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Prins Mark d' n Urste en Prinses Linde 

Ik ben Mark Mastbroek, 35 jaar, en super 
trots dat ik de 58e prins van De 
Peelstrekels mag zijn. 
Sinds 2009 ben ik getrouwd met Linde 
Mastbroek-Broekman, en wij hebben 
twee knappe dochters Manou en Veerle. 
10 jaar geleden zijn wij samen gaan 
wonen op de Markt in Deurne, en sinds 
2010 zijn we gevestigd op Fitissingel 2. 

Ik ben geboren in Helmond aan de 
Bindersestraat boven de poelierswinkel. als 
3e kind en tevens le zoon van Jozeph en 
Mariette Mastbroek-Winters. Als kleine 
broertje van Christel en Marilyn. werd er 
veel om mij gevochten. Want het was 
immers een eer om mijn handje vast te 
houden op weg naar school. of de 
bolderkar te trekken waar ik in zat. Al met 
al. ben ik dus niks tekort gekomen. en heb 
een gelukkig jeugd beleefd. 

Linde is dochter van Theo Broekman en 
Dini de Groodt. Zij heeft één oudere zus. 
Evi, met wie ze lief en leed deelt. Na een 

fijne jeugd in Udenhout en Asten. heeft 
Linde door het ontmoeten van leuke 
vrienden en vriendinnen op haar middel
bare school haar draai in Deurne gevon
den. 

Manou en Veerle zijn twee vrolijke meiden 
van 5 en 3 (bijna 4). die genieten van het 
leven. Manou gaat erg graag naar school. 
De Hasselbraam. en ook Veerle kan niet 
wachten om in December te starten op de 
basisschool. Ze hebben een hondje Kuta, 
waar ze graag mee knuffelen. Ze houden 
van dansen bij Dédé-dance en Manou 
zwemt iedere zaterdagochtend bij DZT '62. 
ook daar staat Veerle te popelen om aan te 
sluiten. 

Ik heb al op jonge leeftijd geleerd om hard 
te werken, van kleins af aan ging ik met 
mijn vader mee naar de markt om kip te 
verkopen. Dit heb ik tijdens mijn gehele 
schooltijd in de weekenden en vakanties 
met veel plezier gedaan. Na het behalen 
van mijn diploma ben ik aan de slag 

gegaan bij Movico. waar ik 2 jaar lang als 
vaste kracht heb gewerkt. Ik draai daar nu 
nog steeds wel eens projecten mee, zoals 
ieder jaar de Tour de France. 
Na jarenlang thuis in de kelder geoefend te 
hebben, ben ik op mijn 16e als DJ 
begonnen in Café De Mert, later Feestcafé 
De Koets. Daar ben ik vervolgens fulltime 
gaan werken, en later bedrijfsleider gewor
den. In De Koets heb ik jarenlang veel 
gefeest, vrienden voor het leven gemaakt, 
mijn vrouw leren kennen, biertjes 
gedronken en de fijne kneepjes van het 
Horeca-vak geleerd. 
Sinds ruim 2 jaar werk ik bij Plein Vijf, waar 
ik inmiddels bedrijfsleider ben. Hier heb ik 
kennis mogen maken met de droge hore
ca. wat mij erg goed bevalt. Ik werk er met 
veel plezier, met een leuk team en gezel
lige gasten. 

Linde is na haar opleiding Personeel & 
Arbeid ook fulltime begonnen bij De Koets. · 
Inmiddels is zij werkzaam bij Van Heek 
Medica\ in Venray, waar zij op de 

Financiële administratie en 
Personeelszaken werkt. 

Wij hebben Carnaval altijd volop beleefd, 
maar dan aan de andere kant van de bar. 
Carnaval staat voor ons dan ook voor veel 
plezier, maar ook voor hard werken. Op 
vrijdag hebben we een aantal jaren samen 
met De Brabantse Bont met Kommer en 
Kwijl mee gedaan, en ook dit jaar zal ik 
weer meekwijlen op het podium. Op 
maandag probeerden we altijd vrij te 
maken voor Rozen Mondèg, waar Linde 
sinds 2 jaar rozen verkoopt. En ook voor 
het Ukkepukkebal maken we sinds een 
aantal jaar natuurlijk even tijd. 

Toen ze mij, in juni, vroegen of ik de 58e 
prins van Deurne wilde worden, hoefden 
we dan ook niet lang na te denken! We 
kijken er sindsdien erg naar uit om dit jaar 
samen carnaval te vieren, met elkaar en 
natuurlijk met de rest van Deurrne en 
omstreken. We gaan er een geweldige car
naval van maken! 

r-- ---------------------· 
SECONDANTEN 

Thijs Manders (links) en Mark Joosten (rechts) staan Prins 
Mark I (midden) terzijde tijdens carnaval 2016. 
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PROCLAMATIE PRINS MARK 1 
Ik, Prins Mark den urste, 35 jaar geleden geboren als Keiebijter, maar sinds mijn vierde getogen als Strekel aan het Haageind, 
Kind van trouwe marktkoopman en kippenboer Joseph en Mariette Mastbroek-Winters, 
Raadvrager van mijn lieve vrouw Linde, 
Superheld van strikkelkes Manou en Veerle, 
Op handen gedragen door mijn grote zussen Christel en Marilyn, 
Chef gastvrijheid van Plein Vijf, 
Sleutelbewaker van de poort van de Heiakker, 
Notoire kroegensluiter van menig horecagelegenheid in Peelstrekelrijk, 
Dankbaar voor de mooie carnavalsjaren die ik jaren achter de toog of als DJ heb mogen beleven bij de Mert en de Koets, 
Sjouw-feur voor Movico tijdens de Tour de 'France, 
ben zeer trots om ~e 58e prins van het Peelstrekelrijk te zijn. 

Bij deze proclameer ik: 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 

Dat we prins Martijn willen bedanken voor carnaval vorig jaar, hij staat nu als raadslid voor ons klaar 
Dat je carnaval 2016 niets kunt bestellen bij mij, want met de carnavalsdagen is deze gast-vrij 
Dat je ook op facebook vriend wordt met prins Mark en zijn kabinet, maar dat er alleen positieve berichten op worden 
gezet 
Dat we ook voor de jongeren, ouderen en de zieken, tijdens deze carnaval gaan pieken 
Dat je er deze carnaval als de kippen bij moet zijn 
Dat we deze optocht hand in hand gaan, voor alle deelnemers en de mensen die langs de kant staan 
Dat we tijdens de carnaval in de kroegen en op straat, volledig vertrouwen op vorst 'Fabian, Adjudant Ronnie, 
Secondanten Thijs & Mark, het bestuur en de gehele raad 
Dat onze prinsesjes Veerle en Manou vooraan zullen staan om met alle Strikkelkes naar het Ukkepukkebal te gaan 
Dat als je niks wilt missen en alles mee wilt maken, je dan als laatste af moet haken 
Dat al zullen van de kou onze tanden klapperen, het rood-geel-blauw altijd zal blijven wapperen 
Dat we deze carnaval zullen vieren onder het motto: 

1 
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•:• Het is 2016 en prins Mark 1 zwaait öe scepter 
over het Peelstrekelrijk samen met zijn prinses 
Linde en de prinsesjes Manou en Veerle. 

•:• Het is 2016 en hoffotograaf Roos Knijnenburg 
heeft aangekondigd dat ze na dit carnavalsjaar 
stopt. De Peelstrekels zijn dus op zoek naar een 
flitsend type. 

•:• Het is 2016 en ook dit jaar telt De Pee/strekel 60 
pagina's, waarvan 20 in kleur. Bij deze bedanken 
wij alle adverteerders die deze uitgave mogelijk 
hebben gemaakt. 

•:• Het is 2015 ... Ja hoor, De Pee/strekel verschijnt al 
in 2015, niet alleen omdat carnaval 2016 erg vroeg 
valt, maar omdat we het prettig vinden u al rond 
Kerstmis te informeren over wat er _komend 
carnaval staat te gebeuren. Bedoeling is om De 
Pee/strekel voortaan in de periode rond Kerstmis 
bij u aan te bieden. 

•:• Ook dit jaar gaan de krantenbezorgers de deuren 
langs om De Pee/strekel aan te bieden en u in de 
gelegenheid te stellen loten te kopen. 

•:• Namens De Peelstrekels wensen wij u een 
voorspoedig (carnavals) jaar. 

BUKKEMS 
Schoenen 

Wolfsberg 30 
Tel. 312523 

VLEVEKA 

Ampèrestraat 2 
5753 ST DEURNE 
Tel.: 0493-311016 

e-mail:info@vleveka.nl 

€ Ciä;.ï;;;t 
Wilbert Knijnenburg 

Hanenbergweg 4a 
5753 RC DEURNE 

Tel. 0493-322088 - 06-20136561 

VOOR AL UW TUINPLANTEN 

Prettige carnaval! 

BOEKHANDEL . 
HUB BERKERS 

DEURNE 
De betere boekhandel 

QZNYWRLD TXTConceptie 
"Fijn, woorden te hebben." 

QZNYWRLD@Hetnet.nl 
Marcel Kooien Fitissingel 142 

5754 CD DEURNE 
0493-310771 / 06-12769183 

www;hétkook:n! 
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Helmondseweg 

5751 

0493- 314608 

info@degebackerij .n l 

w ww.degebackerij.nl 

advocatenkantoor 

Lemmens 

COLOFON 

Garage-Autobedrijf 

IN- EN VERKOOP VAN NIEUWE 
EN GEBRUIKTE AUTO'S 

Helmondseweg 105a 
5751 PH Deurne 

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

www.basteevens.nl 

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

Hoofdredactie: MARCEL KOOLEN. 
Redactie: MARTIEN THIJSSEN, ANJA LEIJSTEN. 
Vormgeving: i.s.m. DKZET & SPIEGEL RECLAMESTUDIO 
Voorpagina: SPIEGEL RECLAMESTUDIO. 
Projecten: COR BRÜGGENWIRTH, GERARD GEURTS, MARCEL VAN NUNEN, PIETER VAN DIESEN. 
Acquisitie: MARIUS VAN DEURSEN & THEO LINDERS. 
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 
Verantwoording: (bijna) alle kolder en quatsch is van eigen hand. 
Naast een bijzonder goed 2016 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. 
Dit is de 57STE 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 kracht
en hebben gegeven aan dit wonderlijk Peelstrekelorgaan. 
Vat er inne op ons . ... Mèr vat nie d'n onze! 

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

' TOF! 
& toumin11en 

Voor al uw modestoffen 
Alle feest, dans en carnavalsstoffen ook voor 

groepen, op bestelling & s.uèl leverbaar 

Heuvelstraat lb, Deurne 
Opmillgi1)j d ~n: 

Wo: 9:36-12:00 
l)o.ï.i 9'.30.11:30 

Vertrouwde oogzorg 
Ruim 30 jaar optiekervaring 

in Deurne. 

@ ptiek v:i~" Ti Il aart 
T :0493-846540 

Kerkstraat 6 Deurne 

In de polonaise naar 
onze nieuwe 1 

dat ~o i Ht l~ch • 

• '%!\' 

11i~~k~ 
D<? Q!2\t~l(ig s ii=. ko~ k "!fuc! i o V<11h Zuid~Oqst8t"ábant Dukaat 5 Deurne 

0493-3531Q.~ , 1-\ 

• 

-
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DEURNE - Marl< Mastbroek is de 58ste prins van 
es De Peelstrekels.en zal als Mark 1 regeren over 

het Peelstrekelrijk. De prins werd onthuld op 
zaterdagavond 14 november in Plein Vijf aan de 

Markt in Deurne. Mark Mastbroek is 35 jaar. 
getrouwd met Linde Broekman en het stel heeft 
twee dochters: Manou en Veerle. Het motto van 

de nieuwe prins is: Feest. drink en geniet. het 
laatste rondje kennen we niet! 

De avond die onder regie van de Prinsengarde 
plaatsvond kreeg zijn ontknoping na het spel 

Wie van de Drie? Echter. geen van de drie perso
nen bleek de prins te zijn. Die kwam kort daarna 
uit de rookwolken tevoorschijn op het podium 

van Plein Vijf. alwaar hij werkzaam is. 

Prins ~ Mark 1 - pag. 5 
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Piet Mondriaanstraat 1315753 DJ DEURNE 
contact@puurkozijn.nl 1 T 31 493 317397 

oor 
van neerven 

Dur báj Heure ... 
r 

Ok mi Carnaval! 
".en wilde ge dur báj blieve heure? 

Knip dan dees advertentie olt en lever ze in. 
Dan kriede ge 10% korting op oordop.pen! 

Openingstijden: 
maandag 13!30 tot 18:00 uur

dinsdag t}m vrijdag 9:00 tot 18:00 uur 
zaterdag 9:00tot14:00 uur 

Raadhuisstraat 16, 5751 LX Deurne 
T: 0493 354570 E: info@hoorzaakvanneerven.nl 

.Palen: rond 
Geschaafd rabat 
KutanJe hekwerk 

Houtverwerklngslnd. Fransen BV 
Grote Bottel 7a Deurne, 
www.fránsen-deume.nl 

D 
Stationsstraat 108 Déurne 

GAZELLE I KOGA I GIANT I RIDLEY 
COLNAGO 1 BULLS 1 CORTINA I ALPINA 

AANNEMERSBEDRIJF 

Met ié"' telefooffltj t eev. co.-.~pteet vevza,,-gd feest! 

::. 0493 322500 www.bemeko.n! 

Het gezelligste oud bruine 
café van Deurne. 

Kom bij ons langs voor een 
gezellig praatje, even de krant 

te lezen aan de stamtafel, 
samen te kaarten, biljarten of darten. 

In het weekend hebben we met 
regelmaat live muziek. 

Kom, beleef en proef de sfeer 
van de Brabantse gezelllg\11eld . 

-~ 
EEN EEN GEZB.UGE CARNAVAL 

MEER INFO:WWW.CAFEINDENSLEUTELNL f;eita1 ~ • 
STAJIOllSSIRMT8.575111EDEURNE0655811321 --~" 

.-
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Van de vurzitter 
Carnaval 2016 staat weer in de steigers. Feest, drink en geniet! Een laatste rondje 
kennen we niet! Onder dit motto van onze prins gaan we carnaval in. We hebben er 
zin in! 

Er is weer veel werk verzet door alle com
missies. Werk om ervoor te zorgen dat u 
op een mooie manier carnaval kunt vieren. 
Ik wil graag iedereen bedanken die een 
bijdrage levert om het vieren van carnaval 
mogelijk te maken. 

Ook de krantcommissie heeft weer veel 
werk verzet. Het resultaat daarvan ligt nu 
voor u. Ik noem de krantcommissie even 
apart om een bruggetje te maken naar 
iemand die zich dit keer voor de 25e keer 
heeft ontfermd over de redactie van de 
krant: Marcel Kooien. Marcel heel hartelijk 
dank daarvoor! 

Terugblik 2015 
Geen lucht was voor Prins Martijn I en zijn 
twee secondanten Christian Eibers en Paul 
van der Steijn geen excuus. En dat is 
gebleken. Wat een geweldige boost 
hebben zij aan carnaval gegeven! Een 
geheel nieuw publiek is aangeboord en ik 
hoop dat dit een vervolg krijgt. Mooi om te 
zien hoe zijn ouders (de koning en 
koningin zoals ik ze wel eens gekscherend 
heb genoemd) ervan hebben genoten. 
Ook geweldig hoe Britt de vriendenclub op 
sleeptouw heeft genomen om er een fan
tastisch carnavalsfeest van te maken. 

In 2015 is er een nieuwe traditie geboren: 
Het Prinsenbier! De primeur was voor "de 
Cyclist". Voor onze nieuwe prins zal er eve
neens een passend biertje worden 
gebrouwen. Een prachtig initiatief van "de 
Brouwer'(speciale bieren. wijnen 
& spijzen). 

Jeugdprins Stijn I. jeugdprinses Dewi en 
jeugdvorst Daan hebben zich van hun 
beste kant laten zien in 2015. Een 
jeugdvorst die emoties toont bij het pop 
verbranden is zeker geschikt om prins te 
worden .. ... 

Vorig jaar hebben we samen met Horeca 
Markt het CCD tijdens de carnavalsac
tiviteiten geëxploiteerd. De Automatiek, 
Beekman & Beekman. de Brouwer, Plein 5, 
de Potdeksel en Senza pari hebben zich 
evenals tijdens ons jubileumjaar van hun 
beste kant laten zibn. Een geweldige 
samenwerking! Dank hiervoor! 

SLEUTE':/"AFHALEN 

Afscheid en welkom 
In november 2015 hebben we afscheid 
moeten nemen van Piet van Bree. Hij 
overleed na een lang ziekbed. In 1981 
zwaaide hij samen met zijn vrouw Mieke 
als Prins Piet I de scepter over het 
Peelstrekelrijk. 

We nemen dit jaar afscheid van 
Companion Customer Care, onze hoofd
sponsor in de afgelopen 3 jaren. Hoewel. 
afscheid? Dit jaar blijven Piet en Jeanne 
ons nog steeds op een substantiële manier 
steunen. Ik dank ze daar hartelijk voor. In 
de afgelopen 3 jaar hebben ze veel voor 
ons betekend. Dat gaat verder dan het 
financieel sponsoren van onze activiteiten 
alleen. Er was veel meer sprake van wat ik 
wel eens een companionship heb 
genoemd. 

Gelukkig hebben we in 
Hoppenbrouwers/EVB weer een nieuwe 
hoofdsponsor gevonden. We heten Jos en 
Annemie van Bussel van harte welkom en 
danken ze al bij voorbaat voor hun onder
steuning! 

Wat ik bijzonder leuk vind is dat de 
boerenbruiloftcommissie met ingang van 
het komend carnavalsseizoen een officiële 
commissie gaat zijn binnen de 
Peelstrekels. Een nieuwe commissie met 

Het sleutel afhalen op de Markt in Deurne op zaterdag 
met carnaval is altijd een mooi officieel startschot voor 
carnaval. Soms letterlijk, wanneer de PRI CIE hun kanon 
van stal haalt, soms figuurlijk. Het is immer een mooi 
gezicht alle zeven Deurnese carnavalsverenigingen teza
men op de Markt te zien. Burgemeester Mak overhandigt 
de sleutel van de Gemeente Deurne aan de Prins van ie
der Prinsdom, waarna het carnavalsfeest echt los kan 
barsten. 

Ook dit jaar wordt het sleutel afhalen weer gehouden. Wat 
anders is ten opzichte van voorgaande jaren, is dat er voor 
een opwarmer zal worden gezorgd. DMG organiseert iedere 
carnaval de verkiezing van de Deurnese carnavalskraker van 
het jaar. De laatste paar jaren werd de winnaar bekend ge
maakt in Worstzicht. Dan horen we alleen de winnaar. Maar 
er zijn nog meer mooie carnavalsliederen. Dit jaar zal vooraf
gaand aan tiet officiële gedeelte van het sleutel afhalen een 
aantal liederen ten gehore worden gebracht om het publiek 
alvast in stemming te brengen . 

Na het officiële deel wordt iedereen weer uitgenodigd de 
Deurnese carnavalsverenigingen te volgen naar Worstzicht. 
Aldaar zal het feest worden voortgezet in de vorm van een 
kapellenfestival waaraan de kapellen van alle 7 carnavalsver
enigingen deelnemen. 
Geen plichtplegingen, gewoon een gezellig carnavalsfeest 
met live muziek! 

Tot zaterdag 6 februari om 14.00u op de Markt in Deurne. 

Ml 
~ electrical systems 

een nieuw elan. 2016 zal nog een over
gangsjaar zijn, maar de commissie heeft 
grootse plannen om de "bruiloft" naar een 
hoger plan te brengen in 2017 

We verwelkomen ook 4 nieuwe raadsle
den. Martijn Eibers en Paul van der Steijn 
zullen proberen hun enthousiasme van 
vorig jaar een voortzetting te geven in de 
raad van elf. Erwin Martens en Richard 
Grijpink zullen daar niet voor onder willen 
doen. Veel succes en plezier toegewenst! 

De toekomst 
Afgelopen jaar zijn. vier werkgroepen in 
touw geweest om de fundering aan te 
leggen voor een beleidsplan voor de 
komende 3 tot 5 jaar. Er is aandacht 
besteed aan PR. Social media en commu
nicatie maar ook aan de jeugd met een 
leeftijd tussen de 14 en 18 jaar. Verder zijn 
onze activiteiten onder de loep genomen, 
evenals de manier waarop C.s. de 
Peelstrekels georganiseerd is. Ik wil de 
leden van alle werkgroepen bedanken 
voor hun inzet. Het is nu aan ons als 
bestuur de adviezen om te zetten in con
crete acties. De eerste resultaten zijn al 
zichtbaar. Met geweldige hulp van 
reclamebureau Spiegel is onze huisstijl al 
in één lijn gebracht. Ook de afgelopen jaar 
voor het eerst gehouden Peelstrekel 
Pubquiz is een voorbeeld. 

Vooruitblik carnaval 2016 
Prins Mark I. zijn Prinses Linde en hun 
Prinsenkinderen Manou en Veerle zijn er 
helemaal klaar voor om van carnaval 2016 
een succ~s te maken. Ze zullen daarbij 
zwaar ondersteund worden door hun sec
ondanten Mark Joosten en Thijs Manders. 
Prins Mark speelt in onze residentie Plein 5 
een thuiswedstrijd maar voelt zich elders 
in het Peelstrekelrijk absoluut ook als een 
vis het water. 

Het 'ging mooi! 
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Jeugdprins Daan (Bankers) I, jeugdprinses 
Nina (van Kuijlenburg) en jeugdvorst Eefje 
(Nijssen) zullen de Strikkelkes een carnaval 
gaan bezorgen dat zijn weerga niet kent. 
Het circus kan weer beginnen! 

Tot slot 
Tot slot nog een speciaal woord van dank 
voor Annie en Henk van der Steijn. Ze 
weten zelf wel waarom! 

Hand in hand vieren we carnaval 2016. Ik 
wens iedereen een heel fijn carnavalsfeest! 

Martien Thijssen, voorzitter 

·VORST FABIAN TINQA 

Mijn eerste jaar als Vorst van de Peelstrekels begon al vroeg voor met alle voorberei
dingen en gesprekjes met de nieuwe Prins Martijn die ik al kende als leraar van de 
Gerardusschool dus het was geen vreemde voor mij. Samen met de onthullingscom
missie (de laatste 5 oud-prinsen) gingen we aan de slag voor een mooie onthulling 
van onze nieuwe Prins. Op die dag namen we afscheid van Prins Ivo en Prinses 
Dianne en werd ik officieel geïnaugureerd tot Vorst van de Peelstrekels, het avontuur 
kon beginnen. En een avontuur was het! 

Samen mef Prins Martijn 1. Secondanten 
Christian en Paul en uiteraard met het 
bestuur, de raad van 11 en alle aanhang 
hebben we er een geweldige tijd van 
gemaakt. Enkele hoogtepunten wil ik hier 
wel noemen: 
De Cyclist, het allereerste Prinsenbier dat 
in De Brouwer werd onthuld, een enorme 
verrassing voor Prins Martijn, PROOST! 
De diefstal van de scepter, daar zijn heel 
wat WhatsAppjes en gesprekjes over en 
weer gegaan incl. camerabeelden en een 
film. Tot op heden is dit een onopgelost 
mysterie. 
Lotjes verkopen? Dat kon onze prins 
samen met zijn secondanten erg goed. tot 
in de late uurtjes tot alle lotjes op waren. 
Een bezoek aan DE WIK Walsbergs Bont 
D'n Den. de eerste Peelstrekel Pub Quiz, 
Prinsentreffen Roermond. scholenbezoek, 

een optocht met stralend zonnig weer, 33-
jarig bestaan van de Zultkoppen, etc. etc. 
overal enthousiasme en een erg leuke tijd. 

Met zo'n jonge prins konden we natuurlijk 
een bezoek aan café The Ocean niet over
slaan. we zijn daar met opeh armen ont
vangen, de jeugd vond het schitterend, het 
was 1 groot feest en zeer zeker voor her
haling vatbaar. 

Op dit moment zijn we achter de scher
men ook weer volop bezig met het nieuwe 
carnavalsseizoen en als u deze krant leest 
is de Prins van 2016 ook bekend en komt 
carnaval steeds dichterbij. Ik wens u allen 
een hele fijne. gezellige en vrolijke car
naval. 

Vorst Fabian 
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Burgemeester Hilko Mak 

CARNAVAL 
EEN SCHÖN FISJE! 
Hij maakt zich op voor zijn zesde prins, burgemeester Hilko Mak van Deurne. 
Al vijf jaar heeft hij op carnavalszaterdag de sleutels van Het Dorp voor een aantal 
carnavalsdagen overgedragen aan de prinsen van de gemeente Deurne. Hoe is dat 
nu, carnaval in Deurne voor de burgervader? 

"Ik kom uit Nijmegen en carnaval was mij 
niet vreemd. De optocht daar bezocht ik. 
maar meer was het niet. Ik kan wel zeggen 
dat in Deurne mij de schellen van de ogen 
zijn gevallen. Niet dat ik mij uitbundig in 
de polonaise stort, maar ik heb me vanaf 
het begin zeer welkom gevoeld. Voor mij 
was het een heel prettige, en effectieve 
manier om op ongedwongen wijze kennis 
te maken met Deurne. 

Ik weet nog dat ik in 2011 met Jan Welten 
op vrijdagmiddag, voorafgaand aan 
carnaval, naar Roermond ben geweest om 
mijn carnavalsoutfit samen te stellen. Jan, 
als oud-prins een ervaringsdeskundige, 
had me al wat bijgepraat hoe het er hier in 
Deurne aan toegaat en wist een adresje in 
Roermond waar mij een carnavalsoutfit 
werd aangemeten. Een hoge hoed, twee 
jasjes (groen en blauw) en ik was klaar 
voor mijn eerste prinsenpaar: prins Perry I 
en prinses Ans; 2011, een betere start kun 
je niet hebben! 

