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DE PEELSTREKEL 2013

Het
Prinselijk
Paar
Prins Stefan I

55ste Prins van carnavalsstichting De Peelstrekels
Prins Stefan I 38 jaar, geboren in
Liessel als 1e zoon van Harrie en Gerrie Aspers-Korten, broer van Robbert.
Woont al meer dan 10 jaar samen
aan de Oplegger 30 met Kitty van
Stekelenburg en zij hebben samen
een dochter, Pip.
Al 12,5 jaar werkzaam bij Movico.
Huidige functie: commercieel directeur.
Fanatiek sporter; voetbalt bij SV
Deurne in het 4e elftal De Beloften.
Ook wordt er hard gelopen en af en
toe gegolfd en ge-ﬁtnessed.
Oprichter, organisator, voorzitter
van Battle on the Beach (3 edities;
2006, 2008 en 2010), was 2 jaar lid
bij Oranjevereniging Deurne (2008,
2009), lid PR|Cie (vanaf juli 2009),
aanjager en lid organisatie Glazen
Huis Deurne 2010, lid denktank FC
Robinstijn (vanaf 2011) en betrokken
bij SV Deurne (bijdrage aan clubblad,
lid van activiteitencommissie nieuwbouw 2012).
Kitty
Prins Stefan I is al héél lang samen
met Kitty van Stekelenburg. Geboren
in Geldrop en getogen in Someren,
als oudste dochter van Fedde van
Stekelenburg (overleden in 2006) en
Geerdie van Happen. Kitty heeft een
jongere zus, Carla. Kitty werkt sinds
2007 bij Ruys Mode aan de Schuifelenberg in Deurne.
Dochter Pip, geboren vlak voor
carnaval 2005, op 1 februari. Pip gaat
graag naar school De Hasselbraam,
tennist bij TC Deurne, heeft ’n konijn
en ’n vis en wil héél graag een hond.
Pip houdt heel erg van gezelligheid,
maar ook van dansen en spelen met
haar vriendjes en vriendinnetjes. Ze is
dol op haar nichtje en neefjes.
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De Proclomatie
Ik, Prins Stefan d’n 1e, 38 jaar geleden geboren als Kei en getogen als
Peelstrekel,
1e zoon van Harrie en Gerrie Aspers - Korten, verbroederd met
Robbert, Beschermheer van Kitty
en Pip, Grootvorst van de Heiakker,
Kapitein der vloot Movico, Draver
der blauw witte Beloften, voormalig
Opperstrandjutter en schatbewaarder van het Deurnese strand, nederig
dienaar der PR|Cie en roerganger

van de Kwali|Cie staat hier voor u als
de 55e Prins Carnaval in het Rijk der
Peelstrekels!
Als enthousiast carnavalsvierder in
jonge jaren de Strekelspan ontdekt,
als aanstormend ‘dans’talent de
Strikkeldome veroverd en als jonge
aanwas van de PR|Cie nog meer geinfecteerd door het feest der feesten
in Worstzicht en omstreken.

Als Grootgenieter van sport, spel,
volksvermaak, plezier, drank en
spijzen, gezegend met vele vrienden
en bij de gratie van Prinses Kitty en
de voltallige PR|Cie en Nötjes, het
nauwgezet oog van Vorst Wilco, de
goedkeuring van Bestuur en de wijze
Raad van Elf, oud prinsen der Peelstrekels en steun van alle Peelstrekels
en Peelstrekellinekes, proclameer ik
de volgende 11 carnavalsgeboden:

1

Dat ik, samen met Prinses Kitty en
Pip, gruwelijk trots ben om de 54e
Prins der Peelstrekels Twan en zijn
Prinses Fan op te mogen volgen.

2

Dat het ’n verrekkes bijzondere eer
is om als 55e Prins Carnaval het Rijk
der Peelstrekels te mogen aanvoeren
tijdens het jubileumjaar.

3

Dat wij er samen een onvergetelijk
feest van maken van ’s merregens
vruug tot ’s avonds laat in alle kroegen en op straat.

4

Dat we tijdens het Carnaval niet alleen aan ons zelf denken, maar ook
de bejaarden en de zieken een mooi
feest schenken.

5

Dat het Jubileumjaar iedereen
inspireert om er een bijzondere en
kleurrijke optocht van te maken met
prachtige wagens en opvallende
deelnemers!

6

Dat in de kroegen alle dagen de
kraan vol open gaat, ’n kolk in de
biertank draait en ‘t wasem op de
ramen staat.

7

Dat ik ontelbaar vele malen met jullie
het glas mag heffen om onze kelen
te smeren en d’n dorst te lessen.

8

Dat ik alle boerenblaaskappellen en
artiesten aan Peelstrekelala, Klotgemul, Gala en natuurlijk Kommer &
Kwijl verzoek het hoogste en mooiste lied te spelen!

9

Dat de PR|Cie & Nötjes deze Carnaval zich van hun allermooiste en
creatiefste kant laten zien en we d’r
elke dag ten minste inne stoandebins
vatten.

10

Dat als er na aﬂoop ergens lekker
wordt gegeten, de Prins en Prinses
niet worden vergeten

11

Dat ik dit alles zal doen onder het
volgende motto:

“D’n truc vur Tour de
Carnaval: mi ’n schonne
aanhang is ons reundje
altijd bal!”
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De Peelstrekels vieren feest!
Het is 55 jaar geleden dat De Peelstrekels zijn
opgericht en naar goede carnavalstraditie wordt
om het jaar een leuk feest gevierd en om de
11 jaar een nog leuker én grootser feest.
Ook dit jaar.
In dit Peelstrekelorgaan wordt er
teruggeblikt, maar vooral ook vooruit gekeken.
Voor u ligt een krant die er wezen mag.
Wij wensen Prins Stefan, Prinses Kitty en
prinsesje Pip een geweldig carnaval en hopen
dat u ook later dit jaar met hen, in het weekend
van 20, 21 en 22 september, weer van de partij
zult zijn op het grote feest ter gelegenheid van
5x11 jaar De Peelstrekels.
Veel leesplezier!
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Nico Jacobs
Helmondseweg 66
info@bakkerijnicojacobs.nl
tel.: 0493-314608 • fax: 321457
Je proeft het vakmanschap !

De Commissie Krant

Garage-Autobedrijf

BUKKEMS
Schoenen

IN- EN VERKOOP VAN NIEUWE
EN GEBRUIKTE AUTO'S

ruysdeurne.nl
VLEVEKA BV

Wolfsberg 30
Tel. 312523

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

Helmondseweg 105
5751 PH Deurne
T. 0493-312999/ F. 310055
06-51758645
www.basteevens.nl

COLOFON
De Peelstrekel verschijnt eenmaal per carnavalsjaar.
Oplage: 7.500 stuks. Gratis huis aan huis bezorgd in het
Peelstrekelrijk en de Walsberg

SLEUTELAFHALEN
ZATERDAG 9 FEBRUARI
MARKT DEURNE

Gas
Water
Sanitair
Zinkwerk
Verwarming
Helmondseweg 46
5751 GE DEURNE
0493-316947
Info@verberneloodgieters.nl

Prettige carnaval!

BOEKHANDEL
HUB BERKERS
DEURNE
De betere boekhandel

Het programma begint om 14.30 uur op de Markt
van Deurne. Op de Markt worden vakken gecreeerd zodat de zeven Deurnese carnavalsclubs
ieder voor hun eigen vaandel kunnen gaan staan.
De officiële handelingen, het in ontvangst nemen
van de sleutels van de gemeente Deurne, door de
prinsen en de jeugdprinsen(paren) zak in een
aangenaam tempo geschieden. Na dit plechtige
moment gaan de carnavalsclub naar de residentie
van De Peelstrekels, het cultuurcentrum.
Daar is alle gelegenheid het carnavalsfeest in
gezamenlijkheid in te zetten. Van een programma
is nauwelijks sprake. Wel toeteren de diverse
kapellen er duchtig op los en is er een wisselbeker
voor de beste kapel van die middag. Hopelijk
wordt dit een traditie. Over tradities gesproken,
ook het Prinsenbier wordt weer geschonken.
Een mooi gebaar van verbroedering en tevens het
startschot voor een geweldig carnaval in alle
prinsdommen.

QZNYWRLD TXTConceptie
“Fijn, woorden te hebben.”

Hoofdredactie: MARTIEN THIJSSEN, ANJA LEIJSTEN,
JEROEN ENNENGA.
Redactie: MARCEL KOOLEN. Undercoverjournalist: PIETER T.
VAN DIESEN.
Vormgeving: BART LINDERS www.wetalkmedia.nl IRIS VAN
HEUGTEN & (ZIE SPECIALE PROJECTEN) I.s.m. DKZET.
Voorpagina: SPIEGEL RECLAMESTUDIO.
Speciale projecten: COR BRÜGGENWIRTH, CEES VAN DEN
BROEK, GERARD GEURTS, MARCEL VAN NUNEN.
Advertentieacquisitie: BERT VAN DEURSEN & PIET ADRIAANS.
Fotojournalist: ROOS KNIJNENBURG.
Freelancers: ALLE INZENDERS VAN STUKJES.
Krantenbezorgers: LEDEN RAAD VAN 11, BESTUUR, PRINSENGARDE EN OVERIGEN.
Druk: Drukkerij DKZET, Hapert.
Reacties: info@peelstrekels.nl of Postbus 269 5750 AG DEURNE
o.v.v. De Peelstrekel.
Verantwoording: (bijna) alle kolder en quatsch is van eigen hand.
Soms zijn artikelen, omwille van de leesbaarheid ingekort. Op de
site www.Peelstrekels.nl kunt u betreffende teksten in extenso
aantreffen. Naast een bijzonder goed 2013 wenst de commissie
krant u veel leesplezier en een prima carnaval toe! Belangrijk
genoeg om te weten: Ook dit jaar doet de Peelstrekel weer mee
aan de prestigieuze krantenwisseltrofee Noord-Brabant. Het is
DE 54STE 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 gegeven aan dit
wonderlijk Peelstrekelorgaan.
Vat er inne op ons. ...Mèr vat nie d'n onze!

QZNYWRLD@Hetnet.nl
Marcel Koolen Fitissingel 142
5754 CD DEURNE
0493-310771 / 06-12769183

DE PEELSTREKELS DANKEN DE ADVERTEERDERS, ZONDER
WIER BIJDRAGE DEZE UITGAVE NIET MOGELIJK WAS.
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WISSELING VAN DE WACHT

PRINS
STEFAN I
DEURNE – Onder een stralend zonnetje werd
afgelopen zondagmiddag om exact vijf minuten
voor vier (15.55 uur) op de Deurnese Markt bekend dat Stefan Aspers (38) de vijfenvijftigste
carnavalsprins is van De Peelstrekels. Stefan zal
regeren als Stefan I. Stefan I gaat De Peelstrekels
voor in het feestgedruis samen met zijn prinses
Kitty van Stekelenburg en hun dochter Pip.
De Peelstrekels pakten zondagmiddag flink uit en
de weergoden bleken de jubilaris goedgezind: de
onthullingshandeling op de Markt op de wagen
van het Deurnese bedrijf Movico kon gewoon
vanaf de terrassen gevolgd worden. Een mooie
start voor het jubileumjaar en met een tot de verbeelding sprekende prins die zelf een van de
kartrekkers is van het 55-jarige jubileum.
Een belangrijk jaar voor de Peelstrekels, want het
55-jarige jubileum schept verplichtingen.
Natuurlijk wordt het 55ste carnaval ‘gewoon’
gevierd, met een aantal accenten, waaronder speciale aandacht voor de optocht.
Het echte feest ter gelegenheid van het 55-jarige
bestaan wordt in het weekend van 20 t/m 23 september gevierd. De organisatie hiervan is in handen van een speciale commissie onder voorzitterschap van Leon van Osch, zelf jubileumprins in
1991 (de 33ste), en voorzitter van de PR|CIE, het
creatieve vliegwiel dat het carnavalsfeest in
Deurne steeds van nieuwe impulsen probeert te
voorzien en waar ook de nieuwe prins sinds 2009
lid van is. Onder het motto: D’n truc vur Tour de
Carnaval; mi ’n schonne aanhang is ons reundje
altijd bal, zal het speciale carnavalsjaar 2013 bij De
Peelstrekels gevierd worden.

DE PEELSTREKEL 2013

Prins Stefan I, 55ste Peelstrekelprins

pag. 6

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

kookcursussen

WijWijmaken
eenfeestje
feestje
makenvan
vanKOKEN
KOKEN een

Wenst iedereen een fijne carnaval toe!
Banden – APK – Reparaties
Kom gerust even langs of bel/mail voor informatie
Langstraat 134a – 5754 PB Deurne (NL) Tel:+31(0)493-320520
info@marcocars.nl www.marcocars.nl

met culinaire workshops.
voor groepen tot 16 personen.

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

Basiskookcursus
De Italiaanse keuken
Surprisemenu
Quiches & Salades
Tapas & Antipasta
Kom heerlijk koken en smullen in onze
gezellige kookstudio in Liessel!

Autobedrijf

Jos Heinsbergen VOF
INKOOP - VERKOOP - SCHADES
APK KEURINGEN EN ONDERHOUD
Amperestraat 4 - 5753 ST Deurne
Tel.: (0493) 316563 • Fax: (0493) 321147

Langstraat 68
5754 PA Deurne
Tel. 06-15635453
www.massagepraktijkgermi.nl
info@massagepraktijkgermi.nl

Voor informatie of een bezoekje
bel: 0493-399403
of kijk op:
www.kookpuntkookcursussen.nl
www.kookpuntkookcursussen.nl

Als 't om
smaak gaat
is er maar één
nummer 1
ANTOINE EN TESSA VAN BAARS,

keurslager

Stationsstraat 20 • Deurne
tel. 0493-312638
www.vanbaarsdeurne.keurslager.nl

D E K E U R S L A G E R , V E R S TA N D VA N L E K K E R V L E E S

PRIJSVRAAG
WEET U HOEVEEL LOGO’S VAN HET 55-JARIG BESTAAN IN DEZE KRANT STAAN?
STUUR UW ANTWOORD VIA WWW.PEELSTREKELS.NL EN MAAK KANS OP EEN LEUKE PRIJS!
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PEELSTREKELS PROFICIAT!
Carnaval 2013 staat voor de deur. Voor
mij als burgemeester het derde carnaval
in Deurne. Voor de Peelstrekels een bijzonder carnavalsjaar, want dit jaar
bestaan De Peelstrekels 5 x 11 = 55 jaar.
Een bijzonder jubileum dat natuurlijk
uitgebreid gevierd gaat worden. Een
speciale jubileumcommissie is al
geruime tijd achter de schermen bezig
met de voorbereidingen.
De aftrap was het tonen van het jubileumlogo tijdens Prinsjesdag door de
Prinsengarde op de markt. Op het moment
dat ik dit schrijf hebben we in het
Weekblad voor Deurne kunnen zien dat
we kunnen meedoen aan het Prinsenraoje.
We hebben zojuist de derde hint mogen
ontvangen en is het nog een groot
vraagteken wie er op 11-11 om 15.55 uur
wordt onthuld als 55e prins van de
Peelstrekels en dus als jubileumprins voor
zal gaan in het carnavalsgedruis. Als ik de
hints zo lees komt er bij mij wel een naam
naar boven maar ik zal me maar niet
wagen aan voorspellingen. Inmiddels heeft
iedereen hem al leren kennen en ik heb
het volste vertrouwen dat het een
geweldige jubileumprins zal zijn.
Een jubileumjaar dat groots gevierd gaat
worden. Natuurlijk zal de optocht
wederom een van de hoogtepunten zijn in
het Peelstrekelrijk. Daarna zal in het weekend van 20, 21 en 22 september het grote
feest helemaal losbarsten. Drie dagen zal
Deurne in het teken staan van verschillende activiteiten voor jong en oud. Ik heb
de afgelopen twee jaar al gezien dat de
Peelstrekels goed zijn in het organiseren
van feestjes. Dus ook dit feest zal zeker

VOORZITTERS
PEELSTREKELS
1958 – 1975
WILLY GEERTS
1975 – 1983
GÉ MARKHORST
1983 – 1988
HEIN SMEETS
1988 – 1991
WILLY MARTENS
1991 – 1998
GEERD JANSEN

weer fantastisch worden. Geweldig dat er
zo veel vrijwilligers tijd vrij maken om dat
alles te verwezenlijken.
Ik wens de organisatie en alle stille werkers
op de achtergrond heel veel succes toe
met de organisatie van dit jubileumjaar. Ik
wil het bestuur en de jubileumcommissie
complimenteren met dit geweldige
jubileumprogramma en alle inwoners van
het Peelstrekelrijk een geweldig jubileumjaar toewensen.
Peelstrekels, proficiat met 55 jaar carnaval
in het Peelstrekelrijk!
Ik wens de Prins en Prinses en de
Jeugdprins en Jeugdprinses veel succes
en alle carnavalsvierders een fantastisch
carnaval toe. Ik hoop velen van jullie
ergens tijdens dit jubileumjaar in het
Peelstrekelrijk te mogen ontmoeten.
Burgemeester Hilko Mak

Carnavalsmis
Zondag 10 februari 2013 9.30 uur
St. Willibrorduskerk a/d Markt
Iemand vertelde dat in Kevelaer de Carnavalsmis al
op 4 november gehouden werd.
Die zijn er wel heel vroeg bij!
Wij beginnen ook vroeg – om 9.30 uur –, maar wel
gewoon op Carnavalszondag.

1998 – 2001
WIM BERKERS
2001 – 2002
CHRIS MANDERS
2002 - 2009
TWAN VAN DOORNE
2009 – 2010
ERWIN BOERENKAMPS
2010 –2012
ERWIN BOERENKAMPS
&
MARC MANDERS
2012-2012
MARC MANDERS
2012MARTIEN THIJSSEN

11PK
Geeft Gas
Op 11-11-11 is de groep 11PK opgericht.
11PK zijn oud-prinsenkinderen die als
doel hebben de jeugd meer bij de
activiteiten van carnaval te betrekken.
Wij willen iets extra’s toevoegen aan de
carnaval.
Vorig jaar heeft 11PK een bijdrage geleverd
aan de receptie, de bankstellenrace, de
optocht. En veel mensen hebben tijdens
carnavalszondag de herrijzenis van de
Kiosk op de markt mogen meemaken. Als
tandartsen vulden wij verder alle gaatjes in
de optocht. Wonder boven wonder
ontstonden er geen gaatjes! Super voor de
optocht zelf, jammer voor ons, maar dat
mocht de pret niet drukken.
Dit jaar wordt het allemaal wat grootser
aangepakt. Zo hebben we al meegeholpen
bij de prinsonthulling, waar we de belangrijke taak van beveiliging kregen. Ook
hebben we ons even sterren mogen voelen in een echte limousine. Daarna hebben
wij ervoor gezorgd dat onze Prins Stefan I
en Prinses Kitty zich veilig konden verplaatsen. 11PK heeft ook al meegedaan
met Peelstrekelala met ‘Ik weet ut nie’. Daar
zongen we over een misschien iets te
leuke carnavalsnacht en een hele zware
ochtend die daarop volgde. Een typische
ochtend waarbij je alleen maar kan
denken: ‘Ik weet ut nie!’.Het was een
geweldige avond! Mede door alle andere
artiesten en natuurlijk iedereen die kwam
luisteren.
Op dit moment werken we al onze ideeën
verder uit en er staat nog veel meer op de
planning. Wij zien u graag terug dit carnavalsjaar!
11PK.
11PK bestaat op het moment uit: Imre van
den Broek, Fleur van Osch, Janne van
Berlo, Janneke Verhaegh, Paul van
Deursen, Lucie van Deursen, Ilse van
Deursen, Milou van Nunen, Dirk Louwers,
Marly Nies en Inge Albers.

