorgedragen.
Daarna werd de mik aangesneden
door D’n Biels 2010, Cor van Bussel,
en Prins Jos I van De Peelstrekels.
Vanzelfsprekend ontbraken de zult
van slagerij van Goch, het roggebrood en de hanenbillen niet. De
aanwezigheid van veel Bielzen, De
Peelstrekels en genodigden verhoogden de sfeer.
Beide activiteiten werden muzikaal
ondersteund door het Vrije Tijds
Orkest
(Deurne)
VTO
en
Meziekmoakerij Bloast Um Op. Al
met al twee gezellige en druk
bezochte carnavalsactiviteiten bij
Gon en Jozef aan het station.

WAT IS EEN BIELS?

De Zultkoppen die ontstaan zijn
door een stel enthousiaste mensen
om de carnaval als een echte vastenavond te laten zijn, dus Zult.
Daarom maken ze nu onderdeel uit
van de carnaval in het Peelstrekelrijk.

SPREUK
VAN DE
WEUK

Carnaval 2010 bij
De Zultkoppen aan het spoor

Ik was in de veronderstelling dat
het iemand anders bekends zou
zijn. Na een heel mooi verhaal van
de presentator werd ik toen geheel
onverwacht D’n Biels 2010. Een
complete verrassing: dit had ik
totaal niet verwacht. Ik dacht dat
dit alleen maar was voor iemand
uit Deurne dorp, maar dat is niet
zo. Het kan iemand zijn uit de
gemeente Deurne en die daar zijn
sporen verdiend heeft in de gemeenschap.
Wat een feest, dit had ik totaal niet

verwacht. Een volle zaal met gezellige mensen en twee blaaskapellen: Het VTO en Blaost um op en
mooie muziek wat wil je nog meer.
Ook was het heel fijn dat ik af en
toe mee mocht blazen. Dit was
weer echt carnaval.
Op dinsdag met carnaval gingen we
traditioneel de krentenmik ophalen
bij Nico Jacobs. Met de vrachtwagen, De Zultkoppen en blaaskapel
kwamen we daar aan. Een mooie
presentatie, wat muziek en hossen
rond de krentenmik en daarna de
vrachtwagen op terug naar Jozef
Hendriks. Hier werd de mik aangesneden door Prins Jos I en D’n Biels
2010. Dan lekker eten krentenmik,
hanenbillen en zult: wat een feest.
Zoiets is zo mooi als je niet weet
wat er gebeuren gaat.
Ik ben al zoveel in het zonnetje
gezet, dit verwacht je niet. Ik
dacht dat ik alles wat je kunt verdienen al gekregen had. Zoals Prins
van
de
Pottenbakkers,
Pottenbakker van het jaar, geridderd in de orde van Oranje Nassau,
Ere Lid van Harmonie Excelsior en
dan nu nog D’n Biels 2010. Waar
heb ik zo-veel aan verdiend?
In ieder geval D’n Biels 2010 was
een belevenis om nooit te vergeten.
Daarom wil ik De Zultkoppen heel
veel bedanken voor de uitver-kiezing en het mooie feest wat ik heb
mogen meemaken. Ook mijn vrouw
, kinderen en kleinkinderen wil ik
hier voor bedanken en de Prins en
Prinses van de Peelstre-kels en de
andere Peelstrekels die er bij waren
tijdens deze happe-ning.
Nogmaals iedereen bedankt en nu
zijn we weer nieuwsgierig naar D’n
Biels 2011!

ERE-LIJST D’N BIELS
1994:
Cor van Laarhoven, St.
Jozefparochie († 2007)
1995:
Martien van den Broek, DeurneCentrum
1996:
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 Irsel,
Deurne-Centrum

2003:
Geurt van Esseveldt, Helenaveen
2004:
Gerard Daandels, DeurneCentrum
2005:
Teun Mutsaers, Deurne-Centrum
2006:
Adrie van Hal, Deurne-Centrum
2007:
Cor Bruggenwirth, Deurne-centrum
2008:
Tonny Wijnands, St.
Jozefparochie
2009:
Christ Manders, Deurne-Centrum
2010:
Cor van Bussel, Zeilberg
2011:
???

GERARD GEURTS ERE-STREKEL
DEURNE – Gerard Geurts, voormalig secretaris en vorst van de
Peelstrekels, is zondagmiddag 24 januari tijdens de receptie van Peelstrekelprins Jos I van de Peelstrekels in cultuurcen-trum Martien van
Doorne, vereerd met de titel Ere-Strekel. Deze titel is voorbe-houden
aan een select ge-zelschap - Geurts is de der-tiende in de geschiedenis van de Peelstrekels – en wordt toegekend vanwege bijzondere verdiensten voor De Peelstrekels. Gerard Geurts is als secretaris van De
Zultkoppen, organisator van de Seniorenmiddag van De Peelstrekels en
mede-werker van Carnavalskrant De Peelstrekel nog steeds actief voor
De Peelstrekels. Gerard Geurts is al ruim dertig jaar betrokken bij het
carnaval in Deurne cen-trum.
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EXTR A EDITI1E
Januari 201

D

D’n Opsteker
Snelste insect ter wereld
DEURNE – Nee, niet in de
broeierige binnenlanden van
Borneo, maar in ons eigen
Deurne blijkt ie zich op te
houden: het snelste insect ter
wereld, ever: de Insecta Antrum.
Ento
omologen vanuit de hele
wereld zijn in Deurne
neergestreken en hebben hun
pubtentjes opgeslagen in de
hoop een glimp van het insect
op te vangen. Maar de Deurnese
insectendeskundige, Christien
van den Broek - Hoester,

verwacht niet dat het lukt het
beestje te spotten. “Te snel,”
steelt zij, “Het enige wat je van het
beestje vindt zijn diens
remsporen. En aan de lengte van
die slipstream kun je afleiden
wat voor snelheid het weet te
ontwikkelen.” Hoe hard dan?
“De Insecta Antrum, op zijn
Nederlands: de Holto
or, gaat met
gemak door de geluidsbarrière
heen, maar omdat het beestje
zo klein is hoor je het plofje
niet eens!”
Aldus Van den Broek – Hoester.

WK Blubbertonraces in DEURNE
DEURNE - K
Komend
omend jjaar vindt
voor de eerste k
keer
eer het
h WK
Blubbertonracen plaats op het
stratencircuit van Deurne.
De organisatie is in handen
van de PR|CIE die met Top Gier
de gemeente nog nadrukk
keliijk
ker
op de kaart wil zetten.
Spectaculair is de chicane waar
de blubbertonnen op full speed
doorheen moeten gieren.

NIEUW

Odeurrne
Eau de TToilet
oilet
De PR|CIE
brengt
een dezer
dagen
haar eigen
parfum op
de markt.
ODeurne
heet het
en ruikt
naar het
Deurnese platteland.V
d.V
Vanaf
medio maart te koop
op biijj de
betere drogisteriij en parfumerie.
Ook ideaal om cadeau te geven
aan Deurnenaren overzee.
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Winnaar
nnaar GRA
ATIS
TIS
Strontvlucht over
Geurne bekend

De eigenaar van lotnummer:
16-21-20-12-21
1-03-08-20
03 08-20 heefftt
de GR ATIS
T Strontvlucht o
ovver
Geurne gewonnen.
De gelukkige mag op een
nader te bepalen dag in een
helik
kopter over de pittoresk
ke
buitengebieden vliegen en . . .
Het raampje mag open!

(Gadvver!Torial)

Weg met die
Stank!

Speciaal voor hen die hinder
menen te moeten ondervinden
van de boerenbedrijvigheid
in en om Deurne:

de stankcirkelzaag!
Werkt vele malen beter dan
de Geurvreter© en de
Pleuropmeur™ en is
dermatologisch getest.

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

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)
Twan
wan Kroezen
2007 T
Welten
elten
2008 Ad W
2009 Mien van Goch
2010 Marius van Deursen

Ereleden PR|CIE
Bij het feest ter gelegenheid
van zijn afscheid van de PR|CIE
op zaterdag 2 januari 2010 is
Cor Brüggenwirth benoemd
to
ot erelid van de PR|CIE. Hij
werd door het enige erelid van
de PR|CIE tot dusver Harrie
Nuijten (voormalig secretaris
van de gemeentee Deurne en nu
burgemeester van de gemeente
Alphen-Chaam) in deze functie
geïnstalleerd. Zijn eerste daad als
erelid was het voordragen van
Geerd Jansen, founding father
van de PR|CIE, als derde erelid
van de PR|CIE. Deze voordracht
werd unaniem gesteund, zodat
de PR|CIE, du moment, beschikt
over drie ereleden. Waarvan acte.

