


Kermis Deurne, zaterdag 28 mei. Winkel dicht om 17.00 
uur. Even met de kinderen naar de kermis. Jongens in 
de rups gezet, even tijd voor een biertje. Naar Plein Vijf, 
zodat ik de rups goed in de gaten kan houden. Daar zit 
Martien Thijssen met zijn familie. Rob lust je een biertje 
vraagt Martien…

Daar kwam ik voor, dus doe er maar eentje. Even later 
gooit Martien een bierviltje op tafel, met de opdracht 
de achterkant even te lezen. Daar staat op: Rob, zou jij 
onze prins voor carnaval 2017 willen worden? Waarop 
ik meteen mijn telefoon pak en Martien een appje stuur 
met als antwoord: Jazeker wil ik dat. Ow… wacht even, 
dit moet ik natuurlijk ook even met Nicole overleggen. 
Dus na een half uur duw ik het viltje bij Nicole in de 
handen. Die vraagt eerst of het echt waar is, waarop ik 
dit bevestig. Natuurlijk gaan we dit doen geeft ze als 
antwoord. Dus op naar een mooie carnaval!

Ik ben er dan ook zeer trots op dat ik de 59ste prins 
van de peelstrekels mag worden, maar wie is deze 
prins van het Peelstrekelrijk eigenlijk?

Mijn naam is Rob van Rijssel, geboren op 16 september 1974 
in Deurne waar ik ook getogen ben. Zoon en tweede kind van 
Harrie en Maria van Rijssel- van Tilburg en broertje van mijn 
twee jaar oudere zus Marleen. Sinds 1 september 2007 zeer 
gelukkig getrouwd met Nicole van de Mortel en samen trotse 
ouders van onze mini prinsjes Bor en Sebas. Nicole is dochter 
van Ad en Jeanne van de Mortel- Hoefnagels. Nicole heeft 
ook nog een zus die naar de naam Corine luistert.

Sinds twee jaar zijn Nicole en ik trotse eigenaar van Bij Rob 
Menswear, gelegen aan de Stationsstraat in Deurne. Dit doen 
we samen met veel passie en we vinden het heerlijk om dit 
samen tot een mooi succes te maken. Naast werk en gezin be-
steed ik ook veel tijd aan voetbal. Vroeger altijd bij SV Deurne gevoet-
bald, daarna 25 jaar naar de Racing Boys verhuisd, waarna ik nu weer terug ben op het 
oude nest. Ik speel het potje voetbal nu lekker op zaterdag avond bij de Veteranen A.  
Op de woensdag speel ik ook nog competitie in de zaal bij het team van Senza Pari. 
Daarnaast vind ik het ook altijd leuk om dingen te ondernemen/ organiseren. Zo ben 
ik voorzitter van Racing Boys geweest, heb ik in de organisatie van Battle on the Beach 
gezeten, ben ik lang straatambassadeur geweest in het centrummanagement, zit ik nu 
bij de oranjevereniging van Deurne en train ik het voetbalelftal van onze Bor. 

Naast al deze activiteiten vind ik het ook heel belangrijk om veel plezier te maken en 
in dit geval met Nicole en de jongens een geweldige carnaval mee te maken. Carnaval 

zit zowel bij Nicole als mij in het bloed. Nicole heeft zelfs de geweldige taak om de 
dansmarietjes te trainen en ons pap is oud prins van de roze Mondeg, Erehosbengel, 
lid van krek Goe geweest en een geweldig carnavalsvierder. Dat ik de 7de prins uit de 
familie van Rijssel ben zegt volgens mij wel genoeg. Ad en Jeanne van de Mortel heb-
ben in 1990 al mee mogen maken wat het is om een prinsenpaar te zijn. Verder is Ad 
lang bestuurslid geweest van deze geweldige club en ook hij is Erehosbengel. Naast 
mijn familie zit het ook wel goed met onze hechte vriendengroep, die ook al bewezen 
heeft goed carnaval te kunnen vieren.

Wij hebben er in ieder geval gruwelijk veel zin in en hopelijk jullie ook!

PROCLAMATIE 

Prins Rob I
Ik, Prins Rob 1, zoon en tweede kind van Harrie en 

Maria van Rijssel en broertje van mijn 2 jaar oudere 

zus Marleen, getrouwd met fantastische vrouw Nicole, 

samen trotse ouders van onze Prinsjes Bor en Sebas. 

Sinds 2 jaar zijn Nicole en ik trotse eigenaar van Bij Rob 

Menswear. Stammende uit een echte carnavalsfamilie 

en dat ik al de 7de Prins uit de familie van Rijssel ben. 

Onder toeziend oog van het bestuur van de Peelstre-

kels en de leden van de raad van elf en niet te vergeten 

u allen als Peelstrekels en Peelstrekelinnekes procla-

meer ik hierbij, uit de grond van mijn hart, de volgende 

elf geboden voor carnaval 2017.