Je bent van harte uitgenodigd.
En zorg dat je er gekleurd opstaat!
Pastoor Paul Janssen

Karin Tinga eerste vrouw
in Peelstrekelbestuur

Voor de eerste keer in de rijke
Peelstrekelhistorie maakt een vrouw deel
uit van het bestuur. Karin Tinga gaat de
secretarispost bekleden, die voorheen
werd ingevuld door de huidige voorzitter
Martien Thijssen. Hieronder laten we Karin
zelf aan het woord.
Mijn naam is Karin Tinga- van den Heuvel,

en vanaf november 2012 heb ik besloten
me in te gaan zetten voor het bestuur van
De Peelstrekels. Martien Thijssen heeft me
enige tijd geleden gevraagd voor het secretariaat en ik neem dit graag van hem
over. Voor de meeste Peelstrekels ben ik
geen onbekende; mijn man Fabian zit al
enkele jaren in de raad van 11. Toch zal ik
me nog maar even kort aan jullie
voorstellen: ik ben geboren op 27-12-1972
in Milheeze en heb de meeste tijd van mijn
jeugd in de Walsberg doorgebracht. Ik ben
de trotse moeder van drie tieners en we
wonen in de Walsberg. Ik werk als secretaresse bij BurgtBouw en m'n vrije tijd
besteed ik graag aan social media,
fotograferen en het lezen van een goed
boek. Na een bestuursfunctie bij het
Gerardushuis heb ik een paar jaar het
Klotgemul mee georganiseerd. Ik heb er
heel erg veel zin in om als eerste vrouw in
het bestuur van de Peelstrekels plaats te
nemen en ik wens iedereen een gezellige
geweldige leuke carnaval en uiteraard een
heel bijzonder jubileumfeest in september
met Prins Stefan en Prinses Kitty!
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Het gemak dient De Peelstrekel
VOORTAAN BIJNA
IEDERE DAG FOTOKIJKDAG!
PEELSTREKELRIJK – De fotokijkdag
is opgeheven! Nu nagenoeg iedereen
het gemak van het Internet kent is het
opzetten van een speciale dag om het
werk van hoffotografe Roos
Knijnenburg te bewonderen niet meer
nodig. Wanneer u een foto, of
meerdere, wilt bestellen dan kunt u dit
doen via de site van De Peelstrekels
www.peelstrekel.nl of via Roos
roos.knijnenburgfoto@hotmail.com
Omdat Roos bijzonder flitsend te werk
gaat kunt u al heel snel de foto’s van
de diverse activiteiten bekijken. Kijk
dus gerust iedere dag op de site van
De Peelstrekels.

DE PEELSTREKEL 2013

Prins Stefan I, 55ste Peelstrekelprins

pag. 8

VAN DE VURZITTER
Indien ik goed geïnformeerd ben, vond op 7 oktober 1958 de oprichtingsvergadering plaats
van Carnavalsstichting de Peelstrekels. 55 jaar geleden, 5 maal 11, een jubileum dus!
van Marc Manders als voorzitter. Jammer
genoeg bleek het voor hem niet langer
mogelijk deze taak uit te oefenen. Ook
hebben we afscheid genomen van de
raadsleden Nol van Heugten en Frans
Strijbosch. Alle drie van harte bedankt voor
jullie inzet voor de Peelstrekels!
Nieuwe secretaris
Het goede nieuws is dat we een nieuwe
secretaris hebben. Wat ook nieuws is, is
dat ze de eerste vrouw is in de
Peelstrekelhistorie die toetreedt tot het
bestuur. Haar naam is Karin Tinga. Ik heet
haar van harte welkom en wens haar veel
succes. Zo komt het bestuur weer
enigszins op sterkte, maar raadsleden kunnen we nog steeds gebruiken. Heb je
interesse om toe te treden tot de Raad van
11, schroom dan niet om contact met ons
op te nemen.

Aangezien ik zelf op dat moment pas 1
jaar oud was, kan ik weinig zeggen over
hoe het er in de beginperiode aan toe
ging. Als ik het me goed herinner, heeft
Wim Kivits dat echter een aantal jaren
geleden reeds gedaan in deze krant.
TROTS!
Des te meer kan ik zeggen over hoe de
Peelstrekels er op dit moment voor staan
en dan kan ik alleen maar zeggen: Goed!
We hebben meer dan 100 vrijwilligers die
ervoor zorgen dat carnaval er ieder jaar
weer staat. Mensen die niet direct
betrokken zijn bij de Peelstrekels beseffen
vaak niet hoeveel er op touw gezet moet
worden. Van optocht tot seniorenmiddag,
van Gala tot scholenbezoek, van bezoek
aan het Rijtven tot Klotgemul etc. etc.
Kortom, na enkele jaren gefungeerd te
hebben als secretaris kan ik in mijn eerste
jaar als voorzitter alleen maar vol TROTS
om me heen kijken. Het is een fantastisch
clubke!
Terugblik
In 2012 werd het Peelstrekelrijk geregeerd
door Prins Twan II, Prinses Fanneke en hun
prinsenkinderen Pleun en Luut. We kijken
terug op een Prinsenpaar dat enthousiast
en uitbundig zwaaiend de troepen aanvoerde. Dat heeft, geloof ik, een vijftal
scepters gekost maar dat mag de pret niet
drukken. Carnaval 2012 kende diverse
hoogtepunten. Eindelijk een optocht zonder wanklank, mooie optredens tijdens
Gala en Klotgemul en natuurlijk mag de
stunt van de PR|CIE niet worden vergeten.
Op carnavalszaterdag sloeg de paniek bij
het bestuur van de Peelstrekels toe. Prins
Twan was van een trapje gevallen en had
zijn enkel gebroken. Oud prins Perry stond,
zoals het protocol voorschrijft, al klaar om
in te vallen, maar net voor aanvang van
het Sleutelafhalen werd Prins Twan met
loeiende sirenes van top tot teen in het
gips door de PR|CIE in een ambulance bij
het CCD afgeleverd. Met de nodige hilariteit werd Prins Twan uit het gips geknipt
en kon carnaval gelukkig op normale wijze
worden voortgezet.
Jeugdcarnaval
Het Strikkelkesrijk werd geregeerd door
Jeugdprins Oliver en Jeugdprinses Nena.
Ook carnaval voor de jeugd kende vele
hoogtepunten, waaronder de receptie en
Deurne has got talent. Jeugdcarnaval in
Deurne groeit en groeit met het jaar. Een
echt groeibriljantje aan de
Peelstrekelkroon.
Afscheid en welkom
We hebben slechts kort kunnen genieten

In Memoriam
In juli 2012 werden we opgeschrikt door
de mededeling dat Tonnie van der Loo tijdens zijn vakantie was overleden. Tonny
was saxofonist bij de Hosbengels. Hij was
de nestor, de pater familias van de
Hosbengels. Als Hosbengel begeleidde hij
maar liefst 47 prinsen van de Peelstrekels.
Ook hebben we helaas afscheid moeten
nemen van oud prins Martien
Verdonschot. In het jaar 1964 voerde hij de
Peelstrekels aan als Martien I. Beiden blijven in onze gedachten.
Geen tent, wel tent
Terugdenkend aan de periode dat we als
Peelstrekels met succes de tent exploiteerden aan de Albert Schweitzerstraat hebben
we in samenwerking met de horeca getracht wederom een tent te plaatsen met carnaval. Ditmaal op de Markt. Doelstelling
was carnaval een nieuwe impuls te geven.
Helaas werd er door de Gemeente Deurne
geen vergunning afgegeven.
Hoogstwaarschijnlijk komt er wel een tent
op de Markt tijdens ons jubileumweekend
van 20 tot en met 22 september. Bij het ter
perse gaan van deze krant was de bevestiging van de vergunning nog niet binnen,
maar als de voortekenen niet bedriegen
gaat dit nu wel lukken. In samenwerking
met Horeca Markt wordt er dan een fantastisch feest gebouwd. Bij deze wil ik de
horeca bedanken voor de voortreffelijke
samenwerking.
In het bijzonder wil ik ook het CCD, onze
residentie, bedanken. Het was even moeilijk met de plannen rondom de tent, maar
we gaan nu samen volle kracht vooruit.
Samen gaan we verder bouwen aan carnaval en met name proberen invulling te
geven aan een paar braak liggende avonden. Daarbij zal ook aandacht voor de wat

oudere jeugd een prominente plaats
hebben.
Hoofdsponsor
Wat hebben we genoten van onze hoofdsponsor BROFA van vorig jaar. Ze hebben
me uitdrukkelijk gevraagd ze niet meer te
bedanken, maar hierbij toch nog een keer:
Jolanda en René, jullie waren geweldig!
Geweldig is echter ook dat we een nieuwe
(oude?) hoofdsponsor hebben gevonden.
Zoals in de pers is bericht, hebben we een
driejarige overeenkomst gesloten met
Companion Customer Care. Companion
was al eerder hoofdsponsor in het jaar
2011. Piet en Jeanne: Welkom terug!
Jubileumjaar
Zoals hierboven al gemeld vieren de
Peelstrekels dit jaar hun 55-jarig jubileum.
Achter de schermen wordt er door de
jubileumcommissie onder leiding van
Leon van Osch hard gewerkt aan een
prachtige invulling van het jubileumjaar.
Een eerste indruk kregen we tijdens de
fantastische en spectaculaire onthulling
van onze jubileumprins. Een top activiteit!
Via de plaatselijke pers zal iedereen op de
hoogte worden gehouden van de
activiteiten die nog volgen. Ook wil ik nog
even aandacht vragen voor ons jubileumlogo dat speciaal is ontworpen door
Spiegel Communicatie & Creatie, met dank
aan Henry van den Berkmortel. Onze website is eveneens opgefrist, dit is gedaan
door React New Media, met dank aan
Jean-Paul Vosmeer.

PEELSTREKEL
ZOEKT…
Nee dit is geen nieuw concept
voor een TV-programma!
Wat het wel is?
Nou, carnavalsstichting De Peelstrekels is op zoek naar
aanvulling voor de dansmarietjes en een trainster die de
meiden de kneepjes van het vak bijbrengt. Ook kan de
Raad van Elf kan aanvulling gebruiken. En natuurlijk zijn er
altijd handige mensen nodig en zeer welkom. Ben jij goed
met kwast, hamer, schaar of papier, dan ligt jouw toekomst
hier!
Is een van deze vacatures jou op het lijf geschreven?
Aarzel dan niet en stuur een mailtje, eventueel met een
korte beschrijving van jezelf, naar De Peelstrekels via
info@peelstrekels.nl Wie weet maak jij binnenkort het
carnavalsfeest op een heel speciale manier mee!

Tja, wat moet ik nog van onze
jubileumprins zeggen? Een carnavalsmens
in hart en nieren, evenals zijn prinses en,
niet te vergeten prinsesje, Pip. Stefan verruilt dit jaar zijn PR|CIE bolhoedje voor de
prinsensteek van de Peelstrekels. Kitty laat
de Nötjes even wat los. Ik nodig de Nötjes
en de PR|CIE uit, maar ook het gehele
Peelstrekelrijk, er samen met de
Peelstrekels een geweldig mooi carnavalsjaar van te maken. Iets waar ik alle
vertrouwen in heb. Eveneens verheug ik
me op de intensievere samenwerking met
de Hosbengels.

Klotgemul nieuwe stijl en Gala
Klotgemul zal er dit jaar anders uit zien
dan andere jaren. Het “tentgevoel” is iets
wat wij als Peelstrekels maar niet kwijtraken. We gaan proberen dat gevoel terug te
krijgen door de tribune in het CCD deels in
te schuiven. Daardoor komt er ruimte vrij
voor het plaatsen van zogenaamde “bierbanken”. Tafels met banken zoals je die ook
in het Duitse carnaval kunt zien. Wij zijn
ervan overtuigd dat dit sfeerverhogend
gaat werken, bijkomend voordeel is dat er
weer drank geschonken kan worden tijdens de voorstelling in het CCD.
Voor de Gala avond zullen alleen de
pluche stoelen worden gebruikt. Wat we
overigens zeer op prijs zouden stellen dit
jaar is wanneer iedereen in galakleding (of
iets wat daarbij in de buurt komt) op het
Gala verschijnt.
Na afloop van de voorstellingen speelt er
dit jaar geen band. De muziek zal afwisselend ingevuld worden door de kapel van
de avond en een D.J. Zij zullen schwung in
het feest brengen.

Voorop in de Strikkelkesstoet gaan dit jaar
Jeugdprins Thom en Jeugdprinses Guusje.
Zij hebben de handschoen opgepakt om
die kar te gaan trekken dit jaar. Maak er
een mooi feest van!

Prins Stefan I en Prinses Kitty

Martien Thijssen, voorzitter

Tot slot
Ik heb de 300 woorden die chefredacteur
Marcel Koolen van de carnavalskrant heeft
voorgeschreven al ruim overschreden,
maar toch nog even dit: ik heb hierboven
enkele namen genoemd en die mensen
bedankt. Bij het noemen van namen is het
altijd zo dat je iemand vergeet. Zo zou ik
bijvoorbeeld al onze sponsors kunnen
noemen. Zonder hun financiële steun zou
het niet mogelijk zijn carnaval te organiseren. Daardoor dragen o.a. de dansmarietjes nieuwe pakjes en onze raadsleden
nieuwe steken. Neem van mij aan, mocht
ik iemand vergeten zijn dan is dat zeker
niet bewust gebeurd. Derhalve: Dank aan
allen die helpen om er een mooi carnavalsfeest voor iedereen van te maken!

DE PEELSTREKEL 2013

Klotgemul 2012
De twintigste editie van ’t Klotgemul had helaas voor zowel artiesten als publiek last van technisch falen. Enorm jammer want wat
er op de planken werd gebracht was van een prima niveau.
Vorst Wilco van Moorsel presenteerde de avonden. De
muzikale opluistering vrijdag
was van Kiekonsus uit
Liessel en op zaterdag van
Bloast Um Op uit Deurne.
GOH (Erwin Boerenkamps en
John van Heugten) openden
de avond met het
Peelstrekellied en een speciaal
lied voor Prins Twan II en
Prinses Fanneke. De dansmarietjes konden vervolgens hun
danskunsten vertonen. Hierna
was het de beurt aan kletser
Hans Verbaarschot. In zijn creatie van Bolletje Pretvet deed hij omstandig en met veel
humor uit de doeken hoe het er bij zijn sterilisatie- een cadeau voor Vaderdag- aan toe
ging. Na dit leedvermaak brachten de winnaars van Peelstrekelala - De Naakte Waarheid
- hun winnende lied ten gehore: Nee da
hèdde al (en ja dè kunde kriege).
Zang, klets en spel.
Des Mar Kwats had na een jaar van
afwezigheid een greep uit zijn repertoire
gedaan en lieten de toeschouwers genieten
van hun liedteksten en muzikaliteit. De
dames Zanik en Zever, Mariet van de Laak
en Petra van de Beek, als eeneiige drieling
waarvan broer Piet-Hein wegens ziekte verstek moest laten gaan, waren op dreef. Een
goede timing gekoppeld aan een fikse
scheut droge humor, werd de zaal op temperatuur gebracht. Rozengeur en Valse
Schijn, de laatste act voor de pauze,
beschouwde en bezong Deurnes wel en
wee aan de hand van de belevenissen van Rooskopje.
Tussen de schuifdeuren.
X-press, 15 ex-prinsessen van De Peelstrekels, zongen en dansten de kilo’s er vanaf tijdens een schriftelijke cursus line-dance. Goed verzorgd qua kleding, dans en tekst.
Hierna richtte ’t Gehaper de pijlen op het einde van de wereld, volgens de Maya kalender.
Op beide avonden kwam deze act het beste uit de verf. Frans Stevens (als indiaan)
Hannie Stevens, Astrid Michels en Peter Bukkems wisten het tussen-de-schuifdeurengevoel te creëren.
Levende kanonskogel.
Trio Nix Gelôgge, de zussen
Marianne en Henriëtte
Manders, muzikaal bijgestaan
door André Verberne hadden
hun vakantiejaponnen aan en
bezongen het lief en leed dat
vakantie heet. Muzikaal een
zeer sterke act, professioneel
gebracht en twee stemmen
die elkaar prachtig aanvullen.
Het slot wordt sinds jaar en
dag verzorgd door de
Prinsengarde dat was dit jaar
onderhoudend, dynamisch,
humoristisch. Hoogtepunt van
deze act was de lancering met een kanon van oud-prins Charles van Goch die zwaar
gehavend, maar niettemin opgewerkt zwaaiend bovenin de zaal liet zien dat ie geland
was. Met dit optreden van de Prinsengarde kwam een einde aan de twintigste editie van
’t Klotgemul. Twee afleveringen die veel gespreksstof opleverden en die hopelijk leiden
tot een 21ste editie zonder onnodig technisch leed.
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GALA-AVOND 2012
De gala-avond van 2012 in het Cultuurcentrum Martien van Doorne was een
leuke en gevarieerde avond waar veel te lachen viel.
GOH opende de avond met het Peelstrekellied en een speciaal voor prins Twan II en
prinses Fanneke geschreven lied, waarna de dansmarietjes hun beste beentje
voorzetten. Geweldige optredens waren er van de kletsers Frank Schrijen, als Lulletje
Rozenwater, Erik Mulder in de rol van Bertje Bulls Eye en Jan Strik als Hoogleraar,
met als een van de hoogtepunten het sprookje van “Weeuwsnitje”.
Het amusement was van Dubbel Trubbel voor de eerste keer bij de Peelstrekels; De
Helmondse tweelingzussen Erica en Irma met een leuke act over standbeelden,
Zemac en afsluiter Dè Vèlt Op (alleen vielen ze dit jaar minder op). De Hosbengels
o.l.v. Marcel van der Loo verzorgden de muzikale omlijsting.
Tijdens de Gala-avond werd bekend dat Miranda Denkers de prestigieuze titel Strekel
van het Jaar 2012 mag voeren. Miranda werd geroemd omdat zij de drijvende kracht
is achter veel dansevenementen in Deurne, waaronder Dancing with the Stars en
Dancing on Ice. Samen met haar man Ronald is ze eigenaar van Trendz, het dans-,
sport- en feestcentrum in Deurne.
In 2013 zijn er twee Gala-avonden – op zaterdag 2 en zondag 3 februari - waar de
theateropstelling wordt gehanteerd. Dit betekent dat er geen podium meer geplaatst
wordt en er geen rijen extra stoelen bijgeplaatst worden, zodat iedereen comfortabel
vanuit het pluche de Gala-avonden kan bekijken en beluisteren.

VORSTELIJKE WOORDEN
Strikkels en Strikkelinnekes,
Het jaar 2013; voor de Peelstrekels een
mijlpaal in hun bestaan. We vieren dit
jaar ons 55-jarig jubileum. In 1958
opgericht als carnavalsvereniging in de
kroeg van Nolleke Bekkers. Nu, bijna 55
jaar later, zijn we pakweg zo’n 150 meter
verder naar het centrum verhuisd met
als residentie het Cultuurcentrum. In de
afgelopen 54 jaar is er veel veranderd in
het carnavalsfeest. We proberen waar
mogelijk historie en tradities te bewaren,
maar we moeten ook met de tijd mee
gaan.
Wat niet veranderd is, is de beleving van
een Prins die ieder jaar weer anders is. Zo
ook het afgelopen jaar, waar Prins Twan en
Prinses Fanneke samen met de kinderen
Pleun en Luut weer een nieuwe dimensie
gaven aan carnaval vieren in Deurne. Hij is,
geloof ik, de eerste Prins die het aandurfde
om in rokkostuum over straat te gaan.
Door zijn jarenlange ervaring in de amusementswereld gaf hij nieuwe ideeën en
impulsen aan de Peelstrekels om de
komende jaren op verder te bouwen. Van
de doldwaze streken van dit Prinsenpaar,
van de familie en vriendengroep heeft
menigeen binnen de Peelstrekels slapeloze
nachten gehad. Ik denk hierbij alleen nog
maar aan de zogenaamde Val, de daarop
volgende gipstoer, en het kwijtraken van
van alles en nog wat. Maar bovenal het
laaiende en zwaaiende enthousiasme van
dit Prinsenpaar doet me met een grote grijns op mijn gezicht met veel plezier terugdenken aan het afgelopen jaar. Mijn dank
dan ook aan uiteraard Twan en Fanneke,
aan de familie en vrienden, maar bovenal
ook aan de Uppermènnekes Björn en
Stephan.
Vooruitkijkend naar dit jubileumjaar ben ik
ervan overtuigd dat we een geschikt
Prinsenpaar hebben gevonden om van dit
55-jarig bestaan een fantastisch feest te
maken. Het geluk dat je hebt als
jubileumprins is dat je het feest twee keer
mag beleven; met carnaval zelf én tijdens

het jubileumweekend van de Peelstrekels
op 20-21-22 september later dit jaar.
55 jaar historie is een lange tijd. Het is
belangrijk dat dit alles door kan blijven
gaan in de jaren die nog komen. Dat kan
alleen met de inzet van vele vrijwilligers,
zowel voor als achter de schermen, die
graag een feestje bouwen voor de
Deurnese gemeenschap. Jammergenoeg
zien ook wij de tendens die bij andere
clubs en verenigingen langzaam zichtbaar
wordt; een terugloop van enthousiaste
mensen die een voortrekkersrol willen
vervullen om van carnaval een feest te blijven maken. Als je interesse hebt voor het
bestuur, voor de raad of voor een commissie, aarzel dan niet om iemand van ons
aan de (smoking)jas te trekken (niet te
hard) of neem contact op met ons secretariaat.
Tot slot wil ik nog iedereen een fantastisch
jubileumcarnaval 2013 toewensen en ik
hoop u te mogen begroeten tijdens een
(maar liefst meerdere) van onze activiteiten.
Met een carnavalsgroet,
Wilco van Moorsel
Vorst cs De Peelstrekels
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zondag
Let op! Niet op

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

PRIJSVRAAG: HOEVEEL VAN DEZE
Stuur via www.peelstrekels.nl uw antwoord.