Opstök
ker
Stank
voor
Dank!
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Sponsoren
Club Van 100
Flynth adviseurs en accountants
GP Batteries
Ringeling Juwelier BV
BouwCenter Van Hoppe
Juwelier van Hooff
Taboo BV
Steijn Voeders
Carmovement
JVB Meatinsiders bv
Goorts & Coppens Advocaten
Arte
Van den Heuvel Afbouwgroep

CLUB VAN 100
De Peelstrekels organiseren, zoals
u in deze krant kunt vaststellen,
tal van activiteiten rond de carnaval. Iedereen denkt dan aan de
optocht en de feesten voor en tijdens de carnaval, maar De
Peelstrekels doen veel meer. Zo
maken zij carnavalsactiviteiten
mogelijk voor mensen die normaal
niets van de carnaval zouden merken, zoals zieken, bejaarden en
gehandicapten. Ik denk dat iedereen in Deurne -of je nou wel of
geen carnaval viert- dat bijzonder
in onze carnavalsvereniging waardeert. Zij vieren niet alleen hun
eigen feestje, maar zorgen ervoor
dat iedereen die dat wil iets van
het carnavalsfeest kan proeven.
Dat daaraan de nodige kosten verbonden zijn is duidelijk.
De Club van 100 spant zich in de
carnavalsvereniging financieel te
ondersteunen. Ieder jaar weer
brengt een grote groep mensen

een mooi bedrag bij elkaar, waarmee het mogelijk wordt gemaakt
dat De Peelstrekels hun activiteiten kunnen uitvoeren. Graag wil ik
al deze mensen bedanken. Zij denken met de carnaval niet alleen
aan hun eigen plezier, maar gunnen ook anderen dat zij in het carnavalsfeest delen.
Graag wens ik de carnavalsvereniging met hun nieuwe Prins weer
een fantastisch carnaval toe!
Graag maak wil ik van de gelegenheid gebruik u erop te wijzen dat er
nog steeds peelstrekelvlaggen te
koop zijn. Deze kunt u bestellen via
de site van “De Peelstrekels”
(www.peelstrekels.nl) tel: De vlaggen kosten € 20,-Met de aanschaf
van deze vlag steunt u vanzelfsprekend “De Peelstrekels” en kunt u
bijdragen aan een feestelijk straatbeeld tijdens de carnavalsdagen.
Michiel Dankers,
voorzitter Club van 100.

Hoofdsponsors
door de jaren heen
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

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 Deurne
Goorts en Coppens Advocaten
Van den Heuvel Stukadoors & Afbouw B.V.
Praxis
v.d. Weijer Horsetrailers
M. Heezen B.V.
GP Batteries
Caremovement
JVB Meat insiders

JOCUS
Een glimlach kost minder dan elektriciteit
en geeft meer licht!
Hiermee vertel ik eigenlijk helemaal niets nieuws. Toch bespeur ik in
onze samenleving anno 2010 weinig neiging tot glimlachen. Het
lijkt wel of we veel meer in onszelf zijn gekeerd. We hebben het
alleen over onszelf en wat ons overkomen of aangedaan is. We voelen ons dikwijls tekort gedaan, verongelijkt of slachtoffer van onze
samenleving. Veelal hebben we het dan ook alleen over die zaken,
welke niet goed zijn en onze levensstijl negatief beïnvloeden. Deze
benadering kunnen we ook vertalen in het gezegde: Mijn glas is half
leeg.
Weinigen hebben nog oog voor de positieve dagelijkse dingen, zaken
die goed zijn en zaken die ons leven veraangenamen. Zij hebben het
dan over: Mijn glas is half vol. Dit vind ik een positievere benadering en kan daarmede ook een positieve invloed hebben op de omgeving in de hoop dat dit zijn vruchten afwerpt.
Het lijkt mij toe, dat we meer gebaat zijn met een samenleving die
een positieve kijk op het leven heeft, dan andersom. Voorbeelden
daarvan zien we elke dag op televisie of horen dat op de radio.
Wellicht denken of zeggen we dan, dat is geweldig als je zo in het
leven kunt staan.

GEERD JANSEN DERDE ERE-LID PR|CIE

Als we het kunnen opbrengen, ben ik geneigd ervoor te pleiten, om
dit zelf in de praktijk te gaan brengen. Laten we het hebben over de
zaken die goed gaan, over de zaken die ons aanspreken en blij
maken. Belangrijk is dan ook om bij datgene wat niet goed gaat ons
af te vragen: Wat kan ik of wat kunnen wij er aan doen om dat te
veranderen of beter te maken. Wat kan ik of wat kunnen wij er aan
doen om dat te stimuleren. Mij lijkt dat niet zo moeilijk, maar dan
moet er toch sprake zijn van een positieve instelling, een blijde kijk
op het leven en de wil om er gezamenlijk is van te maken.
In ons leven zijn er altijd wel momenten om daar een begin mee te
maken. Dit al –vier maanden voor carnaval- schrijvende, ben ik er
van overtuigd, dat we tijdens Carnaval 2011 in de praktijk kunnen
brengen. Daar zijn gelegenheden genoeg voor aanwezig. Denk daarbij maar aan Kommer en Kwijl, het Sleutelafhalen, de Optocht op
zondag en de Boerenbruiloft. Ook
de
andere
binnen
het
Peelstrekelrijk georganiseerde
carnavalsactiviteiten
horen
daar natuurlijk bij. In plaats
van Mijn glas pleit ik dan voor
een Glimlach, die is meteen te
zien en kost niets. En, zoals
gezegd, hij geeft meer licht.

PEELSTREKELRIJK – Geerd Jansen,
oud-voorzitter
van
cs
De
Peelstrekels is in 2010 toegevoegd
aan de shortlist van Ere-Leden van
de PR|CIE.

De PR|CIE heeft nu exact drie EreLeden: Harrie Nuijten, Cor
Bruggenwirth en Geerd Jansen.
Jansen kan gezien worden als de
founding father van de PR|CIE.

Strekelinnekes en Strekels ik
wens jullie een Goede Carnaval
2011 toe.

LID WORDEN
VAN DE CLUB
VAN 100?
Wellicht is het voor u, of uw
onderneming iets om lid,
Begunstiger, Ere-begunstiger of
Sponsor te worden.
Als u lid wordt van de Club van
100, ontvangt u, na betaling van
€ 25,-- (of méér), een pasje
waarmee u zowel voor het
Klotgemul als Gala 2 kaartjes
met korting kunt kopen in de
voorverkoop. Er is ook een
mogelijkheid om Begunstiger
(€ 60,--), dan wel Ere-begunstiger (€ 125,--) te worden. U ontvangt dan 2 respectievelijk 4
pasjes (t.b.v. 4 dan wel 8 plaatsbewijzen). Zoals u op deze pagina kunt zien worden begunstigers, tenzij zij dat niet wensen,
opgenomen in een lijst van
Begunstigers in deze krant. Erebegunstigers worden prominenter vermeld.
Indien u hier belangstelling
voor heeft, neem dan even contact op met Carola Boerenkamps, Avondrood 6, te Deurne
(0493-323661).
Voorts wordt aan bedrijven de
mogelijkheid geboden om
Sponsor te worden (€ 250,--).
De voorwaarden en voorrechten
kunt u bevragen bij Michiel
Dankers, Ivor Bus en Carola
Boerenkamps.

Begunstigers
Club Van 100
•Dhr. H.J.M.M. van Doorne
•Dhr. G.M.A. Geurts
•Dhr. A.J. Braam
•Terbeek Deurne B.V.
•Dhr. J.G.M. Daandels
•Mevr. B. Willems
•Dhr. J.H. Bekkers
•Dhr. M.G.A. Philips
•Fam. Gerardts
•V.d. Acker Architecten
• Henselmans Advocaten
* Dhr. C.G.Th. van Goch
* Dhr. J.G. Megens
* Klussenbedrijf Snelle Henkie
* Fam. Eltink
* Dhr. A.L.C.M. van Dinter
* IJzergieterij v.d. Burgt
* Movico
* Dhr. K.H. Weerts
* Louis Aldenzee Montage
* Dhr. A.J.M. Ahout
* Dhr. J.W.J. Verberne

ACTUELE
PEELSTREKELINFO
.………………………
WWW.PEELSTREKELS.NL
43

DE PEELSTREKEL 2011, een uitgave van cs De Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL - Carnavalstijd, Kwali-tijd!