•  Dat ik samen met prinses Nicole, onze jongens Bor en Sebas 

zeer vereerd ben dat ik de 59ste Prins van het Peelstrekelrijk 

mag zijn.
•  Dat we met Tjerk en Frank aan onze zijde als secondanten, 

twee  echte carnavalsknallers naast ons hebben staan. 

•  Dat wij er trots op zijn dat wij Prins Mark en Prinses Linde op 

mogen volgen als prinsenpaar. 

•  Dat er met de carnaval geen verschil zal zijn tussen rang en 

stand en mensen met veel of weinig verstand. 

•  Een ding zal ik jullie  beloven, de trend wordt gezet. Met car-

naval gaan we veel te laat naar bed. 

•  Dat we beloven dat we de bejaarden en zieken dit jaar zeker 

niet zullen vergeten. 

•  Dat we ervan uitgaan dat alle Peelstrekels en Peelstrekelinne-

kes hun mooiste carnavalskleding uit de kast zullen  trekken. 

•  Plezier staat voor ons voorop, heel het Peelstrekelrijk gaat op 

zijn kop. 
•  Goed voorbeeld doet volgen, neem kennissen, familie en 

vrienden mee. Carnaval is plezier voor meer dan twee. 

•  Effe geen overhemd,  broek of jas, maar samen heffen wij het 

glas. 
•  Dat ik dit alles ga doen onder het volgende motto:

•  Wij trekken de stoute schoenen aan en laten ons helemaal 

gaan, want deze carnaval heb ik de broek aan!

SECONDANT Frank 
Hallo Peelstrekels en Peelstrekelinnekes, mijn naam is Frank van Helmond en ik woon 

samen met Roos Jegerings in de Heiakker in Deurne. Samen hebben we drie kinderen 

Siem, Nova en Joes. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als teamleider bij SUEZ 

Recycling and Recovery Netherlands in Helmond en ben daar verantwoordelijk voor  

een goeie club chauffeurs en voertuigen. Carnaval vieren we uitgebreid in het Peel-

strekelrijk en vanaf vroeger gingen we van de soos Asteffekan via de Vierspan naar de 

vele etablissementen in het centrum van Deurne om het carnavalsfeest te vieren. Sinds 

een aantal jaren maak ik ook deel uit van de organisatie Rozen Mondèg, dé kroegen-

tocht van Deurne en omstreken op de carnavalsmaandag. In 2005 had ik de eer deze 

dag aan te voeren als zijnde de Prins van de Rozen Mondèg. Dit jaar dus weer een 

hoogtepunt in mijn carnavalscarrière door gevraagd te worden door Prins Rob als één 

van zijn secondanten. Samen met Prins Rob, Prinses Nicole, Secondant Tjerk en alle 

andere aanhangers gaan we er een gigantisch feest van maken met z’n allen. 

SECONDANT Tjerk
Ik ben Tjerk Aarts, geboren… Ja., dus.  Zoon van Harry en Nellie, broertje van Pascal en broer 

van Bart. Vrijgezel(lig) en woonachtig in de Koolhof.  Werkzaam bij Conveni in Liessel, produ-

cent van o.a. koelverse pizza’s, sauzen, soepen, maaltijden of maaltijdcomponenten, waar ik 

verantwoordelijk ben voor de inkoop.  Het carnavalsbloed stroomde al vanaf vroege leeftijd 

door de aderen en dat doet het nu nog steeds. Ik vind het gewoon een geweldig feest en ik 

ben met Carnaval dan ook altijd wel in één van de kroegen van het Peelstrekelrijk  te vinden.  

D’r bai zain is beleve, zeg ik altijd mar!Twee jaar geleden mocht ik zelfs voor inne dag de 

scepter zwaaien op d’n Rozen Mondeg, dé kroegentocht van Deurne 

en omstreken, waar ik ondertussen  ook ben toegetreden tot de 

organisatie. De eer om de scepter te gaan zwaaien als Prins van 

de Peelstrekels is dit jaar toebedeeld aan minne maat Rob.  En 

die heeft  mij gevraagd of ik ‘m daarbij wil ondersteunen, 

samen met Frank van Helmond,  als één van zijn secon-

danten.  Ja, natuurlijk wil ik dat! Samen met Prins Rob, 

Princes Nicole, de prinsjes Bor en Sebas, secondant 

Frank, raad en bestuur Peelstrekels en alle carnavals-

vierders gaan we er met z’n allen een fantastisch feest 

van maken.
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Even 
voorstellen, 

familie 
van Rijssel
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en omstreken, waar ik ondertussen  ook ben toegetreden tot de 