Carnaval is een feest van iedereen en om 
dat te kunnen laten slagen zijn heel veel 
mensen met hart en ziel bezig dit te ver
wezenlijken. Daar heb ik diep respect voor. 
Daarom hecht ik ook bijzondere waarde 
aan de Vetlirre Medallie. Dit is een 
buitengewone onderscheiding van de 
Gemeente Deurne voor mensen die zich 
door hun inzet onderscheiden binnen hun 
eigen club. Het is heel belangrijk om juist 
deze onderscheiding uit te reiken in het 
betreffende prinsdom, vandaar dat ik, voor 
zover dit realiseerbaar is, altijd zelf deze 
blijk van waardering uitreik. 

Natuurlijk ben ik burgemeester van Deurne 
en ben ik verantwoordelijk voor de open
bare orde en veiligheid, maar ik geniet wel 
van de vrije dagen die ik heb met carnaval. 
Ik kan met een gerust hart een groot deel 
van de regie in handen geven van de 
zeven prinsen die in hun eigen prinsdom 
de scepter zwaaien. In de afgelopen vijf 
jaren is dit op voortreffelijke wijze gebeurd. 
Ik vind dat we daar met z'n allen best trots 
op mogen zijn! 

Zoals gezegd was ik, voor ik naar Deurne 
kwam, nauwelijks geïnfecteerd door het 
carnavalsvirus. Maar ik kan nu gerust 
zeggen dat ik het goed te pakken heb, 
vooral de gemoedelijke sfeer, het 

verdwijnen van formele drempels en het 
plezier dat de mensen van jong tot oud en 
op welke manier dan ook beleven aan dit 
mooie feest heeft mij aangestoken. 

Het hoogtepunt, voor mijzelf. was dat ik 
vorig jaar mijn eigen prinses op carnavals
zaterdag mocht presenteren aan de 
Deurnese bevolking. Een bijzonder en 
waardevol moment! 

Peelstrekels, ik wens jullie een geweldig 
carnavalsfeest toe." 

E-YB 
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DE VETLIRRE MEDALLIE 
Door Roos Knijnenburg en Hein Albers 

Met één of andere slappe reden werd 
Hein gevraagd aanwezig te zijn bij de 
QUATSJA!-avond, er werd gevraagd of 
hij tijdens het optreden van de 
Prinsengarde een olieton op het podium 
wilde rollen. Plichtsgetrouw stemt hij 
toe, hij kon immers zijn maten niet in de 
steek laten. Bij mij was dat niet nodig, ik 
ben er tenslotte altijd bij als er iets te 
beleven valt. 

Op een gegeven moment werden enkele 
leden van de Garde wel erg serieus en ze 
vroegen Hein om even mee achter de 
coulissen te gaan om gezamenlijk een en 
ander door te nemen. Hein dacht: 
Gewoon op het juiste moment die ton 
rollen daar is weinig voorbereiding en 
overleg voor nodig. Het bevreemde hem 
helemaal toen twee Gardeleden als vol
waardige bewakers links en rechts schuin 
achter hem gingen staan. Ze wilden eerst 
even luisteren naar wat onze burgervader 
te vertellen had. 

Burgemeester Hilko Mak kwam naar voren 
en begon de oorkonde voor te lezen. Mijn 
ogen keken rond, wie is de gelukkige en 
wordt gevangen in mijn vizier? Na een 
aantal regels zijn alle ogen in de zaal 
ineens gericht op mij . Dat voelt niet prettig 
als je al midden in de zaal staat, daar krijg 
je het warm vanl Op datzelfde moment zal 
Hein tot het besef zijn gekomen dat hij er 
ingeluisd is. Hij dacht: Verdomme, dat ver
haal van Hilko begint steeds meer over 
Roos en mij te gaan. Wat is de bedoeling? 
Een koninklijk lintje? Nee, Hilko had iets 
veel vetters voor ons. De Vetlirre! 

Met dat warme en ook blije gevoel worden 
we samen naar het podium geduwd. In de 
haast wordt mijn camera overgedragen. 
Hein en ik staan midden in de schijn
werpers en worden vereerd met de Vetlirre 
Medallie. Samen met Jack en Gerda 
worden we in de bloemetjes en op de foto 
gezet. 
's Nachts om 4 uur stuur ik de foto's van 
dit moment door naar Hein, naast al die 
andere foto's die deze dag zo bijzonder 
hebben gemaakt voor elke Deurnese 
carnavalsvierder. Hein heeft een inwendige 
wekker, zodat hij om vijf over 4 wakker 
wordt en begint aan zijn deel van de klus, 

het vullen van het fotoalbum van de 
Peelstrekel-website met de oogst van die 
dag. 

Terwijl carnavalvierend Deurne ontwaakt 
en de computer aanzet om het carnavals
feest van gisteren te bekijken, doen wij 
allebei nog snel een dutje voordat het 
volgende fotomoment zich weer aandient! 

ERE
STREKELS 

1. Willie Geerts t 
2. Harrie Goossens t 
3. Hein Smeets t 
4. Frans van de Kerkhof t 
5. Gé Markhorst t 
6. Willy Martens 
7. Jan Rakels t 
8. Sjef Geerts t 
9. Geerd Jansen 
10. Marcel van Nunen 
11. Leon van Osch 
12. Christ Manders 
13. Gerard Geurts 
14. Wim Kivits 
15. Jan Hoeben 
16. Michiel Dankers 

Carnavalsmis 
Zondag 7 februari 2016 om 9.30 uur 
St. Willibrorduskerk aan de Markt 

Vet! 

De Carnavalsmis is haast niet meer weg te denken in de Zeilbergse en Deurnese 
Carnavalstraditie. Dat werd afgelopen jaar nog eens onderstreept door de uitreiking 
van de Vetlirre Medallie Geminte Deurne aan pastoor Paul Janssen, die met 22 
Carnavalsmissen op een rij een specialist is als geen ander. Steeds meer 
Carnavalsvierders nemen het vroege tijdstip voor lief om samen met Peelstreke1s en 
Pottenbakkers te zingen en bidden om vreugde in het leven. niet alleen, met Carnaval, 
maar het hele jaar lang. Hoogtepunt is elk jaar het liedje 'Geef mij je hand'. Er is niets 
zo gemakkelijk als elkaar bij de hand te nemen. Wat let je om mee te doen! 
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Hammermlll 

Hofstede 6 
Deurne 

06-51150516 

T 0~3 - liil~"l $!1150 
~ tft~rnrn1i~t.;tf:jper1wvtie~n:t 

W www.1\ran:s,~(.ttj~U$tVfEH$$;)i~f ,, 

Harden-Knippen-Lassen-Stansen 

Gespecialiseerd in de slijtde/en voor 
hamermolens MQ 

S ·are Parts , 
DEURNE 0493-354164 

www.plaatwerkendeurne.nl 

0493 - 32.2226 
WWW, KRETA,..DEURN E.N L 

M~ 

RESTAURANT 

MOLENSTRAAT 27 
5751 LA DEURNE 

KEUKEN DAGELIJKS GEOPEND 
VAN 16,30 TOT 23.00 UUR 

ZONDAG VANAF 15.30 UUR 

AFHALEN OOK MOGELIJK 

1 

EW 
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Voor elk huis is 
een koper! 

~ 
NVM 

BAKENS 
makel aardij 

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

l i • 
Loodgietersbedrijf 

gas • water • sanitair • centrale ve.rwarming • dakbedekkingen • reparaties 

NIERS 27 5751 TR DEURNE 06-54721593 

,...,,. _, .-1"~ 

' •·'·""""' • -:-"~ $;;pants 6ruin Café 

Spoorlaan 17- 5751 JM Deurne 
Tel.: {0493) 31 38 62 

• 

• 
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Kiek bier 
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• EEN LEUTI 

• 

• • • 
•• 

Ut makt nie oit wor ge me • 
• • •• koomt, 

't wart gemaktt · 

• • 

• 
•• • 

EnerciestrNt ZG 
!1753 RN Deurne 

tel. 0493-WISI, fax. 0493-322971 
www .pracemhaeah.nl =:" • 

• • 

... 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. 

Prins Mark 1 pag. 11 

Wij zijn de specialist op het gebied van 
PVC vloeren, tapijt, horren, gordijnen, 
roomdecorotie en verf. Kom eens 

STATIONSSTRAAT 12 1 5751 HE DEURNE T I0-..93) 31 28 12 1 INFO!ClVDMORTEL.NL WWW.VDMORTEL.NL 
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KOPPENS - V.D. B&9EK 
TIMMERBEDRIJF 

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

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

Munckhof Deurne 
Leembaan 13, 0493-313922 

5753 CW DEURNE 

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

V-snaren 
Kogellagers 

Bouten & Moeren 
0-Ringen 

'Ifactoronderdelen 
Oliekeeringen 

Oliefilters 
Slangen 

Hydr. Slangen 
Slangklernmen 

Zeilbergsestraat 50 Deurne 
0493-312636 

slagerijbouwmans@planet.nl 

FRANK DONKERS 
METAALBEWERKINGSBEDRIJF B.V. 

TRAPPEN - HEKKEN - LICHT CONSTRUCTIEWERK 

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

CAFÉ - HOTEL THIJSSEN 

26,50 EURO 
PER OVERNACHTING 

WWW.VLIERDEN.COM 

~oJAASSEN AU~ ~ . 18\ OEUllWE a.e< ~ 
Haspelweg 37 

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

VERSCHEPING EN DOUANE DOCUMENTEN 
& EXPORT - VERZEKERINGEN 

Mobiel 06-53926499 

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

• 
1 

Ook met de carnaval 
Tu1nactuee z i j n wij geopen d 

Cop~elmans 
md~:g~ : gg~i::gg~ 

• wo. 09.00 - 18.00u 

h 
do. 09 00 - 18.00 u 

et actuele tuincen rum vr. 09.00 - 21.00u 
za. 09.00 • 17.00u 

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

-·---·--·-1 
1 

SPECIALIST IN HOUTEN VLOEREN OP VLOERVERWARMING 
LAMINAAT, VINYL, KURK, RESTAURATIE & RENOVATIE 

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.HANSVANNUNEN.Nl 

STATIONSSTRAAT 106, DEURNE· 0493 - 351640 

Makelaars 
Uw NVM-makelaar voor 

.een succesvolle aan- of 

verkoop van uw woning. 

Kijk op www.blmakelaars.nl 

ofbel0493-316825 

~ 
NVM 

tili.i·fJ\ 

M.J. Manders Accountant Administratieconsulent 
Federale Belastingadviseur 

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

AUTO-&TRUCKSCHADE Alaafl ! ! Alaafl ! ! Alaafl ! ! Alaaf! ! ! 
De plek voor carnaval vieren is Deurne!! 

US ES 

'\N'\N\N.autoschadernunsters.nl 
Van Best Schoenen 

Stationsstraat 3 Deurne 

• 

• 
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Een terugblik SENIOREN MIDDAG 
QUATSJA! 2015 De seniorenmiddag wordt ieder jaar zeer goed bezocht. Ook in 2015 was dit het 

geval en bezochten 340 senioren de middag. Anders dan bij de Quatsja avonden 
wordt bij de seniorenmiddag gekozen voor de theateropstelling. 

Door Nico Jacobs 

De Quatsja-avonden 2015 
boden goed amusement 
waarbij de publieke 
belangstelling volgens de 
verwachtingen was. Door 
het faillissement van het 
Cultuurcentrum was het 
lange tijd onzeker of en 
waar de avonden plaats 
zouden vinden. Maar 
mede door samenwerking 
met Horeca Markt was het mogelijk om 
in het CCD te blijven. 

De bezoekers kregen een avond 
voorgeschoteld van zanik en amusement, 
waarbij de muzikale omlijsting één avond 
door Kiekonsus en twee avonden door de 
Hosbengels werden verzorgd. 
De dansmarietjes openden de avonden 
met een leuke dans. 

Kletser Frank Bevers betrok het publiek bij 
zijn goede klets waardoor de sfeer er 
meteen in zat. 
Peter Aarts had spitsvondige teksten die 
met wisselend succes aansloegen. Dédé 
Dance ballet presenteerde hun act vol 
enthousiasme en ook de winnaar van 
Peelstrekelala, Och Wa, maakte hun 
uitverkiezing helemaal waar. De prinsen
gar-de presenteerde een verzorgde en 
leuke act over de overweg en spoortunnel 
bij Obers. De Krek Goe was kort maar 
krachtig en werd door het publiek bijzon
der gewaardeerd, Nico en Marijn brachten 

een humoristische stuk, Jorlan Manders 
wist de zaal te raken met een klets door
spekt met moppen. De Kletsers Rob 
Scheepers en Berry Knapen zijn van der
mate kwaliteit dat succes verzekerd is en 
de Anita's waren een waardige afsluiting 
van de avonden waarbij zij het publiek op 
de banken kregen. Het nabal bleef druk 
bezocht tot in de late uren. 

Een vooruitblik 

QUATSJA!· 2016 
De voorbereidingen van de Ouatsja 
avonden 2016 zijn in volle gang. Vanwege 
een vroege carnaval zijn er dit jaar twee 
Ouatsja!-avonden. Deze zijn op de zater
dagen 23 en 30 januari, aanvang beide 
avonden: 19.55 uur in het CCD. Wij zijn 
ontzettend blij met de vele aanmeldingen 

van Deumese groepen en gaan proberen 
om er weer een gezellige en leuke avond 
van te maken. De voorverkoop is bij de De 
Brouwer markt 7 op: zaterdag 9 jan 11.00 
uur. De groepen en artiesten, in 
willekeurige volgorde van optreden zijn op 
beide avonden: Trio Nix Gelogge, Nico en 
Marijn, Marco Swiggers, Loat ze méi 
Scheuve, Prinsengarde, Wissiknie, Andy 
Marcelissen, Frank Schrijen, winaar Peel
strekelala, Kiekonsus en Hosbengels zijn 
ieder een avond kapel van dienst. 
U wil een gezellige avond? Kom naar 
Quatsja! 

Programma Quatsja! 
ALGEMEEN 

Bij binnenkomst waren er raadsleden aan
wezig die loten verkochten en de trekking 
door Prins Martijn 1 vond plaats vlak voor 
de pauze. De gelukkige prijswinnaars kre
gen de prijs meteen uitgereikt. Mensen die 
moeilijk ter been waren werden door de 
Peelstrekels naar hun plaats begeleid. De 
middag werd gepresenteerd door Cees 
van den Broek, het VTO orkest onder be
kwame leiding van Theo Lokin zorgde 
voor een carnavaleske muzikale omlijsting. 

Gevarieerd programma 
Na binnenkomst van de Prins en zijn 
gevolg aan de dansmarietjes de eer de 
middag te openen. De dans werd met veel 
enthousiasme uitgevoerd. Kletser Jorlan 
Manders kreeg de lachers op zijn hand 

19.00~zaal open l 19.55: aanvang programma f 23.00: einde programmalSr is.geen 
een pauze 1 Kapel op 23 januari: Kiekonsus 1 Kapel op 30 januari: De Hosbengels. 

Zaterdag 23 januari: 
uitre\l<ing Vetlirre Medallie, Wissiknie, Loat ze mer Scneuvè, Frank Schrijen, Winnaar 
Peelstrekelala Nico en Marijn, Prinsengarde, Trio nix gelogge, Marco Swiggers1 Andy 
Mercelissen. 

ZattTCrlag 30 januari: 
Franl< Schrijen, Winnaar Peelstrekelala, sponsor podium, Wissiknte, Lóat ze1mer; 
Scheuve, Prinsengarde, Nico en Marijn, Marco Swiggers, Trio Nix' gelogge, Andy 
Mercelissen. 

met een vlotte buut. De prinsengarde 
straalde uit zelf ook veel plezier te hebben 
met hun act en dat sloeg over op de zaal. 
Peter Aarts had veel succes met zijn scher
pzinnige teksten en zijn liedje ·we kom
men er wel: Och Wa, winnaar van 
Peelstrekelala en de Anita's zorgden met 
hun zang voor veel sfeer, waarna Krek Goe 
een fraai stukje muzikale acrobatiek liet 
zien. Als laatste kwam Boy Jansen met de 
buut over prinses Beatrix en dat was een 
geweldige afsluiting van deze middag. 

Seniorenmiddag 2016 en voorverkoop 
De volgende seniorenmiddag is op 23 jan
uari in het Cultuurcentrum. Let op! De 
voorverkoop is bij De Brouwer, Markt 7, op 
zaterdag 9 januari om 11.00 uur. 

PROGRAMMA 
SENIORENMIDDAG 

MUZIKALE 
OMLIJSTING: 

VTO 

Openingswoord 
Peelstreke ls 

Dansmarietjes 

Loat ze mer scheuve 
Wissiknie 
De Broos 

Pauze 

Winnaar Peelstrekelala 
Pri.nsengarde 

Marco Zwiggers 
Jorlan Manders 

Sluiting (16.20 uur) 
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•• Energiestraat 20 
5753 RN Deurne 

tel. 0493-322858, fax. 0493-322971 
www.garageverhaegh.nl 

• 
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PROFESSIONAL Ll611Tl~16 SOLUTIONS 

/ React voor resultaat: 
React online is een internetbureau 
voor online maatwerk en 
resultaatgerichte websites. 

www.reactonline.nl reoct 
onlin 
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• • • • 
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ETALAGE
WEDSTRIJD 
Al enkele jaren zorgen de 
Strikkelkes in samenwerking met· de 
Centrum Management Deurne 
ervoor dat de etalages in Deurne 
centrum er carnavalesk uit zien. 

Dit doen ze door aan alle leerlingen 
op de basisscholen een knutselplaat 
uit te delen welke zij naar eigen 
inzicht kunnen versieren. Dit kan 
door middel van kleuren. met stof 
bekleden, of met propjes, etc. Er is 
gekozen voor een steek omdat deze 
echt bij carnaval hoort · 

Elk jaar komen er zeer mooie creaties 
voorbij, al dan niet uitgeknipt. De 
prins en/of prinses van de Peel
strekels zoeken samen met de jeugd
commissie de drie mooiste per 
leeftijdscategorie uit. 

Centrum Management Deurne stelt 
voor elke leeftijdscategàrie de prijzen 
beschikbaar. Alle steken worden de 
zaterdag voor carnaval verspreid over 
de winkeletalages in Deurne-cen
trum. Dit gebeurd door de -Strikkelkes 
in vol ornaat Vele ouders gaan dan 
ook met hun kinderen opzoek naar 
de steek die hun kinderen gemaakt 
hebben. 

In welke etalage zal hij hangen? Op 
carnavalsdinsdag tijdens het 
Ukkepukkenbal worden de prijzen 
bekend gemaakt en kunnen de 
winaars hun prijs op komen halen. 

Ml 
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CARNAVAL KOMT HELEMAAL CiOED, 
WANT FEESTEN ZIT .IN ONS BLOED. ALAAF! 
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STRIKKELKESRIJK - Zaterdagmiddag 14 november 2015 werd tijdens een heuse circusvoorstelling de nieuwe prins. prinses. vorst 
en raad van elf van De Strikkelkes bekend gemaakt. Prins Daan Berkers is geen onbekende, want hij was vorig jaar vorst Aan de 
zijde van prins Daan staat prinses Nina van de Kuijlenburg en de vorst van komende Strikkelkescarnaval is Eefje Nijssen. Prins 
Daan zit op de Willibrordusschool in groep 8 zijn hobby is voetballen bij SV Deurne, Prinses Nina zit op de Gerardusschool in 
·groep 8 en heeft als hobby's dansen en hockeyen bij MHC Deurne en Vorst Eefje zit op O.B.S. De Hasselbraam, ook in groep 8, 
haar hobby's zijn gitaarspelen en hockeyen bij MHC Deurne. 
Met de spreuk: Carnaval komt helemaal goed want feesten zit in ons bloed. ALAAF! Storten zij zich in het feestgedruis. -

Op de foto hierboven staat de nieuwe raad van elf van De Strikkelkes, we stellen hen graag aan jullie voor; bovenste rij van links 
naar rechts: Marieke Schrader, Loes Pieterse, Vorst Eefje, Prins Daan, Prinses Nina, Irma Meulendijks, Lieve Brouwers, Kristian Vos, 
onderste rij van links naar rechts: Dewi van de Wallen, Stijn Boerenkamps, Youri van Doom, Jurian Döpping, Kas van der Linden, 
Zjuul van Maasbommel. 

ONTWIKKELINGEN BIJ DE STRIKKELKES PROGRAMMA 2016 

Als ik dit artikel zit te tikken is de werving net gestart voor de nieuwe jeugdprins, -
prinses, -vorst en raad van elf van de Strikkelkes. De jeugdprins, -prinses en -vorst 
van 2015 zijn de scholen afgegaan om te vertellen hoe leuk het was bij de 
Strikkelkes. Nog dezelfde avond hadden we de eerste aanmelding binnen. Er waren 
al Strikkelkes van het afgelopen jaar die graag nog een keer mee wilden doen. 
Natuurlijk is deze mogelijkheid aanwezig. 

Dit jaar hebben we gekozen voor een 
nieuwe opzet voor de onthulling. Een mid
dagprogramma in een thema: Circus. 
Tijdens deze middag traden de volgende 
artiesten op: de acrogroep van de KDO, 
Clown Max. dansmarietjes, Jom van de 
Heuvel, Urban Dance, raad van elf en een 
wilde dieren act. Ook hebben we nog even 
stilgestaan bij de hoogheden van 2015. De 

middag werd gepresenteerd door een 
echte spreekstalmeester. 

Eigen hofkapel 
Voor het eerst in het bestaan van de 
Strikkelkes konden we tijdens deze middag 
ook een heuse jeugdkapel van de 
Strikkelkes presenteren. Hiermee ging een 
lang gekoesterde wens in vervulling. Deze 

jeugdkapel komt voort uit het jeugdorkest 
van de Koninklijke Harmonie Deurne, maar 
iedereen mag aansluiten. Zij zullen dan 
ook de Strikkelkes bij diverse activiteiten 
begeleiden. 

Een nieuwe bus 
De afgelopen jaren hebben de Strikkelkes 
met een bus deelgenomen aan de optocht 
van Deurne. Echter de deze bus is niet 
door de APK gekomen en is naar de sloop 
gebracht. De materialencommissie heeft 
dus samen met de jeugdcommissie een 
nieuw ontwerp voor de jeugdwagen 
gemaakt. De mannen van de materialen
commissie zijn dan ook druk in de weer 
met deze nieuwe jeugdwagen. Wat het 
wordt verklappen we nog niet. kom maar 
kijken naar de optocht! 

Vaandel 
Tijdens het afscheid van de Strikkelkes van 
seizoen 2014/2015 is er een vaandel 
aangeboden aan de jeugdcommissie. 
Gelijk is het idee geboren om dit voor te 
laten gaan bij de binnenkomsten van de 
Strikkelkes. Dus bij alle recepties en andere 
activiteiten zal men het vaandel kunnen 
zien en zal dan ook gedragen moeten 
worden. 

Dit gebeurd door de hoogheden van het 
afgelopen jaar. Dus gaan Prins Stijn, prinses 
Dewi en vorst Daan ook dit jaar nog met 
ons op stap, nu als vaandeldragers. Zo zie 
je maar wat er in één jaar kan gebeuren 
om de carnavalssfeer te verhogen. 

De jeugdcommissie wenst iedereen een 
Strikkelgezellige carnaval! 

03.:.01 -2016 
Kennismaking met de 
prins van de Peelstrekels 
Receptie Klein Houtse 
Kluppels 

17-01 -2015 
receptie es de 
Peel strekels 

22-01-2016 
Receptie de Kneuterkes 

23-01 -2016 
Receptie Kuusengaters 

. 24-01-2016 
Receptie de Strikkelkes 

29-01-2016 
Mega Carnavals Festijn 

30-01-2016 
Steken rondbrengen in 
het centrum 

06-02-2015 
Sleutel afhalen 
Kapellenfestival 

07-02-2015 
Carnavalsmis 

Optocht 
Prijsuitreiking 

09-02-2015 
Ukkepukken bal 

Receptie 
Boeren bruidspaar 
Afscheid van de 

Strikkelkes 
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Laurens Costerstraat 2-6 Postbus 8 5750 AA DEURNE 
T. 0493-310655 F. 0493-310850 
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COFFEE svs:TEMS 
0493-354984 

f3i,e,y k.M.-wvf- e,y bij' ~ ~ 
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Gebr. Alde.nzee 

Hebben we, kunnen -. doen wel 

WIVOB.V. 
Tel.: 0493-314 656 

Dubloen 13 Fax: 0493-399 462 
5751 PX DEURNE 

" RIJT OOST 1785 ~~~~t: =·~~;:i:~ .. ~ll 

C.r == 

Mi de Carnaval is 't ifkes allemoal anders: 
Koppijn: Hebbe we (mlstal allein 's mêrges l~es) 

Uitsloape: Kenne we (as we 'tok mugge) 
Zuipe: Doen we (mar op 't lest nie mer zo heil veul) 

Na de Carnaval is 't wir zoas ge van ons gewend bent: 
We hebbe alles (en as we 't nie hebbe kenne we 't bestelle), 
we kenne wir alles (de ûrste par doag allein nog nie zo goe), 
en we doen wir bekant alles, dus ge kant ons wir gerust belle! 

Wil de ge wete wa, kiek mèr's op www.sproeien.nl 

Liesselsaweg 120a 
~ 5753 PP Deurne 
. . AUTO•t tet, 0493 • 39911s 

CAIPlllSPORT IEIRll BY 
Voor al Uw Automatenalen. tuinmeubelen, 

campingbenodigdheden. outdoor en wintersport 

Ski kleding 
Ki nderski kleding 
Ski's en schoenen 
Snowboots Sd1aatsen 
Ski's Völkl met stokken 
van €449,- voor €289,-

Loop banden 
Hometrainers 
Crosstrainers 
MTB kleding 
Fietshelmen 
Fietsschoen en 

Peellands grootste 
wintersportspeciaalzaak 

U kunt bij ons terecht 
voor: 

al uw computer
hardware; -software, 

onderhoud, 
systeembeheer en 

recycling. 

Helmondseweg 59 
5751 GB DEURNE 

0493-351500 
i nfo@vrecom. n 1 

• 

• 
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TERUGBLIK 
JEUGDCARNAVAL 2015 

·Bente en Jurrian kijken terug 

Carnaval 2015 met de Strikkelkes was superleuk! Eerst was er 
de onthulling, lekker geheimzinnig, daarna allerlei recepties, 
die soms wel lang duurden, maar wel altijd heel gezellig 
waren, ook onze eigen receptie waar we heel veel snoep 
kregen!! 