TUINARCHITECTUUR
AANLEG
ONDERHOUD

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

Site: www.delinden.com
Een gefundeerde keuze
Als het om bouwen gaat!

www.burgtbouw.nl
HENDRIK MESDAGSTRAAT 6
5753 DA DEURNE
0493-315050

• reclamefotografie
• fotografie voor industrie
• productfotografie
• reportage
• digitale fotobewerkingen
Tramsstraat 22, 5751 JK DEURNE
Ton.Hartjens@planet.nl
T. 0493-313643 / 06-53581972 F. 0493-320446

Ok mi carnaval
zetten wij
de toon

Stationsstraat 64 Deurne
Telefoon 0493-321455
info@quickprintdeurne.nl
Bezoek eens de nieuwe
website van
De Peelstrekels

Uw adres voor:
Complete badkamer, wand- en vloertegels,
installatiewerk-, dak- en
cv-installatiewerkzaamheden.

WWW.PEELSTREKELS.NL

Gerard Bildersstraat 7 DEURNE
T. 0493-310203 F. 310633
www.sanitairdeurne.nl

MANDERS-RIJWIELHANDEL.NL
STATIONSSTRAAT 108 DEURNE
Uw specialist in : elektrische fietsen,
gewone, sport, kinder, atb en race fietsen
Onze merken:

RIDLEY

*

GAZELLE
CORTINA

*
*

GIANT
ALPINA

ALTIJD RUIME KEUZE IN GEBRUIKTE FIETSEN!
SQ-LAB ZADELMETING + BODYSCANNING!
FIETS-ACCESSOIRES!

Voor Service, kwaliteit en deskundig advies!
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De Hosbengels
HOSBENGELS

N I E UW S …

Dat de Hosben
gels garant st
aan voor ‘Een
Meziek’ is een
goei stukske
open deur. Du
s
daar zullen we
niet over hebb
het verder
en. Waar we h
et wel over wil
het volgende:
len hebben is
De Hosbengels
verzorgen op
carnavalszaterd
op carnavalsd
agavond en
insdag op aaw
verwetst gezel
Plein Vijf aan
lige wijze in
de Markt een m
uzikaal program
rassende elemen
ma met verten! Meer over
de zaterdagavo
elders in deze
nd leest u
krant.
Op dinsdagmid
dag is er uiter
aard het feest
Hosbengel en
rond de Ere‘s avonds sluit
en
de Hosbengels
prins Perry I en
samen met
de Peelstrekels
carnaval 2011
in stijl af.

Ere-Hosbengel 2010: Noud Verbaarschot
Door De Hosbengels
Dinsdagmorgen 16 februari
2010: terwijl menig Hosbengel
zich op de laatste carnavalsochtend nog een keer in het warme
bed om-draait, vindt in de barruimte van de Koninklijke
Harmonie Deurne al volop bedrijvigheid plaats. De vroege vogel
in kwestie is Noud Verbaarschot.
Hij zorgt ervoor dat de ruimte er
weer spik en span uitziet en
gereed is voor een gast-vrije ontvangst van de Hosbengels en hun
aanhang. Op het pro-gramma
staat de bekendmaking van de
Ere-Hosbengel 2010.
Als om half twaalf de eerste Hosbengels arriveren, zorgt gastheer
Noud er met speels gemak voor dat
iedereen wordt voorzien van de

gewenste versnapering (koffie met
gebak, water, pils, een enkeling
waagt zich al aan de borrel…) en
wordt opgelapt voor de lange dag
die nog in het verschiet ligt. Terwijl de nieuwe Ere-Hosbengel voor
ingewijden dan allang geen geheim
meer is, speculeren de aanwezige
gasten volop over de naam van de
persoon die deze titel dit jaar ten
deel zal vallen. Als kastelein-vandienst laat Noud zich daarbij niet
onbetuigd. Wanneer tegen half een
ook de meest notoi-re langslapers
onder de Hosbengels zijn gearriveerd en gesoigneerd, dankt het
gezelschap Noud voor de goede
zorgen, wenst hem een mooie laatste carnavalsdag toe en vertrekt
voor een muzikale wande-ling richting nieuwe Ere-Hosbengel.
Aan Noud de ietwat ondankbare

dank om achter te blijven met de
resten van onze samenkomst.
Daarbij verheugt hij zich dat het
hem dit jaar dan toch eindelijk is
gelukt om de naam van de EreHosbengel bij Jan Welten te ontfutselen. Wat Noud op dat moment
niet vermoedt, is dat de Hosbengels glibberend door de sneeuw
niet op weg zijn naar de door Jan
Welten genoemde persoon, maar
koers zetten naar huize Verbaarschot aan de Vliersingel.
Begeleid door zijn maat Frank, die
in het complot zit, stapt Noud een
half uur later dan ook nietsvermoedend de garage van zijn woning binnen om zich om te kleden
voor de komende carnavalsdag.
Opperste verrassing is af te lezen
van zijn gezicht wanneer hij daar
De Hosbengels aantreft die hem
verwelkomen met muzikale
sere-nade. Het kwartje valt: ik
ben Ere-Hosbengel 2010!

Vierspan verdween en de Peelstrekels hun tijdelijke toevlucht vonden in het Strikkeldome, werd Noud
ook een belangrijke spil in het soepele (horeca-)verloop van de carnaval in het Peelstrekelrijk. Sinds
het vertrek uit De Vierspan is Noud
bovendien als gast-heer/barman
verbonden aan de Koninklijke
Harmonie Deurne, waar hij muzikanten en gasten tijdens repetities
en concerten tot in de late uurtjes
voorziet van een hapje en een
drankje. Op de meest onmogelijke
tijdstippen kunnen Hosbengels en
Harmonie een be-roep op hem
doen. En nooit ver-geefs, zelfs niet
op deze carna-valsdinsdagochtend… Redenen genoeg om Noud
in 2010 de on-derscheiding van
48e Ere-Hosbengel om te hangen.
Een welgemeend muzikaal ‘U zij de

glorie’ viel hem dan ook ten deel.
Na de gastvrije ontvangst en een
gezellig samenzijn bij de familie
Verbaarschot zetten de Hosbengels
met een huldigingstocht van Noud
en zijn Rita met de T-Ford uit 1928
van Loes koers naar Plein Vijf. Daar
volgde samen met Noud en Rita,
kinderen, familie, vele vrienden en
carnavalsvierders een ouderwets
gezellige carnavalsmid-dag.
Op dinsdag 8 maart 2011 benoemen de Hosbengels hun 49e EreHosbengel in Plein Vijf. U bent
van harte welkom om er samen
met ons van 15 uur een groots
carnavalsfeest van te maken!

De Hosbengels hebben Noud
ge-eerd vanwege zijn vele verdiensten voor De Hosbengels,
de Ko-ninklijke Harmonie
Deurne en De Peelstrekels.
Tijdens de vele jaren dat
Noud werkzaam was in De
Vierspan, stond Noud altijd
klaar om op zijn geheel
eigen wijze de Hosbengels
voor, tijdens en na de carnavalsoptredens behulpzaam te zijn en op z’n tijd
van de broodno-dige pilsjes te voorzien. Toen de

Ere-Hosbengels door de jaren heen
1. Maria van Hoek
2. Cor Keeren
3. Harrie Kuypers
4. Jan Lichteveld
5. Willie Knijnenburg
6. André Schiks
7. Hub van Doorne
8. Dirk Koster
9. Gijs v.d. Broek
10.Willie Hoebergen

† 1971
1971
1971
1971
† 1972
† 1972
† 1973
† 1973
† 1974
1974

11.Rie Koster
12.Henk Seuren
13.Kees Brood sr.
14.Piet van Ooy
15.Frans Hoebens
16.Frans van Gennip
17.Marinus v.d. Loo
18.Mien v. Dijk
19.Hein Smeets
20.Jan Verheyen

†
†
†
†
†
†
†
†

1974
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

21.Gé Markhorst
22.Willie Bijsterveld
23.Charles v.Goch
24.Broer Verhuyzen
25.Piet te Walvaart
26.Cees Bink
27.Huub Jagers
28.Peter v. Oosterhout
29.Gerard Geurts
30.Jo Dekker

† 1983
1984
1985
† 1986
1987
1988
† 1989
1990
1991
† 1992

31.Jozef Hendriks
32.Frans Kuypers
33.Jan Rakels
34.Jean Coppus
35.Sjaak Obers
36.Perry Bijsterveld
37.Geerd Jansen
38.Toon de Louw
39.Jo Verheyen
40.Ad v.d. Mortel

1993
1994
† 1995
† 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

41.Wim Kivits
42.Marius van Deursen
43.Harrie van Rijssel
44 Leon van Osch
45 Theo Goossens
46 Martien Maas
47Gerard Daandels
48 Noud Verbaarschot

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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Is lopen voor u een bezwaar,
Bel dan taxi Hebben maar.
Hebben rijdt voor iedere klant
In binnen- en buitenland.
Wilt u met de bus of taxi mee,
Bel dan: 342.342