organisatie. De eer om de scepter te gaan zwaaien als Prins van 

de Peelstrekels is dit jaar toebedeeld aan minne maat Rob.  En 

die heeft  mij gevraagd of ik ‘m daarbij wil ondersteunen, 

samen met Frank van Helmond,  als één van zijn secon-

danten.  Ja, natuurlijk wil ik dat! Samen met Prins Rob, 

Princes Nicole, de prinsjes Bor en Sebas, secondant 

scepter zwaaien op d’n Rozen Mondeg, dé kroegentocht van Deurne 

Tjerk
Frank
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ROB 1 VAN DE PEELSTREKELS
DEURNE – Zaterdagavond 26 november 
werd Rob van Rijssel in Plein Vijf aan de 
Markt in Deurne onthuld als 59ste prins 
van De Peelstrekels. Samen met prinses 
Nicole, de prinsjes Bor en Sebas en met 
ondersteuning van de secondanten Frank 
en Tjerk gaan zij voor in het carnaval van 
2017 in het Peelstrekelrijk.

Feestje!
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Na de onthulling en de plichtplegingen 
barstte onder de muzikale leiding
 van Millers Inc. het feest los in 
Plein Vijf en werd carnaval 2017 

feestelijk in gang gezet. 
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Mi dees daag zetten wij 
de potten en pannen aan 

de kant, want dan vieren wij 
carnaval in het peelstrekelland.

 

 
DE PEN IS 

MACHTIGER DAN HET ZWAARD 

QZNYWRLDTEXTConceptie 

Alles met woorden 

QZNYWRLD@Hetnet.nl 

0612769183 

Voorwoord

kleurOm een kleur van 
te krij gen!

Carnaval in het Peelstrekelrijk kan niet zonder carnavalskrant De Peelstrekel. Het is 
al 58 jaar het lijfblad van de Prins der Peelstrekels. En dit jaar is een heel bijzonder 
jaar. Want Prins Rob I is de eerste die beschikt over een complete fullcolour krant. 
Bij deze feliciteren wij Prins Rob I en prinses Nicole met hun uitverkiezing, maar 
ook wel een beetje met deze krant. We wensen jullie en alle Peelstrekels een fan-
tastisch carnaval 2017!

Na meer dan vijftien jaar op bijzonder prettige en constructieve wijze samenge-
werkt te hebben met DKZET in Hapert heeft DAS Publishers, u weet wel die van 
het Weekblad voor Deurne, De Peelstrekels een aanbod gedaan dat ze niet konden 
weigeren. Hiermee is De Peelstrekel weer helemaal een Deurnes product. Com-
pleet in kleur dus en een ander, groter, formaat; het zogenaamde Berlinerformaat. 
Minder pagina’s, maar wel grotere, dus niet minder ruimte voor advertenties en 
tekst. Bij het maken van deze krant hebben we nog flink wat moeten puzzelen. 
Er zijn de nodige uren in gaan zitten voor De Peelstrekels, maar ook de mensen 
van DAS Publishers hebben alles uit de kast getrokken om te komen tot deze krant.  

We hebben er een kleur van gekregen…
Namens Team De Peelstrekel

Marcel Koolen

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

Hoofdredactie:  MARCEL KOOLEN. 
Redactie:  MARTIEN THIJSSEN, ANJA LEIJSTEN.
Vormgeving:  i.s.m. DAS Publishers & SPIEGEL RECLAMESTUDIO 
Voorpagina:  SPIEGEL RECLAMESTUDIO, tevens speciale producties
Projecten:  COR BRÜGGENWIRTH, GERARD GEURTS, MARCEL VAN NUNEN.
Acquisitie:  MARIUS VAN DEURSEN & THEO LINDERS. 
Foto’s in deze editie:  MAAIKE COOPMANS (nieuwe hoffotograaf) & ROOS KNIJNENBURG.
Freelancers:  ALLE INZENDERS VAN STUKJES. 
Krantenbezorgers:  LEDEN RAAD VAN 11, BESTUUR, PRINSENGARDE EN OVERIGEN.
Druk: DAS PUBLISHERS.
Reacties:  INFO@PEELSTREKELS.NL OF POSTBUS 269 5750 AG DEURNE
Verantwoording:  (bijna) alle kolder en quatsch is van eigen hand. 

Naast een bijzonder goed 2017 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 58STE PEELSTREKEL. Met deze uitgave eren wij alle makers door de 
jaren heen en heffen het glas op allen - wie dan ook en hoe dan ook - die hun 
beste krachten hebben gegeven aan dit wonderlijk Peelstrekelorgaan. 

DE PEELSTREKELS DANKEN DE ADVERTEERDERS, 

ZONDER WIER BIJDRAGE DEZE UITGAVE NIET MOGELIJK WAS.

Vat er inne op ons,
      ...mèr vat nie d’n onze!