LOGO’S TELT U?*
*In deze krant

Loodgietersbedrijf
gas • water • sanitair • centrale verwarming • dakbedekkingen • reparaties

NIERS 27 5751 TR DEURNE 06-54721593
TEGELS
TE
EGE
G LS EN SANITAIR
NIITA
T IR
R

Showroom met meer dan 500 m2
vloer- en wandtegels

KWALITEIT BIEDEN EN SERVICE VERLENEN..
DOAR ZIJN WIJ GOE IN.
DURRUM ZEGGEN WIJ ALTIJD,

GÉR GEDOAN

Florijn 25 • Deurne • Tel (0493) 31 10 26 di t/m do 09:00-18:00 • vr: 09:00-20:00 • zat: 09:30-16:00
00 www.verwijst.nl
w
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Brabantse nachten
zijn lang...
CARNAVAL
MAANDAG EN
DINSDAG
SLAPEN WIJ
G)
((DE HELE DA
UIT!

...En dus heeft u uw nachtrust hard nodig. De kunst van slapen schuilt in slimme keuzes. Kiezen voor hoogwaardige
bedden en matrassen. Comfortabele kussens en dekbedden. Hemels beddengoed. Prachtige opbergsystemen.
Van de Mortel is al meer dan 50 jaar uitgerust in ultiem slaapcomfort. De mogelijkheden zijn grenzeloos. De prijzen
vanaf zeer betaalbaar. Een ding is zeker: u slaapt er wel bij. Ook na de carnaval.

l
Ard van de Morte
STATIONSSTRAAT 12

5751 HE DEURNE

T (0493) 31 28 12

INFO@VDMORTEL.NL

WWW.VDMORTEL.NL

Dr’hin Dr’hin

Garage Verhaegh doar moete ge
zijn vur transport growt én klein.
Van truuk tot buske wai helpen oew vuruit!
20646

Deurne Veghel www.garageverhaegh.nl

HELMONDSEWEG
101A
5751AH
PA Deurne
DEURNE | E info@easyrentdeurne.nl
Fabriekstraat
25 |5753
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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
Haspelweg 37
5751 JH Deurne
Tel. 0493-351552
Fax 0493-315246
Mobiel 06-53926499

Bloemenmagazijn

De Akelei
Veel carnavalsleut toegewenst

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

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

Munckhof Deurne
Leembaan 13, 0493-313922
5753 CW DEURNE

Uw adres voor: onderdelen / materialen,
tractoren Deutz-Fahr en andere merken.
V-snaren
Kogellagers
Bouten & Moeren
O-Ringen
Tractoronderdelen
Oliekeeringen
Oliefilters
Slangen
Hydr. Slangen
Slangklemmen

Deurne Helmondseweg 118 tel: 0493 - 321 825 www.tuinacteel.com

ALTIJD
WELKOM

FRANK DONKERS

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

-

18.00
18.00
18.00
18.00
21.00
17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

METAALBEWERKINGSBEDRIJF B.V.
TRAPPEN – HEKKEN – LICHT CONSTRUCTIEWERK

De Wever 25
5751 KT Deurne
T. 0493 - 311631
www.teamkapsalon.nl

KAPSALON

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

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

Het is zaterdagmiddag tijdens carnaval.
Na het Sleutelafhalen lopen we terug
naar het CCD. Onderweg, en in het CCD,
zie ik enkele vrienden staan waarvan ik
denk: “Hè, die zijn er normaal nooit bij?”
Geen tijd om iets te vragen want de dansmarietjes moeten boven hun jassen, capes
en dassen af doen en zo met prins, prinses
en raad van 11 de zaal in. Boven vraag ik
aan de vorst of de dansmarietjes nog
moeten dansen vanmiddag. Even overleggen is het antwoord. We moeten nog
maar even boven blijven totdat hij ons
roept. Beetje vreemd, maar oké, het zal
wel. Intussen neem ik de bestelling voor
een glaasje fris en een zakje chips op bij
de dansmarietjes, zodat ik dat meteen kan
regelen als ze beneden zijn. Even later
komt Wilco vertellen dat de dansmarietjes
mogen dansen voor de Vetlirre. Hartstikke
fijn, want de meisjes willen graag zo vaak
mogelijk dansen natuurlijk.
Terwijl de dansmarietjes met de prins en
zijn gevolg het podium oplopen, loop ik

naar de bar om de bestelling door te
geven. Terwijl ik sta te wachten luister ik
met een half oor naar wat er op het podium wordt verteld. Ondertussen komt Frans
van den Broek (Ja, alweer Frans) rechts van
mij staan en zegt dat het drinken wel even
kan wachten. Nietsvermoedend antwoord
ik dat ik graag met het drinken klaar wil
staan als de dansmarietjes het podium
afkomen. Ik ga vervolgens aan de andere
kant van Frans staan, zodat hij goed kan
volgen wat er op het podium gebeurd. Het
volgende moment echter staat Frans weer
aan de andere kant en zegt: “Blijf hier maar
even staan”. Toen dacht ik, wacht even. De
laatste keer dat hij dat zei was tijdens de
bekendmaking van D’n Opsteker. Het zal
toch niet zo zijn dat…
Maar eens heel goed luisteren. Over de
begeleiding van de dansmarietjes, leiding
van het OJKZ waar inmiddels alle gezinsleden leiding van zijn… Tja, toen kon ik er
niet meer omheen. Dat ging over mij. Er
ging maar één ding door mijn hoofd: dit
kan toch niet, dit is toch niet normaal,
twee onderscheidingen in één jaar. Dat
kan toch niet? Freddie kwam naar met toe
en samen liepen we stralend het podium
op om de Vetlirre Medallie in ontvangst te
nemen. Waarna de dansmarietjes mochten
dansen, voor mij!
Het is altijd genieten ze te zien dansen,
maar dit keer nog veel meer! Veronique
heeft daarna voor het drinken van de
dansmarietjes moeten zorgen, daar had ik
even geen tijd meer voor vanwege de vele
felicitaties van de leden van de club, mijn
kinderen, de vrienden die ik al had gezien

Al 19 jaar kwaliteit van eigen bodem

WALSBERGS BONT
In zaal Van de Putten in de Walsberg worden elk jaar in het derde weekend van januari twee bonte avonden gehouden.
Avonden met dans, zang, sketches en kletsers. Kortom een volle avond lachen voor
iedereen. Het unieke is dat de
artiesten vrijwel allemaal
uit de Walsberg komen
en dat zij de afgelopen
jaren al meer dan 180
optredens van hoge
kwaliteit hebben laten
zien.
Destijds waren het Harrie
Bouwmans en Albert
Sleegers die het idee voor een
ludieke avond in de Walsberg uitwerkten
en het eerste programma opstelden. Vanaf
het begin was het raak en de animo van
deelnemers en publiek was enorm. Dit
concept is nauwelijks veranderd en de
avonden zijn elk jaar weer uitverkocht.
Ook qua deelnemers zitten we steeds op
het maximale aantal van 11 optredens. Een
druk programma dat elk jaar vakkundig
wordt gepresenteerd door Nico Kooter.
Traditioneel worden de avonden geopend
door het kinderkoor. Gevolgd door een

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.Gerard Geurts

mengeling van artiesten die zich elk jaar
willen overtreffen door een hilarische act
neer te zetten. Het publiek is elk jaar onder
de indruk van de optredens en de hoge
kwaliteit. 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 geweldig carnaval toe en wellicht zien
we u op 18 of 19 januari
2013 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.

en vele anderen. En alsof dat nog niet
genoeg was, kwamen er vervolgens ook
nog een aantal collega’s me feliciteren.
Voor degenen die het niet weten, ik werk
in Horst (als enige Brabander in een
Limburgs bedrijf). Als je collega’s dan de
moeite willen nemen om over die Muur
Om Limburg heen te klimmen om jou te
komen feliciteren, dan doet dat echt wel
wat met je. En er wordt op het werk nu
nog steeds vaak gesproken over die gezellige carnavalsdag in Deurne, dus ik kan
nog lekker lang nagenieten.
Leuke, persoonlijke, bijkomstigheid die
middag was dat ook de Peelpluimen uit
Helenaveen aanwezig waren en vorst Kees
ook nog een klein woordje heeft gesproken. Kees is mijn neef, dus ook dat voelde
heel speciaal. En hij liet de dansmarietjes
van de Peelpluimen ook voor mij dansen.
Wat een feest allemaal. Carnaval 2012 kon
voor mij echt niet meer stuk.

1980 Piet van Hoek († 1989)
1981 Pater Rompa († 1994)
1982 Noud Huizing
1983 Jan Lichteveld
1984 Mien Valkenburg (†2005)
1985 Pieter van de Loo
1986 Henk Bijnen
1987 Cor Brüggenwirth
1988 Sjaak Obers
1989 Anny Berkers
1990 Peter van Oosterhout
1991 Dirk Koster († 2006)
1992 Theo Lokin
1993 Leny Kuijpers
1994 Martien van den Broek

Iedereen ontzettend bedankt voor de eer
en de aandacht. Dat was geweldig!
En carnaval 2013 vier ik weer vertrouwd
‘achter de schermen’ als begeleidster van
de dansmarietjes.
Jacqueline Smeulders

WETHOUDER VAN
CARNAVALSZAKEN 2012
Wat was dát een verrassing zeg! Die had ik
niet zien aankomen! Met een smoesje
werd ik op carnavalsmaandagavond naar
van de Putten gelokt door Fabian. Karin,
kom je ook even? Ik ga de snappie
uitreiken en het is wel leuk als je daar bij
bent zei Fabian. Ik dacht nog heel even,
maar de uitreiking van de snappie is toch
altijd op dinsdagavond? Maar goed… ook
bij de Peelstrekels zijn er wel ‘ns wisselingen in het programma dus ik sprong op
m’n fietsje om even naar van de Putten te
gaan.
Toen Vorst Wilco begon te speechen over
de Wethouder van Carnavalszaken viel er
nog steeds geen kwartje, hij sprak over
een vrouw en mijn gedachten gingen naar
een ander. Toen hij: “Karin Tinga is de
nieuwe wethouder van Carnavalszaken,”
zei viel ik bijna van m’n stoel. Wow! Wat
een verrassing. En wat voel ik me vereerd
met zo’n mooie onderscheiding! Ik vind
het leuk om mijn steentje bij te dragen

achter de schermen bij de Peelstrekels. Dat
dit gewaardeerd word met de titel
Wethouder vind ik geweldig. Aan mij nu de
taak om de nieuwe wethouder van carnavalszaken voor 2013 uit te kiezen uit al
die Peelstrekels die achter de schermen
veel voor de club doen… Maar dat komt
wel goed! Ik wens jullie een hele fijne en
gezellige carnaval.
Groetjes Karin Tinga, wethouder van
Carnavalszaken 2012.

2013 STREKEL VAN HET JAAR
Keileuk we gaan een avondje weg (komt
niet zo vaak voor). Onze dochter Eline gaat
dansen op de gala-avond samen met Elise
Tinga. Er zijn nog kaartjes, daar belt Erwin
Boerenkamps voor. Keileuk zeg ik, doe
maar... Jaaaaa leuk! zegt Karin Tinga (die
krijg ik nog een keer terug) gaan we gezellig bij elkaar zitten. Dus wij nietsvermoedend naar het CCD. Goeie
tonpraters, supergezellig, en ineens roepen
ze mij ‘t podium op (ik heb anders graag
de touwtjes zelf in handen). Word ik Strekel
van het jaar. Ik ben zeer vereerd. Ondanks

STREKELS VAN HET JAAR
1977 Piet van Dijk († 1993)
1978 Frater Francino († 2005)
1979 Cor v. d. Broek († 1983)
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1995 Gerard Geurts
1996 Hans Keeren
1997 Fons Vullings († 2000)
1998 Toon Manders
1999 Fridus de Wit
2000 Ties Verbaarschot
2001 Ger Achterberg († 2005)
2002 Gerard Verhappen
2003 Piet Aldenzee
2004 Willem van der Sman
2005 Marian Brood
2006 Piet Aarts
2007 Jan van der Loo
2008 Jacqueline Schrama
2009 Marcel Koolen
2010 Wim van de Munckhof
2011 Theo Goossens
2012 Miranda Denkers

dat ik in de val gelokt was (zeer creatief
van De Peelstrekels) ben ik erg blij om
Strekel van het jaar te zijn.
Allemaal bedankt en ik vind het erg attent
dat mijn werkzaamheden met een
prachtige onderscheiding gewaardeerd
zijn.
Groetjes en een fijne carnaval 2013
toegewenst.
Ps
kan je ook twee keer Strekel worden?
Miranda Denkers TRENDZ
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J.P.M. Fastfood
Products

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

Gelegenheidskleding

Autobedrijf
Manders Deurne B.V.
“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.
Jose Duckers Gelegenheidskleding
Baarlosestraat 128, 5923 AP, Venlo, Tel. 077-323 08 20

Walker Campingstyle B.V.
Postbus 65 5750 AB DEURNE
Florijn 3 (industrieterrein Rijt-West)
5751 PC DEURNE (Nederland)

TUIN- EN PARKMACHINES

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

Paul Gabrielstraat 14 • 5753 DG DEURNE
Tel.: 0493-312171
info@tuinmachinesdeurne.nl
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

www.tuinmachinesdeurne.nl

Voltstraat 1, 5751 RL Deurne
Postbus 23, 5750 AA Deurne
0493–312626 Fax 0493–316993
www.renaultmanders.nl
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Gebr. Nies Vouwkartonnage b.v.
Laurens Costerstraat 2-6 Postbus 8 5750 AA DEURNE
T. 0493-310655 F. 0493-310850

10-ertime is voor 10-14 jr. Geen alcohol. Consumptieprijs €1,25

Spoorlaan 9 Deurne

Kindercarnaval
Kinderen € 2,50 entree
Volwassenen gratis

handelsonderneming

Inkoop Verkoop Reparaties
Onderhoud APK
Diagnose Electronica

Jubileumweekend: 20-21-22 september 2013
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Industrieweg 14c Deurne
m. 06 11 090 701
www.taborhandelsonderneming.nl

10-ertime
gratis entree
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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..

Kantoor
VAN DE MORTEL
ADMINISTRATIES & FISCALITEITEN

Zelfs met carnaval nemen
wij u het werk uit handen
Molenstraat 69 - 5751 LC Deurne

www.kantoorvandemortel.nl

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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SERENADE

De traditionele serenade voor de Prins was
afgelopen jaar op zaterdag 8 december en
vond plaats in de tent naast Movico. Nadat
Bloast Um Op zich prima van hun taak
hadden gekweten werd de focus verlegd
naar prinses Kitty, want de gehele avond
stond in het teken van haar veertigste verjaardag. Een memorabele avond in een
winters Deurne.
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your next floor
Ok wai z’in met
die daag effekes
nie thuis en nie
op ’t werruk.
Veul plezier
allemoal!

Nooyen Pig Flooring
Fabriekstraat 8 Deurne
www.nooyen.com 0493-316860

Manders Van Doorne bv
Iso 9001.2008

Carnavalsmaandag
zijn wij gesloten

VCA**

Woning- en utiliteitsbouw
Woningaanpassing en uitbreiding
Metselwerken
Prefab beton elementen (maatwerk)
Projectontwikkeling
Onderhoud en renovatie

Arte
Maisdijk 4

Bezoekadres: Loon 3 - Liessel
Postadres: Postbus 1 - 5757 ZG Liessel
T. 0493 341204
F. 0493 341263
www.mandersvandoorne.nl

5704 RM - Helmond
T 0492 - 580 500
F 0492 - 580 505
www.artegroep.nl
info@artegroep.nl
www.arteprojecten.
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

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

Chinees-Indisch Restaurant

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

www.garagevanbakel.nl

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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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.

√
√
√
√
√
√

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

GLAS- EN SCHILDERWERKEN
Zeilbergsestraat 120
Deurne

aut

Autofransen

n
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Deurne
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olvo-specialist
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Met Carnaval
arte welkom.
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a
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r
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w
daarna bent u

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

Autofransen Voltstr
o
aat 6 5753 RL
L Deurne
tel. 0493-313418
-313418

www
w..autofransen.com
.aut

www.robagroep.nl

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)
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d
dansmarietjes
ansmarietjes
Dansen en Turnen. Ik wens jullie een
superleuke en Gezellige Carnaval toe.
Groetjes van Elise
Lisa Tiemissen
Hallo, Ik ben Lisa Tiemissen en ik ben 10
jaar. Ik zit op de Gerardusschool in groep
6. Dit is mijn eerste jaar bij de dansmarietjes en ik vind het super leuk! Esther (ook
een dansmarietje) is mijn beste vriendin
en met z`n allen hebben we veel lol. Mijn
hobby`s zijn voetballen ,tekenen en
dansen natuurlijk. Ook heb ik een huisdier.
Dat is Vlokje onze dwerghamster. Ik heb
heel veel zin in ons optreden en kan niet
wachten tot de carnaval begint.
Groetjes Lisa.
Esther Ennenga
Hoi ik ben Esther, ik ben 10 jaar ik zit op
de Sint Gerardusschool en mijn hobby's
zijn tennis, voetbal en de dansmarietjes.
Mijn beste vriendin is Lisa Tiemissen. En ik
vond het eerste jaar bij de dansmarietjes
heel erg leuk. Ik heb een konijn
gekregen en het is een liefje en hij heet
Koos.
Fijne carnaval.
Groetjes Esther

Alisson de Wit
Ik ben Alisson de Wit . Ik woon in de
Walsberg en zit in groep 8 op de
Gerardusschool.
Ik ben al 12 jaar en dit wordt helaas mijn
laatste jaar bij de dansmarietjes.
Jolijn Derks
Hallo allemaal,
Ik ben Jolijn Derks en ik ben 11 jaar. Ik zit
op de St. Willibrordus school in Deurne in
groep 8.
Dit is mijn 2de jaar bij de dansmarietjes, ik
vind het hartstikke leuk. Naast de dansmarietjes zit ik ook op turnen en scouting en
ik dans graag maar zit er niet meer op .
Dit jaar is het 55 jaar Jubileum dus het
wordt vast een groot feest. Ik hoop
dat er veel mensen naar ons komen kijken.
Heel Veel Carnavalsgroetjes van Jolijn
Amber de Wit
Hallo, ik ben Amber de Wit. Ik ben 8 jaar
oud. Ik zit in groep 5 van de St.

Willibrordusschool.
Dit is mijn eerste jaar bij de dansmarietjes.
Ik vind het erg leuk om te doen. Verder
vind ik het leuk om te zwemmen en ik zit
op scouting.
Kaylee van Vonderen
Hallo ik ben Kaylee van Vonderen en ben
11 jaar. Om dansmarietje te zijn met de
carnaval is echt geweldig je maakt echt
van alles mee. Verder ben ik dol op dieren
zelf heb ik 1 hond
en 2 paarden en zit ik ook op paardrijden.
Maar met de carnaval, maken we er een
gezellig feestje van!!!!!
Groetjes Kaylee.
Elise Willems
Ik ben Elise Willems en ik ben 11 jaar. En zit
in groep B2 van SBO de Brigantijn in
Deurne. Dit is mijn vierde jaar bij de
Dansmarietjes. Het is superleuk bij
Dansmarietjes ik zal het echt gaan missen.
Mijn hobby's zijn Paarden /Paardrijden ,

D’n Opsteker 2012

Eefje Nijssen
Hallo , ik ben Eefje Nijssen. Ik ben 8 jaar. Ik
ben vanaf april bij de dansmarietjes
gekomen. Ik vind het heel leuk om te
dansen. Ik zit in groep 5 van OBS de
Hasselbraam. Ik hockey ook en vind voetbal ook leuk. Tot ziens op een van de carnavalsactiviteiten van de Peelstrekels.
Groetjes van Eefje
Valerie van Baars
Mijn naam is Valerie van Baars en ik ben 11
jaar. Ik zit in groep 7 van bassischool De
Ratelaar en mijn hobby’s zijn: paardrijden,
hip-hop dansen en saxofoon spelen.