Drukkerij
Keijzers
Deurne
Oude Liesselseweg 25 - 5751 WN Deurne
Tel. (0493) 31 23 81 - Fax (0493) 32 04 66

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

Stationsstraat 47-49 5751 HB DEURNE 0493-319389

Voor al uw electrische apparaten
Onze service aan huis staat garant
voor een tevreden klant

HET ADRES VOOR VAKMANSCHAP, SERVICE & VERTROUWEN

Molenstraat 17a Deurne

Tel.: 0493-323269

ENRA
verzekeringen bv

www.kuijpersscooters.nl
www.expertdeurne.nl
BESTE SERVICE • DESKUNDIG ADVIES • TOPKWALITEIT
E X P E R T, D A A R W O R D J E W I J Z E R V A N

Hét complete
assortiment
baby artikelen

ONDERHOUD VOORKOMT OPONTHOUD

Maandag gesloten
di t/m do: 10.00 – 18.00
Vrijdag: 10.00 – 20.00
Zaterdag: 10.00 – 17.00

Molenlaan 1a 5751 AM DEURNE 0493-354740

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

In- en verkoop - reparatie onderhoud - APK-keuring
Laurens Costerstraat 10
5753 AM DEURNE
0493-321556
www.boerekampautos.nl
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INFORMATIE SENIORENMIDDAG 2011

SERENADE

ZATERDAG 16 FEBRUARI 2011
CULTUURCENTRUM MARTIEN VAN DOORNE
Zaal open: 12.30 uur, aanvang programma 13.30 uur
Voorverkoop: 5 februari 2011 in
Zorgboogcentrum De Nieuwenhof aan de Visser van 10.30 tot 12.00 uur,
Maximaal vier kaartjes per nummer, stoelnummer staat op plaatsbewijs.
Entree: 5 euro (incl. garderobe en 1koffie/thee)
Gratis parkeren op de speelplaats van De Brigantijn.
Prijs van de loten: 0,25 cent per lot, vijf stuks voor 1 euro.

PROGRAMMA
• Ontvangst prins Perry I, prinses Ans en hun gevolg
• Dansmarietjes Peelstrekels
• GOH
• Hulp Sint & Piet
• Winnaar Peelstrekelala
• X-Pres
• Pauze
• Loterij
• Zangwerk
• Zemac
• Prinsengarde
Het Vrije Tijds Orkest o.l.v. Theo Lokin verzorgt de muzikale omlijsting

actief

DEURNE

DEURNE

#PFSFOCPOE%FVSOF
4UBUJPOTTUSBBU
)+%FVSOF
5



'

prestatiegericht

XXXCPFSFOCPOEEFVSOFOM

bestaande muziek, carnavaleske
liederen op eigen tekst ten gehore
kunnen brengen. Er loopt een jury
rond die naast het muzikale deel
ook let op uitstraling en performance. De winnaar van de avond
mag optreden op de Klotgemul
avonden en de seniorenmiddag.
Ook ontvangen ze de Wisseltrofee
en natuurlijk eeuwige roem.

Peelstrekelala is een avond waarop
individuen of groepen op eigen, of

DEURNE – Zaterdag 18, Zondag
19 en maandag 20 december
stond er op de Markt in Deurne
ook een glazen huis. Een en
ander in navolging van de landelijke 3FM Serious Request actie.
En
welke
hooggeplaatste
Deurnenaar zou in aanmerking
moeten komen om dit Glazen
Huis op officiële wijze te openen? Natuurlijk! Prins Perry I.

&JOGP!CPFSFOCPOEEFVSOFOM

Peelstrekelala 2011

Het vorig carnavalsjaar vond de
eerste editite van Peelstrekelala
plaats in Dansschool Manders.
We hebben dit ervaren als een
mooie nieuwe activiteit. De editie van dit jaar vindt plaats op
zaterdagavond 29 januari in de
Toegift aan het Martinetplein 1.

Aangezien de prinses op 19 december jarig is werd het nuttige met
het aangename verenigd: het werd
een feest dat klonk als een klok en
dat doorging tot diep in de nacht.
Inmiddels had zich buiten een dik
pak sneeuw verzameld en konden
de gasten genieten een ongeëvenaard winterlandschap.

Prins Perry I opent
Glazen Huis Deurne

D E U R N E

onafhankelijk

ZAAN – Zaterdag 18 december
2010 bracht Bloast Um Op een
serenade aan prins Perry I en zijn
prinses Ans.
Na dit audiofonisch spektakel van
de bovenste plank toog men snel
naar binnen om zich te goed te
doen aan een hapje en een drankje.

Daarnaast hopen we dat we de
optredende artiesten, winnaar of
niet, tijdens de carnavalsdagen
regelmatig te zien maar ook te
horen zijn met hun lied. Waar kan
het winnen van Peelstrekelala toe
leiden? Prins worden van de
Peelstrekels. Want Prins Perry I en
zijn maten van Hollandse Nieuwe
hebben de eer gehad om de eerste
editie van Peelstrekelala te winnen.

Zij zullen de avond openen met het
terugbrengen van de wisseltrofee
en ook zullen zij hun winnende
lied nog een keer ten gehore brengen. Daarna is het de beurt aan de
deelnemende artiesten:
-

Samen met locoburgemeester
Nicole Lemlijn opende de
Peelstrekelprins de deuren van
het Glazen Huis. Er werd in iets
meer dan twee dagen meer dan
10.000 euro opgehaald. Het
eindbedrag is later die week in
Eindhoven overhandigd, want
daar stond het echte Glazen
Huis.

Zij aan Zij
Denkers en Janse
Hollandse Nieuwe
De Winnaars
Zes Stuks
Zuuk6
Van de prins geen kwaad.

Kapel van dienst:
Bar Gebeure (Dordrecht)
Graag zien wij jullie op zaterdagavond 29-1-2011 in de Toegift om
al deze artiesten aan te moedigen.
De zaal is open vanaf 20.00 uur.
Organisatie Peelstrekelala
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Trouwringaktie
2 HALEN = 1 BETALEN

Vraag naar de voorwaarden
In samenwerking met een van de grootste trouwringfabrikanten van Europa

’t kan vrieze, ’t kan dooie,
Carmovement
hèt
ècht
hele
mooie!
uum
‘t ddrèj t
m o o ie
wagens!

A l le so re s
o a n de kàn,t
‘t is ca r n ava l
in
Peelstrekell a n d,
pi ktù ga l l ie
o ew gra a ntje
mee!

Plu k de dag
en ho u w
‘m nat!

e
H et sskònvsvta n
v e r z e tj e r !
‘t jo a
M i dd’’nn aaccccuu
vòl en mi z’n
a lle, ddooee m
mee
án en kòòmt
C a rn eva lle!
Europaweg 101,
Helmond
Tel.(0492) 525 001
www.carmovement.nl

&

We zijn wèr co mpleet gek geworden ...
...kom màr ‘s kijken in onze dolhuizen!
Ca rn avals maan da g en din sdag open
van 10.00 tot 17.00 uur

Goei wagens
en Service
mit un grote

‘S’

A ltijd ut
sc h erpste
oa n b od bij
on s !

Varenschut 21A,
Autoboulevard/Helmond
Tel.(0492) 588 987
www.carmovement.nl

www.carmovement.nl

Openingstijden, Carnavals maandag en dinsdag 10.00-17.00 uur. Normaal: Carmovement, Europaweg 101: ma. t/m do. van 09.00 - 18.00 uur, vrij. van 10.00 - 20.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur.
Carmovement, Varenschut 21A : ma. t/m do. van 09.00 - 19.00 uur, vrij. van 10.00 - 20.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. Andere tijden op afspraak.
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Café - Zaal
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Deurne - Tel.: 0493 - 31 29
PROGRAMMA2011
Zaterdag:
5 maart

ZULTKOPPENAVOND.
UITREIKING D’N BIELS 2011
in het bijzijn van Prins PERRY 1 en prinses ANS,
en C.S. De Peelstrekels.
Muzikale omlijsting door Het Vrije Tijds Orkest (VTO)
en Meziekmoakerij Bloast Um Op.
Aanvang: 21:00 uur

Officiële dealer van
Officiële
Volkswagen,
olkswa
Audi en Seat

Zondag:
6 maart

Gezelligheid rondom

‘DE SKôNSTE OPTOCHT IN PEELLAND’
Leuke verrassing voor de jeugd
Muzikale omlijsting door de Pink Panthers