Dit is de 58STE 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 
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Beste Peelstrekels en 
Peelstrekelinnekes,

De Carnavalskoorts begint al weer 
flink toe te nemen in Deurne. Er wordt 
volop gewerkt aan wagens en crea-
ties voor de optocht, de kletsavonden 
staan op het programma, er worden 
allerlei activiteiten voorbereid en links 
en rechts zie ik de borden van de car-
navalsverenigingen al staan. Nog een 
paar weken en dan barst het feestge-
druis echt los!

Het bestuur van de Peelstrekels is al 
geruime tijd actief bezig met de voor-
bereidingen om van Carnaval 2017 
in het Peelstrekelrijk een nog mooier 
feest te maken. Ik wil het bestuur en 
alle vrijwilligers hartelijk danken voor 
de organisatie van al die activiteiten 
die voor jong en oud worden georga-
niseerd.

Dit wordt mijn zevende carnaval in 
Deurne. Dat is een bijzonder jaar. 
Zeven is namelijk een speciaal getal, 
het betekent in de Bijbel: “Overvloed, 
heel veel”.

Ik kijk er dan ook naar uit om samen 
met jullie tijdens al die leuke activi-
teiten Carnaval in overvloed te gaan 
vieren. Dat we ons tijdens Carnaval 
allemaal in “De Zevende Hemel” mo-
gen wanen.

De Prins en Prinses en de Jeugdprins 
en Jeugdprinses wens ik veel succes 
en vooral ook plezier toe. Verder wens 
ik alle carnavalsvierders een fantasti-
sche Carnaval toe.

Ik hoop velen van jullie tijdens één van 
de carnavalsactiviteiten in het Peel-
strekelrijk te mogen ontmoeten.

Burgemeester Hilko Mak

DE VORST
Beste Peelstrekels en Peelstrekelinnekes,  als jullie deze krant lezen is de 
onthulling al geweest en weten we allemaal wie dit jaar de Prins en Prinses 
van de Peelstrekels zijn. Voordat het nieuwe carnavalsseizoen losbarst kijk 
ik graag nog even terug op het vorige. Een carnavalsjaar dat begon bij de 
Prinsonthulling van Prins Mark en Prinses Linde in hun ‘eigen’  Plein Vijf. 
Een geweldig prinsenpaar met twee schattige prinsesjes. Samen met de 
twee secondanten Thijs en Mark hebben ze er een geweldige carnaval 
van gemaakt, maar ook een hele bijzondere carnaval. Karin en ik waren 
al vroeg betrokken bij de ‘geheime plannen’ rondom het kerkelijk hu-
welijk. Dit was erg bijzonder en maakte van de carnavalsmis een mis 
om nooit meer te vergeten. Daarnaast waren er uiteraard nog heel 
veel meer hoogtepunten, grappige voorvallen en gekkigheden,  maar 
er was vooral veel plezier en lol. Er werd door het prinsenpaar en de 
familie, de vrienden en secondanten veel meegedacht over de activi-
teiten en de manier waarop we er samen een onvergetelijke carnaval 
van konden maken. Het was mooi om te zien hoe betrokken ieder-
een was!

En nu weer op naar het nieuwe carnavalsseizoen dat gaat vast en 
zeker ook weer een héle goeie worden! 

Alaaf! 

“Zoals het klokje …”

Van de voorzitter
Carnaval 2017 gaat daar gevierd 
worden waar het mijns inziens ge-
vierd moet worden: Op de Markt! 
Met een zeer gewaardeerde mede-
werking van de Gemeente Deurne 
plaatst Horeca Markt een overkap-
ping (Perfect Sky) over de Markt. 
De samenwerking met De Auto-
matiek, Beekman & Beekman, de 
Brouwer, Plein Vijf, De Potdeksel 
en Senza Pari wordt daarmee dus 
voortgezet. Ik hoop dat carnaval 
in Deurne er weer een boost door 
krijgt. Mag ik zo vrij zijn het Strik-
keldome 3.0 te noemen?

Nog een samenwerkingsverband. Sa-
men met Jongerensociëteit Walhalla, 
Mixed Hockey Club Deurne en S.V. 
Deurne heeft onze bruiloftscommissie 
een nieuwe activiteit georganiseerd ’s 
middags op carnavalsdinsdag. Een ac-
tiviteit die in plaats komt van de boe-
renbruiloft. Het thema bruiloft blijft 
overeind maar het geheel komt dit jaar 
in het teken van Rock & Roll. Het wordt 
een mooie middag, dus mis het niet! Bij 
voorbaat dank ik iedereen die er aan 
gewerkt heeft om er een succes van te 
maken.

Evenals andere jaren dank ik ook al onze 
vrijwilligers weer, in commissies of daar-
buiten. En natuurlijk onze sponsoren! 
Zonder hen geen carnaval in Deurne!