Anouk Beije
Hoi, mijn naam is Anouk Beije en ik ben 11
jaar. Ik zit op De Piramide en ik houd
van tekenen. Dit is mijn
derde jaar bij de
dansmarietjes. Ik
wens iedereen een
fijne carnaval.
Groetjes,
Anouk
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Tijdens de receptie van de prins stond ik bij de
dansmarietjes die de muntjes en chips uitdeelden aan de bezoekers. Toen de PR|CIE op
het podium stond kwam Frans van den Broek
naast me staan en zei: “Blijf maar even hier.” Dit
verbaasde me, want ik hoefde nergens naar toe.
Ik concentreerde me op de dansmarietjes en was
eigenlijk niet echt op aan het letten op datgene
wat er op het podium werd gezegd. Totdat ik
hoorde dat het over de dansmarietjes ging. Ik
dacht te weten wie de opsteker zou krijgen en
keek de zaal rond om te zien of ik die persoon zag
staan. Totdat mijn naam werd genoemd.
Helemaal beduusd ben ik het podium opgelopen.
Er gaat dan van alles door je heen: “Wow, dat mij
die eer te beurt valt. Maar eigenlijk is het toch niet
zo veel wat ik doe en zijn er zoveel anderen die
misschien veel meer doen”. Alhoewel, als je er
goed over nadenkt, gaat er stiekem toch wel veel
tijd in zitten. Niet alleen maar de aanwezigheid bij
alle carnavalsactiviteiten. Maar ook alle repetities
vooraf, van april of mei tot aan de prinsonthulling

in november. De verzorging van de kleding en
make-up. De contacten met de ouders.
Daar sta je nooit zo bij stil omdat je het graag
doet en wil dat alles goed geregeld is. En als zij
een leuke tijd hebben, heb jij dat vanzelf ook. En
dat de ouders hun dochters aan jouw zorgen
toevertrouwen gedurende die hele periode is
eigenlijk al waardering genoeg.
Wanneer jouw inzet dan ook nog beloond wordt
met D’n Opsteker, dan geeft je dat extra positieve
energie. Het feit dat anderen zien dat je er bent
voor de club en dat zij menen dat je daarvoor ook
even in het zonnetje gezet mag worden doet
natuurlijk heel erg goed. Ik ben dan ook heel erg
blij met D’n Opsteker en zal hem met heel veel
trots dragen.
PR|CIE, ontzettend bedankt voor deze geweldige
opsteker.
Jacqueline Smeulders.
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Van de Mortel
Lederwaren
Kapper
Stationsstraat 15 Deurne
Oude AA 40 Helmond

Kerkstraat 32a
5751 BH DEURNE
0493-320079

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

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

Verkoop, service en reparatie van
huishoudelijke en inbouw apparatuur.
Landelijk erkend installateur.

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

Molenstraat 2 5751 LD Deurne 0493-312393
www.witgoedspecialistelectrokuijpers.nl

Alle dagen carnavalsvermaak met o.a. op:
Vrijdag: Kommer & Kwijl
Zaterdagmiddag: Sleutelafhalen, ’s avonds live muziek
Zondagmiddag: Feest rond de optocht
Maandagmiddag: Rozenmondeg ’s avonds live muziek
Dinsdagavond: Stamppot eten

Iedereen een Potdeksels fijn carnaval!
Eetcafé De Potdeksel Markt 4 Deurne, 0493-313 260

Kerkstraat 32b
5751 BH DEURNE
0493-311677

Van den Akker BV
Cleaning & Inspection
Services
DEURNE
www.akkercis.nl
Rioolinspectie
- Renovatie
- Reinigen
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PEELSTREKELS WETEN RAAD

De Peelstrekels van voor naar achter van links naar rechts:
Jozef Madou, Martien Thijssen (voorzitter), Maikel van Ansem, Petro Leijsten, Fabina Tinga, Wilco van
Moorsel (Vorst), Ronnie van Cuijk, Hans van Bommel (penningmeester), Theo Linders, Twan Kroezen, Frans van den Broek (materialen), Erwin Boerenkamps
(Amusement), Lex Döpping (adjudant), Bart van den Burgt. Op de foto ontbreken: Peter Kempen en Ruud Wouters.

6 Zaterdag 9 februari 2013 7

 
















‘t is goe dé ge’r bent!

Mi Prins STEFAN d’n URSTE en prinses kitty
EN CARNAVALS STICHTING De Peelstrekels

m.m.v. DE HOSBENGELS EN DIVERSE ARTISTEN

Plus: opwindteennd!e
fotomomen
En zonder…
DÈ NIE CHRISTIAN
CONNIE KONINGS
BENNIE JOLIG
HERMAN VAN NEEN

Plein Vijf. Markt 5 Deurne. Aanvang 21.00 uur. Entree: GRATIS & VUR
UR NIKS
IKS
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GALLERIJ DER

OUD PEELSTREKELPRINSEN
1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

PRINS JAN I

PRINS HEIN I

PRINS HEIN I

PRINS JAN II

PRINS AD I

PRINS MARTIEN I

PRINS FRANS I

PRINS JAN III

BRÜGGENWIRTH

SMEETS

SMEETS

VERHAEGH

van der LInden

VERDONSCHOT

van de kerkhof

HENDRIKS

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

PRINS harry I

PRINS Pierre I

PRINS jan IV

PRINS leo I

PRINS neel I

PRINS gijs I

PRINS theo I

PRINS willy i

kuypers

Keeren

lichteveld

Verhees

cor keeren

van de broek

van baars

hoebergen

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

PRINS frits I

PRINS charles I

PRINS ton I

PRINS bert I

PRINS Toon I

PRINS wim

PRINS piet I

PRINS huub I

hurkmans

van goch

Markhorst

van de broek

hölskens

van midden

van bree

van kessel

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

PRINS wim ii

PRINS jan V

PRINS wim III

PRINS Ties I

PRINS jan vi

PRINS arjan i

PRINS marcel i

PRINS ad II

kivits

van driel

van de mortel

verbaarschot

hoeben

ahout

van nunen

van de mortel

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

PRINS leon I

PRINS jo I

PRINS wim IV

PRINS jan VII

PRINS kees I

PRINS michiel i

PRINS christ i

PRINS ad III

van osch

verheijen

berkers

welten

Brood

dankers

manders

welten

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PRINS raoul I

PRINS Leon

PRINS twan i

PRINS johan I

PRINS Stephan I

PRINS peter I

PRINS frank i

PRINS frans II

kivits

verdonschot

van doorne

verhaegh

NIES

van deursen

trienekes

van den broek

2007

2008

2009

2010

2011

2011

PRINS hein II

PRINS albert I

PRINS marc i

PRINS jos I

PRINS perry I

PRINS TWAN II

Albers

louwers

van berlo

van den heuvel

2004

1978

2004

1995

2005

2004

2005

1994

2001

2009

manders

1998

van nunen

2012

1991

1996

1994
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TUINARCHITECTUUR
AANLEG
ONDERHOUD

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

Site: www.delinden.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

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

FOOD PROCESSING EQUIPMENT
STATIONSSTRAAT 5
DEURNE
Voor dat nét-even-beter gekleed gaan
28

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

DE PEELSTREKEL 2013

OPTOCHT

2
1
0
2


Prins Stefan I, 55ste Peelstrekelprins

pag. 29

DE PEELSTREKEL 2013

Prins Stefan I, 55ste Peelstrekelprins

Vishandel Henk Bos

pag. 30

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
Liesselseweg 120a Deurne
tel.: 0493-399775

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

Tot 50% korting
op restanten
collectie 2010

Hometrainers
Crosstrainers
Loopbanden
Roeiapparaten
Heuvelstraat 7, 5751 HM DEURNE

Winterjassen
Skikleding
Snowboots
Ook voor kinderen

Bezoek onze vernieuwde grootste wintersportafdeling in de regio
op de 1e etage. Ook voor het slijpen en waxen van uw ski’s

CAFÉ - HOTEL THIJSSEN
25 EURO
OVERNACHTING
WWW.VLIERDEN.COM

GOLDIES Gouden

Timmerbedrijf Claassen

Juwelier sieraden

Ringoven 3
5753 AT Deurne
Tel. 0493-316220
Fax. 0493-320449
timmerbedrijfclaassen@chello.nl
www.timmerbedrijfclaassen.nl
poortautomatisering
slagbomen
video-intercom
service
onderhoud

Mertens Toegangstechniek wenst u een
hele veilige en gezellige carnaval toe.

TROUWRINGEN
tegen
eerlijke prijzen
Ook inname sloopgoud

Jules Relou Stationsstraat 40
5751 HG Deurne 0493 - 321999

www.goldiesjuwelen.nl
Milhezerweg 27a Deurne

Kado Shop

www.mertenstoegangstechniek.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

Grote keuze

Van Calis
Voor al uw leuke kadootjes
en byouterieën
Stationsstraat 30 – DEURNE
Telefoon 0493-312963
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EVEN VOORSTELLEN…
CÉCILE GRAAT

UIT DE OPTOCHTCOMMISSIE
Vorig jaar hebben we een mooie optocht
beleefd, en wel een optocht die alcoholvrij was, geen of nauwelijks gaten
had en vooral geen problemen heeft
gekend. Dit alles is mede dankzij onze
burgemeester, de zusterverenigingen en
de inzet van onze vele vrijwilligers tot
stand gekomen.
We kunnen zeggen dat alle optochten van
Deurne een succes zijn geworden. De
hoop is nu dat alle deelnemers van de
komende optochten de boodschap van
B&W begrepen hebben: alcohol in de
optocht = geen volgende optocht meer!
Nu staat onze optocht 2013 voor de deur.
De jubileumoptocht. Wij willen in deze
optocht de “skihut”wagens zoveel mogelijk
beperken, dit om een nog betere uitstraling van onze optocht te bereiken. Dat
gaan we niet doen door deze wagens te
weren,maar in goed opverleg met de
bouwers, proberen we de wagens een
andere uitstraling te geven. De inbreng van
onze creatieve mensen en zelfs het leveren van evt. bouwmaterialen, zal onze

hulp daarbij zijn. Verder hopen we natuurlijk weer op mooi weer, enthousiaste
deelnemers, veel publiek en veel mooie
wagens. Het motto van dit jaar is: een
beetje vreemd…
De gehele optocht zal tevens in het
teken staan van het 55 jarig bestaan van
cs De Peelstrekels. De route is als
vanouds. Opstellen langs spoor, Tramstraat
en Romeijnstraat. We trekken dan door de
Spoorlaan, Stationsstraat, Markt, Visser,
Kruisstraat, Kerkstraat, Molenlaan,
Europastraat tot aan de Molenberg. Daar
ontbinden we de optocht en zal de prijsuitreiking voor de kinderoptocht meteen
na de optocht zijn. Voor de volwassenen is
de prijsuitreiking vanaf 20.30 uur. Beide
uiteraard in de Residentie.
Inschrijven voor de Grote wagens kon tot
uiterlijk 21 december. De overige categorieën dienen zich uiterlijk 1 februari 2013
ingeschreven te hebben.
Tot ziens in de mooiste optocht van het
zuiden!
De Optochtcommissie

In deze Peelstrekel maakt u voor het
eerst kennis met tekeningen van de
hand van Cécile Graat. Wie gaat er
achter de pupkes schuil? We vroegen het
de tekenaar zelf en dit is haar antwoord:

Roger werkt bij Rijkswaterstaat en was o.a.
betrokken bij de werkzaamheden van de
Randweg Eindhoven. Hij bowlt graag en ik
ben net begonnen met golf. Volgend jaar
hopen we samen de baan op te kunnen.

‘Ik ben in 1968 geboren in Deurne, de
Houtenhoek, waar ik een heerlijke jeugd
heb gehad. Ook heb ik mooie herinneringen aan mijn tijd op het Peelland College.
In 1988 ben ik ’n jaar au pair geweest bij
een gezin aan de Cote d’Azur en daar blijven hangen aan een Fransman uit Toulon.
Na twee jaar kreeg ik heimwee naar
Deurne (of de worstenbroodjes?) en ben
teruggekomen. Ben gaan studeren,
daarmee weer gestopt en toen hard gaan
werken om vervolgens met vriend Roger
Stouthart in Brouwhuis te gaan wonen, dat
was in 2003. Deurne bleef trekken en
begin dit jaar keren wij terug naar Deurne.
Niet alleen ik kijk hiernaar uit, maar ook
onze Welsh terriër (Kuifjes’ Bobbie, maar
dan zwart), mijn moeder, die nog steeds in
Deurne woont, en onze vrienden doen dat.

Een half jaar geleden ben ik op mijn creatieve ontdekkingstocht op de Ipad
tekeningetjes gaan maken om daarmee
het EK op te vrolijken. Na het EK kwamen
de Olympische Spelen én de leuke reacties
op mijn tekenwerk. Het inspireerde exPeelstrekelprinses Marian Brood zelfs tot
een bijzonder geestig rijmpje – of zoals
Marian het zelf noemt: “Een versje, te lezen
als limerick…” - bij een van die tekeningen.

Sinds 2006 werk ik als zzp’er in mijn
bedrijfje GraCe Design. Ik
bouw websites, ontwerp en
lever brochures, folders,
reclame-uitingen en ander
drukwerk voor kleine en middelgrote bedrijven. Ook
fotografeer ik. In Mierlo zing ik
in een vocal jazz groep en in
een grijs verleden heb ik nog
toneel gespeeld bij de
Peelcomedianten. Vanaf het
bestaan van Indoor Taptoe
Deurne presenteer ik om de
twee jaar dit door Drumfanfare
Peelland georganiseerde
muziekspektakel in het
Hippisch Centrum.

Na wat zoeken ben ik uitgekomen bij de
pupkes zoals die in deze krant staan. Roos
Knijnenburg heeft me enige tijd geleden
hiervoor gevraagd en ik zei meteen: Leuk.
Graag!
Hoewel mijn (teken)talent nog volop in
ontwikkeling is en mijn pupkes nog niet
zoveel kunnen, kunnen ze al wél
feestvieren!’

Het BTO (Behoorlijk Tragisch Orkest) treurt nooit...
Met de oprichting van het BTO in 2009
werd carnavalvierend Deurne verrast
door een illuster muziekgezelschap wat
zich, buiten mededinging, ‘van te laangs’
door de optocht slingerde en
toeschouwers trakteerde op onvervalste
en vervalste meezingers. En tot op de
dag van vandaag wordt dit "concert
extraordinaire" jaarlijks herhaald.
Omdat de dames en heren van het orkest
in oversized dan wel in krap zittende harmoniepakken gestoken zijn en de
gespeelde noten bij lange na niet de
genormeerde zuiverheid halen, oogt en
klinkt het geheel bijzonder tragisch. Het
plezier is desalniettemin bijzonder groot.
En niet alleen bij de orkestleden...
Het bont en blauwe gezelschap is inmid-

dels uitgedijd tot zo’n 25 leden met een
uitgebreid arsenaal aan instrumenten; saxofoons, kazou, klarinet, bastuba, sousafoon,
lira, trompet en diverse soorten slagwerk.
De leiding is in handen van een
gediplomeerde tambour-me’tresse’. En als
kers op de taart beschikt het BTO over een
70 kilo schoon aan de haak wegend dansmarietje, dat, ondanks het feit dat ze de
vijftig met rasse schreden nadert, lijkt te
beschikken over rubberen ledematen.
Bij het BTO heerst een absoluut verbod
om meer dan een keer per jaar te
repeteren! (anders worre we te goe!) En als
er dan gerepeteerd wordt is het meestal
een week voor de carnaval. Verder in het
jaar wordt een ledenvergadering
gehouden met teeravond en bekendmaking van het lid van verdienste. Deze eretitel

viel eerder te beurt aan voorzitter tegen
wil en dank, Jef van de Boomen, groot
stimulator van het BTO en
rekwisiteur/fourier van de meest kleurrijke
harmoniepakken.

behoorlijk warrig, anarchistisch en tragisch
(lees: vrolijk) orkest. Check ook YouTube
en zoek op: BTO Deurne voor de niets verhullende beelden van de voorbije jaren of
een eerste kennismaking.

Ook in 2013 zal carnavalvierend Deurne op
zondag weer opgewarmd worden door dit

Meer weten: www.bto-deurne.tk

DE OPTOCHT VAN 2013
Vorig jaar hebben we een mooie optocht
beleefd, en wel een optocht die bijna
alcoholvrij was, geen of nauwelijks
gaten had en vooral geen dreiging of
problemen heeft gekend. Dit alles is
mede dankzij onze burgemeester, de
zusterverenigingen en de inzet van onze
vrijwilligers tot stand gekomen.
Een speciale dank wil ik toch aan de
Pottenbakkers geven, dankzij het goed
nakomen van de onderlinge afspraken
(gezamenlijke carnavalsverenigingen),
kunnen we zeggen dat onze beide
optochten een succes zijn geworden. De
hoop is nu dat alle deelnemers van de
komende optochten de boodschap van
B&W begrepen hebben: alcohol in de
optocht = geen volgende optocht meer!
Nu staat de volgende optocht voor de
deur, het jubileum optocht, wij willen in
deze optocht de “skihut”wagens zoveel
mogelijk beperken, dit om een nog betere
uitstraling van onze optocht te bereiken.
Dat gaan we niet doen door deze wagens
te weren,maar in goed opverleg met de
bouwers,proberen we de wagens een
andere uitstraling te geven, de inbreng van
onze creatieve mensen en zelfs het lev-

eren van evt. bouwmaterialen, zal onze
hulp daarbij zijn.
Verder hopen we natuurlijk weer op mooi
weer, enthousiaste deelnemers, veel publiek en veel mooie wagens.
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Boeren
bruidspaar
2012
Peerke en Saartje
Twan Chantal van de
Beek-Joosten
Wij, Twan en Chantal van de BeekJoosten, hebben het geluk om twee
maal met elkaar te zijn getrouwd. Ja,
jullie weten het inmiddels, wij zijn
Peerke en Saartje geweest mét en
zeker ook vóór carnaval.
Het begon in oktober 2011 toen we
gevraagd werden voor boerenbruidspaar van Deurne.
Toen we, na enige aarzeling, er tóch
voor zijn gegaan, zijn we direct aan
de slag gegaan.
Kennismaking met de commissie, lijsten maken voor de onechte
familie, kleding passen, foto’s maken. Voordat we het wisten was het
Nieuwjaar.
15 Januari 2012 was de onthulling.
Fantastisch! Daarna nog nafeesten bij
ons achter in de Peel. De donderdag
hierna werd er gekroond. Het was
koud en donker, maar erg gezellig.
Toen begon het feesten, wij wilden
zelf uiteraard overal bij zijn. Of het
nu de (jeugd) prinsenreceptie, het
Walsbergs Bont, Klotgemul of Galaavond was. Of het nu de opening van
ijsbaan ’t Wak was of het vrijgezellenfeest wat we aangeboden kregen. Wij
waren aanwezig in ons tenue. En…
Toen moest carnaval nog komen.
Deze hebben we uiteraard ook goed
gevierd, maar dat kan ook niet anders
met zo’n gezellige onechte familie en
commissie.
Uiteindelijk was het dan zover; carnavalsdinsdag, onze boerenbruiloft.
We begonnen
’s morgens thuis met de (on)echte
familie en commissie. Rond de middag zijn we met de huifkar richting
het CCD gegaan. Daar heeft onze
onechte huwelijksvoltrekking plaatsgevonden, nadat enkele beletsels
waren weggewerkt... Daarna was er
de receptie en het feest. Het is voor
ons een onvergetelijke dag geworden. Uiteindelijk eindigde voor ons
carnaval 2012 met de popverbranding. Alhoewel, we ná de carnaval
toch ook nog menig feestje hebben
gehad…
Wij willen graag iedereen bedanken voor deze geweldige ervaring
en wensen het boerenbruidspaar
Deurne van 2013 dan ook ontzettend
veel plezier toe !