Varenschut 17,
17
5705 DK Helmond
T (0413) 535170

Maandag:
7 maart

F (0413) 527244

Dinsdag:
8 maart

WWW
W.A
.ADCAUTOGROEP
ROEP
P.NL

ROZENMONDÈG CARNAVALSONTBIJT
in het bijzijn van Prins PERRY 1 en prinses ANS,
en C.S. De Peelstrekels, met medewerking van Rozenmondèg
Muzikale omlijsting door De Hosbengels.
Aanvang: 10:30 uur
CARNAVALSBRIDGE en warme maaltijd.
Aanvang: 18:00 uur

ZULTKOPPENDAG Aansnijden van de krentenmik
door D’n Biels 2011 en prins PERRY 1
Tevens ROGGEBROOD met ZULT
en HANENBILLEN in het bijzijn van
prinses ANS en C.S. De Peelstrekels
Muzikale omlijsting door Het Vrije Tijds Orkest (VTO)
en Meziekmoakerij Bloast Um Op.
Aanvang: 11:00 uur

Wij wensen iedereen een prettige carnaval!
Tijdens de carnavalsdagen serveren wij
heerlijke carnavals menu’s!
Jozef en Gon, medewerk(st)ers
Tel: 0493-312955

Residentie van de Peelstrekels

CARNAVAL 2011
MATERIALEN- EN DIENSTENSPONSORS
DE PEELSTREKELS

Het bruisende middelpunt van
Carnaval in Deurne
Met frietkot!
Kommer & Kwijl
Mega 90-ties party!
Boerenbruiloft
Gala Klotgemul
Hollandaise
Deurne zingt mee, Deurne All
Star Band en Deurnese
prominenten
Ukkepukke- bal
Voor ons volledig programma kijk op
www.ccdeurne.nl
Martinetplein 1 5751 KM Deurne T 0493 35 49 55 www.ccdeurne.nl

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

Auto- en Truckschade Munsters B.V.
Bakkerij Vedder
Beijers Groenten & Fruit
Bouw Center Van Hoppe
Bouwbedrijf Manders Van Doorne
Drankenhandel Winters Liessel
Fridus de Wit
Gebroeders Aldenzee
Gebroeders Nies Vouwkartonnage B.V.
Gemeente Deurne
Juwelier van Hooff
Kwantum
Manders Dance Masters
Ondernemers Vereniging Deurne
Reclamestudio Spiegel
Ringeling Juwelier B.V.
Sign 'o' graphics
Timmerbedrijf Koppens-vd Broek
Van Rijsingen Diepvriesspecialist
van Rijssel mode
Zaal van de Putten
Namens de Peelstrekels, danken wij u voor uw bijdrage
aan het carnavalsfeest in Deurne

Martien van Doorne
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Onze Jos prins!

Ome Jos prins!

Door de familie van prins Jos
Verrassing in november, toen we
uitgenodigd werden om de nieuwe prins van de Peelstrekels te
verwelkomen. Onze Jos stond vol
trots, samen met Wilma, op het
podium om de scepter te gaan
zwaaien over het Peelstrekelrijk .
Wauw! wat nu? Al snel werd duidelijk dat de achterban een belangrijk steentje bij te dragen had.
Tenminste, de carnavalsvierders
onder ons. Er vond vrijwel meteen
overleg plaats over wie, wanneer,
waar en hoe en waarom. Met de
nodige ondersteuning en advies
van de Peelstrekels rolden we vervolgens via festiviteiten en activiteiten de carnaval in. En we hebben met volle teugen nog eens als

Door Rob van Nunen
Vanaf het moment dat ik hoorde
dat Ome Jos prins carnaval 2010
zou worden dacht ik: nu kan komend carnaval niet meer stuk. De
serenade, kort na de bekendmaking, bij ome Jos thuis was leuk,
gezellig en druk. Tijdens de serenade heb ik het volgende liedje
bedacht:
Wijze: ’t hondje van de bakker
Bij ons in de Walsberg
Dór wónt ene schone mens
Joa dah is Jos v Nunen
Want die is er nou prins,
En van je hela-hela-hela-holala….
Bij ons in de Walsberg
Dór wónt een schon durkse
Joa dah is onze Wilma
Want die is er nou prinses
En van je hela-hela-hela-holala….
Leuk en gezellig
Er volgden nog een hoop leuke en
gezellige evenementen, zoals de
uitreiking van de eerste krant,
waarbij ik met prins Jos d’n Uurste
op de foto mocht toen hij mij de

eerste krant gaf. En de boog
maken bij ome Jos thuis en
Rondom de prins bij Van de
Putten, waarbij ik mijn zelf
bedachte liedje (zie hier-boven)
mocht brengen en waarbij we met
de familie ook nog een lied hebben
gezongen. Ook niet te vergeten: de
receptie, in het Cul-tuurcentrum
van Deurne. We had-den met de
drumband van de KHD een serenade gebracht en na afloop van de
receptie mocht ik, tot mijn verrassing, weer m’n liedje doen.
Reserve raadslid
En dan de carnaval zelf, geweldig!
Zoals meedoen aan de optocht, als
familie van de prins en de 5de prijs
halen. Maar wat ik echt helemaal
te gek vond was dat ik op dinsdag
een dagje de adjudant of te wel
reserveraadslid mocht zijn en een
dagje mee mocht met de prins. Dat
zal ik nooit meer vergeten!
Genoten
Ik kreeg een mooie onderscheiding
en die zal ik goed bewaren. Ik

vanouds gevierd, gedanst, gehost
en gezongen.
Voor ons waren er diverse hoogtepunten waaronder de onthulling,
het Rondom de Prins-gebeuren,
het versieren van de straat, de
carna-valsmis, de optocht en
natuurlijk de popverbranding op de
Markt ter afsluiting van carnaval.
Kortom, we vonden het erg leuk
om de car-naval van zo dichtbij
mee te maken en erbij betrokken
te zijn. We heb-ben bijzonder veel
waardering voor een ieder die zich
inzet om er elk jaar weer een feest
van te ma-ken.
Wij, als familie, wensen de nieuwe
prins en zijn gevolg een fijne en (
net zo) onvergetelijke carnaval
toe!

mocht ook de boerenbruiloft mee
maken, want de voorzitter van
Scouting Deurne Bert van den
Broek, en z’n vrouw Gonnie waren
boerenbruidspaar. Ook heb ik die
dinsdag genoten bij het Ukkepukkenbal en wat verder ook nog leuk
was dat we de Hosbengel van het
Jaar gingen feliciteren bij Plein
Vijf. Dat was Noud Verbaarschot,
en die runt de bar bij de KHD.
Zo dit was mijn verslag, bedankt
voor het mooie, leuke, gezellige,
en geweldige carnaval 2010. Ik
heb er van genoten.

Ons Wilma
Door Agnes (de jongste zus van
Wilma) van der Meijden-Blokland
uit Haule, Friesland.

moest een BALJURK gekocht worden. Dat eist natuurlijk een verklaring.

Dan krijg je een mailtje: Wil je iets
schrijven voor de Peelstrekel over
het afgelopen carnavalsjaar?
Daarmee valt een groot verschil op
tussen het zuiden en de rest van
Nederland. Jullie vieren het hele
jaar door Carnaval en wij, de rest
heel even, eigenlijk alleen de eigenlijke drie dagen. En dan vooral
op de basisscholen. Maar wat we
meegemaakt hebben was leuk. Dat
was meer dan afgelopen jaar.

Omdat wij naar Wilma haar verjaardag zouden gaan, waren we al
in Eindhoven en zijn s avonds naar
Manders gereden, net op tijd. Jos
maakte zich net bekend. We werden
gelijk opgenomen in de feestvreugde. Wat wel jammer was, was
natuurlijk dat we vooraf niet aanwezig mochten zijn. Ik had graag al
die verbaasde gezichten willen
zien. Wel was het fijn om te zien
hoe blij Wilma was met ons bezoek.