Wat hebben we een geweldige carnaval gehad het afgelopen jaar! Het begon alle-
1" maal met de werving voor de nieuwe jeugdraad, prins, prinses en vorst. Elk jaar is 

het weer spannend of we voldoende aanmeldingen krijgen. Maar altijd hebben we 
keus genoeg. 

Toen de Carnaval echt begon hadden we het heel druk en 
moesten we van het ene naar het andere feest. dat vond ik 
keileuk, overal hossen en feesten. We stonden met z'n allen 
op de wagen snoep te gooien en vierden carnaval in de Soos 
en in WorstZicht. we zaten in de kerk en aten met z'n allen 
broodjes bij Senza Pari. We hadden het heel gezellig en veel 

lol. ik heb ook weer allerlei nieuwe kinderen leren kennen. Bedankt iedereen 
voor de fijne carnaval. 

Bente 

Hoi allemaal' 
Ik ben Jurian Döpping en ben elf jaar. Ik wou bij de 
Strikkelkes omdat mijn vader bij de Peelstrekels zat. Ik ging al 
met hem mee toen ik vier was! Ik vind hossen, dansen en 
verkleden gewoon super. 
Lid zijn van de jeugdraad was een super leuke ervaring. 
Op de wagen staan, naar recepties en frietjes eten; alles is 
gewoon te gek!! 

ALAAAAF !!!!!! 
Jurrian 

----------- -·--- - - --------------- ----
EX-PRINSES DEWI 
Hallo ik ben Dewi. Ik was met carnaval 
jeugdprinses van de Strikkelkes. Dat was 
heel leuk! In het begin vond ik het een 
beetje spannend om op bezoek te gaan 
bij een andere carnavalsvereniging, 
omdat de mensen dan allemaal naar je 
kijken. Ik ga een paar dingen vertellen 
die heel leuk waren. 

Dansen en feest vieren met de jeugdraad 
en natuurlijk ook met prins Martijn en de 
raad van elf. 
Op receptie gaan bij andere verenigingen. 
Onze eigen receptie was super! Geld 
ophalen samen met Stijn en Daan voor de 
nieuwe carnavalswagen. Op het balkon 
van het gemeentehuis staan was héél leuk 

EX-VORST DAAN 
Het was een geweldige carnaval. We 
hebben van alles gedaan. Bijvoorbeeld 
op de carnavalswagen staan, De pop ver
branden e:n naar andere carnavalsv
erenigingen op receptie. In Veghel vond 
ik het erg gaaf, het was een geweldige 
show. Dat zou ik ook wel willen doen. 
Misschien komt dat nog wel eens in 
Deurne. 

Maar het leukste vond ik de carnavalswa
gen. Ik wou altijd al op een carnavalswa
gen staan en het leek mij ook leuk om 
snoep te gooien. Dat is mij gelukt en ik 
ben er ook trots op. Toen ik hoorde dat ik 
in de raad van elf zat was ik al blij, maar 
toen ik hoorde dat ik vorst mocht worden 
was ik heel blij. Maar ik mocht het nog niet 
verklappen en dat was wel moeilijk. Maar 
ia het is me toch gelukt. 

En de receptie vond ik ook heel leuk. Al die 
mensen die voor ons kwamen. En ook al 
dat snoep dat was Jammie ' Maar het 
carnaval begon pas echt toen we de 
sleutel afhaalden. We kregen de sleutel op 

omdat er ook zo veel mensen waren. De 
optocht boven op de wagen was 
geweldig! 
Eten met zijn allen erg lekker en gezellig. 
Onze voortuin werd helemaal versierd en 
er stond een heel groot bord in de tuin. 
Het was natuurlijk ook heel gezellig met 
Stijn en Daan en de jeugdraad. 

Ik hoop dat het komende carnaval net zo 
mooi zal zijn als het bij ons is geweest.Het 
was heel leuk om de jeugdprinses van de 
Strikkelkes te zijn en ik hoop dat de 
nieuwe prinses het net zo leuk zal vinden 
als ik. 

Ook wil ik de jeugdcommissie bedanken 
voor de goede zorgen. 

Groetjes Dewi. Alaaaaff! 

het balkon van de burgemeester. Daarna 
begonnen erg veel activiteiten, De Soos, 
het grote carnavalsfestijn, Het 
Ukkepukkenbal, en de Boerenbruiloft, de 
carnavalsmis en naar het bejaardenhuis. 

Maar ja aan alles komt een eind. Want we 
moesten afscheid nemen van de raad van 
elf. Dat was best wel jammer maar de 
prins prinses en de vorst (ik dus). 
We mochten nog doorfeesten die 
dinsdagavond toen ging het feest pas echt 
los. En dat vond ik super, zo veel 
camavallen geweldig! Toen dat voorbij 
was moest ik mijn steek afgeven dat vond 
ik heel erg jammer. Maar ja wat moet dat 
moet. maar daarna fikten we de pop af. 

Daarna was mijn laatste activiteit de sleutel 
terugbrengen en dat was ook leuk, want 
we moesten de vlag van de Peelstrekels 
oprollen. Het was een super leuke éarnaval 
en ik hoop dat andere prinsen prinsessen 
en vorsten het ook zo leuk vioden als ik. 

Als ik later groter ben wil ik we~r vorst 
worden, maar dan van de Peelstrekels. 

Ex-vorst Daan van de Strikkelkes 

Voor de eerste keer kregen de nieuwe 
Strikkelkes een informatieavond over 
carnaval. Deze werd gegeven door Christ 
Manders die dit voortreffelijk deed. Na 
deze avond werden de nieuwe hoogheden 
gekozen. En dan is het eindelijk zover dat 
de hoogheden van carnaval 2015 bekend 
worden gemaakt. Men had in de 
archieven nog een verhaal gevonden dat 
men vroeger de prins in een blauwe schuit 
de stad binnenreed. Nu waren echter de 
raad van elf, verkleed als matroos die een 
schuit binnen brachten waarin in elke 
schoorste 
en één van de hoogheden verstopt zat. Dit 
jaar was het vorst Daan (Bankers), prinses 
Dewi (van de Wallen) en prins Stijn II 
(Boerenkamps) die de Strikkelkes 
voorgingen. Na deze onthulling werd ook 
de prins van de Peelstrekels bekend 
gemaakt en samen hebben we er nog een 
fijne dag van gemaakt. 

Dit alles was nog in 2014, maar in 2015 
zou het dan echt beginnen; recepties 
bezoeken, onze eigen zeer druk bezochte 
receptie en als extraatje een bezoek aan 
Kuussegatters in Veghel welke hun 

nieuwe prins en gevolg bekend maakten. 
En natuurlijk de carnaval zelf. Bij de 
recepties was het vaak wel even wachten 
voordat we aan de beurt waren maar hier
na maakte de gezelligheid dat weer goed. 
Ook onderling konden we ons goed 
vermaken. Het was een gezellige club. 

Het echte carnavalsfeest begon natuurlijk 
met een ·be.zoek aan het Mega Carnavals 
Festijn. Hier was iedereen verkleed en er 
werd volop in de polonaise gelopen met 
als klapper een optreden van de Double 
DJ's. En daarna kwamen in rap tempo de 
carnavalsdagen. Enkele hoogtepunten, 
zaterdag: Sleutelafhalen, zondag: de car
navalsmis en de optocht. En dan dinsdag: 
Ukkepukkenbal en, helaas, het afscheid. 
Tijdens dit afscheid kreeg de jeugdcom
missie een vaandel aangeboden voor de 
Strikkelkes. Al met al kunnen we terug zien 
op een zeer geslaagd carnaval 2015 en 
kijken we vooruit naar een nieuw car
navalsjaar. 

Jeugdcommissie van de es de 
Peelstrekels: Carola, Susan, Mirabelle, 
Tim, Renier, Desiree en Petro. 

WAT HEB IK EEN ONVERGETELIJKE 
CARNAVAL MOGEN BELEVEN!!!!! 
Op 23 nove111ber 2014 heb ik samen met Prinses Dewi, Vorst Daan en de raad van elf 
van De Strikkelkes een superleuke onthulling gehad. Voordat de carnaval echt begon 
zijn we nog 

1
naar een aantal recepties geweest en ook onze receptie was erg gezellig 

met heel veel mensen. Tijdens de carnaval hebben we alle dagen gas gegeven 
(dat zei prins Martijn iedere keer). 

Zaterdag de sleutel afhalen waar de S van 
mijn scepter afvloog door het plezier dat 
we hadden op het balkon. Daarna gingen 
we met zijn allen naar het cultuurcentrum 
waar we nog feest hebben gevierd. Op 
zondag was het erg vroeg en hadden we 
een leuke carnavalsmis en mochten we 
met zijn allen eten bij Senza Pari. Daarna 
de optocht waar we zelf weer plezier 
hebben gemaakt zonder muziek, want die 
deed het niet. De prijzen uitdelen duurde 
wel erg lang maar het waren er ook heel 
erg veel. 

Op maandag heb ik uit mogen rusten èn 
dat heb ik dan ook gedaan. Dinsdag gin
gen we naar het Ukkepukkenbal en 
hebben we weer prijzen uit gedeeld voor 
het tekenen van de steken. Daarna gingen 
we met zijn allen naar Plein Vijf om te 
feliciteren en daarna was het afscheid van 

de raad van elf. Prinses Dewi, Vorst Daan 
en ik zijn nog mee gaan eten met Prins 
Martijn en we hebben daarna nog flink 
feest gevierd totdat we de pop gingen 
verbranc;len. 

Het was druk tijdens het feest en we 
hebben nog veel lol gehad met zijn allen. 
Daarna hebben ze zelfs mijn scepter 
ingenomen en was de carnaval echt voor
bij.:. Ik heb het super gehad en ik wil 
iedereen daarvoor bedanken. Ik hoop dat 
de nieuwe prins, prinses, vorst en raad van 
elf net zo'n leuke carnaval krijgen als dat ik 
heb gehad. 

Nog 1 keer dan, Carnaval is oké, 
doe maar lekker met ons mee, Alaaf! 

Groetjes van ex prins Stijn II 
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Na 4 geweldige jaren 
' # 

geven wij het stokje over 

Acomganion 
customer care 

www.companioncc.n1 

Stadsparkeren 
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 dienste.n? Neem dan contact op met: 

M. Panbuijzen OUtdooT Care & Cleaning B.V. 
T0493315176 
M0610185752 
info@panhuijzengroen.nl 
www.panhuijzengroen.nl 

TERREIN- & GROENVOORZIENING & 
BOOMVERZORGING 

Pas-parkeren Kenteken-parkeren App/Bel/Sms-parkeren 

• • • • 

• • • 
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FASHION 

ahead with 
smart logistics 

Kantoor 

• • 
•• • • • • • •• 

www . kantoorvandemorte l. nl 

ALAAF! 
OPROEP AAN DE PEELl1REIELS & PEELSTREKELiNNEKES: GRAAG NA AFLOOP VAN DE OPTOCHT DE 
SNUUPKES, COtlFml IN ANDER FEESTAFVAL VAN DE STOEP DE WEG OP TE VEGEN. ZODAT HIT GE· 
MEENTELIJK DWEILORKEST VROLIJK MARCHEREND HET FEESTGEDRUIS WEG KAN BORSTELEN, 

Bakkerij van Ham 
Wen$t U een flJne carnaval 

STRIKKELFLITSER 

Overal met je neus voorop mogen 
staan. Elk jaar een hele nieuwe groep 
mensen leren kennen. Er altijd bij 
horen, zelfs bij "de intieme momen
ten". Het is altijd een feestje als je er 
bent. Heel veel mensen kun je er een 
plezier mee doen. 

Kortom, wie wil er niet fotograaf wor
den bij de Peelstrekels! 

Wij zijn op zoek naar jou, enthousi
aste (hobby)fotograaf, die de uitda- . 
ging aan wil gaan om onze club te 
vereeuwigen in hun doen en laten. 
Lijkt het jou iets, neem dan contact 
opviainfo@peelstrekels.nl · 
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Geniet van Arte 

Ok wai z'in met 
die daag effekes 
nie thuis en nie 

op 't werru k .. 
Veul plezier 

allemaal! 
Carnavalsmaandag 

zijn wij gesloten 

Arte 
Maisdijk 4 

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

, www.artegroep.nl 
info@artegroep.nl 

www .arteprojecten. 

l~I·:.n3:1 
your next f loor 
Nooyen Pig Flooring 

Vuurijzer 15 
5753 SV Deurne 

www.nooyen.com 
0493-316860 

process cooling technics 
international B.V. 

Daalaer 1·5753 SZ ·Deurne· T. 0493-319217 · www.pct.ni · info@pct.ni 

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

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

• www.garagevanbakel.nl 

We , 1 
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" . Ket 1s 'leêr ca-Nav'I- f 

1;~{~ PeJouvJi 
• c ~ ' ?;1ar~WJ}t 

Praktijk voor professionele hand- en 
medische voetverzorging. 

Wereldleider in nagelvefZOflling en O . p . J 
vrij van de chemische stof, formaldehyde. 

STATION5STRAAT ~1 ~ 
TEi.: Ot~~15ZV INFO@HKAPPWJL 

U heeft de emotie, wij hebben de passie 
U heeft ideeën, wij geven ze vorm 

t ORTOOMS 

INTERIEUR 
www.kortooms.com info@kortooms.com 

~ 

06-29216332 of 06-29468115 

Liesselsewe l 30a, 5 7 53 PP Deurne 11 I~ 1 

~ . 

au.-towa~ C4Zf\-trale-

lmn~!B!fi~g) ~IDE ffi'E:l••<i•G 

~~ 

0 °' ~ 0 0 • ' ; :iit• • ; , 

GJ>e Çf\fizende 0Vlan 
--··--

Gastvrij ... 

Bruiloften , verjaardagen 
en andere gelegenheden. 

Buffetten en hapjes. 
Ook bij u thuis! 

Zaal & Restaurant De Reizende Man 

liesselseweg 183, 5753 PN DEURNE 

0493-313790info@reizendeman.nl 

Masta 
Sporttrofeeën 
Carnavalsmedailles 
Vanen 
Erelinten 
Naamplaten 
Relatiegeschenken 
en alle graveerwerken 

Leembaan 56 
5753 CV DEURNE 

T. 0493·316051 
F. 0493·321531 

·~ · APK 

""" Reparatie & onderhoud 
~BOVAG 

Liesselseweg 199 5753 PN Deurne 

• 

• 
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Eefje 
Hallo hier Eefje, 
afgelopen jaar was mijn laatste jaar bij de 
Dansmarietjes van de Pee\streke\s. Ik heb 3 
hele fijne jaren gehad. Het dansen was 
altijd erg leuk. Ik zie jullie nog wel met de 
carnaval. Bedankt Nelly, Julia, Fanneke en 
Jacqueline. 

Groetjes Eefje Nijssen. 

Fenne 
Hey allemaal, 
het was kort maar krachtig. Ik heb genoten 
van alle dansjes en het plezier met de 
andere meiden! Het leukste vond ik de 
optocht. Dansen, feesten en zingen. Ik 
wens de nieuwe prins veel plezier en alle 
dansmarietjes veel plezier! Zet hem op! 
Iedereen bedankt voor alles! 

Groetjes Fenne 

Katja 
Hallo ik ben Katja en tk zit nu voor het 2de 
jaar bij de dansmanet1es en ik weet zeker 
dat het weer een geweldig leuke carnaval 
wordt' In mijn vnje tijd speel ik hockey, 
ook vind ik het leuk om met mijn vriendin
nen iets gezell gs te doen. 

Groetjes Katja 

Hallo allemaal, 
Hierbij ook een klem stukje van mij, 
vorig jaar was mijn eerste jaar als 
begeleiding van de leuke dansmarietjes 
van de Peelstrekels Ott jaar met een 
kleiner groepie maar met zeker zoveel 
enthousiasme e zullen weer gaan 
stralen op het pod urn en ze hebben 
goed geoefend e ee mooie dans. 
Allemaal ee · e 

ergens tege 

Fanneke 

Amber 
Hallo allemaal, 

Ik ben Amber de Wit. Ik ben 11 jaar oud. Ik 
zit op de Gerardusschoo\ in Deurne in 
groep 8. Dit is mijn 4de jaar bij de dans
marietjes. ik vind het nog steeds super 
leuk. Ik heb er super veel zin in. Mijn 
hobby's zijn: Dansmarietjes en Scouting. 

Groetjes Amber 

Ma uk 
Hoi ik ben Mauk van Goch en dit is mijn 3e 
jaar bij de dansmarietjes. Ik vind het kei 
leuk, ik raad iedereen aan om zich in te 
schrijven voor de dansmarietjes. Ik zit op 
de Hasselbraam in groep 7 en hockey is 
mijn favoriete sport. Voor iedereen een 
leuke en gezellige carnaval. 

AJaaaaaaaaaffffff! ! !l 11! !! 

Ize 
Hot tk ben ize en dit is mijn tweede jaar bij 
de dansmanetjes het is supergeze\\ig. Ik 
ben 9 
en ik hou van dansen dat is mijn hobby en 

Ml 
't:' etedri<::al systems 

Laureen 
Hallo, mijn naam is Laureen de Groot. Ik 
ben 9 jaar en zit in groep 6 op O.B.S De 
Bron. Mijn hobby's zijn klarinet spelen en 
dansen. Dit is mijn eerste jaar bij de dans
marietjes. Ik heb er super veel zin in! 

Groetjes laureen 

Yaniek 
Hallo. mijn naam is Yaniek van der Wallen. 
ik ben 10 jaar. Mijn hobby's zijn hip-hop, 
dansmarietjes en ik knutsel graag. Ik heb 
dit jaar mezelf opgegeven voor de dans
marietjes omdat ik heel graag dans en car
naval vier en dit al heel lang wou. Ik hoop 
dat iedereen een fijne carnaval heeft en 
geniet van ons optreden van alle dansma
rietjes. Alaaf!! 

ook zingen. Ik heb er veel zin in dit jaar en Groetjes Yaniek 
ook met de Peelstreke\s en de Strikkelkes. 
Ik hoop dat de ander dansmarietjes er 
ook zm m hebben. 

Ize 

Sabien 
Hal o allemaal, ik ben abien van den 
Heuvel en ik zit in gro p 8 van de Tij\ 
Uilensp1egelschool. Dtt is mijn eerste jaar 
als dansmarietje en ik vind het super leuk, 
de groep is erg gezelliÇJ. We hebben met 
z'n allen hee hard getr ind om er een 
moo e s o van te maken. Behalve dans-
mane 1e ZlJ ockey iJi in MC3, speel 
piano en zmg 1 graag Ik heb ontzettend 
veel z m carna a 1 -rot ziens. 

Alaaf 

Sabien 
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Julia 

Beste Pee\streke\s en Pee\strekelinnekes. 
van jongs af aan is carnaval vieren met 
De Pee\streke\s er met de paplepel inge
goten. Na zelf 5 jaar dansmarietje te 
zijn geweest en enkele jaren te zijn 
gestopt kreeg ik de vraag vanuit het 
bestuur of ik de dansmarietjes zelf 
wilden gaan trainen. Ja natuurlijk wil je 
dat graag doen! Dit is dan ook alweer 
mijn 3de jaar als trainster van de dans
marietjes. Tevens is dit ook mijn laatste 
carnaval als trainster, na 3 jaar te 
hebben genoten wil ik graag het stokje 
overdragen aan een nieuwe 
trainer/trainster. Maar, natuurlijk gaan 
we eerst nog van carnaval genieten en 
gaan de dansmarietjes schitteren met. 
een fantastische dans waarvoor heel 
hard is geoefend. Alvast een hele fijne 
carnaval en tot in het Pee\streke\rijk! 

Alaaf Julia Munsters. 

Pip 
Hallo, mijn naam is Pip Aspers. Ik ben 10 
jaar en zit op de Hasselbraam in groep 7 
bij Mauk. 
Mijn hobby's zijn natuurlijk dansmarietjes. 
musical en tennis met opa. Ik wens 
iedereen een leuke carnaval. 

Groetjes Pip 

CARNAVAL 2016 

Beste Pee1streke1s en 
Peelstrekelinnekes, 

Carnaval is weer in aantocht en de 
dansmarietjes zijn vanaf mei elke week 
aan het oefenen. We hebben vorig jaar 
afscheid genomen van Eefje Nijssen, 
Esther Ennenga, Lisa Tiemissen, 
Meaghan van de Weide en Fenne 
Snijders. Ook de prins van vorig jaar 
wordt uitgezwaaid Martijn E\bers. maar 
"Oh nee! "zegt Amber de Wit , nou komt 
hij bij de raad, dan zie ik de meester 
weer.. . 
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Au tof ransen , 
Deurne 

uw Volvó-specialist 

i. alleèn de trom' 
Met Carnaval roeren w ~harte welkom. 
daarna bent u weer va 

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

Autofransen Voltstraat 6 5753 RL Deurne 
tel. 0493-313418 www.autofransen.com 

FIQt iJn 1" s :r: ~ . 1 PC1 DEURNB 

• 04 ~~~~~?~? 8 

WWW.BANKERSGEREEDSCHAPPEN.NL 

ssens 
a l en .,._, C a T-Audio 

Trailergroup 
Reparatie ~n onderhoud alle merken 

WWW.WEIJER.NL 
Bezoek onze showroom 

~ 
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erne 
... oodgietersbedrijf 

GAS ." WATER" ZINK" KOPE.R - SANITAIR" CV 

info@vetbemeloodgi~rs.nl 

Helmondsaweg 46 
5751 GE Deurne 

Tet: 0493-316947 
Mobiel: 06-22509885 

Café Dennelucht 
het café voor al uw informele feesten en partijen 
gespecialiseerd in gelegenheids- en BBQ feesten 

www.caf edennelucht.eu 

Langstraat 1 40, 5754PB Deurne - tel. 0493 31 0420 

A m pères at 3 
5 75 3 ' ~ T : - JRNE 
Th e N eth e rlands 

T +3 1 {O) 4 93 322676 
F + ·3 1 ),,,,,4 9 331 0 657 
f ·n .e f c 1b <'?.>LCom 

• 

• 



·------------ -----· Nader bekeken 1 
HET WAPENSCHILD VAN DE PEELSTREKELS 1 
Het wapenschild van Stichting de Peelstrekels 1 

taat sinds begin jaren zeventig van de vorige 
1 eeuw. Op verzoek van het bestuur van de Peel- 1 

strekels en op aandrang van toenmalig prins 
1 carnaval Cor Keeren -op dat moment opererend 1 

onder het alias Neel den Uurste- tekende HOsbengel 
1 en Peelstrekel van het allereerste uur Cor van den 1 

Broek een waardig en vooral stijlvol logo vol symboliek. 

1 1 
Als we het wapenschild bekijken zien we op de eerste plaats natuurlijk de 

1 geweldige steek, hét symbool van de carnavalsprins, die hier wordt onder- 1 
steund door zijn onderdanen; de Peelstrekel en zijn Peelstrekelinneke die, 

1 behalve de steek, ook nog het sneeuwklokje dragen als teken van de 1 
naderende lente. De Peelstrekel staat op klompen, zijn Strekelinneke op 

1 schoenen; dit verbeeld de verbondenheid in het Peelstrekelrijk tussen boeren- I 
1 

en burgerstand. De Peelstrekel draagt veren op zijn pet om het uitbundige I 
van het feest en het veri<leden voor carnaval te symboliseren. Om de armen 

1 
geslagen torsen zij allebei het touw met daaraan het slot en de sleutel; de I 
tekenen van de almacht van Prins Carnaval die deze sleutel van 

1 
Peelstrekelrijk overhandigd krijgt van het werelds gezag. Op de touwktemmen I 
zien we links de afbeelding van een vis en rechts die van een stuk kaas. Dit 

1 zijn dé zinnebeelden van de naderende vasten waarin vlees eten uit den boze I 
is. Geheel op de voorgrond ontwaren we de rommelpot. Dit is een oud 

1 muziekinstrument -er bestaat een schilderij met de naam 'de 1 
Rommelspotspeler' van Frans Hals- bestaand uit een aardewerken pot met 

1 daarop een varkensblaas gespannen. Door deze blaas werd een met hars 1 
ingesmeerde stok gestoken. Wanneer de stok op en neer werd bewogen 

1 maakte het geheel een bijzonder welluidende geluid .•. In onze kontreien 1 
trokken kinderen op Vastenaovend, de avond vóór Aswoensdag, langs de 

1 deuren zingend met de rommelpot, om snoep of geld bij mekaar te halen. De 1 
rommelpot op ons logo is getooid met het wapen van de gemeente Deurne. 

1 Bovenop de steek tenslotte, zien we als afschrikwekkende waarschuwing de 1 
zwarte kat; de kater die onvermijdelijk volgt op een uitbundig carnavalsfeest. 

1 In de loop der jaren heeft menig creatieveling, volledig goedbedoeld maar 1 
1 totaal overbodig, gemeend kleuren en vormgeving van het wapen te moeten 1 

aanpassen, maar voor dit stukje zijn we even uitgegaan van de originele 
1 tekening van Cor van den Broek, waar het Peelstrekelinneke nog gewoon 1 

geel haar én een gele paardenstaart heeft en de vis op de touwktem nog als 
1 zodanig herkenbaar is. Op deze tekening is de steek geel met rood, draagt 1 

de Peelstrekel een blauwe kiel, een rode zakdoek, een rode broek, zwarte 
1 haren; een grijze pet en gele klompen en het Peelstrekelinneke een blauwe 1 

rok, een rode bloes en bruine schoentjes. De huidskleur is lichtroze. De bel-
1 letjes aan de steek zijn grijs evenals het slot en de sleutel. Het touw is geel, 1 
1 

de touwktemmen zwart, de vis daarop grijs en de kaas uiteraard geel. De 
_ rommelspot heeft gele en zwarte banen en rode Andreaskruizen, een wit vel 1 

1 en de stok is bruin. De steel en blaadjes v~ het sneeuwktokje zijn groen en I 
de bloempjes uiteraard wit. Onder de rommelpot staat het jaar van oprichting; 

1 1958 en daaronder de naam van de stichting in zwarte letters. Geheel 1 
vanzelfsprekend is de kater gitzwart. 