Peerke & Saartje
Boerenbruidspaar Deurne 2012
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Boeren
bruidsparen door
de jaren heen
Organisatie: Den Instuif / Den Deel /
KPJ/Mixed Hockeyclyub
1959

H. Vrunt en Anneke
Brüggenwirth

1970

Harrie Geven en Maria Prinssen

1971

Geen boerenbruiloft

1972

Geen boerenbruiloft

1973

Peter Gevaert en Enny Koops

1974

Frank Donkers en Pitty van
Nunen

1975

Mieke Wijnhoven en Jan v.d.
Heijden

1976

Gerrie Guffens en Beppie
Adriaans

1977

Ad van Kessel en Marriet
Heesmans

1978

Appie Louwers en Hannie
Hansen

1979

Hans van Nunen en Marianne

1980

Joost Martens en Marion van de
Heuvel

Prins Stefan I, 55ste Peelstrekelprins

1981

Jacky Bellemakers en

1994

Anja Hendriks
1982

Anthony Knapen en
Carl Berkers en

1995

Anja Koppens en Pieter Verbeek

1985

Geen boerenbruiloft

1996

1986

Nilles en Netje

1988

Drieka en Teun

(Cor en Antoinet v.d Beek)
(Teun en Hennie v.d. Weijer)
1989
1990
1991
1992

Dorus en Tonna

1993

Drieka en Cis

(Theo en Tonny Aldenzee)
(Frans en Riek Thielen)

Driek en Jans
(Henk Kerkers en Marianne van

Klaas en Anna
(Nico en Ans Schrama)

1999

Kobus en Dientje
(Jac en Diny Megens)

2001

Dricus en Marie
(Henk en Mieke Aarts)

2002

Gerrit en Jantje

2003

Nardje en Miep

(Ger en Janny Achterberg)
(Ron en Heidi Ossendrijver)
2004

Peer en Anneke
(Peter en Anny Matheij)

2005

Tinus en Jans
(Martien en Marianne de Wit)

Bertus en Gonda
(Bert en Gonny van den Broek)

2011

Marcèlleke en Deeske

2012

Twan en Chantal van de

Walter en Lies
(Walter en Lies Donkers)

2000

2010

Frans en Mie
(Frans en Marij Bierings)

Sjef en Leenke
(Sjef en Leny Kuijpers)

(Jos en Wilma van Nunen)

den Berkmortel)

Rinus en Grada
(Rien en Ger van Mierlo)

Nölleke en Mie

1997

Hannes en Rika
(Jan en Riek Knoops)

2008

Commissie Boerenbruiloft

Dorus en Mina
(Theo en Mien v.d. Boomen)

Ties en Sien

Dorus en Janneke
(Theo en Marion Linders)

2009

1998

1987

2007

(Ties en Sien Verbaarschot)

Organisatie: K.V.O. / Commissie Boerenbruiloft

Kneeltje en Thijs

Toon en Altje
(Toon en Alda Berkers)

(Thijs en Corrie van Leeuwen)

Marjon van Helmond
1984

2006

(Piet en Anneke Bankers)

Petra Bloemen
1983

Anna en Peier
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(Mark en Monique Jagers)
Beek-Joosten
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Bij Swinkels vindt u
de zekerheden die u zoekt!

Swinkels Assurantiën

Swinkels Makelaardij

Swinkels Regiobank

• tussenpersoon voor binnen- en
buitenlandse verzekeringsmaatschappijen
• doorlichting van bestaande
verzekeringspakketten voor
particulieren en bedrijven
• bemiddeling bij hypotheken
• bemiddeling bij persoonlijke
leningen en continukredieten
• bemiddeling bij praktijkfinancieringen
• Als Adfiz-lid onafhankelijk advies

•
•
•
•
•
•
•

Welke spaarvorm u ook kiest, u krijgt
altijd de beste condities en de hoogste
rente bij de Regiobank. Slapend rijk
worden is geen kunst, met zo’n keur
aan varianten van de Regiobank.

Postbus 87

bemiddeling bij aan- en verkoop
bemiddeling bij huur en verhuur
beheer
taxaties onroerende zaken
onteigeningszaken
beleggingen
projectontwikkeling

5750 AB Kerkstraat 17 Deurne Telefoon 0493 312468 Fax 0493 310145

Voltstraat 24
5753 RL Deurne

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

Autoboulevard

Berkendonk

Helmond
N270

N270

2
3

1

4

HELMOND

evard
Au toboul
LMOND

5

HE

6
7

612

N

8
9
10
11
12

1

Auto van Esch
Helmond

2

Autobedrijf
Hoefnagels

3 Peugeot dealer

Varenschut 5
T 0492 - 561 222

Noorddijk 3
T 0492 - 527 575

7

Toyota
Oostendorp

8

Auto Aarts

9

4

A67

A67
Lierop

J. Janssen

Bosch Car
Service Helmond

Varenschut 7
T 0492 - 504 080

Varenschut 7a
T 0492 - 504 030

ADC Autogroep

10

v.d. Nieuwenhuijzen

5

Autobedrijf
J. Janssen

6

Varenschut 9
T 0492 - 504 000

11

Carmovement

9

N27

volg borden
Autoboulevard
Helmond

Driessen
Opel/Fiat
p /

Varenschut 11
T 0492 - 505 780

12

VDNS

v.d.
Nieuwenhuijzen
Auto's
Varenschut 13
T 0492 - 539 670

Varenschut 15
T 0492 - 506 161

Varenschut 17
T 0492 - 535 170

Varenschut 21A
T 0492 - 588 988

Varenschut 21C
T 0492 - 588 987

www.autoboulevard-helmond.nl

Varenschut 21D
T 0492 - 588 970
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genieten van hun bijzondere ervaringen
als jeugdprinsenpaar. Ook zij hebben er
mede voor gezorgd dat onze carnaval
compleet was!
Een beetje trots zijn we ook wel op het feit
dat we de geschiedenisboeken ingaan als
het eerste prinsenpaar van Deurne die
twee kompanen meebracht….onze
Uppermennekes Raad en Daad, oftewel
Stephan en Björn. Geen moment twijfelend en geen moment afwachtend maar
altijd voorop in de strijd; sfeer maken. Gas
geven en als het enigszins kon: Zingen
deggut klapt!! Zelf bedankten jullie ons en
gaven jullie aan blij te zijn carnaval in
Deurne een keer te hebben beleefd ‘vanuit
de skybox’. Maar jongens, wa hebben wij
die pluchen stoelen graag aan jullie
beschikbaar gesteld!!!
PS dur moete nog wel wa consumptiebonne verrekend worre…maar dit terzijde.
Onze ouders, broers en zus met aanhang
en natuurlijk de vriendengroep; jullie zijn
geweldig!
Bij iedere activiteit waren jullie vertegenwoordigd! Kei bedankt voor jullie bijdrage
en onvoorwaardelijke steun in deze mooie
dagen.

EEN PRINSELIJKE
TERUGBLIK
Beste carnavalsvierders van Deurne,
Peelstrekels, Peelstrekelinnekes en niet
te vergeten al onze Strikkelkes,
Het is 14 november rond de klok van 19
uur als ik samen met ons Fanneke begin
aan het stukje voor deze carnavalskrant.
Afgelopen zondag is de jubileumprins bekend gemaakt: Stefan Aspers zal samen met
zijn prinses Kitty en prinsesje Pip over het
Peelstrekelrijk gaan regeren. Wij zijn er van
overtuigd dat de keuze van dit prinsenpaar
het jubileumfeest zal doen slagen! Via
deze weg willen wij hen dan ook heel veel
succes wensen en hopen we dat zij er net
zo veel van gaan genieten als wij dat
hebben gedaan.
Carnaval 2012 is voor ons een memorabele periode geworden. Een geweldig
rollercoaster waar we als gezin in mee zijn
gesleurd. We zijn erg trots op onze
dochters Pleun en Luut; zij hebben het
goed gedaan; zelfs een optreden voor
iedereen tijdens rondom de prins hebben
ze gedurfd! Fijn dat ze overal zo goed bij
betrokken zijn, we hebben het echt als
gezin beleefd!
Het is prachtig om keer op keer mee te
maken hoe Deurne carnaval viert. Van de
basisscholen tot de bewoners van het
Rijtven, overal zijn we geweest en dit
hebben wij als erg bijzonder ervaren. De
enthousiaste reacties van deze mensen
zullen we dan ook niet snel vergeten!
Terug naar het begin:
Als de maanden van stilzwijgen eindelijk

Als outsider is het moeilijk te bevatten hoe
gedreven en energiek een bestuur, een

raad van 11 en alle aanhang van de
Peelstrekels bezig zijn met het maken van
een succesvol carnavalsfeest. Diverse commissies zijn maanden voor carnaval druk
in de weer om er voor ieder van ons een
geweldig feest van te maken. Wij hebben
dit in ieder geval enorm gewaardeerd.
Bestuur, Raad van 11, alle dames, dansmarietjes en diverse hofkapellen; duizend
maal dank voor deze fantastische ervaring!
En dit alles door die ene vraag op 18 mei
2011: “Twan, hedde mi carnaval wa te
doen?”.
Alaaf!
Twan, Fanneke, Pleun en Luut van den
Heuvel

voorbij zijn en de onthulling is een feit,
vliegen de weken en maanden voorbij.
Ieder weekend een andere activiteit,
telkens weer met enthousiaste mensen die
allemaal bezig zijn om het voor ons als
prinsenpaar naar de zin te maken. We
hebben ons echt speciaal gevoeld!
De hoogtepunten voor ons zijn divers, de
serenade (met Jagermeister tap…ge wordt
bedankt Frans!.) met buurt, familie en
vrienden, ‘Rondom de prins’ met een paar
echte carnavalshits (vrienden, familie en
mannen van de Noot…daarvoor nogmaals
dank!), de PR|Cie stunt (wa hebbe we
gelache bij Jan en Anny in de kelder….ik
méén dek brook…!, de optocht samen met
onze dochters en uppermennekes boven
op die skonne prinsenwagen…..Genieten!!
Wanneer kommer en kwijl is aangebroken
barst het carnavalsfeest echt los. Van ’s
morgens vroeg tot diep in de nacht van
het ene bal naar het andere feest en overal
waar het echt verekkes gezellig…
Bus in, bus uit…..van de scholen naar de
Wik en van de Wik nor de zultkoppen, een
snei krintenmik en een halve haan en
gauw wir weiter want er waren een paar
Peelstrekeltjes geboren en wij han nog
plats vur ne beschuit mi muiskes. In de bus
werd vrolijk gelachen en veul gezongen,
dur waar d’r mer inne die zun verstand
erbij hield en dat was onze chauffeur
Klaas, (Jonge…bedankt daarvoor!) Tijdens
carnaval kwamen wij de jeugdprins en –
prinses met enige regelmaat tegen. Het
deed ons goed Olivier en Nena zo te zien

De ouders van de Prins
Na het afscheid van het prinselijk paar op
zondag 11-11-2012 is een jaar afgesloten
vol met activiteiten, in een samenleving
waar carnaval nog een bijzondere plaats
inneemt. Niet alleen tijdens carnaval, maar
het hele jaar door wordt er acte de
préséance gegeven tijdens vele
bijeenkomsten. Een vereniging waar vele
mensen zich aan plezieren en de hele
gemeenschap van kan genieten. Het carnaval is immers een volksfeest.
Velen in uw vereniging zijn het hele jaar
bezig om dit te doen slagen. Duizenden
mensen genieten van de optocht en vele

anderen van alle andere activiteiten. Te
veel om op te noemen. Wij hebben hier
aan deel mogen nemen en hebben er
geweldig van genoten.
Bestuur, Vorst, Raad van elf, Hosbengels,
dansmarietjes en iedereen die meegewerkt
hebben om deze carnaval te doen slagen,
heel hartelijk dank.
Tot slot wensen wij Prins Stefan, Prinses
Kitty en Pip evenals het jeugdprinsenpaar
veel succes en een fantastische carnaval
2013 toe.
De ouders van Prins Twan II

Beste Peelstrekels en
Peelstrekelinnekes
Hier een korte terugblik van ons op carnaval 2012. Toen Fanneke en Twan kwamen vertellen dat ze het prinsenpaar van
carnaval 2012 zouden worden, dachten wij
‘Verrek! nu moeten we nog carnaval gaan
vieren’ (de laatste jaren hadden we wat gas
terug genomen). Maar we zeiden meteen
tegen elkaar; we gaan er voor, de volle
100% . En nu het voorbij is zeggen we, dit
was een carnaval voor ons om nooit te
vergeten! Prachtige optredens, ‘s middags
en ’s avonds. Veel goede artiesten, een
Prins die van geen ophouden wist, bijgestaan door z`n Uppermennekes en de
Hosbengels. En natuurlijk ons Fanneke

gewoon spontaan zoals altijd. En… niet te
vergeten, onze twee kleine prinsesjes
Pleun en Luut die heel trots op papa en
mama waren!
Kortom, een geweldige belevenis met zo’n
mooie carnavalsclub,
En… Wij willen Prins Stefan I, prinses Kitty
en Pip een geweldige carnaval 2013
wensen!
Alaaf!
Wim en Thea van Tilburg
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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

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

Heeft u ook zo’n

vies terras?
Dan is dit de ideale periode om uw bestrating weer helemaal in orde te laten maken
zodat u deze zomer kunt genieten van een mooi én schoon terras. Panhuijzen Outdoor
Care & Cleaning reinigt uw bestrating professioneel zodat deze eruit ziet als nieuw!
Wilt u meer informatie over het aanleggen en onderhouden van uw tuin,
het reinigen van bestrating of onze andere diensten? Neem dan contact op met:

M. Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning B.V.
T 0493 315176
M 06 10 18 57 52
info@panhuijzengroen.nl
www.panhuijzengroen.nl
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Carnaval

Programma

2013

Tijdens carnaval

Voorpret
Vrijdag 4 januari
20.30

Uitreiking eerste krant

Vrijdag 8 februari

Stationszicht

Zaterdag 5 januari
21.00

Rondom de Prins

Plein 5

Vrijdag 11 januari
19.30

Klotgemul

CCD

Zaterdag 12 januari
19.30

Klotgemul

CCD

Zondag 13 januari
14.00

Ondertrouw boerenbruidspaar

Plein 5

Zaterdag 19 januari
20.00

Walsbergs Bont

Zaal van de Putten

Zondag 20 januari
13.00

Receptie

CCD

Zaterdag 26 januari

9.00

Scholenbezoek

20.30

Kommer & Kwijl

Zaterdag 9 februari
14.30

Sleutel afhalen

Markt

21.30

Zultkoppen - Uitreiking d’n biels

Stationszicht

22.30

't is Goe da ge d'r bent

Plein 5

Zondag 10 februari
St. Willibrorduskerk Deurne

9.30

Carnavalsmis

13.30

Aanvang optocht

17.00

Prijsuitreiking kinderen

CCD

21.00

Prijsuitreiking volwassenen

CCD

23.00

Cafébezoek

Maandag 11 februari
12.30

Opening Rosenmondeg

Markt
Markt

13.30

Seniorenmiddag

CCD

14.30

“Gein op ‘t Plein”

19.30

Dancing with the stars

Trendz

15.30

Bezoek Nieuwenhof

16.00

Cafébezoek

21.30

Deurne zingt mee

Zondag 27 januari
13.00

Receptie Jeugdprins

CCD

Zaterdag 2 februari

CCD

CCD

Dinsdag 12 februari

13.30

Bezoek Rijtven

Rijtven

10.30

Ukkepukkebal

CCD

19.30

Gala-avond

CCD

12.00

Bezoek aan Zultkoppen

Stationszicht

14.00

Boerenbruiloft

CCD

15.30

Bezoek erehosbengel

Plein vijf

17.00

Cafébezoek

21.30

Carnavalsbal

Plein vijf

00.00

Pop verbranden

Markt

Zondag 3 februari
18.30

Gala-avond

CCD

BER
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Jubileumweekend!

Voor de laatste info kunt u
terecht op www.peelstrekels.nl

Zondag 20 januari
Receptie de Peelstrekels

E GD
JEU

CARNAVAL

PROGRAMMA3
201

CCD

Zaterdag 26 januari
Bezoek Kuusegatters

Veghel

Zondag 27 januari
Receptie de Strikkelkes

CCD

Vrijdag 1 februari
Mega Carnavals Festijn

CCD

Zaterdag 9 februari
Sleutelafhalen

CCD/Markt

Jeugdbal

Jongerensoos Asteffekan

Zondag 10 februari
Carnavalsmis

Willibrorduskerk

Carnavalsoptocht

Centrum

DE PEELSTREKEL 2013

Prins Stefan I, 55ste Peelstrekelprins

Slecht
s
€11,11
!

pag. 38

DE PEELSTREKEL 2013

Prins Stefan I, 55ste Peelstrekelprins

pag. 39

DE PEELSTREKEL 2013

Prins Stefan I, 55ste Peelstrekelprins

pag. 40

DE PEELSTREKEL 2013

Prins Stefan I, 55ste Peelstrekelprins

Carnaval bij de
Zultkoppen in 2012
Voor de 19e keer werd bij De Zultkoppen
op carnavalszaterdag in Café Zaal
Stationszicht D’n Biels uitgereikt.
Ditmaal door Nico Kooter, aan wie deze
onderscheiding in 2011 was toegekend.
Nico maakte op geheel eigen wijze de
nieuwe Biels, Toon Kanters uit Vlierden,
bekend. Toon is een verenigingsmens in
hart en nieren en heeft zich op velerlei
gebied, en niet alleen voor de Vlierdense
gemeenschap, verdienstelijk gemaakt.
Voor hem was het in ieder geval een
complete verrassing te worden uitgeroepen tot de 19e Biels.
Dinsdagmorgen werd de krentenmik, door
Nico Jacobs zelf gebakken, weer opgehaald bij Gebackerij Nico Jacobs. Ook de
nieuwe eigenaren Marcel van Zwam en
Marjolein Geurts waren daarbij aanwezig.
Na het uitbrengen van een toast las Mien
Toonders-van Goch het gedicht voor.
Terug in de Residentie werd Mien in het

zonnetje gezet omdat zij al 25 jaar de
gedichten voor haar rekening neemt. Haar
werd door de voorzitter Martien van de
Kimmenade een onderscheiding opgespeld, waarna Mien haar gedicht in de tapperij voordroeg. D’n Biels 2012 en Prins
Twan II van de Peelstrekels sneden samen
de krentenmik aan en konden de aanwezigen hiervan ook genieten. Vanzelfsprekend
was er weer de zult van Slagerij van Goch
en de door De Zultkoppen aangeboden
hanenbillen.
Al met al weer een zeer geslaagde
Carnaval 2012 van de Zultkoppen bij Jozef
en Gon aan het spoor. Beide activiteiten
werden weer op een uitstekende wijze
muzikaal ondersteund door
Meziekmoakerij Bloast Um Op, o.l.v. Bert
v.d. Broek en zijn opvolger Maikel
Brouwers, en het VTO, o.l.v. Mart v.d. Burgt
(zaterdag) en Theo Lokin.

ZULTKOPPEN REIKEN
20ste BIELS UIT
Zaterdag, 9 februari 2013, reiken De
Zultkoppen voor de 20ste keer hun onderscheiding D’n Biels uit. Deze uitreiking
vindt traditiegetrouw plaats op de
Carnavalszaterdag tussen 21.15 en 21.45
uur in de Residentie van De Zultkoppen,
Café Zaal Stationszicht. De 20e Biels wordt
uitgereikt door Toon Kanters aan wie de
titel D’n Biels 2012 toeviel.
Op Carnavalsdinsdag wordt vanaf 12.00
uur de traditionele krentenmik, roggebrood
met zult en hanenbillen geserveerd. De
krentenmik wordt aangesneden door D’n

Biels 2013 en de Prins van de Peelstrekels
met zijn gevolg.
Ook traditioneel wordt de muziek bij beide
evenementen verzorgd door het VTODeurne en Meziekmoakerij Bloast Um Op.
U bent van harte uitgenodigd beide
activiteiten bij te wonen. Zorg dat u er op
zaterdag rond 21.00 uur en op
Carnavalsdinsdag 11.30 uur bij bent en
alles komt goed.
Wij hopen u te zien.
De Zultkoppen

MIEN TOONDERS - VAN GOCH
ZILVEREN DICHTERES
Al vijfentwintig jaar dicht Mien
Toonders - Van Goch er op
dinsdagochtend en –middag
geduchtig op los. Vanuit
Eindhoven spoort ze per stalen
karos Deurne op in.
Werpt haar poëtische blik op
zaken zeer divers.
Dit kan niet zomaar voorbijgaan.
Daarom staat ze hier nu in De
Peelstrekelpers.