Carnavalskrant in een nieuw jasje
Jarenlang werd onze carnavalskrant ge-
drukt in Hapert bij DKZET Offsetrotatie 
B.V. Ondanks een goede samenwerking 
met DKZET hebben we toch besloten 
het drukken van de krant in Deurne te 
houden. Met ingang van dit jaar wordt 
onze krant gedrukt door DAS Publishers 
B.V. Wat ook nieuw is, is dat de krant nu 
in fullcolour wordt gedrukt. Het heeft 
veel inspanning van de krantcommissie 
en DAS Publishers gekost om de krant 
naar dit hogere niveau te tillen, maar 
dan heb je ook wat. Hartelijk dank voor 
een fantastisch mooie krant!

Terugblik 2016
“Feest, drink en geniet! Een laatste 
rondje kennen we niet!” was het motto 
van Prins Mark I en Prinses Linde. Een 
vlag die de lading van carnaval 2016 
absoluut gedekt heeft. Het is een fan-
tastisch feest geworden met vele hoog-
tepunten, maar met als absoluut hoog-
tepunt het kerkelijk huwelijk van Mark 
en Linde tijdens de carnavalsmis. Ik 
dank jullie beiden, evenals jullie secon-
danten Mark Joosten en Thijs Manders, 
voor jullie inzet!

Vorig jaar schreef ik dat een jeugd-
vorst die emoties toont bij het pop ver-
branden zeker geschikt is om prins te 
worden… Aldus geschiedde. In 2016 

zwaaide jeugdprins Daan I de scepter 
over het rijk der Strikkelkes. Samen met 
jeugdprinses Nina en jeugdvorst Eefje 
maakte hij er een mooi feest van.

In 1972 werd de Prinsengarde van de 
Peelstrekels opgericht. In bovenstaand 
carnavalsgedruis dreigt dus onder te 
sneeuwen dat ze in 2016 hun 44-jarig 
bestaan vierden. Naar verluidt hebben 
ze dit met een stevig intern feest luis-
ter bijgezet op 11 november 2016. Van 
mijn kant een welgemeend proficiat!

Afscheid en welkom
We nemen dit jaar afscheid van raadslid 
Jozef Madou evenals van Susan Döp-
ping. Na zeven Prinsen en even zovele 
fotoreportages nemen we afscheid van 
onze hoffotograaf Roos Knijnenburg. 
Terecht is haar vele werk beloond met 
de Vetlirre Medallie in 2015. Ook ne-
men we afscheid van Christ Manders 
en Frans van den Broek. Beiden oud-
Prins en beiden zijn zeer verdienstelijk 
geweest voor de Peelstrekels! Ik dank 
jullie allen!
Carnaval in Deurne zonder de carna-
valskraker ’t Is goe dè g’r bent! is on-
voorstelbaar. In oktober hebben we af-
scheid moeten nemen van de schrijver 
ervan, Jan van der Loo. Hij leeft voort in 
een bijzonder lied!

Maaike Coopmans treedt in de voetspo-
ren van Roos als nieuwe hoffotograaf. 
We verwelkomen ook twee nieuwe 
raadsleden en een nieuw bestuurslid. 
Jac Goossens en Mario van Cuijk treden 
toe tot de raad van elf, Evi Versteegen 
gaat zich als bestuurslid ontfermen over 
de financiën. Veel succes en plezier toe-
gewenst!

Carnaval 2017
Vaak werd hij genoemd tijdens het 

“prinsenraoje”. Dit jaar is het dan ein-
delijk zo ver. Rob van Rijssel gaat als 
Prins Rob I samen met Prinses Nicole het 
Peelstrekelrijk regeren. Hun Prinsenkin-
deren Bor en Sebas hebben het afgelo-
pen jaar regelmatig thuis rond gelopen 
met een steek op hun hoofd zonder dat 
ze wisten dat hun vader Prins zou wor-
den, dus die twee kunnen hun hart op-
halen dit jaar. Met de secondanten Tjerk 
Aarts en Frank van Helmond heeft Rob 
hulp ingeroepen van twee specialisten. 
Beiden waren namelijk al eens Prins op 
Rosenmondég. Het motto van de Prins 
is: “Wij trekken de stoute schoenen aan 
en laten ons helemaal gaan, want deze 
carnaval heb ik de broek aan!”
Kortom, het komt goed!

Jeugdprins Aldwin I (Wouters), jeugd-
prinses Marieke (Schrader) en jeugd-
vorst Stijn (Maagdenberg) zullen de 
Strikkelkes aanvoeren. Het motto van 
dit trio is: “We hebben geen tijd om te 
chillen. Hossen en feesten is wat we wil-
len!” Met zo’n thema weten de Strikkel-
kes wat hen te doen staat.
 