·-----------------~ 
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Prins Heikneuters 
loopt blauwtje 
Prins Erwin 1 van de Heilmeuters keek flink op zijn neus toen hij maandagochtend 
na zijn onthulling als 59ste prins der Heilmeuters geen blauw boni in zijn tuin zag 
staan met de tekst Blauw vur Schut feliciteert de prins. 

Hij liet zijn vorst bij de vorst van De 
Peelstrekels - Blauw VUT Schut heeft zijn 
thuisbasis in het Peelstrekelrijk -
informeren hoe het kwam dat de prins der 
Pottenbakkers, prins Werner L wel zo·n 
bord in zijn tuin had gekregen en hij niet. 
Dat Marle 1 van De Peelstrekels een bord 
krijgt is volstrekt legitiem. maar waarom 
een Pottenbakker wel en een Heikneuter 
niet? 

De vorst van De Peelstrekels. Fabian Tmga 
moest het antwoord schuldig blijven. "Over 
Blauw vur Schut", zo vertelde hij. "weten 
we bij De Peelstrekels ergweinig. Goed. ze 
hebben allemaal een Peelstrekelachter
grond en zijn prominent aanwezig bij 
allerlei evenementen. maar wat hen drijft? 
Het is ons. ook nu weer. een raadsel· 

Onbevestigde bronnen beweren dat Blauw 
VUT Schut zich beijverd voor een fusie van 
De Peelstrekels met De Pottenbakkers en 
deze actie zou een eerste geste zijn. 

Zowel De Pottenbakkers als De Peelstrekels 
laten via hun persvoorlichters weten dat 
van een fusie geen sprake kan zijn en vin
den het maar een mal idee. Of Erwin 1 ooit 
achter de ware toedracht komt wordt door 
deskundigen ernstig betwijfeld 

Prins Erwin 
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-- - ~ Van de Mortel 
Lederwaren 

Stationsstraat 15 Deurne 

·---

Tijdens de carnavalsdagen gesloten 

. 1111 Ko 
~ ~- glas • verf ~ behang 

Zeilbergsestraat 41 0493-312182 

altijd zeker van je zaak 

Verkoop, service en reparatie van 
huishoudelijke en inbouw apparatuur. 

Molenstraat 2 575:1 LD Deurne 0493-312393 
www.witgoedspecialistelectrokuijpers.nl 

Mobiele toiletten - PJaskruizen - Handwasunits - Urinoirzuiltjes 

U kunt bij ons ook terecht voor het huren van een: · 

Mobiele Badkamer 
Toiletwagen 

Voor meer informatie: 
Bel 0493-315901 of kijk op: 
www.maastoiletverhuur.nl 

Ml 
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Kerkstraat 32a 
0493-320079 

www.shinekapper.nf 

Grieks specialiteiten restaurant 
Graüs 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 . 

131uemen 
13ij Car-in 

Kerkstraat 32b 
5751 BH DEURNE 

0493-311677 

TOURS 

Is lopen voor u een bezwaar, 

Bel dan taxi Hebben maar. 

Hebben rijdt voor iedere klant 

In binnen· en buitenland. 

René Meulendijks 
tuin r ealisa t ie 

Wilt u met de bus of taxi mee, 
Bel dan: 342.342 

HEBBEN TOURS LIESSEL 
0493-342342 

Sooertsebaan 22, 5757 Liessel www.hebbentOIJSJll ontwerp aanleg onderhoud 

/ 

Internet: www.tuinrealisatie.com - E-mail: info@tuinrealisatie.com - Telefoon~ 06-52466039 

Stationsstraat 18 
5751 HE DEURNE 
0493-745045 

ll!IWJlll'/ 

• snsm1 :n · ijalru ilUlBEEZE • 

• 

• 
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STREKELS 
VAN HET JAAR 

STREKEL VAN HET JAAR 2015 

Jan Welten 
1977 Piet van Dijk (t 1993) _ 
1978 Frater Francino-{t-ZÓÓ5) 
1979 Cor van den Broek (t 1983) 
1980 Piet van Hoek (t 1989) 
1981 Pater Rompa (t 1994) 
1982 Noud Huizing 
1983 Jan Lichteveld 
1984 Mien Valkenburg (t2005) 
1985 Pieter van de Loo 
1986 Henk Bijnen 
1987 Cor Bruggenwirth 
1988 Sjaak Obers 
1989 Anny Berkers 
1990 Peter van Oosterhout 
1991 Dirk Koster (t 2006) 
1992 Theo Lokin 
1993 Leny Kuijpers 
1994 Martien van den Broek (t 2013) 
1995 Gerard Geurts 
1996 Hans Keeren 
1997 Fons Vullings (t 2000) 
1998 Toon Manders 
1999 Fridus de Wit 
2000 Ties Verbaarschot (t2013) 
2001 Ger Achterberg (t 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 Kooien 
201 o Wim van de Munckhof 
2011 Theo Goossens 
2012 Miranda Denkers 
2013 Henry van den Berkmortel 
2014 Harrie de Wit 
2015 Jan Welten 

Voor de 22e keer 

Zoals gebruikelijk de laatste jaren had ik 
ook dit jaar in de aanloop richting car
naval verschillende keren contact met de 
voorzitter van De Peelstrekels. Afspraken 
worden er gemaakt over de uitreiking 
van de eerste carnavalskrant aan de 
burgemeester en de uitreiking van de 
Vetlirre Medallie. 

Het draaiboek voor de Sleuteloverdracht 
wordt samen op papier gezet en er wor
den afspraken gemaakt over het bezoek 
van het college van B en W aan Ouatsja. 
Deze overlegsituaties verlopen altijd in een 
prettige sfeer en eigenlijk elk jaar mln of 
meer op een zelfde manier. Zoals eerdere 
jaren bestaat dit contact uit telefoonge
sprekken, het over en weer versturen van 
mailtjes en een aantal bijeenkomsten. 

Toch was het dit jaar anders. Op een 
gegeven moment zei Cis tegen mij, nadat 
we thuis waren gekomen na één van de 
carnavalsactiviteiten, dat Martien nog al 
nadrukkelijk had gevraagd of de datum 
van het bezoek van het College toch wel 
goed in de agenda stond. En dat Cis hem 
had geantwoord dat dat zeker wel zou 
kloppen. Daar mag je wel vanuit gaan. 
Daarna vroeg hij terloops of zij toch ook 
wel mee zou komen. Ik zei tegen haar dat 
Martien natuurlijk wilde weten hoeveel 
plaatsen er moesten worden vrij 
gehouden. Martien is nog al een zeker 
type en wil dat goed geregeld hebben. 
Daarmee was voor mij de kous af en er 
ging op geen enkele manier een belletje 
rinkelen. 

Toen bij een volgende bijeenkomst 
Martien nóg een keer informeerde of Cis 
toch zeker ook aanwezig zou zijn vonden 
we het toch wel raar. Hij wist het toch. het 
was toch goed doorgegeven. Waarom blijft 
hij dan toch informeren. Wat is hij van 

WALSBERGS BONT 
In de Walsberg wordt elk jaar in het derde weekend van januari een bonte avond 
gehouden. Een avond waarop wordt gedanst. gezongen, sketches worden opgevoerd en 
kletsers in de ton staan. Kortom een uitgebreide avond genieten voor iedereen. Het 
unieke van deze bonte avonden is dat de artiesten vrijwel allemaal uit de Walsberg 
komen en de afgelopen jaren al meer dan 220 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 eigenlijk 
niet veranderd en ook voor de vorige editie waren de 500 kaartjes binnen een week 
uitverkocht! 

Toch hadden we in 2015 een tegenslag te verwerken door het wegvallen van onze vaste 
speaker; Nico Kooter. Na een minuut stilte opende Simon Donkers de avonden met de 
vertrouwde woorden: ~Goeie avond Walsberg". En dat werd het, met prachtig verzorgde 
optredens werd het publiek getrakteerd op bijna professionele optredens. 

Ook de Prins en een grote delegatie van de Peelstrekels waren weer aanwezig en keken 
ademloos toe naar wat zich allemaal afspeelde op het podîum in d Walsberg. Uit handen 
van Prins Martijn 1 kregen Toon van der Heijden en Willem Sengers een onderscheiding 
voor hun verdien. ten voor Walsbergs Bont. 

Wij wensen iedereen een geweldige Carnaval toe! 
Tot ziens op 15 of 16 januari 2016 in Zaal van de Putten bij Walsb rgs Bont. 

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

Voor meer info: walsbergsbont@hotmail.com 

plan? Wat staat er te gebeuren. Omdat ik al 
heel wat jaren in het camavalsgedruis 
actief ben weet ik ondertussen wel hoe 
het een en ander verloopt en daardoor 
bekroop me het unheimische gevoel dat er 
deze keer iets stond te gebeuren waarbij 
wij een hoofdrol zouden vertolken. Dit 
gevoel werd nogmaals bevestigd toen op 
zaterdagmorgen 31 januari Martien mij 
nog even opbelde met de vraag of alles 
voor diezelfde avond goed was geregeld. 
Ons vermoeden werd daardoor alleen 
maar sterker en het resulteerde uiteindelijk 
in het moment dat we werden gevraagd 
op het podium te komen om de mooie 
onderscheiding behorend bij de titel 
"Strekel van het jaar" in ontvangst te 
komen nemen. 

Ondanks het flauwe vermoeden dat deze 
eer mij te beurt zou gaan vallen verrast het 
je toch. Als muzikant heb ik vanaf 1976 van 
heel dichtbij alles wat het carnaval tot een 
bijzonder feest maakt meegemaakt. Ook 
heb ik als Prins Jan de Zevende veel 
mensen een camava\sonderscheiding 
mogen overhandigen. Elke keer dat er 
iemand werd onderscheiden heb ik van 
heel dichtbij gezien wat dat met mensen 
doet. 
Ik mag denk ik dan ook wel zeggen dat ik 
daarmee een ervaringsdeskundige ben in 
de emoties die zo'n onderscheiding bij 
mensen oproept. OndanKS dat voelde ook 
ik de emoties bij dit bijzondere moment 
naar boven stromen. Emoties opgewekt 

CARNAVAL D' ORO 

door de mooie woorden van Martien en 
de enthousiaste reacties van iedereen die 
in de zaal aanwezig was. 

En dat allemaal omdat je al die jaren met 
heel veel plezier je hobby hebt mogen 
uitvoeren. 
Door middel van muziek samen met je 
medemuzikanten en de camavalsvierende 
Peelstrekels van elk camava\sjaar weer een 
bijzonder feest maken. 
En natuurlijk moet er om dit allemaal 
mogelijk te maken achter de schermen 
ook nog van alles gebeuren. Er moet 
regelmatig worden overlegd, koppen 
moeten de zelfde richting uit worden 
gericht en afspraken moeten er worden 
gemaakt. 
Een feestje komt er niet vanzelf en ook dat 
hoort bij je hobby. Dat dit door zoveel 
mensen wordt gewaardeerd geeft je een 
warm gevoel. 

Ik ben trots dat ik in navolging van mijn 
medehosbengels. Cor van den Broek, Piet 
van Hoek en Pieter en Jan van der Loo de 
vijfde Hosbengel ben die "Strekel van het 
jaar" is geworden. Dit zegt iets over de 
band die er is tussen De Peelstreke\s en De 
Hosbengels. 

Ik wil mede namens Cis iedereen 
bedanken voor dit geweldige eerbetoon. Ik 
zal de onderscheiding met trots dragen. 

Jan Welten 

Toen mij gevraagd werd een stukje te schrijven voor in de carnavalskrant van de 
Peelstrekels moest ik denken aan de Carnaval van het afgelopen jaar. Ook bij ORO 
vieren we elk jaar op grootse wijze Carnaval. Het Rijtven heet dan "Het Rijk der 
Serpentines" en alle Serpentinnekes en Serpetinerinnekes zetten dan hun beste 
beentje voor. 

De prins en prinses zwaaien de scepter met zachte hand en er wordt elke dag een 
feestje gebouwd in de grote zaal van de Bie korf: Ook jullie, Peelstrekels. geven daar 
acte de présence en maken zo het feest compleet. Op deze wijze geven jullie inhoud 
aan de broodnodige verbinding tussen wijk, dorp of stad en zorgorganisatie ORO. 
Daarvoor zijn wij jullie dankbaar en ontvangen wij jullie met alle gastvrijheid op 
carnavalsmaandag. 

Maar ook na Carnaval 
blijft u welkom op het 
Rijtven. loop gerust 
eens binnen bij café de 
Honingpot, geniet van 
poëzie op de 
gedichtenroute of 
bezoek onze sfeervolle 
boerderij. 

Ik wens u een 
geweldig Carnaval. 
alaaf en tot ziens 
Wilbert de Groot. 
Wijkmanager ORO 

"-..,,-
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Comfort en betaalbaarheid gaan bij VDNS hand in hand. 

VDNS Venlo 
VDNS Helmond 

De Sondert 12 
Varen.schut 21 D 

Tel. 077 - 33 33 077 
Tel: 0492 - 588 970 

www.kia-venlo.nl 
www.kia-helmond.nl 

Weten wat uw auto waard Is? Doe nu een gratis INRUILSCAN op onze website. 
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Th ~o.iver to Surprise . 
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GALERIJ DER 

OUD PEELSTREKELPRINSEN 

PRINS HEIN 1 . PRINS HEIN 1 PRINS JAN Il · PRINS AD 1 l r r r 1 PRINS FRANS 1 PRINS JAN 111 PRINS HARRY 1 r l l r 
- SMEETS- - SMEETS- - VERHAEGH- - VAN DER LINDEN - - VAN DE KERKHOF- - HENDRIKS- - KUYPERS -

t2n04 t2004 t1994 t199S tma tm4 

PRINS JAN IV PRINS LEO 1 PRINS NEEL 1 PRINS GIJS 1 · PRINS THEO 1 PRINS WILLY 1 r l PRINS FRITS 1 1 

- KEEREN
t1il95 

PRINS JAN V 

-LICHTEVELD -

PRINS WIM 111 

-VERHEES
tmt 

PRINS BERT 1 1 

PRINS TIES 1 

-COR KEEREN- -VAN DE BROEK- - VAN BAARS-

1 PRINS TOON 1 r l 
- HÖLSKENS -

PRINS JAN VI 

t 1991 t 2!)14 

PRINS WIM r l 
- VAN MIDDEN-

l 

PRINS PIETI 
- VANBREE

t 2015 

PRINS MARCEL 1 

- HOEBERGEN-

: PRINS HUUB 1 
- VAN KESSEL-

PRINS AD Il 

r l 

- HURKMANS
tms 

PRINS WIM Il 
- KIVITS -

PRINS LEON 1 
- VANDRIEL

t 2no5 
- VAN DE MORTEL- -VERBAARSCHOT- - HOEBEN- - VAN NUNEN - - VAN DE MORTEL- - VAN OSCH -

l PRINS JO 1 
- VERHEIJEN-

1 PRINS LEON l 

1 PRINS WIM IV 
- BERKERS-

12005 

PRINSTWAN 1 
- VERDONSCHOT- - VAN DOORNE-

PRINS MARC 1 
- MANDERS -

t 2013 

, PRINS JAN VII 
- WELTEN -

PRINS JOS 1 
- VAN NUNEN

t 2013 

r l 

l 

PRINS KEES 1 r l PRINS MICHIEL 1 l PRINS AD 111 
- BROOD -· - DANKERS - - WELTEN -

PRINS STEPHAN 1 r 1 PRINS PETER 1 r l PRINS FRANK 1 r l PRINS FRANS Il r PRINS HEIN Il 
- NIES - - VAN DEURSEN- - TRIENEKENS- - VAN DEN BROEK- - ALBERS-

l PRINSTWAN Il r l PRINS STEFAN 1 r PRINS IVO 1 r l PRINS MARTIJN 1 
- VAN BERLO - - VAN DEN HEUVEL- - ASPERS- - VAN BAARS - - ELBERS -

r 

r 

--"""" 
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HEAVY EQUIPMENT 

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

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

----

. _ ~, 

./ 

For more information please contact: 

Voltstraat 19 5753 RL DEURNE, The Netherlands 

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

• www.vdhe.com • info@vdhe.com 

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

vdM RTEL 
elektrotechniek - telecom ... beveiliging 

Elektrotechniek Van de Mortel 

Amstel 1 5751 RD Deurne 
0493-312268 

info@mortel.nl 

We 
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Stukadoors bv 

' Dukaat 3 T 0493 317 323 

5751 PW Deurne E info@bidec.ni - 'Sinnenwanlm 
1 www.bidec.ni 

- <Phfonls 

Van Deursen 
bloemendeurne.nl 

Ml deez (/qog IJqfJ/e wal 
d'n OR.UK vttn de l<ittel 

"1 . ". 

FOOD PROCESSING EQUIPMENT 

WATTSTRAAT 1 5753 RK DEURNE 
Tel. 0493-352180 
Fax. 0493-352189 

E-mail: mail@spako.nl 
www.spako.nl 

• 

." ..;.. 

• 
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· Vi$handel Henk· Bos 06-53431703 / 033-2986494 

Voor de lekkerste Kibbeling en de fijnste Maatjesharing 

PI 

MARKT 4 DE.URNE 
. 04937313260. . 

Donderdag 10.00-13.00 & Zaterdag 10.00-15.00 uur JUMBO Stationsstraat, parkeerplaats 

Autopoetscentrale: autowasplaatsen & stofzuigers 

HEUVELSTRAAT 7, 5751 HM DEURNE 

WWW.AUTOBEDRIJF-CORVANBREE.NL 

Onderhoud - Reparatie - APK - Verkoop 

Lease - Shortlease - Verhuur 

ALLE DAGEN CARNAVALSVERMAAK MET OP: 

VRIJDAG: Kommer & Kwijl 
ZATERDAGMIDDAG: Sleutelafhalen I AVOND: Live Muziek 
ZONDAGMIDDAG: feest rond de optocht 1 AVOND: bezoek Peelstrekels 
MAANDAGMIDDAG: Rozenmondèg I AVOND: Live Muziek 
DINSDAGAVOND: Stamppot eten met het Boerenbruidspaar 

IEDEREEN EEN POTDEKSELS FIJN CARNAVAL! 

" Paul Gabriëtstraat 6a Telefoon 0493 311041 
1 

E-mail inf9@smitsdrukwerk.nl 
www.smitsdrukwerk.nl 

Timmerbedrijf Claassen Kado Sho·p 
Van Calis Ringoven 3 

5753 AT Deurne 
Tel. 0493-316220 
Fax. 0493-320449 
timmerbedrijfclaassen@chello.nl 
www.timmerbedrijfclaassen.nl 

Bel of surf naar onze website 
en vul het contactformulier in 

Florijn 10A 5751 PC DEURNE 

KEUKENCENTRUM BERKERS 
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 

VdtitllllJ 
IJeume tel. 0493410928 

STATIONSSTRAAT 58 

Voor al uw leuke kadootjes 
en byouterieën 

Stationsstraat 30 - DEURNE 
Telefoon 0493-312963 

Kuijpe 
Metaal re 

info@oudmetaaldeurne.nl 
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Nieuwe raadsleden 

De nieuwe aanwinsten van es De Peelstrekelsvlnr: Martijn Eibers, Richard Grijpink, Erwin 
Martens en Paul van der Steijn 

MARTIJN El.BERS 

Mijn naam is Martijn Eibers, vorig jaar nog 
Prins Martijn I. Sinds dit carnavalsjaar ben ik 
lid van de Raad van 11. Vorig jaar heb ik 
mogen meemaken wat hun steun waard is 
tijdens activitèiten, maar ook wat zij allemaal 
achter de schermen voor werk verrichten Ik 
wil daar graag iets voor terug doen en de 
Raad en de Peelstrekels ondersteunen in het 

OPTOCHT 2016 

bouwen aan de toekomst Daarnaast lijkt het 
me ook erg leuk om carnaval nog eens van 
heel dichtbij mee te maken maar dan in de 
luwte van een andere, nog betere, Prins. We 
komen elkaar wellicht bij een van de 
activiteiten rondom en tijdens de carnaval 
tegen. Ik ben dan niet diegene met die witte 
steek. en ik zal ook geen veren in mijn steek 
hebben maar een steekje los kan ik niet 
ontkennen! Tot carnaval. en gas erop! 

De organisatie van de optocht is een hele intensieve. Al aan het eind van de 
zomervakantie starten we voor het volgende seizoen. Het motto van dit jaar is: 
Hand in Hand. 

Als deelnemer ben je niet verplicht hieraan mee te doen, maar het kan de inspi
ratie helpen en er zijn ook extra prijzen aan verbonden. 
Het streven om de optocht attractiever te maken ligt goed op schema; we zien 
de laatste jaren steeds meer grote en kleine groepen en pareltjes van paren en 

' individuelen. 
..... 

De-grote herrie- en dranlo/iagens zijn gelukkig steeds minder in aantal. Dat 
juichètMNJl zeker toe. Zo wordt het voor jong en oud een leuke optocht. 
Iedereen moet er vooral plezier aan beleven. 

Vanaf deze plaats willen we alle vrijwilligers die ons helpen de optocht tot een 
succes te maken uitvoerig dank je wel zeg-gen. 

Namens de optochtcommissie, 

Christ Manders 

OPTOCHTROUTE 2016 
Opstellen in de spoorzone. Start 13.30 uur vanaf inschrijfbureau 

, StationZicht ·Spoor-laan ·Stationsstraat >Markt •Visser 
Kruisstraat •Kerkstraat ·Molenlaan ·Europastraat 

•ontbinding op de rotonde bij de Molenberg. 

MOTTO: HAND IN HAND 

Van Juilaspenning naar Frans 
de Lek, naar D'n Opsteker 

êà 
"' electricat $YS!ems 

RICHARD GRIJPIN1< 

Ik ben Richard Grijpink. 44 jaar geleden 
geboren in het Keiebijtersrijk. maar woon 
alweer 22 jaar in Deurne. Ik ben getrouwd 
met Susanne en we hebben twee zoons: 
Rob en Niels. 
In het dagelijkse leven ben ik iedere dag 
vroeg uit de veren om de klanten van Deli 
XL te bevoorraden. In mijn vrijetijd hou ik 
van koken en met mooi weer wil ik graag op 
de racefiets stappen om lekker een eindje te 
gaan fietsen. Sinds drie jaar ben ik weer 
besmet met het carnavalsvirus. Eerst als 
getuige in de onechte familie van de 
boerenbruiloft, daarna als commissielid Ik 
ga nu mijn pet verruilen voor een steek en 
heb er erg veel zin in om de carnaval op 
deze manier mee te maken want voor een 
feestje ben ik altijd wel te porren. 

ERWIN MARTENS 

Hol ik ben Erwin Martens, 38 jaar jong. 
Ik werk bij GS Staalwerken in Helmond en 

Groot succes 
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zit bij de Scouting in Deurne .. Ik doe graag 
vrijwilligerswerk bij, onder andere, de 
Avondvierdaagse en de Rolstoelmeerdaagse. 
En ... Ik houd wel van feestjes! 

PAUL VAN DER STEIJN 

Als persoon hou ik ervan om tussen de 
mensen te staan en om veel mensen te 
leren kennen. Volgens mij is het ook de 
bedoeling om als lid van de raad v;m 11 
vooral tussen de mensen te staan en om 
iedereen te stimuleren om mee te genieten 
van de geweldige camavalsdagen 

Vorig jaar als secondant van Prins Martijn 
heb ik mee kunnen beleven hoe leuk de car
naval kan ztjn Ik stel me heel kort voor: Paul 
van der Steijn 32 jaar. samenwonend met 
Brittje en Gin Werk: accountrnanager/nutri
tionist bij Steijnvoeders. Motto: Iedere dag 
genieten van het mooie maar ook harde 
leven Wil je meer van me weten kom dan 
gezellig ff met me keuvelen onder genot 
van een bakske koffie of iets dergelijks. 

Eerste editie 
Peelstrekel Pub Quiz 
Vanuit de brainstormgroep oudere jeugd is een werkgroep ontstaan die een 
activiteit organiseert speciaal voor de doelgroep 18 +: De P.P.Q Peelstrekel Pub Quiz. 
Op donderdag 29 januari vond de eerste PPO plaats in De Brouwer. 

Deze carnavaleske pubquiz bestond uit acht quizrondes. Meteen n~ de eerste ronde, de 
muziekvragen, was het volop feest. De presentatie was in handen van Twan van den 
Heuvel. De strijd werd gestreden door 25 teams bestaande uit Peelstrekelprins Martijn 1. 
Heikneuterprins Niels 1, en andere enthousiaste je1..4gdige teams. 

KENNIS 
Hun carnavalskennis, muziekkennis, algemene kennis en kroegweetjes werden flink op 
de proef gesteld. Tijdens de pauze mocht men genieten van een optreden van de 
Walsbergse Daisy en Tracey en de avond werd afgesloten met het winnende 
Peelstrekellala lied van Och Wa. De eerste editie van PPQ werd gewonnen door het 
team: Heddegijdagezeedgehad. 

PUBQUIZ 21 JANUARI 2016 
De volgende PPQ vindt plaats op donderdag 21 januari 2016 in De Brouwer. De werk
groep hoopt weer op veel jeugdige deelnemers vanaf 18 jaar. Aanmelden kan via de site 
van de Peelstrekels: www.peelstrekels.nl 

Werkgroep bestaat uit: Inge Achterberg, Karlijn Berkers, Malou Vonk, Lucie van Deursen, 
flse van Deursen, Jolanda Verbeme, Jacqueline Schrama, Maaike van Berlo en voorzitter 
Yvonne van Bussel 

De PRICIE, had in al zijn wijsdom, mij de eer gegeven ,om de eerste judaspenning uit 
te reiken. Waarom dan? Zult u zich afvragen. nou voor mij was/is het nog steeds een 
vraag en verrassing. Wat is een judaspenning? Als ik de naam google dan kom ik bij 
een voor vlinders aantrekkelijke, reukloze plant van de kruisbloemenfamilie, de 
bloem heeft een paars, mauve of witte kleur. Zou het dan zijn dat de prcie mij zo 
ziet, een reukloze figuur, alleen aantrekkelijk voor vlinders? 

Maar waarom dan de naam Frans de Lek? Inderdaad zoals iedereen lek ik regelmatig bij 
een toiletbezoek, maar zou dat de reden van de naam zijn? Dus weer google geraad
pleegd maar die vermeld alleen de naam van de rivier, dus daar ben ik ook niet wijzer 
van geworden. 