Toon Kanters uit Vlierden

D’N BIELS 2012
maal voor. En dan sta je daar plotseling
zelf in de spotlights en ben je zelf de
uitverkozen D’n BIELS 2012.
Je verbaast je hoeveel ze van je weten en
breekt er een mooie en gezellige carnavalsavond aan vol muziek en spontaniteit.
Met het advies: Laat alles maar over je
heenkomen, sloten we de zaterdagavond
af. Nauwelijks bekomen van de onderscheiding en felicitaties en de andere carnavalsverplichtingen op zondag en
maandag begonnen we aan De
Zultkoppendag op dinsdag. Het werd een
dag vol verrassingen .
Een muzikale tocht door Deurne naar
Gebackerij Jacobs. Daar was een grootse
ontvangst met champagne en de overdracht van een enorme krentenmik.
Gewoon klasse! Terug in Residentie
Stationszicht ging alles weer verder, een
dag vol muziek, zang, gedichten, geklets.
Daarnaast hanenbillen, roggebrood met
zult en natuurlijk volop krentenmik voor
iedereen. Echt super!

Als ex -Prins, Vorst, voorzitter en nu
Erelid van de carnavalsvereniging De
Dorstvlegel in Vlierden hebben wij
meestal een vol programma tijdens de
carnavalsdagen. Toch werden wij met
een smoes naar Café Zaal Stationszicht
gelokt. We meenden toch gehoor te
moeten geven aan het verzoek om aanwezig te willen zijn bij het uitreiken van
een onderscheiding aan een familielid.
En familieomstandigheden gaan nu een-

Heel veel dank aan iedereen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Het is
voor mij en mijn vrouw Diny een
stimulans om op onze eigen manier
behulpzaan en actief te zijn en te blijven voor de hele gemeenschap. Tot
slot wil ik zeggen : Wat was het toch
fijn, om als DORSTVLEGEL D’n Biels
2012 te zijn.

Bedankt, Toon en Diny Kanters uit
Vlierden.

ERELIJST D’N BIELS
1994: Cor van Laarhoven †
Deurne St. Jozefparochie
1995: Martien van den Broek
Deurne-Centrum
1996: Jo Verheijen
Deurne-Centrum
1997: Jan Liebreks
Liessel
1998: Geerd Jansen
Deurne-Centrum
1999: Jan Maas
Neerkant
2000: Jan Lichteveld
Deurne-Centrum
2001: Martien Keunen†
Deurne-Centrum
2002: Adje Stevens–van Irsel
Deurne-Centrum
2003: Geurt van Esseveldt
Helenaveen

2004: Gerard Daandels
Deurne-Centrum
2005: Teun Mutsaers
Deurne-Centrum
2006: Adrie van Hal
Deurne-Centrum
2007: Cor Brüggenwirth
Deurne-Centrum
2008: Tonnie Wijnands
St. Jozefparochie
2009: Christ Manders
Deurne-Centrum
2010: Cor van Bussel
Deurne-Zeilberg
2011: Nico Kooter
Deurne-Walsberg
2012: Toon Kanters
Vlierden
2013: ?
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Beste Strikkels en
Strikkelinekes,
Ik stop helaas als raadslid bij CS de
Peelstrekels. Dit heeft te maken met familiare omstandigheden en gezondheidsproblemen. Ik heb gelukkig negen jaar
mogen meedraaien in een geweldige
organisatie. Zowel voor de schermen als
erachter was het geweldig hoe alles
geregeld werd. Bij een aantal zaken was ik
direct betrokken, zoals onder andere de
materialencommissie, de amusementscommissie en de krantenverdeling.

UPERMENNEKES
RAAD & DAAD
Mooie naam voor een geweldige erebaan.
November 2011 dachten wij dat we een
optreden hadden in Deurne bij De
Potdeksel voor een privé feestje. Maar
onze Twan en Fan hadden een andere
agenda… Prinsenpaar Deurne.

een skybox; waar de prins en prinses ook
gingen of stonden, daar waren wij ook.
Met de neus vooraan! Twan en Fan, nogmaals onze dank voor de medaille, drank,
eten, mooie momenten, applaus maar
vooral… voor het plezier!

Toen wij de vraag kregen om carnaval van
dichtbij mee te maken en samen te vieren
hebben wij volmondig ja gezegd onder
twee voorwaarden: das goe mar wel vur
niks en veuraan. En als wij zeggen veuraan
dan bedoelen we ook veuraan. Zo gezegd
zo gedaan. Wij zijn er trots op en kijken
met een geweldige voldoening terug op
afgelopen carnaval. We zullen het nooit
maar dan ook nooit (wir doen) vergeten.
Wij hebben carnaval meegemaakt vanuit

Tjonge jonge wa een feestje. Peelstrekels
ook bedankt. Jullie hebben het goed voor
elkaar en we zijn blij dat we een kijkje in
jullie keuken hebben mogen nemen en
hebben kunnen proeven wat het is om
prins van Deurne te zijn!

Toen De Peelstrekels ons vroegen of Brofa
hoofdsponsor wilde worden, hebben wij
als carnavalsvierders er niet lang over na
hoeven te denken of we dit wilden.
Afgelopen jaar was het voor ons een
onvergetelijke carnaval. Als we terug kijken
hebben De Peelstrekels ons alle ruimte
gegeven om Brofa goed te promoten aan
de Deurnese carnavalsvierders. Tijdens het
bekendmaken van de prins, het Klotgemul,
de Gala-avond en met de optocht hebben
wij goed kunnen laten zien wat Brofa doet

de bewoners van Deurne wens ik een
geweldige Carnaval toe.

Alaaf, Frans Strijbosch

Nogmaals, bedankt alle leden van de club.
Ik zie jullie bij de diverse evenementen. En

Alaaaf!
De Upermenekes Raad en Daad, Stephan &
Bjorn

HOOFDSPONSOR 2012:
BROFA
Beste Peelstrekels,

Ik zal deze club echt missen, zeker nu het
55-jarig bestaan begint. Het grootste plezier had ik in de bejaardenmiddag, het
bezoek aan het Rijtven en het scholenbezoek. Daar hou je een vredig en voldaan
gevoel aan over. Alle collega’s waar ik mee
heb samen mogen werken wil ik dan ook
danken voor hun spontane inzet. Jammer
dat ik als raadslid het 55-jarig bestaan niet
meer in functie kan meemaken. Zeker
wanneer je weet dat mijn moeder destijds
de naam De Peelstekels heeft bedacht.
Toch zal ik proberen om bij zoveel
mogelijke activiteiten mijn gezicht te laten
zien, maar dan in een andere
hoedanigheid.

Foto aanleveren
s.v.p.

en kan. Ook tijdens de avond bij ons in het
bedrijf hebben wij De Peelstrekels als een
ontzettend leuke en fantastische groep
mensen leren kennen. Voor ons was elke
euro die we gesponsord hebben zeer de
moeite waard.

Thea Mansvelders liep afgelopen jaar voor
de 50ste keer mee in de optocht van De
Peelstrekels en werd daarvoor gehuldigd.

FIETSTOCHT 2012
Uiteindelijk komen ze via de oefenvelden
van SJVV en SV Deurne met steeds korter
wordende omwegen bij Fridus uit.

Nogmaals, Peelstrekels hartstikke bedankt.
Voor ons was het een onvergetelijk carnaval.

Daar worden de ultieme aanmoedigingen
letterlijk uit de doeken gedaan voor het
enthousiast toegestroomde publiek. Een
zeer geslaagde activiteit werd afgesloten
met een supertoepasselijke sportmaaltijd:
het frietkot en een saladebuffet.

René en Jolanda Verberne
Brofa

Nadat de winnaars onder luid gejuich hun
beker in ontvangst genomen hebben,
waren er ook nog prijzen te vergeven voor
de twee uitblinkers van de dag: een grote
en een kleine Belgische bondscoach. De
anderen konden alleen nog maar met jaloerse blikken de rest van de avond hun verdriet verdrinken met een stevige pint.

DE STEEK
AAN DE WILGEN
Door Nol van Heugten

Door Roos Knijnenburg
Afgelopen carnaval was mijn laatste
actieve jaar in het Peelstrekelrijk. Ik begon
in het jaar dat Marc en Ellen het prinsenpaar vormden. In de jaren die ik als raadslid mocht fungeren heb ik het uitstekend
naar mijn zin gehad. Niet alleen als raadslid, maar ook bij de jeugdcommissie en
het jeugdcarnaval. Mijn vriendin Daisy en
ik gaan dit jaar trouwen en hebben een
huis gekocht in Blerick. Op het moment
dat ik dit schrijf zijn we volop bezig het
huis naar onze wensen in te richten. Een
drukke, spannende, maar ook interessante
tijd. Blerick is niet zover van Deurne af en
de Limburgers weten als geen ander wat
carnaval vieren is. Dus dat komt wel goed!
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes, bedankt
voor de leuke en gezellige tijd.
Alaaf!

Foto aanleveren
s.v.p.

Maanden voorbereiding heeft het gekost
met als uiteindelijke resultaat: een verregende dag!Het begon al met een regen
van telefoontjes, gaat de fietstocht wel
door? Ja natuurlijk, we zijn toch geen
watjes, wij zijn Strikkels!
De diehards onder ons verzamelden zich
op de Frieslandstraat, waar ze ook weer zo
snel mogelijk weggewerkt werden. Met
behulp van foto-opdrachten komen ze
uiteindelijk met dampende lijven in de
kantine van de Walsberg bij Wim bij met
de dampende koffie. Start van de uiteindelijke missie: Help België op weg naar het
WK voetballen.
Met spandoeken, liederen, penalty’s oefenen en theorievragen werden de bondscoaches in spé op de proef gesteld.

Allee dan hè: volgend jaar beter zullen we
maar zeggen…
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Sponsoren
Club van 100

Carmovement
Cultuurcentrum Martien van Doorne
Slagerij van Goch
GP Batteries
Goorts en Coppens Advocaten
Brofa VOF
Juwelier van Hooff
Van den Heuvel Afbouwgroep
JvB Meat Insiders
Bidec
React online media
Hotel Plein Vijf
BouwCenter van Hoppe
Louis Aldenzee Garagedeuren en Montage
Movico bv
Flynth
Van Rijssel Mode
Taboo BV
TFT BV
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HOOFDSPONSORS
Door de jaren heen
1989
1991
1992
1993
1994
1995

1996
1998
1999
2000
2001
2002

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

2003 Goorts en Coppens
Advocaten
2004 Van den Heuvel
Stukadoors en Afbouw
B.V.
2005 Praxis
2006 Van de Weijer
Horsetrailers
2007 M. Heezen B.V.
2008 GP Batteries
2009 Carmovement
2010 JVB Meat insiders
2011 Companion Customer
Care
2012 Brofa

JOCUS
Hordelopers houden van hindernissen. (A. Johnson)

CLUB VAN 100
De Peelstrekels organiseren, zoals u in deze krant kunt vaststellen,
tal van activiteiten rond carnaval. Iedereen denkt dan aan de
optocht en de feesten voor en tijdens carnaval, maar De
Peelstrekels doen veel meer. Zo maken zij carnavalsactiviteiten
mogelijk voor mensen die normaal niets van carnaval zouden
merken, zoals zieken, bejaarden en gehandicapten. Ik denk dat
iedereen in Deurne - of je nu wel of geen carnaval viert - dat bijzonder in onze carnavalsstichting 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 Peelstrekels financieel te ondersteunen. Ieder jaar weer brengt een grote groep mensen een
mooi bedrag bij elkaar, waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat
zij hun activiteiten kunnen uitvoeren. Graag wil ik al deze mensen
bedanken. Zij denken met 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!
Verder wil ik van de gelegenheid gebruik maken 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) De
vlaggen kosten 20 euro. 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

Zo op het oog kan ik mij voorstellen dat u als lezer(es) denkt, wat
heeft dit nu met De Peelstrekels te maken en zeker wat heeft het
met hun 55-jarig jubileum te maken. Ik moet u gelijk geven, ik heb
er zelf ook aan getwijfeld om dit gezegde te (gaan) gebruiken.
Maar als je aan “houden van” toevoegt: “het overwinnen van” kan
het en kom je bij een korte terugblik op 55-jaar Peelstrekels. De
oprichtingsvergadering van De Peelstrekels was, om precies te zijn,
op dinsdag 7 oktober 1958.
Zoals bij elke vereniging was er bij De Peelstrekels niets vreemds.
En dus was er in de loop der jaren wel eens sprake van weinig of
geen financiële middelen en problemen bij de bemensing van het
bestuur en commissies. Met andere woorden: de gang over
bergen en dalen is niets nieuws. Voor hordelopers zeker niet.
Omdat De Peelstrekels zich in de loop der jaren een vaste plaats
binnen de gemeenschap van Deurne-Centrum hebben veroverd,
zijn er dus toch weer personen die hun schouders gebruiken en
ervoor zorgen dat De Peelstrekels deze plaats behouden. Nog
sterker zelfs een vastere plek in de gemeenschap laten innemen.
Je mag dus constateren dat het Carnaval na 55 jaar zich deze plek
niet meer af laat nemen en zich voldoende geworteld heeft. Ik
hoop in ieder geval dat dit zo is. Zeker als je anno 2012 wel eens
uit streken met een (zeer) grote Carnavalstraditie andere geluiden
hoort. Neemt niet weg dat het behouden van die plek en het
streven naar een vastere bodem verantwoordelijkheden met zich
brengt. Dat betekent ook dat men oog moet hebben voor de
gemeenschap waar deel van wordt uitgemaakt. Het houden van
hindernissen, moet dan ook worden vertaald als: het overwinnen
van hindernissen.
Een dankwoord aan allen die dit gedurende afgelopen 55 jaar
hebben mogelijk gemaakt, is op zijn plaats. Dank voor dit prachtige
feestje! Daarnaast wens ik in ieder geval Carnavalsstichting De
Peelstrekels van harte proficiat met dit jubileum en alle
Strekelinnekes en Strekels een fijn jubileumjaar, maar vooral een
GOEDE CARNAVAL 2013.

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 twee
respectievelijk vier 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. Ere-begunstigers worden prominenter vermeld.
Indien u hier belangstelling
voor heeft, kunt u zich aanmelden via ons mailadres,
clubv100@hotmail.com
Voorts wordt aan bedrijven de
mogelijkheid geboden om
Sponsor te worden (€ 250,--).
De voorwaarden en voorrechten kunt u navragen bij
Michiel Dankers, Ivor Bus en
Carola Boerenkamps.

ALAAF!

SNAPPIE 2012 FANNEKE VAN DEN HEUVEL
De Snappie is denk ik toch wel een zeer felbegeerde titel binnen
de Peelstrekels. Het is sowieso altijd fijn te horen deggu iets
snapt.. maar goed, dit terzijde.
Ik ben een fanatiek wintersporter...Van jongs af aan al op de lange
latten… Jawel, tijdens carnaval. Veel kaas had ik dus niet gegeten van
dit mooie volksfeest… Totdat ik een carnavaller in hart en nieren
trouwde… Dan is er toch echt geen ontkomen meer aan. Ik heb altijd
veel plezier beleefd aan de optredens van de Noot en zo begon ook
bij mij héél af en toe het carnavalshartje te kloppen.
Toch lonkte ieder jaar de pistes. En eerlijk is eerlijk, die wonnen het
toch wel heel vaak.
Ieder jaar zei ik tegen Twan dat ze hem nog wel een keer zouden
vragen voor de Prinselijke titel. En ieder jaar zei ik er ook heel
duidelijk bij dat ik dan zou gaan emigreren!
Totdat het zover was en ik die vragende, smékende blik in de ogen
van Twan zag. Dit kon ik natúúrlijk niet negeren… We zijn er samen
met Pleun en Luut voor gegaan! Wát een fantastische ervaring!
Carnaval in de kern mee te mogen maken, echt geweldig.
Dinsdagavond tijdens carnaval. Het laatste avondmaal bij van de
Putten… Uitgeteld van een wederom geweldige carnavalsdag en het
(erg lekkere!) eten kwamen we op het punt van de uitreiking van de
Snappie. De Snappie van 2011 was Fabian en hij mocht hem
uitreiken.
Nadat uitgelegd was wat de Snappie eigenlijk is (voor de niet zo
fanatieke carnavalsvierders onder ons) ging Fabian beginnen met de
toespraak die eraan vooraf gaat.
Aandachtig was ik naar Fabian aan het luisteren. Ik had er echt geen
notie van dat dit verhaal over mij ging. Ineens werd mijn naam
genoemd en dit was toch wel echt een grote verrassing. Ik zie het
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ERE
BEGUNSTIGERS
Loodgietersbedrijf Verberne
J.G.M. Daandels

BEGUNSTIGERS
Hr. H.J.M.M. van Doorne
Hr. C.J. Manders
Hr. G.M.A. Geurts
Hr. J.L.C.M. Verhees
Terbeek Deurne B.V.
Lichteveld Kledingmagazijn B.V.
Hr. J.H. Bekkers
echt als een soort blijk van waardering voor mijn inzet deze carnavalstijd. Ik heb samen met Twan de bedoeling gehad om carnaval
in Deurne tot een fantastisch feest te maken, dit heb ik met alles wat
ik in me heb gedaan en belangrijker nog: met ontzettend veel plezier!
Komende carnaval op dinsdagavond mag ik de Snappie uit gaan
reiken… Tijdens carnaval ga ik dus goed rondkijken wie in 2013 deze
mooie eer mag gaan krijgen!
Wel één klein ‘nadeel’ hangt hier aan vast: de pistes in Oostenrijk
moeten nog een jaar op me wachten…
Fanneke van den Heuvel, Snappie 2012.

Hr. M.G.A. Philips
Hr. A.J.M. Ahout
Hr. C.G.Th van Goch
Hr. J.G. Megens
Hr. G.J.P.M. Lutters
Hr. M.B.M. Vloet
Kees en Marian Brood
IJzergieterij v.d. Burgt
Hr. L.H.M. Verhees
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Uw adres voor:
Complete badkamer, wand- en vloertegels,
installatiewerk-, dak- en
cv-installatiewerkzaamheden.
Gerard Bildersstraat 7 DEURNE
T. 0493-310203 F. 310633
www.sanitairdeurne.nl

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

GEIN OP HET PLEIN
CARNAVALSMAANDAG
MIS HET NIET!