Een paar jaar geleden liet Wilma
ons al weten dat ze opnieuw ging
trouwen en nog wel met dezelfde
man. Wij, als echte familie van de
bruid waren welkom en ook aanwezig. Dit was een heel nieuw
fenomeen voor ons, boerenbruiloft.
Maar wel een leuk gebeuren. Het
hele dorp lijkt mee te leven. Een
leuk feest met al die sketches.
Toen kwam vorig jaar het bericht
dat Jos gekozen was om Prins te
worden en dat zou dan gaan gebeuren op Wilma haar verjaardag. Ja,
wij wisten het al eerder, wij konden toch niet onze mond voorbij
praten. Hier in het hoge noorden
kende immers niemand Jos. En er

En toen kwam Rondom de Prins, 9
januari 2010. Eigenlijk de datum
van een familiegebeuren van de
Bloklanden, maar voor deze keer
werd er een uitzondering gemaakt.
We kregen helemaal uitgelegd wat
de bedoeling is en tja, dan wil je
toch wel laten zien dat er niet alleen in het zuiden gefeest kan worden.
Wilma is onze zus, dus het wijsje
was snel gevonden. Een tekst erop
was er ook heel snel. Het moeilijkste was de “Karaoke”-versie van het
lied. Een verzoek op de radio gaf
wel het liedje maar nog geen muzikale versie en een mail naar Ria

Valk leverde ook al niets op. Dan
maar zelf maken. Dat lukte aardig.
Ieder moest zelf maar oefe-nen,
want wij wonen allemaal nogal verspreid over het land.
Toen begon het… te sneeuwen en
te waaien, dus ook het mailen en
bellen: Wat doen we nu? Is het verantwoord? Kunnen we in Deur-ne
komen, maar ook weer thuis?
Uiteindelijk hebben de zussen van
Wilma het er op gewaagd. (De
broers moesten dezelfde avond nog
naar huis en dat risico was te
groot.) Gewapend met muziek,
tekst en echte gouden kroontjes
hebben we ons optreden met veel
enthousiasme gebracht. Wilma was
in tranen!
Dit was een hele leuke avond, voor
buitenstaanders van Deurne waarschijnlijk de leukste avond omdat
we natuurlijk de Prins en Prinses
wel kennen. De toespelingen op
diverse onderwerpen kunnen we
plaatsen.
Voor ons, Noorderlingen, was dit
gelijk het eind van carnaval 2010.
Wel een mooi eind! We kregen nog
wel hele verhalen van Prinses
Wilma over wat er verder nog
gebeurde en gedaan werd. Dat was
inderdaad het jaar rond. Wij hebben gemerkt dat Wilma heeft genoten, af en toe erg vermoeiend,
maar volgens mij had ze het niet
willen missen.
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Vrijdag 4 maart 2011

KOMMER&KWIJL
In
In samenwerking
samenwerking met
met onderstaande
onderstaande
etablissementen
etablissementen en
en de
de PR/CIE
PR/CIE
en
en diverse
diverse bekende
bekende artiesten,
artiesten,
die
die om
om beurten
beurten
in
in de
de diverse
diverse
gelegenheden
gelegenheden
optreden:
optreden:

GOH
GOH XL
XL
BONEY
BONEY LL
DE
DE BRILJANTJES
BRILJANTJES
OVER
OVER DE
DE TOPPERS
TOPPERS
PUNTJE
PUNTJE PUNTJE
PUNTJE ......EN
EN DE
DE SKOTELSLETJES
SKOTELSLETJES
HIEP
HIEP HIEP
HIEP HOERA
HOERA
DE
DE CHICKS
CHICKS DOEN
DOEN KACK
KACK
DE
DE BRABANTSE
BRABANTSE BONT
BONT
TRUBBEL
TRUBBEL TROELA’S
TROELA’S
Aanvang 20.30 uur
Plein Vijf

Beekman&Beekman

De Potdeksel

Steaks&zo

Café / Restaurant
Markt 5

Café / Restaurant
Markt 8

Café / Bar / Restaurant
Markt 4

Eeterij / Tapperij
Molenstraat 31

Het Pandje

De Koets

In Den Sleutel

Cultuur Centrum

Asteffekan

Café
Molenstraat 15

Café
Markt 7

Café
Stationsstraat 8

Martinetplein 1

Visser 27

STUDIO [het ontwerp] Deurne 06-20686513
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DANCING WITH THE STARS 2011

PEELSTREKELRIJK – Zondagmiddag 20 februari vindt in de grote zaal van Cultuurcentrum Martien van Doorne het evenement Dancing with the Stars plaats. Aanvang is 13.30
uur en de entree bedraagt 2 euro (Kinderen tot 12 jaar gratis). Deze editie van DWTS is in vergelijking met de voorgaande editie op een aantal punten anders. Zo wordt er dit
jaar voor het eerst entree geheven en is er ook gekozen voor nog meer variatie in de dansen, waardoor het geheel nog flitsender en spectaculairder wordt. Wat wel hetzelfde
is gebleven is de samenwerking met dansschool Manders en dat er acht Deurnese Stars, al dan niet met een danspartner van de dansschool aan de slag gaan. De dansende sterren van dit jaar zijn: Kees Brood, Laurens Adriaans, Theo Linders, Peter van der Linden, Stefanie Bellemakers, Helmie de Louw, Jacky van Dinter en Fleur van Osch.

Bij de overhandiging van de krant wordt u in de gelegenheid gesteld loten te kopen.
Deze kosten € 0,50 per stuk en het aantal loten dat verkocht kan worden bedraagt 12.500. De trekking vindt
Peel
plaats direct na de prijsuitreiking van de optocht in het CCD op optochtzondag. We hopen dat u als Peelstrekel onze stichting wilt steunen. Wij wensen iedereen geluk toe bij de trekking en danken u bij voorbaat
voor uw ondersteuning.
De prijzen:

Loterij 2011

1

LCD-televisie

t.w.v. €500,-

4

2x Dinerbon t.w.v. € 75,-

2

Digitale fotocamera

t.w.v. €225,-

5

3x Fotoalbum t.w.v. € 20,-

3

Spellenpakket

t.w.v. €150,-

6

3x Bioscoopbon t.w.v. € 15,-

4

MP3 speler

t.w.v. €100,-

Trekking carnavalszondag na de optocht in CCD
Goedgekeurd bij besluit van B. & W. van Deurne.

T.b.v. De Peelstrekels Deurne
Prijs per lot €0,50

PEELSTREKELALA 29 JANUARI
DE TOEGIFT, 20.00 UUR, GRATIS!
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jowe ik war lest weze kieke,
hai hi zoveul uit materiale.
en gift ok goei advies derbai.
durrum heb ik nauw ok zon skon
dakske kenne bouwe, wanne!

euj buurman, bende al
bij v.d. heuvel gewist?
die verkupt skon afdake.
tege skonne prijze en bezurgt
ok nog an huis.

bai v.d. heuvel hebbe ze ’t gelijk.
aluminium hoeke en u profiele
en vort van die skon gute an ’t dak,
mi van die skon sierlijste.
in wel 4 kleure. op zinne website
sti ut gelijk op.

kleuren leverbaar in:
ral 4010 wit, ral 9001 creme, ral 7016 antraciet
en blank aluminium.

zelfdragende aluminium
profielen
in verschillende
uitvoeringen.

+31(0)493-317815
Leembaan 52
5753 CV Deurne
54

voor op houten balken
in 4 kleure.
multischroefprofielen &
multiklikprofielen zonder
schroeven

piazza terrasoverkapping
in 3 kleuren te verkrijgen
geheel aluminium
verlichting ook mogelijk.

voor meer info: www.timmerbedrijfvandeheuvel.nl
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Ere Hosbengel 2010 Noud Verbaarschot

Wat een verrassing! Nooit aan
gedacht dat ik het ooit zou worden, maar dan staan de Hosbengels voor de deur en zeggen dat
jij de Ere Hosbengel bent. Hoe
heb-ben ze alles zo stil kunnen
hou-den, de familie, vrienden,
kennis-sen
en
zeker
de
Hosbengels!
Het begon twee maanden voor carnaval. Jan Welten vroeg me of ik op
dinsdag met carnaval als de
Hosbengels de ere Hosbengel op
gingen halen voor hun koffie wilde
schenken in de bar van de KHD. Ik
zei dat ik dat wel wilde doen. Er
waren die morgen veel oud Ere
Hosbengels aanwezig, die natuur-

lijk ook van niets wisten. We hebben leuk zitten kletsen en gezellig
koffie gedronken. Op een gegeven
moment kregen ze een seintje dat
ze zouden vertrekken naar de Ere
Hosbengel 2010. Ik vroeg nog aan
Jan Welten waar ze heen gingen en
die zei dat ze naar de Sint Jozef
zouden gaan en ik dacht te weten
waar naartoe. Ze vertrokken met een
groot gezelschap.
Frank & Ellen
Frank Trienekens hielp mij met
opruimen en ik zei tegen hem dat
het zo wel goed was want wij moesten naar Jozef Hendriks voor het
hannebillen eten. Frank zei dat we
het netjes moesten achterlaten

Politie Deurne brengt kalender uit
DEURNE – De Deurnese politie heeft begin januari voor het eerst een
kalender uitgebracht. Op deze kalender staan de twaalf meest gewilde Deurnese ongure sujetten afgebeeld. De, zogenaamde,
Schurkkalender is te koop in de betere boekhandel.