Tot slot nog even dit…
Vorig jaar hebben we in Hoppenbrou-
wers Techniek een nieuwe hoofdspon-
sor gevonden. Jos van Bussel heeft be-
sloten het hoofdsponsorschap ook dit 
jaar weer voor zijn rekening te nemen. 
Waarvoor hartelijk dank!

Het motto van de optocht is dit jaar: 
“Zoals het klokje …”. Het carnavals-
klokje begint nu te tikken en de wekker 
die het einde aanduidt, zal pas aflopen 
op dinsdag 28 februari 2017. 
Ik wens iedereen een heel fijn carnavals-
feest toe!

 Martien Thijssen, 
voorzitter

Vorst Fabian

Het sleutelafhalen 2017 is zaterdag 25 februari 2017 op de 
Markt te Deurne, aanvang: 14.00 uur. 

Nieuw in 2017 is dat de festiviteit on-
der de overkapping op de Markt wordt 
gehouden. Ook het aansluitende ka-
pellenfestival wat tot ongeveer 18.00u 

zal duren vindt daar dan plaats. Kom 
en geniet!
Volgens traditie komen de zeven 
Deurnese carnavalsverenigingen ’s 

zaterdags met carnaval naar de Markt 
om de sleutel van hun prinsdommen 
door Burgemeester Mak overhandigd 
te krijgen.
Wat in 2017 overeind blijft, is de el-
lenlange cake die bakkerij Vedder 
omstreeks 14.00 uur gratis aanbiedt, 

waarvoor dank! De Gemeente Deurne 
- waarvoor eveneens dank! - trakteert 
alle aanwezigen op een beker warme 
chocolademelk. DMG Deurne presen-
teert die middag de winnaar van de 
carnavalskraker van Deurne en warmt 
het aanwezige publiek op.

Sleutelafhalen in een ander jasje

Alaaf!  

Voorzitters
De Peelstrekels

1958-1975 WILLY GEERTS

1975-1983 GÉ MARKHORST

1983-1988 HEIN SMEETS

1988-1991 WILLY MARTENS

1991-1998 GEERD JANSEN

1998-2001 WIM BERKERS

2001-2002 CHRIST MANDERS

2002-2009 TWAN VAN DOORNE

2009-2010 ERWIN BOERENKAMPS

2010-2012 ERWIN BOERENKAMPS 

 
& MARC MANDERS

2012-2012 MARC MANDERS

2012- MARTIEN THIJSSEN
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BLASIUSSTRAAT 15 

 

5754 AS  DEURNE 

 

www.dirkswonen.nl 

 

  HV Fransen BV 
  Grote Bottel 7a 

Deurne 

 

Al uw hout voor buiten 
 

www.fransen-deurne.nl  

info@fransen-deurne.nl 

 

Ons volgen op facebook en twitter? 

Zoek naar @HVFransen 

 

 

Deurne 
318442 
Winkelcentrum  
Koolhof 

 

 

Vur een lekker pintje moette ge naor ‘t Pandje Timo & Laila

 

Piet Mondriaanstraat 13 | 5753 DJ  DEURNE

contact@puurkozijn.nl | T 31 493 317397

R I J N D E R S       A S S U R A N T I Ë N       

 " Verzekerd van vertrouwen...

...ook met carnaval! "

Tramstraat 29 • 5751 JK Deurne – Postbus 157 • 5750 AD Deurne

Tel.nr. 0493-387888 • Faxnr. 0493-387889 

Het gezelligste  
oud bruine café 

van Deurne 

Kom, beleef en proef 
de sfeer van de 

Brabantse gezelligheid

Liesselseweg 214 - Deurne - Rieten 6 - Beringe • Tel.: 06-53117605
Email: info@oudmetaaldeurne.nl • www.kuijpersmetaalrecycling.nl

Martinetplein 70

5751 KM Deurne

0493-313913

www.optiekvangool.nl

Oogmeting 

op afspraak

Indien de ziektekosten-

vergoeding voor u van toepassing is 

vergoeden wij deze voor u!
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En de rest is geschiedenis…

Erestrekel 
Marcel Koolen

Strekel van het Jaar 2016

Jozef Hendriks
Carnaval 2016 stond voor mij en ons Gôn vooral in het teken van ons afscheid 
als uitbaters van Café Zaal Stationszicht en daarom onze laatste carnaval in ons 
etablissement. Dus voor ons al ruim 40 jaar carnaval aan het Stationsplein en 
daarnaast meer dan 22 jaar op zaterdagavond de uitreiking van D’n Biels door 
De Zultkoppen. 