Dan zal het waarschijnlijk wel iets te maken hebben ,met het uitlekken van de ludieke 
actie, die de heren hebben gedaan. naar aanleiding van de diefstal van de scepter van 
Prins Martijn, ik heb letterlijk en figuurlijk een dikke rug en ik kan veel hebben, maar 
tegen onrecht kan ik niet goed tegen. Hoe komen ze erbij dat ik daar iets te maken mee 
heb? Misschien op de verkeerde plaats op het verkeerde moment zult u denken ja ik 
weet het echt nie! 

Daar stond ik dan in Plein Vijf.ten overstaan van de menigte werd ik door Leon van Osch 
op het podium of in dit geval het schavot gevraagd, ik dacht eerst dat hij met mij een 
liedje of zoiets wou gaan zingen. maar nee. een publieke vernedering volgde en daarbij 
kreeg ik ook nog een oorkonde met de begintekst; Frans van den Broek, gij lillikerd ... 
Verdere details. van voor mij HET dieptepunt in mijn carnavalsloopbaan zal ik u 
besparen. want deze krant heeft tenslotte toch een vrolijk karakter. En oh ja, ik kreeg ook 
de Opsteker. En da was het een OPSTEKER ! 

_ ... _ ... 
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Vorig jaar werd een traditie 
geboren:hetPrinsenbie~ 

Prins Martijn mocht het 
eerste vat Cyclist in De 

· Brouwer aanslaan. Ook dit 
1aarzalerweerPrinsenbier 
zijn. 

·-·-·-·-·-·-

rs : o1t~!ll~ 1 ~rs 

L:.angstraat 140a 

WIEG ERS& 
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. Ambachte jke 
Snac s 

het lge assorti ki op: www.pwfoocls.nl , 
Culitoppers B.V. Voltsttaat 22, Deurne Tel. 0493 322522 

~ 1 p g 1 • ce ï ,.,..".:.a 

, 0493 - 31 29 39 I auto drijfdewi .eu 
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Boerenbruiloft 2015 

Carnaval 2015: wat was het weer een 
mooi Boerenbruidspaar: Adrianus en 
Hannah (Hanneke en Arjan Aldenzee). 
Als commissie Boerenbruiloft stonden 
wij voor de deur met de vraag; Hanneke 
en Arjan willen jullie het 
Boerenbruidspaar worden voor Carnayal 
2015? 

Daar moesten ze even over nadenken. 
Daarna was de reactie, we hebben het al 
zo druk! Maar na een goed gesprek 
hebben ze volmondig de keuze gemaakt 
om het te doen. Het viel niet mee om in 
alle drukte van hun werk en gezin in het 
geheim afspraken te maken zonder dat 
iemand argwanend zou worden. Met wat 

creativiteit en een leugentje om bestwil is 
het allemaal gelukt. 

Vanaf de eerste kennismaking hebben we 
veel plezier beleefd aan het bruidspaar, 
hun onechte en echte familie, vrienden en 
buurtgenoten. Na de bekendmaking van 
het Boerenbruidspaar sprongen alle vrien
den, familie en buurtgenoten in den bres 
om er met z'n allen een mooi feest van te 
maken. Bij alle activiteiten zorgden 
Adrianus en Hannah voor een gepast natje 
en droogje: "ge kwamt d'r niks te kort". 

Tijdens de boerenbruiloft op carnavals
dinsdag waren er toch een aantal beletsels 
die Adrianus en Hannah keurig hebben 

at hebben we genoten! 
"Of we het eurne 's boerenbruidspaar van 2015 willen zijn? Na er een weekje over 
nagedacht te hebben, besloten we ervoor te gaan!" 

En dan". Nadenken over een namenlijstje 
van de eventuele onechte familie, kleding 
passen, foto's maken enz. Dus toch wel 
wat avondjes weg vààr de bekendmaking. 
En elke keer met een smoes weg zien te 
komen. Toen we voor de zoveelste keer 
zogenaamd naar de boekhouder moesten 
vroeg onze zoon Kris: "Hebben we finan
ciële problemen?" Ook vrienden en kennis
sen vroegen steeds vaker: "En zijn jullie 
Boerenbruidspaar?". We waren dan ook 
opgelucht dat het eindelijk zover was; de 
dag van de bekendmaking! Ook waren we 
erg benieuwd naar onze onechte familie. 
Een superfamilie. De echte familie. vrien
den en buurt waren massaal aanwezig, 
super gezellig. Voor ons was dit een 
geweldige start van de carnaval. 

Op 17 januari werd er een mooie boog in 
de tuin gezet. We bezochten de receptie 
van Prins Martijn en Jeugdprins Stijn, 
Walsbergs Bont en OUATSJA!. En jawel. op 
7 februari, een heuse vrijgezellenavond. 

Als echte Walsbergers begon de carnaval, 
voor ons, met de Walsbergse optocht; zit
tend op een geweldig mooi gemaakte 
wagen. De zon scheen en de sfeer was 
toppiel Carnavalszondag begon met een 
carnavalsmis. daarna de optocht in 
Deurne, waar we de derde prijs behaalden. 

17 Februari was het zover. Met de wagen 
naar het CCD. Er werd getrouwd, maar 
daarvoor moesten we nog wel wat belet
sels wegwerken, dit door te zingen, zwem
men. zand te laden en gaatjes te boren! 
Toen kon het feest beginnen. De receptie 
werd druk bezocht. we hebben gedanst, 
gebuurt, stamp gegeten en veel gelachen. 

Op 19 juli hebben we de boerenbruiloft 
afgesloten met een BBO voor de 
(on)echte familie, de buurt. vrienden en de 
commissie. Iedereen bedankt voor de 
"schonne· carnaval! 

Adrianus en Hannah 

We 
~ eledri<:at systems 

afgekocht. Tijdens een gezél\ige en 
goed verzorgde barbecue in de zomer 
hebben we met z'n alle terug kunnen 
kijken op een mooi feest. 

De commissie Boerenbruiloft kan u 
alvast mededelen dat het 
Boerenbruidspaar 2016 staat te pope
len om bekend gemaakt te worden, 
maar zij moeten nog wachten tot 10 
januari 2016. Wij nodigen u allen uit 
om dan aanwezig te zijn in Plein Vijf, 
aanvang 14:00 uur om kennis te 
maken met het Boerenbruidspaar 
2016. Zij zullen in de onecht met elka
ar verbonden worden op carnavals
dinsdag 9 februari, locatie: 
Cultuurcentrum Martien van Doorne. 

Commissie Boerenbruiloft Deurne 

Boerenbruidsparen door de jaren heen 
Organisatie: De 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 

Vaesen 
1980 Joost Martens en Marion van de 

Heuvel 
1981 Jacky Bellemakers en Anja 

Hendriks 
1982 Anthony Knapen en Petra Bloemen 
1983 Carl Berkers en Marjon van 

Helmond 
1984 Anja Koppens en Pieter Verbeek 
1985 Geen boerenbruiloft 

Organisatie: K.V.0. / Commissie 
Boerenbruiloft 
1986 Dorus en Mina 

(Theo en Mien v.d. Boomen) 
1987 Nilles en Netje 

(Cor en Antoinet v.d Beek) 
1988 Drieka en Teun 

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

(Jan en Riek Knoops) 
1990 Rinus en Grada 

(Rien en Ger van Mierlo) 
1991 Sjef en Leenke 

(Sjef en Leny Kuijpers) 
1992 Dorus en Tonna 

(Theo en Tonny Aldenzee) 
1993 Drieka en Cis 

(Frans en Riek Thielen) 
1994 Anna en Peier 

(Piet en Anneke Bankers) 
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Boerenbruiloft 
nieuwe stijl 

Eehh hedde t al 
gehurd? 

Vruuger war alles anders. 
Tegenworrig kan t vort veul anders mi 
al da jong grut. Gehurt het nie meer. 
Mi oe zwarte pak naar een boeren-
_ bruiloft en bluk. Neeje da kan vort 

veul anders vooral in Deurne. Zelfs mi 
zwart en wit. Het is allemaal nie mer 

zo auwbollig. Ook zit dur nog kei veul 
tradities in zoals krentenmik. Mer 't is 

allang nie mer als vruuger. Tuurlijk 
moet de nostalgie wel blieven mer 

't kan vort anders. Kom maar kieken 
3 januari naar boerenbruiloft nieuwe 
stijl dan ziede het mi oe eigen ogen. 
En natuurlijk op carnavals dinsdag. 

Kei skon da boeren fistje. 
Gij komt toch ook? 

Ut liefst in zwart/ witte klirre. 

Commissie Boerenbruiloft 

1995 Kneeltje en Thijs 
(Thijs en Corrie van Leeuwen) 

1996 Ties en Sien 
(Ties en Sien Verbaarschot) 

Commissie Boerenbruiloft 
1997 Klaas en Anna 

(Nico en Ans Schrama) 
1998 Frans en Mie 

(Frans en Marij Bierings) 
1999 Walter en Lies 

(Walter en Lies Donkers) 
2000 Kobus en Dientje 

(Jac en Diny Megens) 
2001 Dricus en Marie 

(Henk en Mieke Aarts) 
2002 Gerrit en Jantje 

(Ger en Janny Achterberg) 
2003 Nardje en Miep 

(Ron en Heidi Ossendrijver) 
2004 Peer en Anneke 

(Peter en Anny Matheij) 
2005 Tinus en Jans 

(Martien en Marianne de Wit) 
2006 Toon en Aaltje 

(Toon en Alda Berkers) 
2007 Dorus en Janneke 

(Theo en Marion Linders) 
2008 Nölleke en Mie 

Jos en Wilma van Nunen) 
2009 Driek en Jans 

(Henk Kerkers en Marianne van 
den Berkmortel) 

2010 Bertus en Gonda 
(Bert en Gonny van den Broek) 

2011 Marcèlleke en Deeske 
(Mark en Monique Jagers) 

2012 Peerke en Saartje 
(Twan en Chantal van de Beek
Joosten) 

2013 Tinus en Marie 
(Maarten en Marion Munsters) 

2014 Hendrik en Hanna 
(Henk en Sjan Grun) 

2015 Adrianus en Hannah 
(Arjan en Hanneke Aldenzee) 



Swinkels Assurantiën 
• tussenpersoon voor binnen· en 

buitenlandse verzekerings· 
maatschappijen . 

• doorlichting van bestaande 
verzekeringspakketten voor 
particulieren en bedrijven 

~ bemiddeling bij hypotheken 
• bemiddeling bij persoonlijke 

leningen en continukredieten 
• bemiddeling bij praktijk· 

financieringen 
• Als Adfiz·lid onafhankelijk advies 

Swinkels Makelaardij 
• bemiddeling bij aan· en verkoop 
• bemiddeling bij huur en verhuur 
•beheer 
• taxaties onroerende zaken 
• onteigeningszaken 
• beleggingen 
• projectontwikkeling 

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

RegioBa.f!k"" AssuRANTIËN. MAKELAARDIJ 

Postbus 87 5750 AB Kerkstraat 17 Deurne Telefoon 0493 312468 Fax 0493 310145 

Wij bieden u tijdens de carnavalsperiode een 

gratis . leenblusser* 
aan, voor in de carnavalswagen. 

*vroo~ naar de voorwool"den 

Wij wensen t.i een fîjne, gezellige en veilige carnaval toe. 

Brandbeveiliging 
Dr. H. van Doorneweg 32 
5753 PM Deurne 

049.'.3-3.156.26 
info@alrobrandbeveiliging.nl 

LAAT U INSPIREREN 
IN ONZE WINKEL 

WlJ ADVISEREN 
U VAKKUNDIG BIJ 
UW KEUZE 

WIJ KOMEN BIJ U 
THUIS METEN 
EN MONTEREN 

1 !!~~3~~!~"?!.~~?2~931 
www.verheijenverfenwand.nl, winkel@verheijen.nl 

Ue~ . ~~ tlo,5153 PP neut~ 
0-~53:1251,6 ~n:efeman stleurre.fl.Î· 

P. Achten 
Transrnissieservice 

Voltstraat 24 
5753 RL Deurne 

Sterretje! 
Spt.kMtkil!dert11? 
Sitèlllje ltge»tltV!llHlllit? 
Vt.l'Ye/ead; l!Wilrtttet l!li!l'lertwm/fjM 
iw1t11m~tg~11W1Jmw 
Eu" C1Jk nag ee11s wieMdljkl 

611ia11mtlir 
ASN JltJtoschuie Sémce 
SrhnMWillt/Mume 
~;llol,.,.d<A~~ 

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

• 

• 
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RRINS MARTIJN 1 KIJKT TERUG 
Beste Peelstrekels en Peelstrekellinnekes. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik 
mijn proclamatie voor Carnaval 2015 zat te schrijven. Nu ruim een jaar later is alles 
alweer voorbij. Wat is dat carnavalsseizoen voorbij gevlogen! 

Van tevoren zeiden mensen dat ik in een 
soort van achtbaan terecht zou komen, en 
zo is dat bij mij niet anders gegaan. Vanaf 
de onthulling tot het verbranden van de 
pop gaat alles in een sneltreinvaart voorbij, 
waarin je van alles meemaakt en op plaat
sen komt waar je nooit had gedacht te 
komen. Op het moment dat je onthuld 
wordt, is het fantastisch mooi om die ver
bazing en ongeloof op de gezichten van 
mensen te zien, zowel bij bekenden als 
onbekenden. Mijn telefoon stond rood
gloeiend en nog nooit kreeg ik zoveel 
vriendschapsverzoeken op Facebook als 
die eerste week. 

Een rare situatie als je dat niet gewend 
ben, maar wel grappig om eens mee te 
maken. In de periode naar carnaval toe 
gaat dat achtbaankarretje langzaamaan de 
steile eerste helling op, met daarin al vele 
hoogtepunten, zoals het krijgen van een 
eigen Prinsenbier van de Brouwer, 
Rondom de Prins, het bezoek aan de WIK, 
en afgezeken worden door de Rob 
Scheepers! Als je eenmaal boven bent met 
je karretje is het carnavalsvrijdag, en dan 
gaat het volle bak los. Vijf dagen lang op 
volle snelheid van activiteit naar activiteit, 
waarin we heel Deurne op zijn best 
hebben mogen zien en mogen meenemen 
in het carnavalsgedruis. 
Wat een fantastische rit was dat! 

Een ervaring die door hulp en inzet van 
veel mensen echt onvergetelijk is gewor-

den. Ik wil daarom die hele mooie club 
Peelstrekels bedanken voor de geweldige 
kans en steun die ze me gegeven hebben. 
Van bestuur tot materiaalcommissie, van 
jeugdcommissie tot QUATSJA! -commissie, 
jullie werk en inzet is gigantisch en onmis
baar. Mijn ouders, vriendengroep, familie 
en collega 's die bij vele activiteiten aan
wezig waren en zichzelf overtroffen 
hebben bij Rondom de Prins. Wat een eer 
dat zoveel mensen voor je in de weer zijn. 
En wat was het fantastisch om twee 
trouwe secondanten naast me te hebben 
tijdens die mooie tijden. Christian, Paul en 
ik hebben met elkaar iets meegemaakt wat 
moeilijk aan anderen uit te leggen is. Mooi 
om dat met twee mensen te kunnen delen 
die dicht bij je staan. 

Natuurlijk wil ik ook de Walsberg niet ver
geten, waarvan ontzettend veel kinderen 
in de optocht hebben meegedaan, om 
'hun' meester te ondersteunen. Als laatste 
wil ik ook Horeca Deurne een groot com
pliment geven, geweldig hoe zij de handen 
ineen hebben geslagen om de activiteiten 
in het Cultuurcentrum door te kunnen 
laten gaan. 

Ik wens iedereen nu alvast een geweldige 
Carnaval 2016 toe, waarbij ik zeker aan
wezig zal zijn in een andere rol. 

Maar ook in 2016, gas er op! 

Ex-prins Martijn I 

~ERUCiBLIK SECONDANT 

Door Secondant der Pee/strekels 
Christian Eibers 

Ik ben gevraagd om terug te blikken op 
het afgelopen carnavalsseizoen. Bij 
terugblikken hoort ook automatisch 
kijken of je verwachtingen uitgekomen 
zijn. Alleen waren wij allemaal zo verrast 
dat, onze Martijn, prins van Deurne werd 
dat er geen tijd was om verwachtingen 
te krijgen. Een sprong in het diepe dus 
maar. 

Vanaf de bekendmaking voelde ik me 
meteen welkom en opgenomen door de 
gehele raad, het bestuur en het gevolg. Ik 
denk dat dit gevoel ook de basis is voor 
een top carnaval. Er bij mogen horen, 
jezelf kunnen ziJn en vooral saamhorigheid 
en verbroedenng. Gelukkig is deze ver
broedering niet alleen beperkt gebleven tot 
binnen de Peelstrekels maar hebben wij 
ons ook kunnen verbroederen met de 
overige carna .ralsverenigingen van Deurne 
en alle omstanders die met ons 
meegenoten 

Voortreffelijk 
Ik heb ervaren dat carnaval om veel meer 
draait dan alleen maar bier drinken en in 
de polonaise lallend achter elkaar aan 
lopen. Na een jaar met de club te hebben 
mogen meedraaien kan ik zeggen dat de 
Peelstrekels dit heel goed begrijpen en 

voortreffelijk uitdragen. Het is een verenig
ing die midden in de Deurnese samenlev
ing staat en bij veel activiteiten betrokken 
is. Ze organiseren activiteiten voor jong en 
oud en voor mensen die niet naar de 
activiteiten kunnen komen worden alter
natieve activiteiten georganiseerd. Zo is 
één van mijn persoonlijke hoogte punten 
de carnavalsavond bij de WIK Wat een 
geweldige energie en enthousiasme dat 
daar in de zaal hangt als je binnenkomt, 
GEWELDIG. We hebben met de hele club 
de gehele avond staan feesten en dansen. 
Deze avond had nooit zo'n succes kunnen 
zijn zonder de vrijwilligers van de WIK dus 
die wil ik ook graag via deze weg, roemen 
voor hun inzet! 

Bedankt 
Ook wil 1k graag alle lof uitbrengen naar 
alle vrijwilligers van de Peelstrekels, nooit 
geweten hoeveel werk er achter de scher
men door diverse commissies verzet werd. 
Ik heb genoten van onze Prins, mijn oud
ers, m11n mede secondant Paul, de gehele 
carnavalsstichting en clubjes eromheen, de 
sponsoren, alle bezoekers en feestvierders. 
Bedankt dat ik hier onderdeel van mocht 
uitmaken. 

En tenslotte wil ik de nieuwe prins, zijn 
gevolg en vooral de nieuwe secondanten 
een net zo geweldig en indrukwekkend 
jaar toewensen als dat ik heb gehad! 

êlB 
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V r ie n den groep Prins Martijn 1 
Door Britt van de Kerkhof 

Een zeer diverse vriendengroep 
samengebracht door school, werk, sport, 
verkering ... u kent het wel, verschillende 
leeftijden en interesses, die toch veel 
dingen samen doen; weekendjes weg, 
etentjes bij elkaar thuis, samen klussen, 
op vakantie, elkaar aanmoedigen bij 
sportevenementen .. . Echter carnaval 
vieren kwam niet in dit rijtje voor ... 

Tot die zondag in november waarop alles 
veranderde. Niemand had dit aan zien 
komen, niemand had ooit gedacht dat één 
van ons prins carnaval zou worden! Dat de 
wintersport niet door zou gaan dit jaar 
werd snel duidelijk. .. Martijn is Prins dus 
wij vieren carnaval! Vol vraagtekens maar 
ook vol enthousiasme besloten we er met 
z'n allen vol voor te gaan. 

Als we dan gaan carnavallen, doen we ook 
maar meteen ALLES! Een stukje voor 
Rondom de Prins (de voorbereiding daar
voor was hilarisch ), het cadeau voor de 
receptie, wat trekken we aan? Hoe kunnen 

TROTS! 
Door Christ en Bea Eibers 

Hallo allemaal, 

Wij, de ouders van Prins Martijn I, 
blikken graag terug op Carnaval 2015. 
Carnaval vieren was voor ons vele jaren 
geleden. Blij verrast waren we toen we 
hoorden dat onze Martijn, Prins der 
Peelstrekels ging worden. Dit gebeurde 
in een druk en gezellig Plein 5. Als oud
ers zijnde ben je dan natuurlijk erg trots. 
Dubbel zo- trots omdat onze Christian 
Secondant werd. Wij hebben ons onbe
vangen en spontaan in het carnavalsge
beuren gestort. Vanaf dag 1 zijn we goed 
opgevangen bij de Peelstrekels en 
voelden we ons erg welkom, en werden 
we overal bij betrokken. 

Na de prinsenonthulling barst het los, dan 
heb je als familie toch veel te regelen. Van 
het regelen van een scepter, tot het maken 

we Martijn verrassen, de optocht ... Doen 
we ook! De groepsapp die aangemaakt 
werd zou eigenlijk in boekvorm uitge
bracht moeten worden, wat was het een 
leuke tijd! 

Dankzij de energie en openheid van Karin 
en Fabian, Christ en Bea (ouders van 
Martijn), de raad van elf en zeker ook de 
partners hebben wij ons elk moment 
welkom gevoeld. Overal werd-ons 
geduldig uitgelegd wat de bedoeling was 
en wat er van ons verwacht werd en toen 
we eenmaal de smaak te pakken hadden 
en om een momentje om Martijn te ver
rassen vroegen werd zelfs dat geregeld 
door de Peelstrekels. 

Het was een hele bijzondere periode, we 
hebben heel veel leuke dingen gedaan 
samen, erg genoten van Martijn, veel 
mensen leren kennen en vooral ook: ken
nis gemaakt met het fenomeen 'Carnaval 
met de Peelstrekels'. En ook al hebben we 
nu geen prins in ons midden ... ik sluit niet 
uit dat we er volgend jaar gewoon weer bij 
zijn! 

van een liedje voor Rondom de Prins. De 
volgende verrassing was dat er een 
Prinsenbier gemaakt was, de Cyclist. Deze 
onthulling bij de Brouwer was ook een 
zeer gezellige middag. De twee maanden 
die volgden zijn een aaneenschakeling van 
nieuwe indrukken en eigenlijk één groot 
hoogtepunt. De feestavond bij DE WIK en 
het Prinsentreffen in Roermond waren 
daarin erg bijzonder om mee te maken. 
Wij hebben ook erg genoten van de voor
bereidingen en het meedoen met de 
optocht. Het was vooral erg leuk om dit 
samen met de vriendengroep van onze 
Martijn te doen. 

Terugkijkend zeggen wij : "Ja, Carnaval 
2015 vergeten wij nooit meer! ". Het heeft 
ons nieuwsgierig gemaakt naar Carnaval 
2016. Wat ons betreft zeker tot ziens 
ergens in het Peelstrekelrijk. 

Bedankt voor allesl 

:_;-
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DONATEURS EN MATERIALENSPO SORS 
VAN DE PEELSTREKELS 

Donateurs 
Quispel Deurne B.V. 
Grobeco B.V. Intern Transport 
Van der Schoot Telecommunicatie 
Tegel handel Sterken 

Materialen & Diensten Sponsors 
Veevoerhandel van der Steijn Deurne B.V. 
Reclamestudio Spiegel 
React New Media 
Companion Callcenter B.V. 
New Food Vision BV 
van Rijssel mode 
Bouwcentre van Hoppe 
Brofa 
John Vriens Timmerwerken En 
lnterieurbouw 
Timmerbedrijf Koppens-van den Broek 
Cultuurcentrum Martien van Doorne 
Juwelier van Hooft ~ - ;\ 
Bakkerij Ron 
Bakkerij van Ham 
Bakkerij Vedder 
Beijers groente en fruit 
Bloemen bij Carin 
Centrum management Deurne 
Flynth 
Fridus en Harrie de Wit 
Gebackerij Nico Jacobs 
Gebroeders Nies Vouwkartonnage B.V. 
Gemeente Deurne, Brandweer en Politie 
JPM Fastfood B.V. 
Jumbo Deurne 
Kapsalon Berkers 
PC-inkt en Feest 
PW Foods 
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DEURNE GENOMINEERD 
VOOR CULTURELE 
HOOFDSTAD 
Het is nog niet zo heel lang geleden dat ons dorp zich in een culturele crisis bevond. 
De toneelproductie Babylon was het hoogtepunt van het heimwee naar het artistieke 
erfgoed van Deurne. Het laatste decennium van de 20e eeuw en het eerste decenni
um van de 21e eeuw deden menig Deurnenaar slechts melancholisch zwijmelen met 
namen als Wiegersma, Coolen, Kivits, van Bakel, de Corte en van Hoek in gedachten. 

De bouw, exploitatie en d , ::ia~o9v.0JaPr.ide 
v Ti •f..JV ~\. ? ~"" 

leegstand van 011s cul~y '1 rt;1:WT 1W,J ~ k de 
bevestiging te ZlJn van ae teloorgang van 
Deurne als bepalende factor in de culturele 
wereld. Wat er echter afgelopen jaar 
gebeurd is, schetst slechts de verbazing 
van diegenen die de Deurnese aard niet 
kennen. Wat doet een Deurnese varkens
boer met een lege stal? Biggen er in! Wat 
doet een Deurnese treinliefhebber met een 
braakliggend terrein? Auto's er op! Wat 
doet een gemeentebestuur dat geen geld 
uit wil geven voor groenvoorziening? Laat 
het groen welig tieren op de openbare 
weg! Kortom: de rechtgeaarde Deurnenaar 
komt tot creatieve ideeën wanneer het 
dieptepunt bereikt lijkt te zijn. 
Juist nu het ontbreken van ondersteuning 
voor het culturele hart van Deurne aan het 
daglicht is gekomen, wordt de renaissance 
van Deurne Cultuurhart van de Peel en 
omstreken op handen gedragen door vele 
mooie initiatieven. Een bloeiend muziek
café, een museum dat vooral een podium 
is voor de kunsten en een schitterende 
cultuurkapel zijn slechts enkele parels in 
de kroon die past op Deurne anno nu. 
Links en rechts schieten de initiatieven als 
paddenstoelen uit de grond. Geen 
gezwam, maar levendige organismen die 
samen met de burgerij de cultuur weer tot 
leven brengen. Private initiatieven van jon
geren en ouderen voor ouderen en jon
geren. Deurne lijkt weer het centrum van 
cultuurminnend Nederland te worden. 