want `s avonds kwamen de Hos-bengels in de bar nog eten. Maar dat
was niet de reden… Hij moest tijd
rekken voor de Hosbengels zodat ze
rustig naar het huis van de nieuwe
Ere Hosbengel konden lopen. Ellen
Trienekens zou ons oppikken bij de
bar van de harmo-nie en toen ze
binnenkwam moest ze hoognodig
naar het toilet. Dat heeft zeker 15
minuten geduurd, en ik vroeg of ze
erdoor was gezakt. Maar ook zij
moest tijd rekken. Ze heeft op het
toilet een telefoontje gekregen dat
de Hosbengels gear-riveerd waren
bij mij thuis.
We zijn toen naar mijn huis gereden om mijn vrouw Rita op te halen
om naar Jozef te gaan. Dacht ik…
Nog steeds niets in de gaten
Ik had nog steeds niks in de gaten.
We reden bij ons de straat in en er
was niets te zien. Toen we de oprit
opreden zag ik twee carnavalsposters op de raam zitten en ik zei nog
dat mijn kinderen dat beter voor de
carnaval hadden kunnen doen. Ik
maakte de garagedeur open en wie
stonden daar in de deuropening? De
Hosbengels!
Ik stond perplex en aan de grond
genageld. Toen ging er bij mij een
lichtje branden, ik zou toch niet de
Ere hosbengel kunnen zijn? Maar dat
werd al snel duidelijk toen ze
begonnen te spelen.
De 48ste
Ik zag familie, vrienden en kennissen en ook iedereen die ik `s morgens in de bar had zitten. De hele
kiet zat vol, geweldig was dat, de
koude rillingen liepen over mijn lijf.
Opper spreekstal meester Jer-om
Coppus had nog een hele mooie

speech voor mij in petto, waarom ik
de 48ste Ere Hosbengel was geworden. Vroeger in de Vier-span al veel
met de Hosbengels en de
Koninklijke Harmonie te maken
gehad, daarna meeverhuisd naar ff
waar ik de barbeheerder werd, en nu
in het nieuwe onderkomen van de
harmonie sta ik ook weer achter de
bar. Het waren hele mooie woorden
van Jerom, wat kan die vent lullen
zeg!
Stampvol Hosbengels
Binnen zat het stampvol en de
Hosbengels speelden er lustig op los
onder het genot van een drank-je en
een hapje , alles was geregeld en
goed georganiseerd, klasse! Famillie
,vrienden en kennissen hadden ook
nog hele mooi aan-denken van deze
dag meegebracht voor mij en het
was nog steeds onvoorstelbaar dat
ze het zo goed stil hebben kunnen
houden,want Rita had ze al twee
weken van te voren ingelicht dat ik
de Ere Hos-bengel zou worden.
Plein Vijf
Toen zijn we in een oldtimer met
voorop de Hosbengels naar Plein
Vijf gegaan waar we opgewacht werden door nog meer vrienden en kennissen. Binnen kreeg ik veel felicitaties, zelfs de Strikkel van het jaar,
Wim van de Potdeksel kwam mij
feliciteren. Ook prins Jos en Prinses
Wilma waren van de partij. De
Hosbengels speelden de zaal plat
met hun welbekende nummers. Tot
mijn grote verba-zing kwam ook
nog dance squad een optreden verzorgen,dat was voor mij ook een
emotioneel hoog-tepunt, want mijn
dochter danst bij dance squad.
Fantastisch.

Optredens
Maar dat was nog niet alles,zelfs de
Nötjes en de PR|CIE brachten ook
nog verschillende liedjes ten gehore,top!! En of dat alles nog niet
genoeg was gaven Hollandse
Nieuwe ook nog een daverende
show weg, geweldig! Het was een
geweldige middag die mij nog lang
zal heugen. Die er waren zeiden dat
het weer een ouderwetse gezel-lige
carnavalsdag sinds jaren was en dat
kan ik beamen. Ik vind het ook
knap wat Rita – Nick en Naomi
samen met Frank en Ellen
Trienekens hebben gedaan, om deze
dag zo goed in elkaar te zet-ten.
Nogmaals mijn dank daarvoor. Ook
lof en dank aan de Hosben-gels
voor deze geweldige dag, nogmaals
dank aan iedereen.
Ere Hosbengel 2010 - Noud Verbaarschot

PUR ONGELUK
PURMEREND – In een purfabriek
op het indu-strieterrein van
Purme-rend is afgelopen zondag
een ongeluk gebeurd waarbij
nogal wat mate-riële schade is
ontstaan. Pursoonlijke ongelukken deden zich niet voor, zo liet
de p. ur- medewerker van de
reddingdiensten desgevraagd
weten. Ge-vraagd naar de
mogelijke oorzaak liet de p.urmedewerker weten dat gedacht
wordt aan een menselijke fout.
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Oude Liesselseweg 18a Deurne

SIEBERS VOEGWERKEN
GEVELREINIGING
RESTAURATIE

FOOD PROCESSING EQUIPMENT
WATTSTRAAT 1 5753 RK DEURNE
Tel. 0493-352180
Fax. 0493-352189
E-mail: mail@spako.nl
www.spako.nl

Rietgors 36 5754 CT DEURNE
T. 0493-322808 F. 0493-318242
M. 06-22528349

STRIKKEL-LEAKS

WWW.PEELSTREKELS.NL

Houten
Speeltoestellen

vleesproducten

catering

barbecue

Alle bestellingen GRATIS thuis bezorgd.
Telefoon (0493) 31 21 51

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

jk
ogeli
rk m
e
w
t
maa
Houtverwerk.Ind. Fransen BV
Grote Bottel 7a,Deurne
tel.: 0493-326070
www.fransen-deurne.nl

PEELSTREKELRIJK – Terwijl
er eind 2010 zoveel te doen was
om WiKi-leaks vond er op iets
kleinere schaal – maar niet
minder belangrijk - in het
Peelstrekelrijk iets soortgelijks
plaats. Daar kwam namelijk bij
het omschudden van een redactionele doos op de burelen van
De Peelstrekel onderstaand
uiterst geheime document te
voorschijn. Het document is
authentiek en blijkt in een grijs
verleden overhandigd te zijn
aan een medewerker van
De Peelstrekel. Die medewerker
werd op het hart gedrukt dit pas
te publiceren als de tijd er rijp
voor was. Bij deze dus…
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Prins Jos I en prinses Wilma blikken terug

Een Top carnaval!
Door Guus van Nunen

Ons verhaal begint eigenlijk al
in november 2008 als we bij
dansschool Manders getuige zijn
van de onthulling van Prins Marc
I en Prinses Ellen.
Achteraf blijkt de naam van Jos
(opnieuw) een van de namen bij
het
Prinsenraoje
te
zijn.
Carnavalsdinsdag 2009, het carnavalsfeest loopt op z’n eind. We zijn
erbij als een zeer enthousiast en
razend populair prinsenpaar de
menigte in het CCD aanvoert. We
zijn het er over eens dat het paar
dat hen opvolgt van goede huize
zal moeten komen!
De grote vraag…
Nauwelijks 4 maanden later staat
Erwin Boerenkamps voor de deur
met de grote vraag…
Waar we toen even twijfelden of
we deze uitdaging wel aan moesten gaan, weten we nu heel zeker
dat we het zo weer opnieuw zouden doen. Wat een ongelooflijke
ervaring is dit. We hebben er van
de eerste tot de laatste minuut van
genoten!
Onthulling
Het begon al bij de onthulling op
14 november 2009, toevallig ook
Wilma’s verjaardag.
De hele dag zijn we volop in de
weer geweest voor haar verjaardagsfeest de volgende dag. Met de
onthulling die avond komt er eindelijk een einde aan een lange
periode van geheimzinnigheid…
Onze kinderen zijn pas enkele
dagen op de hoogte van ons ‘Grote
Geheim’ en verder weten slechts
enkele, zeer nauw bij de organisatie betrokken mensen, ervan. Een
dilemma was het soms, want hoe
leuk zou de aanwezigheid van
familie, vrienden en bekenden bij
de onthulling geweest zijn.
Al die tijd je mond niet voorbij
praten valt niet mee. Het lijkt alsof
ze het van je gezicht kunnen aflezen…Nu maar kijken of het inderdaad gelukt is om het geheim te
houden. JA!!!
Prinseroaje
Wat een enthousiasme en warmte
als blijkt dat de nieuwe prins Jos
van Nunen blijkt te zijn. Ook heel