Dit evenement wordt door velen be-
zocht en natuurlijk ook door De Peel-
strekels. Binnen het programma van 
De Zultkoppen is er altijd wel ruimte 
om in te breken. Toen de voorzitter 

van De Peelstrekels, Martien Thijssen, 
het woord kreeg, was dat ook niets 
aparts. Verschrikt was ik wel toen, 
na zijn inleiding, ons Gôn en ik naar 
voren werden geroepen. Ik vroeg me 
af: Wat gaat er nu weer gebeuren? Je 
weet het met sommigen maar nooit. 
Er zijn er altijd die voor verrassingen 
kunnen zorgen.

Dat was nu ook het geval. Na veel 
woorden van dank voor onze zorg, 
gemoedelijkheid, gastvrijheid en toch 
ook wel eens de nodige improvisatie 

kwam de aap uit de mouw en werd 
ik benoemd tot Strekel van het jaar 
2016. Met deze onderscheiding ben 
ik zeer vereerd en bedank ik De Peel-

strekels voor deze benoeming. Hierbij 
wil ik tevens ons Gôn, onze kinderen, 
maar ook ons personeel bij betrekken. 
Het mag duidelijk zijn, dat zonder hun 
steun en inzet dit gedurende de ruim 
40 jaar niet mogelijk was geweest.
Wij zijn dankbaar dat wij dit hebben 
mogen doen, maar bovenal –en eerlijk 
is eerlijk- zonder onze klanten had dit 
ook niet gekund. Allen zonder iemand 
tekort te doen, dank voor al die jaren 
en Peelstrekels, dank voor: de Strekel 
van het Jaar 2016.

Jozef en Gôn Hendriks

om in te breken. Toen de voorzitter 

strekels voor deze benoeming. Hierbij 

In Memoriam
Wim van de Munckhof
Door Frank Trienekens

Wim is er niet meer…

Wim van de Munckhof (Wim van 
de Potdeksel) runde in het verleden 
met zijn zus een café in Leende ge-
naamd   “Hut van Mie Pils”. Bavaria 
had een leeg pand te huur in Deurne 
en Tijn Swinkels vroeg Wim of dat niet 
iets voor hem was. Wim zei: “Waar 
ligt Deurne ergens?“.  

De mensen in Deurne dachten toen-
tertijd dat Wim uit Eindhoven kwam 
en er werd verteld “die it hier gin pak 
zout op”. (Hij zou geen blijvertje zijn)
Dat is 46 jaar geleden en de Potdeksel 

is als huiskamer van Deur-
ne niet meer weg te 

denken.

Wim kwam in die 
tijd ook regelma-

tig in de Zanzibar bij Toon Toeter en 
daar ontmoette Wim zo’n 36 jaar ge-
leden Marjo van Hoek die in de bedie-
ning achter de bar stond. Ze werden 
een paar en runden samen de Potdek-
sel, Wim in de keuken en Marjo ach-
ter de bar. In december 2008 werd het 
robijnen jubileum van het markante 
(eet-) café gevierd.

Wat niemand weet is dat Wim naast 
Marjo nog twee vriendinnen had ge-
naamd Donna en Nina. Zijn lievelings-
vriendinnen waren een zwarte Cairn 
Terrier en een witte West Highland 
Terrier.

Wim zal voor altijd een warm plekje 
behouden binnen de Deurnese ge-
meenschap.

Bij het overlijden van 
Peter van Oosterhout

Door Marcel Koolen

BAKEL – Zaterdagmiddag 16 april 2016 is Peter van Oosterhout in het hospi-
ce in Bakel, waar hij sinds 24 maart verbleef, overleden aan de gevolgen van 
slokdarmkanker. Peter van Oosterhout was een graag geziene gast in Deurne. 
Hij was zeventien jaar hoffotograaf van De Peelstrekels en werd in 1990 uitge-
roepen tot Strekel van het Jaar. In datzelfde jaar werd hij door De Hosbengels 
onderscheiden met de titel Ere-Hosbengel. 

Peter heeft ook een aantal jaren mee-
gewerkt aan carnavalskrant De Peel-
strekel. Niet vreemd wanneer je weet 
dat Peter een grafisch verleden  heeft 
– hij werkte o.a. bij drukkerij Keijzers 
in Deurne - en zelfs een eigen druk-
kerij heeft gehad. Tot aan zijn pen-
sionering heeft hij gewerkt bij het 
Weekblad voor Deurne op de adver-
tentieafdeling.

Peter, geboren in de Zeilberg, was ook 
de drijvende kracht achter de Deurne-
se Badminton Club, waarvan hij voor-
zitter, secretaris en penningmeester is 
geweest. In 2012, de DBC was al ter 
ziele, organiseerde hij een reünie. 

Peter was een aimabel persoon waar-
mee het goed samenwerken was. Dat 
heb ik van dichtbij mee mogen maken 
bij carnavalskrant De Peelstrekel én 
het Weekblad voor Deurne. Hij ge-
noot van het leven en wist er de ge-
neugten van te smaken. 