Het is dan ook niet vreemd dat Deurne 
genomineerd is voor de eretite culturele 
hodfdstad van Europà 2020: Het'duÛrt'T1og 
wel even, maar er moet dan ook nog hard 
gewerkt worden. Deurne op de culturele 
kaart zetten is geen kwestie van het ver
plaatsen van bar en toiletten, maar vergt 
het verbouwen van passie en draagvlak. 
Gelukkig zijn er veel mensen die werken 
aan deze reconstructie van wat Deurne 
eens zo kenmerkte. Zonder Deurne zou 
Europa er anders uitgezien hebben. Het 
pientere pookje van DAF is de voorloper 
van de slimme software van Volkswagen. 
Pinkpop zou nooit hebben bestaan als 
Walhalla zijn Zomerfeesten in 1966 niet 
had gestart. En juist op die Zomerfeesten 
vierde jaren later een beginnend bandje 
triomfen: Deurne gaf Doe Maar een zetje 
richting de revolutie van de Nederpop. 
Overal in Europa waar een dokter verzuipt, 
wordt Toon Kortooms gelezen. 2015 wordt 
het jaar van de ommekeer. Of beter 
gezegd: van de wederkeer. Nationale en 
internationale kunstenaars zullen Deurne 
bezoeken. De Molenstraat, de Liesselse- en 
de Vlierdenseweg zullen in hun navi
gatiesystemen staan. En heel Deurne zal 
kunnen genieten van alle mogelijke kun
stvormen. En bijna in het middelpunt van 
al deze activiteit zal serene rust heersen. 
De rust die nodig is voor de reflectie op 
wat er in de crisisjaren allemaal mis is 
gegaan. En natuurlijk voor het lezen van 
een goed boek. 
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DEURNE KOMT MET EICiEN 
TINDER-SITE 
Met K.O.E.K. heeft Deurne niet alleen een 
koers ingeslagen die de kracht van de 
hardwerkende bewoners benut, maar er 
wordt ook geïnvesteerd in de zachte 
kant van de Deurnenaren. Vanwege de 
mateloze populariteit van de dating-app 
Tinder is het idee opgevat om hier een 
lokale variant van te maken. 
Deurnenaren verdienen het om na het 
schoonmaken van de openbare weg, het 
renoveren van monumenten en het 
bieden van maatschappelijke zorg voor 
de medemensen om ook eens gezellig 
met elkaar, te gaan verkeren in de vele 
horeca-etablissementen die onze 
gemeente rijk is. 

burgers te overbruggen en onderlinge 
erkenning te bevestigen. Contacten via 
Tinder zouden volgens kritische kenners te 
vaak tot niets leiden. Er zou niet gericht 
worden op het starten van een serieuze 
relatie. Ginder moet hier daarentegen lei
den tot een communicatiemiddel waar
door mensen elkaar weten te vinden. 

In de gebruiksaanwijzing wordt elke 
omschrijving die te maken heeft met "Wil 
jij (vanavond) een date" dan ook vervan-

Zeker in een dorp dat meer varkens heeft gen door "Wa doedde gaai (tenaovend) 
dan mensen sluit het concept van Tinder aaigenlijk?" De verenigde Deurnese restau-
aan bij de doelstelling om de burgers ranthouders hebben zich al geschaard 
dichter bij elkaar te brengen. De dating- achter dit sympathieke initiatief. Elke dins-
app lijkt op een soort vleeskeuring waarbij dagavond zullen zij in hun restaurants een 
gebruikers foto 's te zien krijgen van andere hoekje vrijhouden voor de Deurnenaren 
leden. Daarbij staat een kruis en een hartje. die een Ginder-afspraak hebben. Er is voor 
Als je op het kruis drukt, ga je verder naar _ d~ .diQsdagayond gekozen om geheel in de 
e.,.en vqlgende foto. Met het hartje ;Ieéf je _ .". t~a9.itie te blijven van Bio Vink waar ook 
aan dat je interesse hebt in de gebruiker. ·•,,. altijd op dinsdagavond aandacht was voor 
De gebruikers die elkaar leuk vinden kun- het dichter bij elkaar brengen van de 
nen met elkaar chatten. In de Deurnese medemens. 
versie, die de werktitel Ginder heeft gekre- Deurne is nog steeds met zijn 119,02 
gen, zullen het kruisje en het hartje ver- vierkante kilometers een van de grootste 
vangen worden door de woorden "Naijuh" gemeenten van ons land. Het is alleen 
en "Jauwuh". Dit laat minder ruimte over maar logisch dat burgers elkaar kwijt raken 
voor seksuele interpretaties waarvan wanneer er te veel op eigen inzicht geko-
Tinder beschuldigd wordt. erst wordt. Fijn dat er een hulpmiddel 
Zo wordt gezegd dat die app vooral komt waar we ons en elkaar aan vast kun-
gericht is op booty calls waarbij een ont- nen houoon Met Ginder wordt er weer 
moeting alleen om seks draait. Ginder een stap in'dê goede richting (gindswijd) 
moet vooral gaan om de afstand tussen genomen. 

o OPROEP! 
De stichting "Een straat voor Pietje Jegerings" heeft uw hulp 
nodig. Al vele jaren is onze dorpsgenoot Piet Jegerings een 
onlosmakelijk onderdeel van het straatbeeld. Onvermoeibaar 
loopt deze markante dorpsfiguur, die door velen liefkozend 

Pietje wordt genoemd, van straat naar straat en van Hema naar café. 

Het is dan ook niet meer dan normaal dat deze publieke figuur in navolging van 
Burgemeester Roefs, Frans Babylon, Wi\li Martinali, Gerrit van Bakel en Peter Vink (om 
er maar eens een paar te noemen) een straat, weg qf_ pad naar hem genoemd krijgt. 

De vraag is echter welke strook asfalt of keien naar Piet Jegerings genoemd moet 
worden. Hij loopt immers overal! Omdat het niet toegestaan is Piet te voorzien van 
een zogenaamd 'tracking device' verzoekt de stichting de lezers door te geven waar 
zij Piet gespot hebben. Zo kan de komende maanden bepaald worden welke route 
Piet het meest gebruikt. Die straat, weg of pad zal hernoemd worden naar Piet 
Jegerings. Reacties kunnen gestuurd worden naar ikzagpietlopen@deurne.nl 

DEN BIELS 2016 UITGELEKT 
Het is een goede gewoonte dat op car
navalszaterdag Den Biels wordt uit
gereikt. De eretitel van de Peelstrekels is 
tot nu toe altijd met de grootste 
geheimhouding voorbereid en met de 
verrassing van een prinsenonthulling 
toegekend. Dit jaar loopt het echter jam
mer. genoeg anders ... 

Michel Lintermans heeft in zijn 
hoedanigheid van mr. Spoorzone de 
omgeving van het station volledig op de 
schop genomen. Fietsenrekken, waterleid-

ing en bestrating zijn in de plaats gekomen 
van wat eerst een karakteristiek, archaïsch 
stukje Deurne was. Daarbij is op pakweg 
vijftig meter vanaf de voetgangersspoor
wegovergang (richting volgend station 
Helmond Brouwhuis) een biels aangeduid 
als Den Biels. Lintermans heeft 
aangegeven dat hij van mening is dat deze 
biels uit het juiste hout gesneden is. 

"Het wordt hoogtijd dat dragende delen in 
de wereld van de spoorwegen de erken
ning krijgen die ze al jaren missen.", zo 

onderbouwt hij zijn keuze. Lintermans 
beseft dat hij het programma van De 
Zultkoppen overhoop gooit, maar ver
goelijkt zijn actie door te stellen dat Den 
Biels vanuit Stationszicht te zien is. "Het 
lijkt me leuk dit te doen vanuit een 
menselijke trein. Of hoe noemen_ ze dat 
ook al weer? Oh ja, een polonaise." 

Overigens raadt Lintermans iedereen af 
om Den Biels van dichtbij te gaan bewon
deren in verband met het drukke treinver
kèer... 
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JUFFEN ·KLAPPE·N UIT DE SCHOOL 

WALSBERG - Het pittoreske Deurnese kerkdorp, WALSBERG, stond eind 2014 en een 
deel van 2015 volledig op zijn kop. Met name de plaatselijke Gerardusschool 

· beleefde roerige tijden. Oorzaak: Martijn Elbers, de enige mannelijke leerkracht van 
de school, was uitverkoren om tijdens carnaval 2015 de scepter te zwaaien over het 
aanpalende Peelstrekelrijk als prins Martijn 1. 

Door G Majel/a 

Nu de stofwolken zijn neergedaald en het 
gewone leven min of meer zijn gang weer 
heeft hervat toog een van onze redac
teuren naar de Walsbergse bossen om daar 
in het diepste geheim een aantal 
vrouwelijke collega's van Martijn aan de 
tand te voelen. Het is hem gelukt een 
EXCLUSIEF verhaal aan de juffen te ont
lokken met soms SCHOKKENDE 
BEKENTENISSEN. 

Verwarring, berusting, actie 
"Toen we hoorden dat Martijn prins van De 
Peelstrekels zou worden zijn we direct in 
een kring gaan zitten. Want, wat kun je 
zoal verwachten? Wat wordt er van ons als 
collegaatjes verwacht? Juf Sapristi ver
woordde de verwarring van dat moment 
het beste: NONDEKNETTER! Na van de 
eerste schrik bekomen te zijn volgde er 
een periode van berusting; o.k. Martijn is 
prins. Hup, in de burries! Wat voor ons 
vrouwen best lastig bleek, was om in 
woord en gebaar onder de spiedende 

radar van Martijn te blijven. Onze kerst
vakantie was sowieso naar de 
Gallemiezen, dus we konden er maar beter 
het beste van maken. 

Bijzonder mannetje 
Omdat Martijn, uh, een bijzonder mannet
je is, kostte het weinig moeite om vol
doende munitie te verzamelen voor de 
avond Rondom De Prins. Wat Martijn ervan 
vond was van ondergeschikt belang; wij 

•· 
hadden de avond van ons leven! 
Onvermoede talenten kwamen spontaan 
aan de oppervlakte en het smaakte naar 
meer. Daarom schreven we ons ook in 
voor Peelstrekelala. Ons lied, "Onder het 
viaduct door", was veruit het beste van alle 
inzendingen. Jammer genoeg was de jury 
zo doof als een kwartel en zo blind als een 
mol waardoor wij achter de winnaar 
eindigden. Sommigen van ons, met name, 
juf Dipjes en juf Sipjes hielden een fikse 
KATER over aan deze avond. Om de nare 
smaak wat weg te spoelen trakteerden we 
ORS Martijn bij de receptie op een barbe
cue. Helaas is dit culinaire wonder van 
voedselbereiding nog niet uit de ver
pakking geweest... 

SoWhat? 
De kinderen van onze school leek het 
weinig te doen. O.K de meester is prins. So 
What? Maar wacht eens". We kunnen hem 
nu wel allerlei dingen laten doen, zoals 
met een AFWASBORSTEL laten zwaaien 
terwijl hij een of ander maf dansje doet en 
daarbij een gek, nou ja"., gezicht trekt. En 
omdat het Martijn niet lukt om zonder gri
mas op de foto te staan kon de hele 
school volgehangen worden met een 
kleine duizend unieke foto's. Het was even 
doorbijten op vrijdagochtend toen Martijn 
als prins op school verscheen, maar 

gelukkig begon 's middags de vakantie. Wat 
wel heel erg leuk was om te doen was de 
optocht. 

En nu? 
Toen carnaval voorbij was vielen wij niet 
in een zwart gat. Afkicken? Integendeel! 
Dit was eens, maar nooit weer! We hebben 
zeker nog een maand - de een wat langer 
dan de ander - met een SKIF BAKKES 
rondgelopen. We hebben Martijn 1 flink in 
de watten kunnen leggen. De angst die 
ons in het begin om het hart sloeg bleek 
onterecht. En nu Martijn weer uit de wat
ten is en wij onze prinselijke medaille elke 
week opwrijven tot ie blinkt, glimmen wij 
ook! 

Met dank aan de juffen: Sapristi, Dipjes en 
Sipjes en de juffen die niet met hun naam 
in de krant wilden. 

• 

• 
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DE ZULTKOPPEN 33-JAAR EN DE 22 STE BIELS 

Zaterdag 14 februari 2015, voorafgaand aan het bekend maken van D'n Biels 2015, 
was er een receptie ter gelegenheid van het 33 jarig bestaan van De Zultkoppen. 
Deze werd druk bezocht. In de toespraken kwamen diverse belevenissen uit de 
afgelopen 33 jaar voorbij. Hierbij werd niet vergeten dat door De Zultkoppen op de 
voor hen bekende wijze een goede en ludieke wijze een bijdrage wordt geleverd aan 
de carnavalsviering in Deurne Centrum. 

Muzikale hulden werden gebracht door De 
Hosbengels, Krèk Goe, Btoast urn Op en 
het VTO. Naast mooie woorden werden er 
ook diverse cadeaus en enveloppen met · 
inhoud aangeboden .. Om er enkele te 
noemen: De PRIC!E bood een boek aan 
waarin alle gedichten van Mien Toonders
van Goch waren gebundeld. Omdat haar 
typemachine het begeven had, had Blauw 
(vur) Schut er een voor De Zultkoppen in 
petto. De groep Roospul verraste met 
boodschappen. Marius van Deursen bood 
namens Miny Geurts een nieuwe staat
siefoto aan. Van de gemeente Deurne en 
uitgereikt door de burgemeester Mak kreeg 
elk lid een Peetneutje. Door enkele 
bezoek(st)ers werd ook zult en krenten
brood aangeboden. Aan het einde werden 
Gon en Jozef Hendriks nog in het zonnetje 
gezet omdat zij ook at 33 jaar lid zijn van 

(X),i:;~ü:'-tî)1.. 

1> '1'; ·HJI-'" .~ ni" } 

)..~ 1}" Jtjo i ~ (h--.1.;;><t 

n.·unu: 

dit gezelschap. Zij ontvingen een 
gedenkbord. Dit heeft inmiddels in het 
thuishonk van De Zultkoppen een promi
nente plek gekregen. Na een dankwoord 
van de voorzitter, Martien van de 
Kimmenade, kwam aan deze feestelijke 
receptie om ongeveer 20.30 uur een einde. 

VTO D'n BIELS 2015 
Door Jacqueline Schrama-Nooijen werd 
rond 21.30 uur D'n Biets 2015 bekend 
gemaakt. Zij deed dit op een zeer ludieke 
wijze en nam ons mee op een fietstocht 
door Deurne en omgeving en kwam 
uiteindelijk terug in de Residentie van De 
Zultkoppen om het Vrije Tijds Orkest 
Deurne in het zonnetje te zetten. Aan de 
voorzitter van het orkest, Ton Markhorst, 
viel de eer te beurt om D'n Biets 2015 van 
haar in ontvangst te nemen. De voorzitter 

EW 
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IN MEMORIAM 
Afgelopen jaar zijn er drie Bielzen overleden; Jan Liebreks, 
Adje Stevens-Van lrsel en Toon Kanters. 

pag.41 

U treft de In Memoriamteksten van deze Bielzen aan op pagina 
51. Op deze pagina staat ook het In Memoriam van de, 
eveneens in 2015, overleden oud-prins der Peelstrekels 
Piet van Bree. 

van De Zultkoppen overhandigde de 
Oorkonde. Ton Markhorst had voor de 
leden van het VTO nog een verrassing in 
petto door hen ook te eren door een mini . 
Biels. Dat de keuze voor het VTO in goede 
aarde was gevatten, bleek wel uit het ent
housiasme dat de aanwezigen daarna aan 
de dag legden. Aan de feestvreugde werd 
Carnavalsdinsdag een vervolg gegeven. 

wachtte er nog een verrassing. Marcel en 
Marjolein van Zwam boden D'n Biets 2015 
bij de eerst volgende repetitie een lekkere 
vlaai aan. Na het aansnijden van de 
krentenmik door Ton Markhorst, namens 
het VTO, en Prins Martijn 1 van De 
Peelstrekets konden de aanwezigen weer 
genieten van de krentenmik, zult en 
hanenbillen. 

Krentenmik, Hanenbillen en Zult 
Bij dit alles mag niet vergeten worden. te 
vermelden dat de opvolger van ons aller 
Mien Toonders-van Goch, Gerrie Guffens, 
zich goed van zijn nieuwe taak gekweten 
heeft. 

Bij de traditionele optocht naar en van de 
Gebackerij Nico Jacobs werd door leden 
van het VTO akte de présence gegeven en 

Ere-lijst D'N BIELS: 
1994: 
1995: 
1996: 
1997: 
1998: 
1999: 
2000: 
2001: 
2002: 
2003: 
2004: 
2005: 
2006: 
2007: 
2008: 
2009: 
2010: 
2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 
2016: 

Cor van Laarhoven, Deurne St. Jozefparochie t 2007 
Martien van den Broek, Deurne-Centrum t 2013 
Jo Verheijen, Deurne-Centrum 
Jan Liebreks, Liessel t 2015 
Geerd Jansen, Deurne-Centrum 
Jan Maas,'Neerkant t 2013 
Jan Lichteveld, Deurne-Centrum 
Martien Keunen, Deurne-Centrum t 2011 
Adje Stevens - van lrsel, Deurne-Centrum t 2015 
Geurt van Esseveldt, Helenaveen 
Gerard Daandels, Deurne-Centrum 
Teun Mutsaers, Deurne-Centrum 
Adrie van Hal, Deurne-Centrum 
Cor Brüggenwirth, Deurne-Centrum 
Tonnie Wijnands, St. Jozefparochie 
Christ Manders, Deurne-Centrum 
Cor van Bussel, Zeilberg 
Nico Kooter, Walsberg t 2014 
Toon Kanters, Vlierden t 2015 
Henri van den Berkmortel, Deurne-Centrum 
Jacqueline Schrama-Nooijen. Walsberg 
Vrije Tijds Orkest Deurne, Deurne 
??? 
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M. Aldenzee LMB VOF. 

• Mechanisatie 

official McCormick ~ 
dealer MuC.ORMICK 

• Metaalbewerking 
• Technical engineering 

M. Aldenzee LMB VOF is een bedrijf dat zich al meer dan 40 jaar inzet voor · 

technische oplossingen binnen de landbouw en industrie. Wij houden ons 

bezig met landbouwmechanisatie en metaalbewerking. Deze 2 takken zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het bedrijf is eigenlijk nog de smid van 

vroeger die helemaal met de tijd is meegegroeid. Wij beschikken over 

werkplaatsen met een modern machinepark. Bijna alles kan zelf 

geproduceerd worden in eigen huis, en we beschikken over een grote 

voorraad aan staalplaten en uiteenlopende profielen om de klant snel van 

dienst te kunnen zijn. De kracht ligt daarom ook in het aanpassen en bouwen 

van speciale machines en aandrijvingen. 

' .Jilt. rnax HOLLanD" 

~ electric:a{ systcms 

Taxi·Gota>t is al jaren dé 
partner,op gebied van 

rolstoe.h zakelijk-" 
en :zi-ke-'1vervoer. 

www .taxigotax.nl 
info@taxigotax.nl 

Oude Martinetstraat 11 
,5751 KN Deurne 
T 0493846533 

•Carovans 
• COl'llpill'S 
• Voorteolen 

•Aeç~res 

• J<ampoorwinkel 
•RapuMla$ 

Prins Mark 1 pag.4 

J.P.M. Fastfood 
Products 

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

alfrlel"~ 

@ 
RENAULT 
Autobedrijf 

Manders Deurne B.V. 

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

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

TUIN· EN PARKMACHINES 

Paul Gabrielstraat 14 · )1)] DG Dtu~Nt 

Tel. 0493 51i111 
info@tuinmacntne)aeurne.nl 

VERKOOP COMPACTE CAMPERS 
Hefdakcampers 

•On~ 

Buscampers 
Opbouw en verk'oop accessoires 

Florijn 19 5751 PC DEURNE 
www.camper-n-joy.ni 

KNAUS. 

• !lo~ k$lirlngen 
• Sdll!cle h0!'$lel • 
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CLUB VAN 100 
Beste carnavalsvierders. zoals u in deze krant kunt vaststellen, organiseren De 
Peelstrekels tal van activiteiten rondom carnaval in Deurne. V denkt dan misschien 
al snel aan de optocht en de festiviteiten voor en tijdens de carnaval, maar De 
Peelstrekels organiseren veel meer, waar veel mensen niets van weten. Zo maken zij 
onder andere carnavalsactiviteiten mogelijk voor mensen die anders weinig van de 
carnaval zouden merken, zoals zieken, bejaarden en gehandicapten. Zij vieren daar
door niet alleen hun eigen feestje, maar zorgen ervoor dat iedereen die dat wil iets 
van het carnavalsfeest kan proeven. Dit is mogelijk door de vele vrijwilligers van De 
Peelstrekels, maar ook door de sponsoren en de leden van de club van 100. Met uw 
donatie aan de Club van 100 ondersteunt u de carnaval in Deurne. 

De Club van 100 spant zich in om de carnavalsvereniging financieel te onderste
unen. Elk jaar brengt een grote groep mensen een aanzienlijk bedrag bij elkaar: 
waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat De Peelstrekels al hun activiteiten kunnen 
uitvoeren. Deze mensen wil ik hierbij van harte bedanken. Met hun financiële bij
drage denken zij tijdens de carnaval niet alleen aan hun eigen plezier, maar gunnen 
dat ook een ander. 

Graag wens ik De Peelstrekels met hun nieuwe prins en zijn gehele aanhang een 
geweldig carnaval toe! 

Richard Bakens, 
voorzitter Club van 100 

-----------------· 

Sponsors 
Companion customer care 

Plein Vijf -
New fdoä vision 

Juwelier van Hooft 
Flynth 

Gildeslager van Goch 
React Online 

Spiegel crossmedia communicatie 
Bouwcenter van Hoppe 

PW Foods 
GP Batteries 

Movico 
GC groeps care 

Senza Pari 
De Brouwer 

De Automatiek 
Brofa V. 0. F. 

HOLTEN VAN DE WAL 
Arte 

Louis Aldenzee Garagedeuren en Montage 
Bidec Stukadoors bv 
VDNS Helmond-Venlo 
BAKENS makelaardij 

1 nterkosmos 

------------------------------------
5.enzffe /ari 

Ri .stor a nt e l tilliano 

------- ~~~ - - ----~ 
BROUWER 
<i.>'lCf.4.tt a t t : ~I N 1 WIJNl1'1 1 SP:J~t~: 

Prins Mark 1 strooit tijdens de optocht met snoep. Dankzij 
Senza Pari, De Automatiek en De Brouwer kan de prins dit 

met gulle hand doen! 

De Pee/strekels en Prins Mark I 
willen deze drie bedrijven hiervoor hartelijk bedanken! 

' 1 
1, 
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LID OF SPONSOR WORDEN 
Wellicht is het voor u, of uw onderneming iets om lid, Begunstiger of Sponsor 
te worden. 

Als u Lid(€ 25,-) wordt van de Club van 100 dan sponsort u onze vereniging en 
levert u ook een bijdrage aan de carnaval in Deurne. Daarnaast kunt u twee kaartjes 
reserveren voor de OUATSJA!-avonden op 23 en 30 januari 2016. Het betreft dit jaar 
slechts twee avonden, dus zorg dat u hier rekening mee houdt. Er is ook een 
mogelijkheid om Begunstiger(€ 60,-) te worden, waardoor u 4 kaartjes kunt 

' reserveren. Zoals u op deze pagina kunt zien worden begunstigers, tenzij zij dat niet 
wensen, opgenomen in een lijst van Begunstigers in deze krant. 

Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden via ons nieuwe 
e-mailadres, clubvan100@peelstrekels.nl 

Voorts wordt aan bedrijven de mogelijkheid geboden om Sponsor te worden 
(€ 250,-). Wat wij u als sponsor bieden en wat u van ons mag verwachten kunt u 
navragen bij Richard Bakens en Carola Boerenkamps. Heeft u een ander idee over 
een eventuele sponsoring of wilt u eens iets anders doen dan gebruikelijk, dan 
willen we hier graag in mee denken. 

ClUBVAN 100 

JOCUS 
Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. (Juliette Vossen) 

Zeker zijn er onder ons die door hun eigen levensomstandigheden zullen 
denken: uLaat dit maar aan mij voorbijgaan, ik hang geen slingers opH. 
Ongetwijfeld zijn er ook die van hun geboorte af, de slingers hebben 
ophangen. Nou ja, dat kan. Maar de meesten onder ons zullen ze de ene keer 
niet hebben opgehangen, maar een andere keer dat graag doen. 

We zullen er moeite mee hebben om de eenmaal ingeslagen weg te verlaten. Er 
anders mee om te gaan en het leven op een andere wijze te bekijken en te 
beleven. Alvorens we in het eerste geval de slingers ophangen is er al veel water 
naar zee gestroomd. ln het tweede geval weten we waarschijnlijk niet waar we het 
moeten zoeken. Veel zullen medelijden met zichzelf hebben en weten zich met de 
nieuwe situatie geen raad. Sta je evenwel midden in het leven, dan weet je ook dat 
dat gaat met een lach en een traan. Je weet dat hoe dan ook het leven doorgaat 
en het niet·op je wacht. """"" ·~ 
Soms heb ik het idée, dat we er geen weg meer tnee weten. Sommigen. en dav zie 
en lees je, hebben een positieve kijk op elke dag die ze hebben: Carpe Diem. 
Hierbij zijn er ongetwijfeld ook dagen waarop dit niet het geval is. 

Elk jaar heeft een cyclus, maar telkens wel een andere. Elke cyclus heeft zijn meer 
of minder fëestelijke momenten. Ieder voor zich bepaalt waar zij of hij de op dat 
moment de meeste waarde aan hecht. 
Voor mij zijn er in ieder geval veel momenten om de slingers op te hangen en 
ervan te genieten. Dat. kan ik zeker op veel momenten van het jaar. Zeker op die 
momenten waarop je met velen de slingers op kunt hangen. Een van die 
momenten is het Carnaval en de aanloop er naar toe. In onze directe omgeving is 
dit niet waar te nemen. In de Limburgse dreven wel. Het is voor en tijdens Carnaval 
een feest om door dorpen en steden te rijden. Er wordt volop gevlagd. Niet alleen 
met vlaggen in de carnavalskleuren, maar ook met de vlaggen van hun carnavalsv
erenigingen. Dat is echt een feestelijk gezicht. Ook al is er op dat moment niets te 
doen, het brengt je wel in de stemming. Belangrijk is daarbij: Ze doen het samen, 
op een enkele uitzondering na. Het geeft toch een gevoel van saamhorigheid en 
brengt veel blijheid mee. Dat is en hoort bij Carnaval. Ik wens u allen weer een 
geweldige en gezellige Carnaval 2016. 