mooi: geen enkele keer werd Jos
genoemd bij het Prinsenraoje! Het
verjaardagsfeest van Wilma krijgt
een extra dimensie. Welke vrouw
kan zeggen dat ze op haar verjaardag de titel prinses cadeau kreeg?
Goede keuze
Fantastisch, al die warme reacties,
ze blijven maar komen. Evenals de
vele kaarten, bloemen en andere
attenties. Ook de reacties gewoon
op straat zijn erg leuk. Het geeft
ons steeds meer het gevoel dat we
de goede keuze gemaakt hebben.
Onvoorstelbaar ook om te ervaren
hoezeer dit leeft onder de mensen.
Ieder beleeft carnaval op zijn of
haar manier, ook de mensen die je
niet gauw in het feestgedruis
tegenkomt, maar één ding hebben
ze gemeen; ze willen er allemaal
het fijne van weten!
Rondom de Prins
Een relatief rustige maar zeer aparte kerst en jaarwisseling volgen.
Alles krijgt een andere dimensie.
Dan barst het echt los…
De avond Rondom de Prins in zaal
vd Putten is een absoluut hoogtepunt. Terwijl vorst Wilco en presentator oud-prins Marc ons willen
doen geloven dat er maar een stuk
of drie optredens zijn wordt het
een avondvullend programma met
acts die elkaar overtreffen en niemand vervelen! Een onbeschrijfelijke ervaring is dat. Dat zoveel
mensen iets voor jou willen
doen…
Barre Tocht
De familie van Wilma heeft er zelfs
een barre tocht van enkele uren
over besneeuwde wegen voor over
gehad om erbij te zijn. En dat is
dan nog maar het begin.
Bijzondere ervaringen volgen
elkaar snel op. Uitreiking van de
eerste krant, Klotgemul, Galaavond, receptie van de Prins, scholenbezoek,
Nieuwenhof,
Carnavalsmis etc, etc.
Het leert ons vooral welk een
sociale rol een carnavalsvereniging
speelt. Ons respect voor de vele
mensen die zich achter de schermen onbaatzuchtig inzetten groeit
en groeit…dit is genieten!

Nieuwe prinsenwagen
Absoluut hoogtepunt is natuurlijk
om op Carnavalszondag hoog
bovenop de prachtige, nieuwe carnavalswagen door de straten van
Deurne te trekken. Hoewel de
optocht altijd nog mooier kan (en
we daar allemaal ons steentje aan
kunnen bijdragen!) is het fantastisch om te zien hoeveel creativiteit dit evenement telkens weer
losmaakt.

We zaten gezellig met zijn vijfjes
avond te eten. Gewoon een doodgewone avond, tot mijn vader
opeens zei : ‘Hé trouwens, hebben
jullie al een idee wie de nieuwe
prins carnaval gaat worden?’ We
keken een keer op en trokken onze
schouders op. ‘Geen idee’. Toen
mijn vader opeens zei: ‘Wat zouden
jullie er van vinden als ik dat
werd?’ Eigenlijk overviel het me
een beetje. Ik wist zo snel niet wat
ik er van moest denken, maar toch
was het wel echt iets voor ons pap.
Mijn tante zei altijd nog: “Ik weet
zeker dat jij nog is ooit prins carnaval wordt.” En inderdaad. Ik heb
het geheim moeten houden tot de
prinsonthulling. Pas een half uurtje voor de officiële uitreiking
mocht ik tegen een vriend van me
zeggen die mee was waarom hij
eigenlijk mee moest. Die avond
was erg gezellig. Ook de rest van
de carnaval was gezellig. Leuke
mensen vooral en altijd lekker eten
met zijn allen bij van de Putten.
Klotgemul en de Gala avond waren
ook echt super, hier ga ik volgend
jaar zeker weer naar toe. Het
hoogtepunt (letterlijk en figuurlijk) vond ik toch nog wel de
optocht in Deurne. Want ik heb
vanaf de eerste keer dat ik de
optocht zag, altijd al eens boven
in willen staan om snoepjes rond
te strooien. Maar ook Rondom de
Prins was kei-gezellig. Alles eigenlijk.
Bedankt iedereen die mee geholpen heeft om er een top carnaval
van te maken !

Een geweldige tijd
Door Tom van Nunen

De tijd vliegt
De tijd vliegt voorbij deze dagen.
Je zweeft, je droomt en komt langzaam weer bij als je op aswoensdag samen in de loods de carnavalswagen afbreekt,
het CCD
opruimt en in de avondmis pastoor
Paul Janssen nog eens terughoort
over de prachtige mis op carnavalszondag.

In het begin heb je vooral een
gevoel van: o.k., ons pap is prins,
en nu? Zijn mijn ouders elke avond
aan het feesten? Het leuke is dat
je overal mee heen mag en je
meteen in een erg leuke groep

mensen terecht komt, namelijk de
Peelstrekels. Erg gezellige mensen
van alle leeftijden waarmee je op
elk feestje uit de voeten kan. Zeker
dankzij hen was deze carnaval
geweldig. Ook de bijeenkomsten
waar ik uit mezelf niet zo snel
heen zou gaan, maar nu als het
ware naar toe moest, zijn zeer de
moeite waard gebleken. Het Gala
en Klotgemul zijn hier goede voorbeelden van, met theater van hoog
niveau. Brother John combineerde
Surinaamse gewoontes met een
de
en
accent
Hellemonds
Penthouse Boys toverden de hele
zaal om in een Eftelingshow. Het
voortraject was enorm leuk, de carnaval om nooit te vergeten en
daarna nog enkele kleine leuke
dingen. Kortom, een geweldige tijd
die ik iedereen aan kan bevelen, al
heb je het niet voor het zeggen of
jij de volgende bent...

Geweldige weken om
nooit te vergeten
Door Suzanne van Nunen
Toen papa en mama ons vertelden
dat ze prins en prinses carnaval
van dit jaar zouden zijn, dacht ik:
waar zijn ze aan begonnen? Ze
hadden ons altijd beloofd dat ze
daar niet aan zouden beginnen, en
dat was altijd een opluchting voor
mij geweest.
Achteraf heb ik een geweldige tijd
gehad met de Peelstrekels. We hadden elk weekend wel wat te doen
en het was elke keer weer erg
gezellig. Je maakt carnaval op een
heel andere manier mee dan je
gewend bent. Je staat ineens op
het podium in plaats van ergens
achter in de veel te warme zaal, en
tijdens de carnavalsoptocht heb je
al helemaal een ereplekje.
Ik heb een paar geweldige weken
gehad, en zal deze tijd nooit vergeten.
Alle Peelstrekels nogmaals bedankt
hiervoor!

Om nooit te vergeten
Alles bij elkaar een ervaring om
nooit te vergeten en nog jaren van
na te genieten. We zijn de
Peelstrekels, en dan vooral de Raad
van Elf, Peestrekelbestuur, onze
adjudant, onze vorst en zeker ook
onze fantastische dansmarietjes
veel dank verschuldigd voor deze
prachtige tijd. We hebben ons
vanaf de eerste dag zeer welkom
gevoeld in hun midden. Het werkelijk schitterende fotoalbum dat
Roos voor ons maakte is een blijvende herinnering.
Opvolgers
Wij wensen onze opvolgers, prins
Perry I, prinses Ans en de prinsenkinderen Janne, Maaike en Karlijn
net zo’n fijn en fantastisch gevoel
toe als wij hebben mogen ervaren.

OPTOCHTINFO
De optocht trekt om 13.15 uur aan.

Hartelijke groet, (oud) Prins Jos en
(ex-) Prinses Wilma.
Tot slot…
En als er dan toch iets moet zijn
wat we achteraf gezien beter
anders hadden kunnen doen dan is
het wel de keuze van onze lijfspreuk. Want met ’t kan vrieze ’t
kan dooie… hebben we duidelijk
de weergoden verzocht ons te trakteren op veel sneeuw en ijs...
Uiteindelijk bepaalde de Vorst voor
een groot deel ons programma!

ROUTE
Spoorlaan, Stationsstraat, Markt, Visser, Kruisstraat,
Kerkstraat, Molenlaan, Europastraat en wordt ontbonden
op de rotonde Molenberg.
KINDEROPTOCHT
volgt dezelfde route (gaat vooraf aan de grote optocht).
MOTTO
As ik in de spiegel kiejk ...
Meer info op: www.peelstrekels.nl
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Carnaval
Fotoblik
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Dr’hin Dr’hin
Kiek op:
www.spiegel.nl

IDEAS FOR IDENTITY

20646

Deurne Veghel www.garageverhaegh.nl

20890

Garage Verhaegh doar moete ge
zijn vur transport growt én klein.
Van truuk tot buske wai helpen oew vuruit!

Martinetstraat 32-34 Deurne • Telefoon 0493 317 183 • Info@spiegel.nl

Wai kieke nie op ‘n kleurke

meier of minder..!

Geyserstraat 3-9 Deurne
16116

www.reliushoeka.nl
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Een onderneming van