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

ALLE MAIL VAN
JANUARI, FEBRUARI,
MAART EN APRIL IS
VOOR MEI

Peelstrekelrijk, ‘n goei carnaval
en veul plezier mi deez schon daag
Stationsstraat 64 Deurne
Telefoon 0493-321455
info@quickprintdeurne.nl

Het adres voor kwaliteit en
deskundig advies !
Enige officiële dealer
in Deurne van:

Alaaf,
Dierenartsencombinatie ZuidOost

U vindt bij ons de meest
complete collectie
in combinatie met
de beste Service!
Al bijna 85 jaar een
begrip in Deurne !
NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN
VOOR JONG EN OUD
SPECIALIST IN ELEKTRISCHE

ATB’S EN RACE,
GEWONE FIETSEN
FIETSEN,

Ruim assortiment in
accessoires
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DE HOSBENGELS

Ere-Hosbengel
Christ Manders
Carnaval 2012, nou, zoals jullie allemaal
wel snappen wist de toekomstig EreHosbengel als enige weer van niks.
Samen met Franca naar Jozef om daar te
smikkelen van een goed en heftig ontbijt
met hanenbillen, krintemik en zult.
Dokter Wiegersma zei het al: “Eet niet
teveel zult, daar kriedege een zultkop
van”. Ik denk dat hij gelijk had.
Dat aansnijden en happen van de hanenbillen is me mooi door de neus geboord. Ik
werd totaal verrast door de Hosbengels die
me kwamen halen. De dag zou er anders
gaan uitzien. Onderweg kreeg ik nog wat
erwtensoep aangereikt. (Dankjewel Petra,
de lippelkes heb ik nog in de la liggen.) Dat
heb ik geweten. Ons hele huis verbouwt,

Amper bekomen van de geweldige carnaval van 2012, staat ten tijde van het
schrijven van deze bijdrage de volgende
editie alweer zo goed als voor de deur…
Voor ons als Hosbengels het signaal om
ons weer muzikaal èn fysiek te prepareren op hèt feest der feesten!
Ook in 2013 zullen De Hosbengels zich uiteraard weer van hun beste muzikale kant
laten zien en horen tijdens de carnavalsdagen. Wij wijzen de carnavalsvierders via dit
papieren medium graag in het bijzonder
op twee echte Hosbengel-festiviteiten. Op
carnavalszaterdagavond zal in samenwerking met de PR|Cie en Plein Vijf met de
derde editie van ’t Is goe dè g’r bent

Ere-Hosbengel nr. 50:
Christ Manders
In 2012 onderscheidden De Hosbengels
Christ Manders als hun 50ste EreHosbengel. Gedurende vele jaren is
Christ als ex-prins, voormalig bestuurslid van de Peelstrekels en kartrekker
van de optocht een van de boegbeelden van carnaval in het
Peelstrekelrijk. Ook zet Christ zich al
jarenlang voor in voor een goed
(ondernemers)klimaat in het centrum
van Deurne en doen allerlei evenementen en initiatieven nooit tevergeefs
een beroep op hem. Alhoewel Christ
reeds is voorzien van zo’n beetje alle
officiële en officieuze onderscheidingen
uit groot-Deurne, hebben de
Hosbengels deze imposante collectie
van harte uitgebreid met hun eigen erekleinood.
Na de gastvrije ontvangst en een gezellig samenzijn in huize Manders (met
onze excuses voor het gescheurde
stucwerk…!) hebben de Hosbengels
Christ muzikaal gehuldigd in Plein Vijf.
Daar volgde samen met Franka,
kinderen, familie en vele vrienden en
carnavalsvierders een ouderwets gezellige carnavalsmiddag.
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drank ingeslagen, hapjes en wat dies meer
zij.
Na de muzikale hulde die me ten deel viel
werd Bacchus aangeroepen. 11 Kratjes en
wat flessen jajem later was het feit
beslecht. Ik was de Ere-Hosbengel 2012.
De dag zou er inderdaad anders gaan
uitzien. Een rustige afsluiting was er niet
bij. (is ook helemaal niet erg) Naderhand
het huis weer opgekuist en de dag later
was alleen de schade aan het plafond nog
zichtbaar. Is inmiddels hersteld.
Dankjewel Hosbengels voor deze
uitverkiezing. Ik zal de medallie met ere
dragen. Het zal nie mee vallen om komend
jaar een nog betere te vinden, denk ik.

wederom een ááwverwets gezellige carnavalszaterdagavond plaats vinden. Met de
Hosbengels en verschillende andere artiesten zullen alle ingrediënten voor een
mooie avond in Plein Vijf aanwezig zijn:
polonaises, meezingers, het onvermijdelijke ‘sjoenkelen’ en natuurlijk Prins
Stefan d’n uurste samen met De
Peelstrekels. Onze carnavalsdinsdag staat
traditioneel in het teken van de bekendmaking en huldiging van onze nieuwe en
Ere-Hosbengel. Ook benieuwd wie in 2013
deze eer voor de 51ste keer ten deel valt?
U bent vanaf 15:00 uur van harte welkom
in Plein Vijf om er samen met ons een
geweldige carnavalsdinsdagmiddag van te
maken. Samen met Prins Stefan en De
Peelstrekels sluiten we de carnaval op
dinsdagavond vanaf 21:00 uur af in Plein
Vijf. Natuurlijk ontbreken we ook tijdens de
andere carnavalsdagen niet in het centrum
van Deurne. Ons volledige en actuele programma voor en tijdens de carnaval is te
raadplegen via www.hosbengels.nl of via
onze Facebook- en Twitter-pagina.
De Hosbengels wensen Prins Stefan &
Prinses Kitty, Jeugdprins Thom &
Jeugdprinses Guusje en alle Peelstrikkels
en Peelstrikkelinnekes een fantastische en
onvergetelijke carnaval toe! Graag tot ziens
in de aanloop naar èn tijdens de carnavalsdagen, Alaaf!

In memoriam:
Tonnie van der Loo (66)
Afgelopen zomer werden we als Hosbengels opgeschrikt door het plotselinge
overlijden van onze nestor Tonnie van der Loo. Sinds de oprichting in 1966 was
Tonnie Hosbengel van het eerste uur en binnen onze blaaskapel nog altijd met
veel plezier actief als altsaxofonist en penningmeester. Tijdens zijn vele en
roemrijke Hosbengel-jaren begeleidde hij op muzikale wijze maar liefst 47 prinsen van C.S. De Peelstrekels. Daarnaast onderscheidde hij tijdens de carnavalsdagen in totaal 50 Ere-Hosbengels. De Hosbengels missen in Tonnie een goede
vriend, een gedreven muzikant en een kundig hoeder van hun financiële en
consumptieve belangen.

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
11. Rie Koster
12. Henk Seuren
13. Kees Brood sr.

†

†
†
†
†
†

†
†

1971
1971
1971
1971
1972
1972
1973
1973
1974
1974
1974
1974
1975

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
21. Gé Markhorst
22. Willie Bijsterveld
23. Charles v.Goch
24. Broer Verhuyzen
25. Piet te Walvaart
26. Cees Bink

†
†
†
†
†
†
†

†
†

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

27. Huub Jagers
28. Peter v. Oosterhout
29. Gerard Geurts
30. Jo Dekker
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

†

†

†
†

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

40. Ad v.d. Mortel
41. Wim Kivits
42. Marius van Deursen
43. Harrie van Rijssel
44. Leon van Osch
45. Theo Goossens
46. Martien Maas
47. Gerard Daandels
48. Noud Verbaarschot
49. Cees van den Broek
50. Christ Manders

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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2+3

JJANUARI

FEBRUARI

GALAD

KLOT

AVON

GEMUL
Optredens
GOH
Dansmarietjes
Gehaper
Rene Verberne
Take off
X-press
Twan & de brabantse jongens
Nico en Marijn
Trio Nix Gelôgge
Prinsengarde

Aanvang 19.30 uur
Locatie CCD

Aanvang 19.30 uur
Locatie CCD
Zondag Alles
1 uur eerder!

Kapellen

Vrijdag
Kiekons us
Zaterdag
De Hosbengels

ing

Muzikale omlijst

De Hosbengels
r Loo
o.l.v. Marcel van de

Dresscode
Galakledij

Optredens
GOH
Dansmarietjes
Andy Marcelissen
Penthouse Boys
Fred van den Elzen
Rob van Elst
Striepke Veur (zondags Keps !)
Robert van Lamoen
Ontworpen door wetalkmedia.nl

Ontworpen door wetalkmedia.nl
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Trouwringaktie
2 HALEN = 1 BETALEN

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

D’r mooi en warmpjes bijzitten
in het Peelstrekelrijk!

Ton van Diesen
DELTASINGEL 30 5751 SM DEURNE
MOBIEL: 06-53496382 FAX: 0493-354337
a.van.diesen@hetnet.nl
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r
e
o
v
r
e
v
w
u
l
a
r
o
o
V
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
HEBBEN TOURS LIESSEL, 0493-342342
Snoertsebaan 22, 5757 Liessel www.hebbentours.nl

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

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

DE WEVER 18, 5751 KT DEURNE 0493-314774

In- en verkoop - reparatie onderhoud - APK-keuring
Laurens Costerstraat 10
5753 AM DEURNE
0493-321556
www.boerekampautos.nl
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Weetblad
VOOR DEURNE EN OMGEVING

U I T G A V E VA N “ K W I S N I E W O R L D P R O D U C T I O N S ” T E R O P L E U K I N G G . m B . h .

Op het lijf geschreven...

EXTR A EDITI3E
Januari 201
D’n Opsteker

1992 Sjef Geerts
1993 Klaas Vogel
1994 Sien Verbaarschot
1995 Geerd Jansen
1996 Marcel van Nunen
1997 Jan Hoeben

Gebruiksaanwijzing.

1998 Mies Martens
1999 Henk Bijnen
2000 Han Wouters
2001 Petro Lijsten

1) Knip eerst de grote foto
uit en plak hem op een stuk
karton of stevig papier.

2002 Kees Brood
2003 Jozef Hendriks
2004 De Zultkoppen
2005 Christ Manders

2) Knip de prcie koppen uit
over de stippellijnen van de
grote foto boven.

2005 Wim Berkers
(postuum)
2007 Twan Kroezen
2008 Ad Welten

3) Maak op de stippelijn van
de grote foto sneetjes en steek
de prcie koppen vanuit de
achterkant van de grote foto
door het eerste sneetje en
weer terug door het tweede
sneetje. Beweeg hierna de
prcie koppen heen en weer.

2009 Mien van Goch
2010 Marius van Deursen
2011 Harrie Munsters
Willie Goossens

4) Plaats hierna het geheel op
uw nachtkastje. Succes.

2012 Jacqueline Smeulders

Prins laat goede indruk achter Opstöker
Cor’s
Tatoo
shop

Niets gaat de PR|CIE te ver. Dat
blijkt wel weer nu Stefan Aspers prins van de Peelstrekels is
geworden. Jubileumprins nog
wel. De voorzitter had gelijk het
juiste idee, kort nadat bekend
was geworden dat Stefan als

Stefan I het Peelstrekelrijk zou
gaan regeren in 2013, riep hij
met tranen omﬂoerste stem.
“Dit maakt een onuitwisbare
indruk op ons!” De overige
PR|CIE leden konden dit alleen
maar beamen met een brok in

de keel. Wat wil nu het toeval?
Ere-lid Cor had zojuist een
nieuwe kalligrafeerset gekocht
en wilde die wel uitproberen op
de torso’s van de PR|CIE leden.
Het resultaat mag er zijn en zal
er blijven. De PR|CIE is gruts!
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PEELSTREKELALA 2012
Na eerdere edities bij Trendz en het CCD
vond op 14 januari 2012 de derde editie
van Peelstrekelala plaats bij Plein Vijf.
Het was een groot succes. Met 8 deelnemers die onder de bezielende klanken
van Krek Goe werden binnen geblazen
en die door presentator Stephan van der
Wallen groots werden aangekondigd,
was er een mooi en sterk deelnemersveld onder een grote publieke
belangstelling.
In het begin van de avond werd iedereen
warm gemaakt door de klanken van Krek
Goe en rond 21.00 uur trokken De
Peelstrekels naar binnen. Na de dansmarietjes en het Peelstrekel-lied en een intro
door Stephan, kon het liedjesfestival
starten.
Zes Stuks kwam als winnaar van de vorige
editie de wisselbeker terugbrengen en
bracht meteen de stemming in de zaal
door het Sjoenkel-lied weer ten gehore te

brengen. Daarna was het de beurt aan de
eerste vier deelnemers: Zuuk 6, De Dotjes,
Naakte Waarheid en Trio Niks Gelogge. Na
een korte pauze met klanken van de kapel
kwamen nog eens 4 deelnemers aan bod:
De Nötjes, De Loozers, Hollandse Nieuwe
en Denkers & Janssen.
Het was wel duidelijk: Naakte Waarheid
had met hun act/kleding en hun sterke
tekst veel indruk gemaakt.
Dit leidde ertoe dat zij zowel de juryprijs
als de publieksprijs wonnen! Met hun
toegift ging niet voor de laatste maal het
publiek los. Tot diep in de nacht zongen
nog Hiep Hiep Hoera en Stephan vd
Wallen zodat iedereen aan zijn muzikale
trekken kwam.
Vanaf deze plek nogmaals dank aan
Stephan voor de presentatie en Krek Goe
voor de muzikale invulling. Ook dank aan
alle deelnemers en de bijdrage van Plein
Vijf.

Waaj Faaj wint

VIERDE EDITIE
PEELSTREKELALA
Zaterdag 24 november 2012 vond het 4e
Peelstrekelala plaats. Plein Vijf was weer
de gastheer en Kiek Ons Us luisterde als
kapel de avond op.
Met vier nieuwe deelnemers (GOH ?, 11 PK,
Waaj-Faaj en Gouwe Ouwe) en twee vaste
deelnemers (Hollandse Nieuwe en Denkers
& Janssen) was er een sterk en gevarieerd
deelnemersveld. Deze keer dus niet net
voor de carnavalsdagen, maar net na de
prinsonthulling.
Niet zo druk als de vorige editie, maar
zeker niet minder gezellig. De jury ( Marco
Swiggers, Wim Kivits en Mariet vd Laak)
had een zware kluif om de uiteindelijke
winnaar bekend te maken: uiteindelijk
trok Waaj-Faaj aan het langste eind en
mocht zich winnaar noemen van deze
editie.
Volgend jaar is de jubileumeditie: het zou
mooi zijn als de titel door Waaj-Faaj wordt

verdedigd en als oude deelnemers zich
weer een keer aanmelden zodat het een
vol programma wordt!
Wij hopen iedereen, artiesten en publiek,
volgend jaar weer te zien !
De Commissie Peelstrekalala
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Vrijdag 8 februari 2013

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:

ZUUK6
ZUUK6
HOEZO.NL
HOEZO.NL
ÔK
ÔK DÈ
DÈ NOG!
NOG!
DE
DE HANNIEWANNIES
HANNIEWANNIES
GOH
GOH XL
XL
DE
DE BRABANTSE
BRABANTSE BONT
BONT
HOU
HOU OP
OP SCHEI
SCHEI UIT
UIT
DE
De ZUSSEN
ZUSSEN SERVAES
SERVAES
DE
DE KALEBASSEN
KALEBASSEN
Aanvang 20.30 uur

D
R
E
E
G
N
O
L
O
R
P
E
G
S
E
C
C
U
S
M
R
O
N
E
S
N
E
WE G

Beekman&Beekman
Café / Restaurant
Markt 8

Café / Bar / Restaurant
Markt 4

Café
Molenstraat 15

De Koets

In Den Sleutel

Cultuur Centrum

Asteffekan

Martinetplein 1

Visser 27

Café / Restaurant
Markt 5

Café
Markt 7

STUDIOcorb] Deurne 06-20686513

Café
Stationsstraat 8

De Potdeksel

Het Pandje

Plein 5
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Dancing With The Stars,
een terugblik en
vooruitkijkend naar 2013

Door Jack Keijsers
Voor de zesde keer in successie vond in
2012 Dancing with the Stars plaats. De
samenwerking tussen De Peelstrekels en
Trendz verliep dit jaar weer vlekkeloos.
Acht kandidaten uit het Deurnese
verenigingsleven hadden vele uren op
zaterdagmorgen aan dansoefening erop
zitten. Het resultaat mocht er zijn.
Tessa van Baars, Marleen van Eijk, Jenny
van Aerts , Fianne van Cleef, Jowan
Brouwers, Harrie van Rijssel, Twan Bankers
en Frank Teeuwen maakten er samen met
hun danspartners een echte show van in
het volgelopen Cultuurcentrum. De jury
had de zware taak om na de eerste ronde
de besten door te sturen naar de volgende
ronde, waarna het publiek door een stemming eveneens kon stemmen over wie
doorging en wie er af moest haken.
Gelukkig kent deelnemen aan DWTS geen
verliezers.
Spannend
De finaleronde was spannend. En de winnaar werd… Frank Teeuwen, die samen
met Jonne Boertjes tot winnaar kon worden gekroond. De ontlading was groot en
het feest was niet minder. Als kroon op het
vele werk, werd Miranda Denkers tijdens
de Gala-avond benoemd tot Peelstrekel
van het jaar 2012. Natuurlijk zijn er vele

medewerkers aan dit evenement: kapsters,
grimeuses, de commissie en vele anderen.
Twee personen wil ik met name noemen:
Roel en Ilonka Mouris. Zes jaar hebben zij
meegewerkt aan dit evenement, eerst in
de tent en later in het Cultuurcentrum.
Iedere zaterdagochtend waren zij om tien
uur bij de voorbereiding aanwezig om van
DWTS een succes te maken. Hopelijk zien
we elkaar weer bij de komende editie.
DWTS 2013
Zaterdag 26 januari vindt de volgende editie van DWTS plaats. De nieuwe locatie is
Trendz, Spoorlaan 9 in Deurne. We beginnen rond 19.30, waarna om 23.00 uur de
winnaar gekroond kan worden en de
mega afterparty kan beginnen. Kortom,
DWTS is ook dit jaar een evenement om
naar uit te kijken.
De deelnemers zijn bekend. Uit het
verenigingsleven uit Deurne doen de volgende kandidaten mee: Maartje
Raaijmakers, Nicole van Rijssel, Olga
Serrarens, Henriette van der Linden, Willem
Buiter, Wim Kivits, Jelle Sonnemans en
Mark Jagers. De deelnemers hebben er zin
in om er een geweldig evenement van te
maken. U bent natuurlijk van harte
welkom. Via de media en de website van
de Peelstrekels wordt u op de hoogte
gehouden.
Tot 26 januari 2013 bij Trendz

FRANK TEEUWEN
WINNAAR DANCING WITH
THE STARS 2012

En zo wordt je, tijdens een gezellige en
late avond in de voetbalkantine, gevraagd
of je mee wil doen met Dancing With The
Stars. Dat is wel het laatste waar je op zo’n
avond nog aan denkt... Uiteindelijk heb ik
met volle overtuiging toegezegd mee te
doen en hier heb ik achteraf gezien geen

moment spijt van. Iedere zaterdagmorgen
de wekker zetten om bij dansschool
Trendz trainingsuren te maken. Vooraf was
dit wel iets om tegenop te zien, maar het
tegendeel bleek waar. Wekelijks was het
weer even gezellig. Altijd wat buurten, een
goeie bak koffie en een lekker stuk gebak
alvorens we de dansschoenen aantrokken.
Daarna was het oefenen, heel veel oefenen. Tussendoor werd er natuurlijk veel
gelachen. Niet alleen omdat het onderling
in de groep zo goed klikte, maar ook
omdat onze danskunsten daar, zeker de
eerste weken, voldoende aanleiding toe
gaven. Naarmate de grote dag naderde
werd de onderlinge concurrentiestrijd
steeds heviger en werden er, afzonderlijk
van elkaar, steeds meer extra trainingsuren
gemaakt. Al de voorbereidingen van de
organisatie, de leuke bijeenkomsten met
de andere danskoppels en de geweldige
sfeer onderling hebben uiteindelijk geleidt
tot een fantastisch evenement. Zelfs als je
totaal geen danser bent kan ik iedereen
aanraden om deel te nemen aan dit
geweldige evenement!
Frank Teeuwen

TERUGBLIK SENIORENMIDDAG 2012
De seniorenmiddag 2012 was voor het
publiek een fijne middag om zich te
ontspannen en eens flink te lachen en te
vermaken. Zoals gebruikelijk beten de
dansmarietjes het spits af en waren John
van Heugten en Erwin Boerenkamps met
het Peelstrekellied weer present. Een
toegift werd gebracht met het speciaal
voor Prins Twan II en Prinses Fanneke
geschreven lied.
Berry Knapen wist met zijn creatie van
Prins Willem Alexander het publiek op zijn
hand te krijgen en op te warmen voor de
middag. Na de winnaars van het
Peelstrekelala, Carolien vd Hulst, Judith
Koppens en Marty vd Ven, verrasten de
kleintjes van Dansschool Trendz met een
heel leuk dansje. Hiervan genoot de zaal
met volle teugen. X-press had met een

line-dance een goede act.
Na de pauze met aansluitend de loterij
was het de beurt aan de zusjes Jet en José
Meeuws. Als de Lollypops warmden zij de
zaal op voor het 2e gedeelte van de middag. De amusementsgroep Striepke Veur
(Bram Bosmans, toetsenist, Mario
Cortenbach, en René van Luytelaar, zang)
hield de aandacht van het publiek van het
begin tot het einde vast. Zij konden
terugzien op een uitstekend optreden.
Traditioneel sloot de Prinsengarde de middag af met een indruk van Guus Meeuwis
en perikelen rondom Worstzicht.
Met een dankwoord aan het V.T.O, de
organisatie, medewerk(st)ers, artiesten en
publiek sloot de nieuwe presentator, Christ
Manders, de geslaagde middag af.
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Organisatie geeft stokje over aan oud prinsen

Rozen Mondèg in handen
van nieuwe organisatie

De Rozen Mondèg wordt op maandag 11
februari 2013 al weer voor de dertigste
keer gehouden in het centrum van
Deurne. Al jaren en jaren staat de dag
garant voor een prachtig evenement met
groot gevolg waarbij een alternatieve prins
van Deurne voor één dag langs de kroegen in het centrum van Deurne trekt. Waar
in het verleden de kleinere kroegen ook
nog werden betrokken in de tocht is dit
sinds jaren al niet meer mogelijk vanwege
de grote hoeveelheid mensen die met de
prins(es) meetrekt. Dit resultaat is met
name te danken aan de perfecte organisatie van de commissie die de Rozen
Mondèg al jaren organiseert.
De laatste jaren heeft echter ook de groep
van oud-prinsen en prinsessen zich meer
laten zien op de Rozen Mondèg. Een
ludieke actie die onder andere werd uitgevoerd was een daadwerkelijke ontvoering van de spreekstalmeester van de dag
die de organisatie weer terug kon kopen
voor een paar bladen bier. Omdat ook de
leeftijd bij de organisatie ging meetellen
hebben ze dit jaar het verzoek neergelegd
bij de oud prinsen en prinsessen om het
organisatiestokje over te nemen. Dit aanbod werd met liefde en plezier
aangenomen waarbij de nieuwe commissie zal bestaan uit oud prinsen Ruud
Hendriks, Martijn van Hooff, Iwan van
Bussel, Frank van Helmond en vaste

spreekstalmeester Jochem Aarts. Zij zien
zich daarbij ondersteund door een groot
aantal overige oud prinsen en prinsessen.
Doordat elk jaar een nieuwe prins of prinses gekozen wordt zal de organisatie van de
Rozen Mondèg ook gewaarborgd blijven.
De nieuwe commissie wil op het succes
van de vorige organisatie voortborduren
maar tevens ook proberen met nieuw enthousiasme nog meer flair aan de dag mee
te geven. Zo wil men bijvoorbeeld een
thema aan de dag vasthangen hetgeen in
het eerste jaar ROOD zal zijn. Volgers worden opgeroepen zich in rood te kleden of
anderszins op een leuke manier invulling
te geven aan dit thema.
Vanaf half elf ’s-morgens kunnen volgers
al aansluiten en genieten van een heerlijk
ontbijt bij café zaal Stationszicht waarna
men naar de markt zal trekken voor een
snelle maar flitsende onthulling van de
prins of prinses. Na de onthulling zal het
gezelschap bij de kroegen Plein Vijf,
Potdeksel, Beekman en Beekman en de
Koets aanleggen alwaar ook de Prins of
prinses tot slot net voor achten weer afgetuigd zal worden. Een groot gedeelte van
de dag zullen de Hosbengels weer
zorgdragen voor de muzikale begeleiding.
Kortom een dag die in het teken zal staan
van veel carnavalsplezier in het centrum
van Deurne.