Alaaaaaaaaaf!!f!!!!H!! 
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Stationsstraat 64 Deurne 
Telefoon 0493-321455 

info@quickprintdeurne.nl 

eKpert i deurne 
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www.expertdeurne.nl 
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0 ude L iesselsevveg 20 
5751WP Deurne 

0493380288 
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Da gel ij ks geopend -van 15:00 tot 00:00 uur, op vrij dag en zaterdag t ot 01 :00 uur 
Bezorgtijden: Dagelijks van 17 :00 tot 00 :00 uur 

Uiteraard bent u ook van harte wel.kom om in ons restaurant te komen eten . 
V\é vragen u vriend el ijk om van te voren te reserveren. 

ontwerp 

full color print 

busbelettering 

f>tgevetreclame 1 

reclameborden 

span~oeken 

il " 

Booterbloem 
Hapjes kok aan huis catering 

Carin van WiD T. Oó· 13 55 7 4 33 

www.boterbloemdeurne,nl 

•• 
- ... •• • •• • • • • • . . . . ... . • • ••• • •• • 

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

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

~en 9efunáeeráe ieuze als het om bouwen 9aat! 

~ f" 

Dierenartsencombinatie '' ZuidOost 
hot joi"O 'poo• '00C di" '" ' 0 'Q~ () 

deurne 
gcmc rt 
helmond 
laarbeek 

Peelstrekelrijk, 'n goei 
carnaval en veul plezier 

mi deez schon daag! 

_ Alaaf, 
Dierenartsencombinatie 

ZuidOost 

BOUW 
PASSIE VOOR V NSCHAP 

WWW.BURGTBOUW.NL 
Hendrik Mesdaqstraat 6 1 5753 DA DEURNE 1 0493-315050 
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GOUDEN CARNAVAL 
DE HOSBENCiELS 
2016 belooft voor de Hosbengels een bijzonder jaar te worden. Tijdens de car
naval van 1966 trad de toenmalige "Hofkapel van de Koninklijke Harmonie 
Deurne" namelijk voor het eerst onder de huidige .naam "Hosbengels" naar 
buiten. 

Vijftig jaar later staan we Prins & Prinses der Peelstrekels nog steeds met veel 
plezier op muzikale wijze bij. Oude wijn of beter gezegd oud bier in nieuwe vaten! 
En dat nog wel onder nieuwe jeugdige muzikale leiding ... 

Gouden jubileum 
In het najaar van 2016 zullen de Hosbengels op gepaste muzikale wijze aandacht 
besteden aan hun gouden jubileum. Maar voordat het zover is uiteraard eerst de 
carnaval·van 2016, waarbij we ons weer van onze beste muzikale kant zullen laten 
zien en horen. · · 

't Is goe dè g'r bent 
Op carnavalszaterdagavond zal in Plein Vijf met een nieuwe editie van 't Is goe dè 
g'r bent wederom een ááwverwets gezellige carnavalszaterdagavond plaats vinden. 
Alle ingrediënten voor een mooie carnavalsavond zullen dan aanwezig zijn: polo
naises, meezingers, het onvermijdelijke 'sjoenkelen' en natuurlijk de Hosbengels. 

Ere-Hos bengel 
Onze carnavalsdinsdag staat traditioneel in het teken van de bekendmaking en 
huldiging van onze nieuwe Ere-Hosbengel. De 54e alweer.. . Benieuwd wie in 2016 
deze eer 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 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. 

Programma 
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 alle Peelstrikkels en Peelstrikkelinnekes een fantastische en 
onvergetelijke carnaval toei Graag tot ziens in de aanloop naar èn tijdens de car
navalsdagen en natuurlijk van harte welkom tijdens onze gouden jubileumviering. 

Alaaf! 

EW 
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ERE-HOSBENGEL THEO LOKIN 
Menswording ontstaat volgens mij door twee invloeden: 
1 Je familie, waarin je mag opgroeien volgens de normen en waarden, die jou vanuit 

dat gezin worden gegeven. 
2 Je club, waar je "bij gaat" en die jou een maatschappelijk levensinzicht geeft. 

Zo, lekker zwaar voor een carnaVALskrant. 

Mijn deel twee was de Koninklijke Harmonie van Deurne; met 
10 jaar erbij, het hele circuit doorlopen. 
Daarnaast in de Vierspan glazen ophalen tot en met ober wor
den. Onder de mensen zijn, ook zeker met carnaval. En of het nu 
een optocht/concert van de harmonie was of een carnavalssluit
ing met de Moonlight van de Hosbengels, ik ervoer een "samen". 
Een gevoel van fijn dat ik bij die gemeenschap mocht horen. Ik 
kende de mensen achter de toeters, we hadden veul lol en waren op zijn tijd ook wel 
serieus, maar gingen ervoor én voor de Deurnese gemeenschap. 

Dat doet de Peestrekelorganisatie voor carnaval ook, waarvoor 
veel dank en daar dragen wij als VTO-orkest dan weer graag 
aan bij in StationZicht. En als je tijdens het dirigeren op dinsdag 
door de Hosbengels met mooie woorden van Jerom wordt 
benoemd tot Ere-Hosbengel, dan beleef je, dat het Dorp Deurne 
nog steeds draait en dat men vindt dat jij daaraan bijdraagt. Niet 
dat je h~ _,t., dáar.om ~ oet mq.afWël :@01 dat je erbij mag horeJ

1
. En 

dat is fijn, heel fijn en maakt me gê lukkig. "' 

En toen ik daarna een paar dagen ging wandelen in België en ik in het B & B vertelde wat 
ik had meegemaakt liet het hen koud, zo koud dat ik de onderscheiding, die ik in trots 
mee had genomen, maar even in de smetteloze sneeuw legde. 

En de sneeuw smolt en ik ook weer door die mooie eer op dinsdag. 

Veel dank en ga door, doe ik het ook! 

Ere-Hos bengels door de • heen Jaren 
1 Maria van Hoek 1971 12 Henk Seuren t 1974 23. Charles v Goch t 1985 34. Jean Coppus t 1996 45. Theo Goossens 2007 
2. Cor Keeren 1971 13 Kees Brood sr. t 1975 24. Broer Verhuyzen t 1986 35. Sjaak Obers 1997 46. Martien Maas 2008 
3. Harrie Kuypers 1971 14. Piet van Ooy t 1976 25. Piet te Walvaart 1987 36. Perry Bijsterveld 1998 47 Gerard Daandels 2009 
4. Jan Lichteveld 1971 15. Frans Hoebens t 1977 26. Cees Bink 1988 37 Geerd Jansen 1999 48. Noud Verbaarschot 2010 
5. Willie Knijnenburg t 1972 16. Frans van Gennip 1978 27 Huub Jagers 1989 38. Toon de Louw 2000 49. Cees van den Broek 2011 
6. André Schiks t 1972 17 Marinus v.d. Loo t 1979 28. Peter v. Oosterhout 1990 39. Jo Verheyen 2001 50. Christ Manders 2012 
7 Hub van Doome t 1973 18. Mien v. Dijk t 1980 29. Gerard Geurts 1991 40. Ad v.d. Mortel 2002 51. Piet Aarts 2013 
8. Dirk Koster t 1973 19. Hein Smeets 1981 30. Jo Dekker t 1992 41. Wim Kivits 2003 52 Martien Thijssen 2014 
9. Gijs v.d. Broek 1974 20. Ja,n Verheyen 1982 31. Jozef Hendriks 1993 42. Marius van Deursen 2004 53 Theo Lokin 2015 

10. Willie Hoebergen 1974 21. Gé Markhorst 1983 32. Frans Kuypers 1994 43. Harrie van Rijssel 2005 
11. Rie Koster 1974 22.Willie Bijsterveld 1984 33. Jan Rakels 1995 44. Leon van Osch 2006 
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fantastische Carnaval 2016! 
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KENNISMAKEN: , , 

Nieuwe 
' 

hoofdsponsor 
De Peelstrekels 

Hoppen brouwers . 
Techniek B.V. 

We zijn verheugd het verenigingsleven 
te ondersteunen en stellen ons even 
voor: 

In 1987 S-f:ártta..i samen m~~~·jn vrouw 
Annemi thuis In de s_çt;W e we 
bouwde ar1 zelf onze e~rste esturings
panelen. EVB is zo uit_gegroeidtot een 
modem bedrijf met veertig· medewerkers . 
Na 28 jaar, verplichtte mijn leeftijd mij uit 
voorzorg na te denken over een eventuele 
opvolging van EVB. zodat de continuïteit in 
de toekomst voor medewerkers en relaties 
gewaarborgd blijft. Ik kwam in contact met 
Henny de Haas van Hoppenbrouwers 
Techniek uit Udenhout. We waren meteen 
enthousiast omdat de bedrijven qua 
cultuur goed bij elkaar passen en hij ook 
een tweede vestiging buiten de regio 
Tilburg wilde openen. Dit gaf mij de 
garantie dat de medewerkers in Deurne 
kunnen blijven werken en dat verdere 

· · ~we!-E\.'&-als 

Hoppenbrouwers mogelijk is." 

Hoppenbrouwers Techniek B.V. is een 
technisch installatiebedrijf met ruim 500 
medewerkers in dienst. De medewerkers 
staan er op nummer één; tevreden 
medewerkers zorgen immers voor tevre
den klanten, is de filosofie. Het bedrijf 
bestaat bijna 100 jaar en heeft veel 
ervaring in elektrotechnische- en werk
tuigbouwkundige installaties, industriële 
automatisering en is verder gespecialiseerd 
in beveiliging. duurzame energie, inspectie 
en datanetwerken. 

l 

EVB electrical systems én Il 
Hoppenbrouwers Techniek B.V. gaan 
vanuit één gedachte en één gezamenlijke 
toekomstvisie Hand in Hand verder onder 
de naam Hoppenbrouwers Techniek B.V. 

De naamswijziging past goed bij deze visie 
doordat we goed geworteld zijn in de 
regio Deurne. Het voelt dan ook beter om 
onder één naam te opereren. Door de 
directe groei staan er diverse vacatures 
open. zie 
www.hoppenbrouwerstechniek.nl 

• • • • 

• • • • 
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jOHN IENS 
TIMMERWERKEN 

/ 



De Mini-Drive heeft 
een feest-lift gehad 

Met grootse veranderingen! 

• Pulled pork 

• Pul/ed beef 

)Qj 

Vraag naar Herres (06 44 23 44 95) of lmre (06140 330 50) van Baars of mailnaarlnfo@mini-drive.nl, zij zijn u graag van dienst! J 

et 

J 9 f - -· 
-' -
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Cuftureelverantwoord 
NIEUW IN DE PEELSTREKEL 

HEF RIJK DER SERPENTINES· In de 
Pee/strekel zijn op deze pagina en op 
pagina 59 tekeningen te zien die 
gemaakt zijn door cliënten van ORO. 
Verder zijn op een aantal 
advertentiepagina's onderstaande 
frutsels te zien. Op verzoek van De 
Pee/strekels zijn Kizzy van de Ven, Joost 
Goossens, Michelle Thijssen, Bas van 
der Putten, Wim Delissen, Bert Rozen, 
Annemieke Adriaans, Anke de Sadeleer 
en Jan Berkers aan de slag gegaan met 
het thema: carnaval. De kunstenaars zijn 
begeleid door Mieke van Dijk. 

J 
-

4' 

f 

it / ; \ 
\ I 

• • • • 
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In Memoriam Prins Piet 1 (van Bree) 

Prins Piet 1 (van Bree) regeerde het Peelstrekelrijk in 1981. 

Op woensdag 21 oktober 2015 overleed hij. 

Samen met Prinses Mieke trok hij in 
1981 de kar(naval) met verve. Ze 
wisten hun enthousiasme over te 
brengen op de carnavalvierende 
Peelstrekels. Samen met Vorst, Raad 
van Elf en de feestgangers konden zij 
terugkijken op fijne en gezellige dolle 
carnavalsdagen. 

Ook na zijn prinsschap was hij, 
samen met zijn voorgangers in 

.. J;rinsengarde, vele jaren van de partij. 
- trnkele jaren geleden kreeg Piet 

problemen met zijn gezondheid en 
was hij niet meer in staat aan de 
activiteiten deel te nemen. Wij danken 
Prins Piet 1 en Prinses Mieke·voor hun 
inzet voor het carnavalsfeest in het 
Peelstrekelrijk, waar we met veel 
plezier aan terug denken. 

IN MEMORIAM 
JAN LIEBREKS 

In juli 2015 vernamen wij dat Jan Liebreks uit Liessel 
was overleden. 

Jan was D'n Biels van 1991'. Hij werd toen naar de 
· Residentie gelokt om het vaandel van De Zultkoppen te 
onthullen. Aan Jan werd die onderscheiding toegekend 
voor zijn vele verdiensten voor het verenigingsleven in 
Liessel maar ook voor de regio. Wij zijn dankbaar dat wij 
hem hebben gekend en voor hetgeen hij ook voor de 
carnavalsviering in Liessel en Deurne heeft betekend. 

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

Handen ineen 

BOERENBRUILOFT & DE PEELSTREKELS 

PEELSTREKELRIJK - De commissie Boerenbruiloft, 
voorheen een onafhankelijk opererend orgaan binnen het 
carnavalsgebeuren in Deurne zal met ingang van 2016 als 
commissie onder De Pee/strekels ressorteren. 

Dit kun je best wel uniek noemen, omdat de Boerenbruiloft vanaf 
1970 altijd door een externe organisatie is georganiseerd. Was 
het eerst D'n Instuif/Den Deel/KPJ/Mixed Hockey Club die 
verantwoordelijk was voor De Boerenbruiloft, sinds 1986 was dit 
de KVO en later de commissie Boerenbruiloft. De Boerenbruiloft 
heeft sinds jaar en dag op pagina 33 van De Pee/strekel zijn 
eigen vaste stek. Ook dit jaar, maar vanwege het unieke feit dat 
wij hierboven meldden plaatsen we nog wat extra foto's van de 
Boerenbruiloft van vorig jaar. Deze foto's zijn, uiteraard, van de 
hoffotograaf van De Peelstrekels, Roos Knijnenburg. Tot slot nog 
een groot woord van dank aan Bert en Elly Beekers die de laatste 
jaren de Boerenbruiloft op uitstekende wijze hebben 
georganiseerd. 

~ ......................................................................... 

ÊVB 
• 4 À 
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·IN MEMORIAM 
ADJE STEVENS-VAN IRSEL 

Eveneens in juli 2015 overleed Adje 
Stevens-van lrsel. Aan Adje werd als 
eerste vrouw in 2002 D'n Biels uitgereikt. 
Zij ontving de onderscheiding voor haar 
inzet op het gebied van de natuur- en 
milieueducatie, het muziekonderwijs en 
haar politieke betrokkenheid in de 
gemeente Deurne. Daarvoor zijn wij haar 
zeer dankbaar. 

Prins Mark 1 

IN MEMORIAM 
TOON KANTERS 

pag. 51 

Op 29 oktober 2015 overleed D'n Biels 2012 
Toon Kanters uit Vlierden. Met Toon was de 
cirkel voor De Zultkoppen rond en was er uit 
ieder Prinsdom van de gemeente Deurne 
unne Biels. 

Toon was binnen het carnavalsgebeuren 
zowel in Vlierden als binnen Groot Deurne 
gee.n onbekende. Daarnaast was hij ook op 
andere terreinen maatschappelijk betrokken 
en velen deden geen tevergeefs beroep op 
hem. Toon stond midden in het leven en zijn 
motto was: Ut kumt zoals ut kamt! Begin 
augustus 2015 werd een ernstige, maar ook 
agressieve ziekte geconstateerd. Wij zijn blij 
hem hebben te mogen leren kennen en 
danken hem voor hetgeen hij voor ons, het 
carnaval in Vlierden en Deurne heeft 
betekend. 
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Thema: Hand in Hand 

Peelstrekel dankjewel 
fietstocht 28 juni 2015 
Vooruitlopend op het motto van 2016 
stond de jaarlijkse fietstocht voor de 
vrijwilligers in het teken van hand in 
hand. De fietstocht werd dan ook 
volledig ingevuld hand in hand met de 
andere carnavalsverenigingen van 
Deurne. 

van Christ Manders het Peelstrekellied zin
gen. Het bestuur organiseerde het eten, 
keurig verzorgd door Job van Baars. Zijn 
twee zonen bereidden onder tropische 
omstandigheden heerlijke vleesbroodjes. 

Het winnende team die veruit het best 
scoorde bestond uit: Carola, Stijn, Theo, 
Prins Martijn, Anke. Tim en Jacinta. Oe 
"Leutprijs" werd gewonnen door: Jack. 
Roos, Bert. Marius. Christine, Nico, Henriet 
en Wim Kivits. De organisatie was in han
den van: Jolanda Verberne. Mirjam van de 
Broek en Yvonne van Bussel. 

Wii 
~ <?ledr ical systems 

Na een kopje koffie met een overheerlijk 
stukje cake, verzorgd door Het Kookpunt 
werd iedereen door De Dors(t)vlegels 
uitgedaagd met het erwten spugen. Ex
voorzitter Erwin Boerenkamps was veruit 
de beste spuger. Al fietsend door de 
Zeilberg mocht er met sponzen gegooid 
worden. Jack Keijsers stelde zich graag 
beschikbaar. In de Hei was men op zoek 
naar voetbaltalent, goal schieten was daar 
het ultieme doel. Bij het kookpunt in 
Liessel werd een ieder culinair verwend en 
moest men speuren naar verse kruiden. 

Het werd oranje op straat 

Op weg naar het verre Helenaveen mocht 
men zak voelen. en alle voorwerpen raden. 
Hier werd gretig gebruik van gemaakt. niet 
alleen door de Peelstrekels. Ook menig 
passant vond dit een welkome onder
breking. De krentenbol van Brofa ging erin 
als zoete koek. De grootste uitdaging , niet 
alleen qua fietsafstand. vond plaats bij de 
Peelpluimen. Onder het genot van een 
heerlijk koel pilsje daagden Teunis (wie 
kent hem niet? en Wilma de Peelstrekels 
uit met hun spreekwoorden spel. 
Geweldig dat alle omliggende carnavals
verenigingen zo enthousiast hebben 
meegeholpen aan deze middag! 

Na een fietstocht van ruim 36 km werd de 
middag traditioneel afgesloten bij Fridus 
de Wit. Daar stond iedereen nog één 
uitdaging te wachten: onder toeziend oog 

Wethouder van 
carnavalszaken 
FABIAN TINGA 

Carnavals-maandagavond ... we zitten bij 
van de Putten lekker wat te eten en zoals 
gebruikelijk is het op maandagavond tiJd 
voor de medaille: Wethouder van 
Carnavalszaken! Ik geef een inleidend 
woordje en overhandig de microfoon aan 
Roos (onze wethouder van vorig jaar) Ze 
zal de nieuwe wethouder van 
Carnavalszaken 2015 bekend gaan maken. 

Ik sta aan de zijkant rustig te \uts eren naar 
het verhaal van Roos en ineens maakt 
Roos bekend dat ik de nieuwe wethouder 
2015 ben geworden! Ik ben zeer verrast en 
uiteraard ook heel erg bhJ me deze mooie 
(zware) medaille". Nog meer 11zer om mn 
nek: Dat is dit jaar als ors oc al ff wen
nen maar deze kan d'r a uurltJk al tJd btJ' 
Een waardering vanw de club, vanu de 
Peelstrekels voor het ve . da ach er en 
voor de schermen doe Bedankt Roos dat 
je me deze on ersc e ding hebt gegeve 
ik waardeer d e orm en nu is het m 
taak om het o e de carnavalsse1zoe e 
kijken wie deze ee oekomt en di s 
staal om z'n ne ag hangen. 

Het is weer een paar jaar geleden dat 
Frans van den Broek mij benaderde of 
Companion hoofdsponsor wilde worden 
van de Peelstrekels. Niet wetende wat 
dat allemaal teweeg zou gaan brengen 
werd daar al snel ja op gezegd. 

Door Piet Aarts 

Een drukke tijd brak aan, alleen al met de 
vraag, 'Hoe gaan wij ons presenteren?" 
Het enthousiasme van onze medewerk
sters spatte er van alle kanten af en het 
resultaat was dat we Oranje-getooid met 
onze dansjes de straten opvrolijkten. Na 
een korte onderbreking hebben we het 
sponsorschap weer op ons genomen, 
maar nu voor meerdere jaren. 

Heel leuk was het dan ook te horen dat de 
mensen langs de weg zeiden:"Hé, die 
Oranje pruiken zijn weer terug". Inmiddels 
zijn we bij sommigen meer bekend om dè 
oranje pruiken dan om het werk dat we 
doen en dat kan nooit de bedoeling zijn. 
Onze dames hebben met heel veel liefde 
en plezier hun dansjes ingestudeerd en 
uitgevoerd. Het mag echter nooit zo zijn 

dat het publiek zegt : "Tjonge jonge, daar 
heb je die oranje pruiken ook weer, pffft ", 
dan zijn we net iets te lang doorgegaan. 
En zo is het met onze plek als hoofdspon
sor ook. Het moet leuk blijven, voor ons en 
voor het publiek. 
Daarom hebben we besloten een stapje 
terug te doen, maar zeker niet om eruit te 
stappen! We wensen onze opvolgers 
enorm veel plezier in de tijd dat zij deze 
rol gaan vervullen. 

Wij hebben meegekeken in de keuken van 
de Carnavalsstichting en ik kan zeggen dat 
het een hele drukke keuken is. Je staat er 
versteld van hoeveel mensen belangeloos 
ontzettend veel tijd opofferen om alles 
weer geregeld te krijgen. Neem van mij 
aan dat die dansmarietjes niet zelf met 
hun dansje aan komen d.ragen, dat de 
optocht niet zo-maar even uit de lucht 
komt vallen. dat de artiesten niet uit eigen 
beweging even een gala-avond in elkaar 
zetten, dat ze ook niet even dat doen voor 
de bejaarden en de zieken, dat de car
navalskrant niet zo maar even in een mid
dagje bij elkaar geschreven wordt. dat de 
adverteerders zich zelf niet komen melden, 

Snappie 2015 
Door Mirjam van den Broek, Snappie 2015 

Het was dinsdagavond carnaval 2015, tij
dens het laatste avondmaal bij Wies van de 
Putten en dat \s toch altijd zo'n moment 
van tradities. We nemen dan afscheid van 
de dansmarietjes en van raad- en be
stuursleden die gaan stoppen. Maar voor
dat we dat doen, word er altijd nog een 
ludieke onderscheiding uitgereikt binnen 
de Peelstrekels, De Snappie. Dit is een 
onderscheiding die je niet wilt missen. 
Wanneer kom je in aanmerking voor deze 
onderscheiding? Ben je verbonden met de 
Peelstrekels, ben je een echte car
navalsvierder, loop je voorop in de polo
naise, maak je samen met anderen een 
groot carnavalsfeest, doe je goed mee en 
ben Je enthousiast. ben je bij vele 
activiteiten aanwezig, dan kun je in aan
merking komen voor deze felbegeerde 
titel. 
Enkele weken voor carnaval, toen de 
dames van de raad en bestuur bij elkaar 
zaten om aan de poppen te werken voor 
de optocht had uitgerekend ik het balletje 
al eens opgegooid in de groep om te vra
gen aan Joianda of ze er al aan uit was 
'Nie de nieuwe Snappie zou worden. Er 
werden enkele opties genoemd. Waarbij ik 
oor mijzelf iemand in gedachten had die 

he verdiende te worden. Dus geen enkel 
moment bij stil gestaan dat ik deze onder
scheiding zou kunnen gaan ontvangen. 
Jolanda was er ook nog niet helemaal aan 
uit, vertelde ze. 

Deze onderscheiding word traditie 
getrouw uitgereikt door degene die hem 
het laatste in ontvangst heeft genomen. 
Jolanda Verberne kreeg deze onderscheid
ing in 2014 

Jolanda 
benoemde mij onder het mom: 

-Echt carnavals mens 
-Weet altijd de stemming erin te brengen 
-Sluit vaak de deur 
-Denkt altijd aan eten 
-Is een vrouw 
-Houdt van koning Pinteman van BZB 
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dat de oude prins niet zelf weer een 
nieuwe zoekt en daar een leuke middag 
omheen bouwt, en dat.. en dat " en zo 
kan ik nog wel een pagina volschrijven, 
maar ik zit al ruimschoots over mijn woor
denlimiet heen. Heel veel respect en 
waardering voor al die dingen die jullie 
organiseren. Geweldig! 1 ! 

Carnavalsvereniging de Peelstrekels, we 
hebben het niet alleen graag gedaan, het 
vervullen van het sponsorschap, we waren 
er zelf ook heel vereerd mee dat we deze 
rol mochten vervullen. Veel succes in de 
komende jaren. Jullie kleuren rood, blauw 
en geel zijn geweldige kleuren. maar wij 
willen toch nog graag in de toekomst af en 
toe een oranje biesje aanbrengen. 

Ik was zeer verrast en ben blij met deze 
onderscheiding. Nu zijn wij ook het eerste 
Snappie-stel omdat Maikel van Ansem 
(mijn partner )deze onderscheiding in 2013 
heeft mogen ontvangen. 
Ook hebben we afgelopen jaar de eerste 
Snappie BBO georganiseerd en dit was een 
hele gezellige avond met lekker eten er:i 
drinken, wat we nu om de 5 jaar willen 
gaan houden. 

--

Ik zou zeggen Peelstrekels en '-' 
Peelstreke\innekes, doe je best voor de 
nieuwe Snappie 2016. 
Ik snap hét, nu jullie nog". 
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TOMASSA TENTEN 

DEURNE TEL. 0493-319991 

Oude Liesselseweg 78 
5751 WP DEURNE 

• ' i. l" "f - t 9(b100W 099 QOrr 91"n fl9Q901V 9 

Gs.M 06 , 53992 ,,,- 0 "'~f 5 "'rfl (j q 9 b2Ub 9 mutn.s 
• • 1•f :;i 19!-. n9mor'f • 

TEL: 0493-319991 
Fax: 0493~311002 

"'I , î • 

• 

Milnezerweg 31, 5752 88 Deurne, Tel.: 0493 -32 23 93 
www.verneijenvertenwand.nl, winkel@verneijen.nl Mail:tomassa@planet.nl 

Stomerij 
ye,y~ 

DEURNE 
De Wever 18 0493-314774 

Voor de best mogelijke 
reinigi11g van: 

Kleding 
Bruidskleding 

Gordijnen 
Dekens 

Dekbedden 
(Vloer)-kleden en 

l)JJlJl;.i\:?JlJ '{Dfî.bliê tlb ".f19JöriWS .f1::1êc.. 

130URaONDISCH aENIETEN 

J+ 
J., Ja..~ 1 >J,b 1>'"" 

Molenstraat 31 1 Deurne 1 0493-846485 1 www.grandcafespeck.nl 

i -· -!&,., ~il ~ téchnische installati
1

es V.O.F. 

CENTRALE VERWARMING - AIRCONDITIONING - WARMTE TERUGWINNING - GAS-/WATER-INSTALLATIES 

Energiestraat 19, 5753 AN Deurne. Tel. (0493) 31 39 57- Fax (0493) 31 76 21 

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

Laurens Costerstraat 10 
5753 AM DEURNE 

0493-321556 
www.boerekampautos.nl 

CARWASH• 
drive-in 
Fabrieksstraat 40 b 
5753 AH Deurne 
Tel. 06-10896135 

www.carwashdrivein.nf 
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Rozenmondèg 2015 
niet aangesleept. Dju, wa is het werm in 
zo'n pakske. Vanaf minuut één tot aan de 
aller laatste minuut was het een grandioos 
feest. Het een geweldig festijn. Als op ne 
rozenwolk ben ik er doorheen gezweefd. 
In één woord GEWELDIG. Ik vond het een 
grote eer. Dank aan de organisatie. Klasse 
geregeld. Ga zo door! Dank aan de 
Hosbengels, die deze en vele andere 
dagen van de carnaval net dat extra's 
geven. Hopelijk blijven jullie dit nog lang 
volhouden! 

Geachte carnavals vrienden en vriendinnekes, Rozen Mondèg gangers en gangsters, 

Ze vroegen me nog een woordje te richten 
aan jullie, dus de pen maar eens ter hand 
genomen. Het carnaval vieren zat al vroeg 
bij mij in het bloed. Op m'n elfde werd ik 
gekozen als Prins van de mini-soos in de 
Zailberg en mocht ik de scepter zwaaien 
over het Potjes rijk Ik herinner me nog 
hoe skon ik 't vond. Dansen, springen, 
hossen, zwaaien"" shandy drinken uit 'n 

klopt. Maar dat is later volgens mij wel 
goed gekomen. Natuurlijk wil ik dat !!! 
Dan begint het plannen samen met de 
organisatie. Hoe gaan we het bekend 
maken. "Ik moet er wel zijn, anders valt het 
op''. De foto's. Hoe kriege we die er 'n biet
je fatsoenlijk op? De spreuken. Het regelen 
van een kostuum. De zwarte schoentjes. 
Het er naar toe leven. " Fantastisch. En dan 

glas. Geweldig. Kan dit niet het hele jaar is het eindelijk zover. Dan wordt je wakker 
duren?! Enkele jaren later werd m'n "talent" op die bewuste maandag morgen. 
ook opgemerkt in de kantine van ZSV. En 
dan bedoel ik nie m'n talent als voetballer. Natuurlijk op tijd, want we moeten er op 
Ook hier werd ik verkozen als Prins en tijd bij zijn. Ik ben al enkele jaren diegene 
mocht ik de scepter zwaaien op 't ZSV-bal. die de vrienden, die 's morgens meegaan. 
En daar gingen we weer. Dansen, springen, op gaat halen. Dus doe ik deze dag 
]tossen, zwaaien". de s.handy ingeruild _ gewoo 'n ritje. Minte zit al gewassen en j 
voor-bier. Wederom-geweldig! Door de ·-- gestreken-klaar,-dus dat schiet-op:--Bi'j Frank 
vele bezoekjes aan kroegen, feesten en kunnen we altijd wel gewoon uitstappen, 
partijen leer je ook veel mensen kennen. In want daar duurt het altijd wat langer... 
die tijd was met name de Mert in Deurne Zoals elk jaar het gegrom van Minte, dat ie 
wel een kroeg die veel werd bezocht. Een nog nie klaar is. Heerlijk! Dit jaar dan ook 
soort van residentie, zeg maar. Daar kwam nog een ex-collega en maat ophalen bij 't 
je natuurlijk ook veel Peelstrekels tegen, plein voor hun eerste vuurdoop. En dan 
waardoor ik ook geïntroduceerd werd in maar direct aan het bier. Toch 'n beetje de 
het Deurnese carnavals gedruis. Ga je car- gezonde spanning onder controle zien te 
navals maandag mee met de Rozen krijgen. Ja,ja" daar zijn ze weer. Die lekker 
Mondèg? Wa is da? Kroegentocht. Gezellig. goud gele rakkers. Vol enthousiasme een 
Half 11 verzamelen bij Jozef Hendriks. grote slok, die gaat door merg en been. 
Meer woorden hèdde ge dan nie nodig, Een kleine schok gaat door het toch al wat 
wonne. Hoe vruuger, hoe bitter, dacht ik. vermoeide lichaam na 3 dagen carnaval. 
~n ondanks dat het carnavals bloed al lang Maar je weet dat ze toch weer steeds beter 
EJn breed door m'n ~i j f stroo ~ . de, ging m'n ., ,_gaaf) smaken. Dat is de on?eschreven wet 
darnavals hart nog n t1kk1e sneller kloppen van de Carnaval. D'n Prins 1s er ook 
tpen ik daar aankwam. Ver lede mensen, Moggyh! En daar komt m'n favoriete bal)d: 
jong en oud, van alle ran<fen e . startde!l, De HosbeJilgels. 'Hèf'.feèst fan wat mij 
de raad, d'n Prins om half 11 samen aan de betreft beginnen. Kan nié wachten om de 
ontbij t tafel (of aan de bar). Buiten was 't ' platte kar op te gaa~. Na 'n woordje, wat 
koud, binnen stond d'n verwarming op 'n bedankjes, 'n k\apmars ·en oudertussery -.~ 

graadje of 25. Gevoelstemperatuur steeg toch al enkele pi\skes, is daar dan eindelijk 
naar zo'n 30 graden. Grote'potten bier, het seintje dat we de wagen op kunnen. 
waar maar geen eind aan lijkt te komen. Let's go. Op naar de markt. Speult is 'n 

De oude carnavals krakers val'.) Jozef 
afgewisseld met-een deuntje of 'n klap- · 
111ars van de hosbengels. Bietje buurte, 
bietje kwèke, bietje kiappe èn vooral veuC· 
lache ". Mi z'n alle op de. platte kar.en richt
ing het centrum voor de verkiezing van 'n 
eigen Prins die voorop· mag in dit 
Spektakel. Kan 't nog mooier?! Ja lieve car
navals vrienden. Het kari nog mooierl 
Want na wat jaren 'n vaste.deelnemer te 
zijn geweest van wat mij betreft nog 
steeds d'n mooiste dag van d'n carnaval is 
en het voorbij zien komen van vrienden en 
bekende als Prins van dit festijn, was het 
nu de beurt aan mij. Ja, u hoort het goed. 
Aan mij, da menneke uit de Zeilberg. Toen 
ik werd opgebeld door Iwan met één of 
ander lul verhaal had ik echt helemaal 
niets door. Toen ik binnen kwam bij de 
organisatie drong het nog niet echt direct 
door. Toen ze me vroege sloeg m'n car
navals hart 'n paar keertjes over. En er 
kwam eigenlijk nie heel veel uit. ". De 
organisatie zal wel gedacht hebben: Da 
kan ook wel wat enthousiaster, nie? Ja, dat 

deuntje !!! Aangekomen op de markt staat 
daar gelukkig toch ook nog behoorlijk wat 
volk En zie ik ook vele bekenden. Fijn. Wie 
zal het worden? Ik denk die, ik denk die". 
Sommige glimlachen alleen. Het moment 
komt steeds dichterbij. De spanning stijgt. 
Ik heb er alleen maar steeds meer zin in. 
De bedoeling was dat er aan een rad werd 
gedraaid om mij bekend te maken. maar 
helaas is die onderweg gesneuveld. Wa 
kan ut geve. Jochem lult er wel wa over
heen. En dan hoor ik iets mi pizza's en 
daarna m'n naam. Vol enthousiasme loop 
ik naar voren en spring het podium o.p en 
d'r aan de achterkant ook meteen weer 
vanaf. Rustig, Tjerkie. Dadelijk ligde ge hier 
al op oe bakkes! Snel, snel, snel oe pak an. 
Hosbengel speult nog 'n nummer. Pak an, 
podium op en dan word ik verder aangek
leed door Prins Martijn, die mij als laatste 
de scepter overhandigd. En daar sta ik dan, 
in vol ornaat. Klaar om voorop te gaan in 
de strijd. Laat die kroegentocht maar 
komen! DMG Deurne wil nog wat vragen 
stellen, maar dat gaat 'm nu niet worden. 
Sorry, ginne tijd. Moet naar 't Pandje, 

jonguh! En vanaf toen barste het feest in 
alle hevigheid los. Dansen, springen, 
hossen, zwaaien". Sommige mensen 
tikken op m'n schouder en vragen of ik nie 
wa rustig an moet doen. Nee, natuurlijk 
nie gek. Ge bent mar inne kir Prins van de 
Rozen Mondèg en da zullen ze hier weten 
ok De _adjudanten kriege de handdoeken 

Dank aan de kroegen waar we elk jaar 
weer welkom zijn. Dank aan DMG voor 
een fantastische reportage. Dank aan de 
bloemen meisjes en d'n trucker van d'n 
platte kar! Dank aan de Peelstrekels en een 
kusje op het voorhoofd van Prins Martijn 
en zijn altijd goedlachse adjudant! Maar 
m'n meeste dank gaat uit naar jullie, Rozen 
Mondèg gangers en gangsters. Want zon
der jullie houdt 't eigenlijk gewoon op. Dan 
kun je nog zo goed organiseren, nog zo'n 
mooie kroegen hebben, nog zo'n mooie 
platte kar hebben, nog zo'n goeie muziek 
hebben en nog zo'n mooi markt plein 
hebben. Als er niemand komt dan valt alles 
in 't niet. Dus laten we er samen voor zor
gen dat we nog héél lang van deze 
geweldige carnavals dag kunnen genieten. 
Nee, ge bent nie te oud. Nee, ge bent nie 
te jong. Nee, ik voel me nie zo lekker. Nee, 
hij of zij gi ook nie. Nee, gewoon allemaal 
komen en dan wordt 't van eigens gezellig. 
Ik ben er volgend jaar weer bij. Gij toch 
ok?! 

Alaaf, Prins Tjerk 1 

33-jarig jubileum Rozen Mondèg 

Rozen Mondèg viert feest! Het is dit jaar namelijk precies 33 jaar geleden 
dat de Rozen Mondèg voor het eerst werd gehouden. Daar hoort natuurlijk 
een stukje geschiedenis bij. 

1 Toen in 1983 de kinderoptocht op de maandag kwam te vervallen werd het idee 
geboren .offLop eeo..ander:e manier- iovulling...ta.ge.v.en..aar:u:le..camru.caJs1X1aaodag 
in Deurne. Twee initiatiefnemers Jan Lichteveld en Gijs van den Broek namen 
hierin het voortouw en kregen ondersteuning van Ton Markhorst, Toon 
Hölskens, Jo Verheijen, Wim van Midden, Harrie Kuijpers, Ad Welten en Kees 
Brood. Het werd een kroegentocht door het centrum van Deurne waarbij 
iedereen die wilde aan kon sluiten. 

In 1994 ontstond het idee om voor één dag, de Rozen Mondèg, een alternatieve 
prins of prinses te kiezen die voor één dag de kroegentocht aanvoert en 
rondgaat in de Deurnese horeca. Deze prins of prinses wordt rond de klok van 
13.00 uur opgetuigd op de Markt van Deurne door de prins van De Peelstrekels 
en afgetuigd in de laatste kroeg wederom door de prins van De Peelstrekels. De 
toestroom naar de Rozen Mondèg door de jaren heen is dusdanig toegenomen 
dat zelfs kroegen te klein werden en niet meer als halte konden worden 
meegenomen. De jeugd begon inmiddels ook in grote getalen de Rozen Mondèg 
te vinden waarbij zelfs alternatieve prinsen ontstonden naast de prins of prinses 
van de Rozen Mondèg (Raad van Zaad). Dit leidde ertoe dat ook enkele leden 
van de Raad van Zaad toetraden tot het bestuur van de Rozen Mondèg in 2006 
en ,de positie van vorst werd ingevuld door deze nieuwelingen. 

;;t.·· 

.Voor Rozen Mondèg 2013 is door het bestuur contact gezocht met een groepje 
oud-prinsen met het verzoek om het organisatiestokje over te nemen. Dit 
aanbod is met groot enthousiasme aangenomen en vanaf dat jaar is er een 
nieuw bestuur bestaande uit Iwan van Bussel, Ruud Hendriks, Jochem Aarts, 
Martijn van Hooft, Twan Welten, Frank van Helmond en later Dave van 
Seggelen. Nadat het nieuwe bestuur een drietal jaren de Rozen Mondèg heeft 
georganiseerd staat nu het jubileumjaar voor de deur. De vergaderingen zijn 
inmiddels begonnen en daarmee -de voorbereidingen om extra cachet te geven 
aan deze jaargang. 

Er wordt wederom een grootse tocht 
samengesteld met een geweldig 
programma die 's-ochtends om 10.30 
uur start met een heerlijk ontbijt bij Hotel 
StationZicht waarna met de platte kar 
naar het centrum van Deurne getrokken 
zal worden. 

Rond de klok van 20.00 uur zal de tocht 
erop zitten en is éénieder verzekerd van 
een prachtige dag. 

De tocht is voor alle carnavalsvierders 
van Deurne en omstreken toegankelijk 
en zal ook weer muzikaal omlijst 
worden. Tot maandag 8 februari! 

Foto: Rozen Mondèg, 22 jaar in 2005 op de kiosk 
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SCHERP ZIEN 

MET TWEE GLAZEN OP 
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\JAN _GOOL 
Martinetplein 70 I 5751 KM I DEURNE 

0493-3139131lnfo@optiekvangool.nl 

wenst u een 

0 
restaurant 

De Markt 2 1 5751 BE Deurne 1 0493-870023 

www.restaurantclouds.nl 

prettige 
carnaval! 

JOOSTEN van den BER~~O TEl 
Stukadoorn A1bouwbedrijf 

Du/wil 17a Design vîè<l!<'att T 0493 354001 
5751 PW F 049'.f321468 

Bakkerij Vedder 
De Echte Bakker 

Kerkstraat 3a, Deurne 
Schelde 34, Koolhof 

www.bakkerijvedder.nl 

Uw mobiel 
·Feestpaviljoen· ... 

1 www.schirrnbar.nl 
L-....-----------------------' 

M {JIJ 51391000 
M IJ& 53278865 

1 .Mandy 1s Bloe..,,,.enhu;s' 
-Btoef!'Vtvverk en Woon.decoratie-

• 

• 
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Peelstrekelala 
De 6e editie van Peelstrekelala was afgelopen 
jaar wederom een succes. 

Maar liefst 9 groepen, waaronder als speciale ver
rassing voor Prins Martijn. het gehele team van 
de Gerardusschool (is dat wat: maar liefs t 10 
vrouwen die je toezingen!), bewezen voor ruim 
200 bezoekers dat de kwaliteit van de inzendin
gen stijgt, zonder overigens concessies te doen 
aan het gezellige laagdrempelige karakter van 
deze avond. Carnaval krijgt echt een boost door 
Peelstrekelala! 

TERUG-BUK 
Het was Och Wa die er uiteindelijk met zowel de 
jury- als de publieksprijs, dankzij hun schlager ·Al 
sti de Pil al daag in brand". Kwaliteit, aankleding 

maar met name hun enthousiasme zorgden 
ervoor dat enkele kilo's aan edelmetaal nu staan 
te pronken op de schoorsteenmantels bij de 
heren thuis, maar kunnen zij ook dit jaar weer 
een gooi naar de prijzen doen! Denkers & 
Janssen, Jan & Alleman, Hatseflats, Zes Linkse 
Hand, Hollandse Nieuwe, lOJ's, Blauw-vur-Schut, 
Och Wa en jawel, de jeugd heeft de toekomst, 
3K's allemaal hartelijk dank voor een geweldig 
Peelstrekelala. Op naar een volgende editie, op 
naar Carnaval 2016. 

PEELSTREKELALA 2016 
We zullen moeten afwachte·n tot 9 januari, wan
neer tegen middernacht de winnaar van de 7e 
editie bekend zal worden gemaakt. Alle kandidat
en hebben overigens hun nummer in mogen zin
gen in de studio. Deze opnames zijn uiteindelijk 
op een CD gemaakt, die overigens gretig aftrek 
vond. Een prachtig naslagwerk, een blijvende 
herinnering. 
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CARNAVAL 2016 , 
CAFE- ZAAL STATIONSZICHT 

<@Il! 4l(î;> 

Zaterdag 6 februari: 
ZULTKOPPENUITREIKING D'N BIELS 2016 in het bijzijn van 
PRINS MARK le en PRINSES LINDE en de C.S. De Peelstrekels, 

Muzikale omlijsting door het Vrije Tijds Orkest (VTO) 
Aanvang: 21.00 uur 

'©-~ 

Zondag 7 februari: Gezelligheid 
rondom de skönste OPTOCHT van PEELLAND 

'©-~ 

Maandag 8 februari: CARNAVALSONTBUT ROZENMONDÉG in het 
bijzijn van PRINS MARK le en PRINSES LINDE en 

C.S. De Peelstrekels. Muzikale omlijsting door de Hosbengels. 
Aanvang: 10.30 uur 

CARNAVALSBRIDGE met een warme maaltijd. 
Aanvang: 18.00 uur 

'©-~ 

Dins ag 9 februari: ?" 
.,,. 

ZULTKOPPENDAG Aansnijden van de grootste KRENTENMIK 
door D'N BIELS 2016 en PRINS MARK le in het bijzijn van 
PRINSES LINDE en C.S. De Peelstrekels. En genieten van de 

lekkerste ZULT met ROGGEBROOD en HANENBILLEN. Muzikale 
omlijsting door Het Vrije Tijds Orkest (VTO). Aanvang 11.00 uur 

~~ 
Jozef, Gon, medewerkers en de ZULTKOPPEN 
wensen iedereen een leuke CARNAVAL 2016 toe 

~-----------------------------------------------------------

RAAD & BESTUUR 

van Lierop 
adviesgroep 

Van Lierop Adviesgroep is een financieel-zakelijke dienstverlener 

voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agro-sector. 

Onze activiteiten bestaan uit accountancy, fiscale advisering en 

werkgeversservice. 

Van links naar rechts: Frans van den Broek (bestuur), Erwin Martens, Hans van Bommel (bestuur penningmeester), Richard 
Grijpink, Robin Leijsten, Bart van de Burgt, Petro Leijsten (bestuur), Maikel van Ansem, René Verbeme, Martijn Eibers, Fabian 
Tinga (vorst), Martien Thijssen (bestuur voorzitter), Ronnie van Cuijk (adjudant), voorste rij: Jozef Madou, Paul van der Steijn, Karin 
Tinga (bestuur secretaris), Theo Linders. Op de foto ontbreekt Christ Manders. 

Bovendien kan de ondernemer bij ons terecht voor een breed scala 

aan adviseringen ten behoeve van zijn onderneming. Met een team 

van ervaren en jonge professionals bedient Van Lierop Adviesgroep 

klanten met een persoonlijke benadering. 

www.vanlieropadvies.nl 

~---- - ------------- -- ---------------------------------------~ 
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VOOR DEURNE EN OMGEVING 
UITGAVE VAN "KWISNIEWORLD PRODUCTIONS" TER OPLEUKING G.mB .h. 

Een dracht maakt macht 

PRICIE. PAK AAN! 

PRICIE-preses Leon van Osch schuift 
,angzaam maar zek~r van het 1 

\toorzitterspluche terwijl een frisse Bart 
van Goch zich rond het groene laken aan 
het warmlopen is voor wat misschien zijn 
grootste uitdaging ooit zal blijken. 

Het begon met het 
winnen van de grote Deur
nese optocht in 2015 en 
daarna ging het crescendo; 
zo trad van Bart van Goch 
toe tot de connaisseurs van 
de edele biljartsport: 
St. JoLeMa & Baco en 
zat hij al eens een heuse 
PRICIE-vergadering uiterst 
succesvol voor. 

Knoflookpad 
uitgeprocedeerd 
Door Feek Vonk 

VLOEIEIND - Het is mi
lieuclub Stop De Stank 
gelukt een verbod op de 
Knotfookpad af te 
dwingen. 

Ondanks heftige protesten 
uit de Deurnese gemeen
schap zijn de activisten 
erin geslaagd de sterk naar 
knoflook geurende amfi
bieën op juridische wijze 

• 

Na een goed doorstaan 
echte-mannen-weekend 
gedrenkt in Gaffel Kölsch 

de laan uit te sturen. Stop 
De Stank wijst, vanwege 

· de opgerekte kaders van 
de stankcirkels, opvang in 
de regio af, dus de beestjes 
zullen hun bezoek aan de 
Deurnese shoarmatenten 
moeten staken of elders 
hun heil gaan zoeken . ...i 

Biljartpoli 
Fysiopraktijk 
Door Tjeu Keu 

Fysiopraktijk Rek & Strek 
in Deurne - heeft vanwege 

is het tijd voor het echte 
werk: een nèèj pak. 
Nadat de ontwerpen van 
Roy Donders en Frank 
Govers lachend terzijde 
waren geschoven werd er 
serieus gekeken naar het 
voorstel van de begaafde 
Deurnese ontwerpster Lisa 
Louwers. Het veelbelo
vende ontwerp was echter 
te hoog gegrepen voor de 
PRICIE; men zou wel eens 
kunnen gaan denken dat 
het clubje jonge honden 
eindelijk een zweem van 
niveau had gekregen. 
Uiteindelijk was het de ge
niale Van Goch die in een 
uitdragerij struikelde over 
wat wanordelijk neerge
kwakt textiel en direct zag 
dat het een puinhoop met 
potentie was. 
Dit moest het worden, hoe 

. dan ook, besloot hij en 
overtuigde vervolgens met 
een gloedvol betoog de rest 
van de club, die wonderlijk 
snel en nauwelijks mor
rend instemde. 

De PRICIE in het nèèj. 
Hopelijk belooft dit wat. ...i 

de immense populariteit 
die de biljartsport geniet 
besloten tot een speciale 
biljartpoli op donderdag
ochtend. Geblesseerde, 
maar ook gedesillusioneer
de biljarters kunnen tussen 
10 en 11 uur gebruikma
ken van het gratis inloop
uur. De rijksgediplomeerde 
fysiotherapeute Jans 
Pomerans uit Nieuw
Schans zal middels diverse 
tests m.et gecertificeerde 
apparatuur een diagnose 
stellen en het hersteltraject 
in gang zetten . ...i 

EXTRA EDITIE 
Januari 2016 

D'n Opsteker 
• 1992 Sjef Geerts t 
• 1993 Klaas Vogel 

• 1994 Sien Verbaarschot 

• 1995 Geerd Jansen 

• 1996 Marcel van Nunen 

• 1997 Jan Hoeben 

• 1998 Mies Martens 

• 1999 Henk Bijnen 

• 2000 Han Wouters 

• 20 ~ 1 Petro Leijsten 

• 2002 Kees Brood 

• 2003 Jozef Hendriks 

• 2004 De Zultkoppen 

• 2005 Christ Manders 

• 2005 Wim Berkers t 
(postuum) 

• 2007 Twan Kroezen 

• 2008 Ad Welten 

• 2009 Mien van Goch 

• 2010 Marius van Deursen 

• 2011 Harrie Munsters 

Willie Goossens 

• 20i 2 Jacqueline Smeulders 

• 2013 Beitske Vogel 

• 2014 Frans van den Broek 

Opstöker 
In ut Nèèj, 

stelletje 
verwaande 
kwasten! 
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Cultureel verantwoord 
NIEUW IN DE 
PEELSTREKEL HET RIJK 
DER SERPENTINES 

In de Peelstrekel zijn op deze 
pagina en op pagina 50 tekeningen 
te zien die zijn gemaakt door teke
naars van ArtORO. Op verzoek van 
De Peelstrekels zijn Kizzy van de 
Ven, Joost Goossens, Michelle 
Thijssen, Bas van der Putten, Wim 
Delissen, Bert Rozen, Annemieke 
Adriaans, Anke de Sadeleer en Jan 
Berkers aan de slag gegaan met 
het thema: carnaval. 
De kunstenaars zijn begeleid door 
Mieke van Dijk. 

NIEUWE LOGO'S 
PEELSTREKELRIJK 

De diverse logo's die 
De Peelstrekels gebruiken zijn 
bewerkt. Doel hiervan is om tot 
meer herkenbaarheid te komen. 
Alleen het QUATSJA!-logo 
is min of meer hetzelfde 
gebleven en dus afwijkend 
van de andere. Hiernaast 
ziet u de gerestylede logo's. 

Ml 
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Allf OOAG ONLINE! 

• 
St.rategiu Beeld • Mindmapsessie Fotografie • Brainstorm Video • Communicatieplan Animatiefilm >v. • 
Creatie Onl ine 

~ sp · iegel Concept Website 

Ontwerp Social media strategie 

Tekst schrijven Apps crossmedia communicatie 

www.spiegel.nl Deurne 
ll 
~ ---- --

• 
• 
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Tromstraat 31 Deurne T. 0493 - 351004 www.hoel<-denholder.nl 

• 

·WWW.WAL.KER.NL • • • • 

• • • 
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