Nekt hosknie Prins Stefan I?
PEELSTREKELRIJK - Prins Stefan is een
echte sportman. Des te opmerkelijker is
het dat de nieuwe hoogwaardigheidsbekleder van Deurne geblesseerd is geraakt in
de polonaise. Daar waar hij bij Deurne vier
de ene schaar na de andere maakt en ook
voor een rückfallzieher zijn hand niet
omdraait moest hij zijn meerdere erkennen in die sliert van achter hem aan
hossende carnavalsmalloten. Volgens
deskundigen, waaronder een aantal
gerenommeerden, is het maar zeer de
vraag of prins Stefan voor carnaval 2013
weer geheel hersteld is.

What’s in a streetname
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VOOR AL UW HOUT EN BOUWMATERIALEN

Professioneel, deskundig en uitgebreid
VELDSTRAAT 37 | 5751 AA DEURNE | T: 0493 312370

www.holtenvandewal.nl

zaterdag 21 september

ouderenmiddag •

1ille Crazy Piano's
.
..

Van donderdag 19 tot en met zondag 22 september vieren
De Peelstrekels hun 55-jarig Jubileum in het hart van Deurne.
In samenwerking met de Stichting Gezamenlijke Horeca Markt (Potdeksel, Plein Vijl, De Automatiek,
Beekman & Beekman, De Koels, Senza Pari) wordt op de Markt een grote feesttent geplaatst.

Zaterdag 21 septem

r

Ouderenmiddag
Donderdag 19 september
Grandioze openingsavond
De beste kletsers van Brabant m.m.v. Andy
Marcelissen, Rob Scheepers, Kitty Goverde
en Berry Knapen.
Aanvang 20:00 uur, entree€ 10,-.

Vrijdag 20 september
Vossenjacht

m.m.v. verschillende reg ionale artiesten
Van 13:30tot16:30 uur, entree€ 5,-.

The Crazy Piano's
Vanaf 20:00 uur, entree€ 15,-.

Zondag 22 september
Muzikaal carnavalsmatinee
Koni nklijke Harmonie Deurne
Van 12:00 tot 13:30 uur, entree gratis.

Openbare receptie

(groep 5 t/m 8 basisscholen)
Centrum Deurne vertrek: bij feesttent
Van 15:30tot18:00 uur, deelname gratis.

Felicitatiemoment CS De Peelstrekels
Van 14:00tot15:30 uur, entree gratis.

FRIS-party

Vur 't zènge .. . de tent in!

(10t/m15 jaar)
Met DJ Tim Jacobs
Van 15:30tot18:00 uur, entree gratis.

Meezingfestijn met lokale artiesten
Van 16:00 tot
'
19:00 uur,
,ll•llj~~
entree gratis.

'Zuper' Oktoberfest!
Feestband Wahnsinn en DJ Jerome
Vanaf 20:00 uur, entree€ 12,50
(inclusief bierpul).

Feesttent Markt Deurne www.peelstrekels.nl

zaterdag 21 september

-f

,
1

Van donderdag 19 tot en met zondag 22 september vieren
De Peelstrekels hun 55-iarig Jubileum in het hart van Deurne.
In samenwerking met de Stichting Gezamenlijke Horeca Markt (Potdeksel, Plein Vijf, De Automatiek,
Beekman & Beekman, De Koets, Senza Pari) wordt op de Markt een grote feesttent geplaatst.

zaterdag 21 september

Ouderenmiddag
m.m.v. verschillende regionale artiesten.
Aanvang 13:30 uur, entree € 5,(inclusief kop koffie/thee en cake).

Vriidag 20 september

The Crazy Piano's__

Vosseniacht

Dè muzikale topact uit Scheveningen
feestmuziek voor iedere smaak.
Vanaf 20:00 uur, entree € 15,-.

(groep 5 t/m 8 basisscholen)
Centrum Deurne, vertrek bij de feesttent.
Vanaf 15:30 uur, deelname gratis.

zondag 22 september

FRIS-party

Muzikaal carnavalsmatinee

(10 t/m 15 jaar)
Met DJ Tim Jacobs
Consumptieprijs 1 euro
Vanaf 15:30 uur, entree gratis.

'Zuper' Oktoberfest!
Duitstalige Feestband Wahnsinn en DJ Jerome.
Vanaf 20:00 uur, entree€ 12,50
(inclusief bierpul).

Koninklijke Harmonie Deurne
Aanvang 12:00 uur, entree gratis.

Openbare receptie
Felicitatiemoment CS De Peelstrekels.
Vanaf 14:00 uur, entree gratis.

Toen op 11 november 1958 de naam van de anderhalve maand
daarvoor opgerichte carnavalsvereniging van Deurne-centrum
(Deurne Oude Parochie) door bedènkster Nellie Strijbosch-Martens
samen met de eerste voorzitter Willy Geerts werd onthuld in zaal
(Jan) Van Moorsel was het georganiseerde carnavalsfeest van
De Peelstrekels in Deurne een feit. Natuurlijk kwam De Peel voor in
de naam, maar ook het woord strekel. Een strékel is in het Deurnes
dialect de speen van een koe, maar betekent ook een schelmse vent.
Curieus is het niet dat een vrouw de naam Peelstrekels bedacht, maar
wel dat het eerste bestuur bijna een vrouw in de gelederen had gehad,
ware het niet dat mevrouw Coonen zich te Elfder(!) ure terugtrok.
Het zou nog 54 jaar duren eer de eerste vrouw, Karin Tinga, toe zou
treden tot het bestuur van De Peelstrekels ...
Maar ja, er is zelfs een tijd geweest dat de dames van de raadsleden
niet eens met de bus mee mochten. En dat is nog niet eens zo heel
lang geleden!
Over die begintijd van De Peelstrekels valt natuurlijk veel te vertellen,
maar laten we eens lekker van dwers zijn en dat niet doen. We denken
dat het wel aardig is om de ontstaansgeschiedenis weer te geven aan
de hand van krantenberichten uit die tijd. Ze zijn afkomstig uit het Landen Tuinbouwblad, de voorloper van het huidige Weekblad voor Deurne.
til

Dr C•mavRl•dt-<lng. die dij laa• :o
j

De Peelstrekels, opgericht op 23september1958.
Wat daarna kwam is ... geschiedenis
en heeft een mooie toekomst!
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Peelstrekel zoekt...
Nee, dit is geen nieuw concept voor een TV-programma ! Wat het wel is?
Nou, carnavalsstichting De Peelstrekels is op zoek naar nieuwe leden

voor de Raad van Elf.
"

Ben je een enthousiaste feestvierder en organisator, dan ligt jouw toekomst
hier. Aarzel niet en stuur een mailtje, eventueel met een korte omschrijving
van jezelf, naar "De Peelstrekels" via info@peelstrekels.nf. Wie weet maak
jij binnenkort het carnavalsfeest op een heel speciale manier mee!

Jeugdcarnaval in Deurne
ensen van ouders om de jeugd van
In 2006 en 2007 waren er w
b' d
In 2008 stond er dan ook
.
carnaval te ie en.
Deurne ook een eigen
d' Jeugdprins, Jeugdprinses en
een volwaar ige
bedacht voor
Raad van Elf. Ook werd er een naam
. ugdcarnaval: DE STRIKKELKES.
d e 1e
k
om nog meer
a 3 .aar werd er voor ge ozen
. .
N
1
l"kheid te geven om zitting te

:f C, l

kindere~

De eerste hint voor de onthulling
van de nieuwe Prins der Peelstrekels 2013-2014 is:
'Heeft onder vele daken gestaan'

__________ "

d: ~:;~'~an

Elf of zelfs Prins of Prinses
nemen in e
.
2013 werd de bekend..
St .kk lkes In het jubileum1aar
.
te worden b11 de n e
. h Il' g van de Peelstrekelpnns.
making gekoppeld aan de ont u in
a Zïl gaan op receptie bij
n actief programm .
De Strikkelkes heb ben ee
J f Vlierden Mierlo-Hout en
. .
n in Veghel St- oze ,
,
collega jeugdvereniginge
boerenbruidspaar. Verder komen
natuurlijk bij de Peelstrek~ls e~:~t Deurne-centrum. Sleutel afhalen

.

zij tijdens carnaval op de 1eug .as ind . s en -prinses. Natuurlijk
t
t voor de 1eug pnn
is ook een hoog epun
1 als activiteit. Verder nog het
staat de grote optocht op nummer
Megacarnavalsfestiin en Ukkepukkebal.

. d ." dit ook leuk? Kijk dan op de site
Vin 111
·
· f
atie
van de Peelstrekels voor meer in orm
.

Jubileumweekend
kaartverkoop
Voorverkoop vanaf 24 augustus bij :

Plein Vijf, Markt - Boekhandel Berkers
en Beijers Groente & Fruit in de Stations-

De Jeugdcommissie

straat, alle in Deurne. Kaarten Ouderenmiddag tevens bij de Nieuwenhof.

Colofon
Adresgegevens
Carnavalsstichting De Peelstrekels
Postbus 269
5750 AG Deurne
www.peelstrekels.nl
Email secretariaat@peelstrekels.nl
FB www.facebook.com/Peelstrekels
Twitter @Peelstrekels

mede mogelijk gemaakt door:

Deze jubileumkrant is een eenmalige unieke uitgave ter gelegenheid
van het 55-jarig bestaan van De Peelstrekels in september 2013.
Oplage: 8000 stuks. Gratis huis aan huis bezorgd in het
Peelstrekelrijk en de Walsberg.

r----------------------~
1 Deze jubileumuitgave is mede mogelijk gemaakt door:
: • {Jubileum! Krantencommissie
1 • Spiegel crossmedia communicatie www.spiegel.nl

~--------~-------------~
Druk: Drukkerij DKZET, Hapert
Bezorging: Leden von de Raad van Elf, Bestuur en overigen.

-
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De Prinsen van
2003 t/m 2013
Als uitbreiding op het 44-iarig iubileum
boekie treft u op deze pagina een
bloemlezing aan van de afgelopen 11 iaar.

Peter I (van ueursen) wordt op de Markt
in de 5tromende regen ge~res.~nteerd.

Bur: emeester oaandels wt z11n

bez~rgdheid over het druggebru.ik.van de
oeurnese jongeren. roneelveremgm~ De

,';;1ns Frank I fTneneken
De 'Vierspan Deu s) wordt onthuld
roer om een gep/an rne 11erkeert In rep en
de Stailonsstr
de rnassagesa/o
met BIJ het 5t ~at U1temde'1;k komt~ aan
gelijke rechten ;;;,1~de lm;gen llfou~:~r
Houtenhoe}( ~rd e1 ige Geest kerk m
onttrokken Wf'th t aan de eredienst De
PR/C!E-lid en Prin;~d~r Wim BerKers.
Platsefmg Ook G
993 over/qdt ""
;an de Boerenbo:~ ~chterherg, drrec//ur
Derenbrotdspa
n met ZIJn Janny

oeurne5e Komedie houdt het na 2~1aar
voor gezieri, maar er is ook goed nieuws:
de Deumese Oldtîmer Club wordt
ericht Het Eindhovens Dagblad toont

De foto-impressies van de carnavalsjaren worden vergezeld door
nieuws en wetenswaardigheden van Deurnes en landelijk niveau.

~~~een siecht verliezer wanneer ze door

de PR\Clf bij de neus wordt genomen op '
april en zet zware middelen m. De
hoofdredacteur van het Wetkblad voor
Deurne neemt ajscheid en wordt .

evolgd door Nelly van Rijt. Caf•. .
:nnenlucht bestaat 501aar. societeit

Bent U na het bekijken van de afgelopen 11 jaar, ook zo benieuwd
naar de historie van de overige 44 jaar?

-

0

Walhalla 40 en de nieuwbouw van het
meer dan vfjf jaar leegstaande pand ...
jongerencentrum Oen Deel wordt I
gesloopt voor het nieuwe centrump '

Via onze website (of de OR-code hiernaast) kunt
u elke dag genieten van de digitale versie van
het boek 55 jaar "CS De Peelstrekels".

zoo4 In België wordt hd proces

~;::;r/?rien De°;,~;:t~~!k~mt d1t1aar
a11ge Rabobank
etrekt het
Markt, Hotel de Peel gebouw aan de
: euren en de drukn~oort opent Zijn
Ulfengebied
enng voor het
ska.teramp aa;;; rdt aangelegd De
het veldje aan de ~Veldstraat verkast no
Houtenhoekweg unantweg/
ar

tegen MaTC DUtrOUX gehouden
200; De orkaan K.

Vef'Noestend

,
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ove1 de stad N,

l!WOrfeans

Prins Hem

Il (Albers) verruilt zijn politJe·

r

11nsencape

en

unifokr~;pe;;;,~~~o:'sluit en het MOB·
stee ·

1 istiek

complexgaat~en ';den. Deurne zal er
bedrijventerrein wo
rt rk De
veel over horen... Spo pa
nog
1 rmt een waar
K"ranenmorte ~

de oeurnese
hoofdpijndossier voo~k van Erik Vink.
politiek. Het toneelst rd in de open
Babylon wordt opgr~o:ucces. De
lucht en Is een en~ n voor het eerst
Peelstrekels orgamsere d Strikkeldorne is
Dancing wit h t he Stl~rsÓeebouw van het
tot de nok toe gevu mt een aanvang
cultuurcentrum nee enoord in de
Deume loot tegen r~VB-beke< Het beeld
kwartfinale van de K
0oome wordt door

f rans Il (van den Broek) timmert in 2006
aan dP weg. Het i5 het eerrtejaardat De
Pee/strekels carnaval vieren in een grote
tent, De Stnkkeldome. aan de Albert
Schweitzerstraat. Het Vrije Tijds Orke51 is
20 jaar jong, maar de rode beuk aan het
Martinetpfein moet het loodje leggen.
Martien van Ooorne overlijdt. De eerste
editie van Battle On The Beach vindt
plaats op een groot zandstrand op de
Markt, grotendeels overkapt door een
giganHsche paraplu. Uscfub het Wak in de

van Hub en Ri_e vatnB Jkenende onthuld.
minister-presrden a

Walsberg rs een feit, voorzitter:Jos van
Nunen. Mient1e van Dijk overlijdt. niet'
veel later ook haar man Gerard. Op de
Grote Bottel wordt een historische vondst
gedaan en blijkt in het verleden intensief
bewoond te zijn, getuige de resten van
diverse boerderijen.

,:;Je

1 wde aan'laring

~~n .h:~
Rutte wordt Rita
met partiJl_" d w o-jracti• gezet

zoo1 Na

Prins Albert I (lauwers) voert de
Peelstreke~s aan in het derde tentjaar.
Deurne knjgr een voedselbanken sv

a.t zijn prinses Ellen

Marc 1(Manders! ~~e15trekels vle~en voor
feestend voor. ~val in het hagelnieuwe
het eerst carn dat later de naam
cultu~rcentrU~~rne zal krijgen. ma~r

Deurne schrijft geschiedenis met de

wedstrijd in het Helmond Sport )fadlon
tegen Feyenoord. landelijke bekendheid
v~or de blauw-witten en 'fönald l oorten,
wie kent hem niet?' wordt als lied
uttgebracht. Het topjaar wordt ook nog
eens bekroond met het kampioenschap in
de Hoofdklasse B. Toon 11an den
Nieuwenhwzen, die van het huilend

Martien van D
dt omgedoopt m
tijdens carna~ol w~iegersmo overlijdt, de
worstZicht. pjeter l'ca von de dorpspomp
gerestaureerde r~: ~an oe Lage Kerk. De
krijgt ecr1plaat5J . et in het eten,
Knoj1oo~ad str~~~: ~e eerste editie ~n
rnoar niet getre
deling is een feit.
de Winterwond:;~~~tion is er plaats voor
Aan het oeurn ofletsen, Deurne
r
maar liefst J.40de Hoofdklasse. mede doo
degradeert uit kov In het
..
de affaire Temr)'Uvindt de eerste editie
cultuurcentrum
."
plaats van de Popqw".

Elvisbeeld, overlijdt. In m useum De

Wieger wordt een kluis ontdekt. Erg
sp~daculair is de inhoud niet. Over de

Wieger gesproken: het Tuinpad van mijn
Vader wordt een officiële straatnaam en
Vindt u, als u voor het museum staat aan
de rechterkant.
'

Verdonk uit de

2 008 loran van der Sloot wordt
ontn_Jaslcerd fn een ~eer goed bekeken

ss JM'l. DE PEELSTR~~as

2006 Grote delen van Centraal-Europa
hebben t e kampen met zware
'lgen

tv-uitzending
saraclc obama
2009 Jnaugur~tie ::n de Verenigde
als 44ste pres1den

55 JAAR DE 1-'FHS~j;?EKHS
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~TREKEL5

Prins Perry I (van Berlo) neemt de xepter
over van prins Jos. Het is het jaar waarin
~artien Keunen overlijdt, meer dan vijftig
Jaar was hij de correspondent voor
Deurne van het Eindhovens Daoblad en
voorgangers. fn Deurne vindt het
Benelux kampioenschap buikdansen
plaats, Kann Bloemen schittert tijdens de
Royal Music Night waarop ook sKoor een
pn"!a prestatie levert op het giganfüch
podJUm De organiserende
Oranje11ereni9in9 Deurne viert het
honde:,djang bestaan. Het Smltsorgel is
dankzij De Hooge Noot in oude luister
hersteld, Die Lustige Schlagerjreunde
bestaan io jaar. SV Deurne-trainer Mark
van 5onsbeek overlijdt zeer plotseling
even voor Kerstmis. De kwestie Spoorzone
sleept zie~ al meer dan 10 jaar voort.
zijn

;ubtleum!aar. De kwestie MOB-com lex
~e~mt ~o n grote proporties aan dafde
u -prmsen er een poppenkast van
maken en voormalig burgemeester
D~andels en.de Deurnese bestuurders o
m_mdc:rfraaie wijze geruime tijd het p
meuws domineren De prins van 2
van Nunen, overlijdt. Henry van d o10,Jos
Be~k"!~rtel i5 Strekel van het Juar. en
Reume1aar; De Boerden] houdt e .
geslaagde reünie, gevolgd door d~; van
De f?oode l~euw (In De Potdehef) en in
5eptember is de reünie van De Roos. De
Deurne5e Band Shotgun 5hadow k '1<t
Open All j'Nght muzikaal
op
~n ~er/eden. Den Deel kondigt een
reume aan, in 2014. de \.ó
.•
zijn in ~'olie gang .
oorbere1dmgen

:;iet

2on Na een undercoveroperatie van
het te,evisieprogramma Basta worden
de beJspeNen van de Vlaamse televisfE

gehaald
55 JAAR DE Pcn sn:n ms

~;"J Stefan 1 (Aspers) is het tweede Pk/CJE
at zich prms der Peehtrekefs mag
?oemen ~n dat nog wel in het
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In 1959 was er nog geen
Peel strekel krant
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