Toen ik donderdag 7 april 2016  bij 
hem op bezoek was in het hospi-
ce was hij, ondanks zijn naderende 
einde en het fysieke ongemak, niet 
negatief gestemd. “Het kan binnen 
een of een paar weken gedaan zijn”, 
zo vertelde hij me: “Maar, zolang ik 
die ondeugende twinkeling in mijn 

ogen heb ben ik er nog. Als die ver-
dwijnt is het over.” 

Anderhalve week later verdween die 
ondeugende twinkeling voorgoed.
Peter van Oosterhout is 69 jaar ge-
worden.

Namens De Peelstrekels wens ik de 
familie en vele vrienden van Peter 
sterkte bij het verwerken van dit grote 
verlies.

Alaaf!  

Het is zondag 17 januari 2016. Deze middag is de receptie van Prins Mark I en 
Prinses Linde en De Peelstrekels. Als PR|CIE-lid mag je daarbij niet ontbreken. 
Zeker wanneer de toen kersverse voormalige voorzitter voor het leven en ver daar-
na, Leon van Osch,  als een van zijn laatste daden een klemmend beroep doet op 
iedereen aanwezig te zijn.  Waarom? Dat zei hij niet…

Ons moment is daar. We stiefelen het 
podium op. Joost heeft weer een prima 
survivalpakket voor de Prins in elkaar 
geknutseld en dat gaan we, De PR|CIE 
& De Nötjes, overhandigen. We vormen 
een boog en ik kies positie. Een beetje 
uit zicht. Om het verhaal kort te hou-
den: ik heb al vrij snel in de gaten dat 
ik de sjaak ben. Of ik even naar voren 
wil komen. 
Dat doe ik met knikkende knieën. En 
hoewel ik een vrij coole gozer ben, heb 
ik op dit soort momenten mijn onder-
danen niet volledig onder controle en 
leven ze hun eigen leven. De lovende 
woorden die over me worden uitgestort 
vermogen het rèère geen halt toe te 
roepen.

Nadat de Peelstrekelpreses zijn lof-
trompet (eindelijk) heeft weggeborgen, 
wordt mij de hoogste Peelstrekelonder-
scheiding opgespeld. Dan stó de ge ‘r 

toch een bietje gruts te zijn. Ik kan het 
niet ontkennen. 

Ik maak vanaf nu deel uit van een groep 
die zeventien personen telt.  Een groep 
waarvan ieder persoon op zijn eigen wij-
ze en in zijn tijd voor de Peelstrekels van 
grote betekenis is geweest, of dat nog 
is. Dit is een vrij bijzondere gewaarwor-
ding en het bescheiden schildje dat het 
zicht- en tastbare bewijs hiervan is  zal ik 
met trots dragen op de revers van mijn 
PR|CIE-pak. 

Omdat het  geen Oscaruitreiking is, 
maar een serieuze aangelegenheid met 
cachet en waardigheid, laat ik het hier-
bij in de wetenschap dat degenen die ik 
zou willen bedanken dit zelf drommels 
goed weten.

Marcel Koolen
Erestrikkel

“Zoals het klokje …”

Erestrekels
Willie Geerts † 
Harrie Goossens †
Hein Smeets † 
Frans van de Kerkhof † 
Gé Markhorst † 
Willy Martens  
Jan Rakels † 
Sjef Geerts † 
Geerd Jansen 
Marcel van Nunen
Leon van Osch
Christ Manders
Gerard Geurts
Wim Kivits

Jan Hoeben
Michiel Dankers
Marcel Koolen

Strekels 
van het jaar

1977 Piet van Dijk († 1993)

1978 Frater Francino († 2005)

1979 Cor van den Broek († 1983)

1980 Piet van Hoek († 1989)

1981 Pater Rompa († 1994)

1982 Noud Huizing
1983 Jan Lichteveld
1984 Mien Valkenburg (†2005)

1985 Pieter van de Loo
1986 Henk Bijnen
1987 Cor Brüggenwirth

1988 Sjaak Obers
1989 Anny Berkers
1990 Peter van Oosterhout († 2016)

1991 Dirk Koster († 2006)

1992 Theo Lokin
1993 Leny Kuijpers
1994 Martien van den  Broek († 2013)

1995 Gerard Geurts
1996 Hans Keeren
1997 Fons Vullings († 2000)

1998 Toon Manders

1999 Fridus de Wit
2000 Ties Verbaarschot  (†2013)

2001 Ger Achterberg († 2005)

2002 Gerard Verhappen
2003 Piet Aldenzee
2004 Willem van der Sman

2005 Marian Brood
2006 Piet Aarts
2007 Jan van der Loo  (†2016)

2008 Jacqueline Schrama
2009 Marcel Koolen

2010 Wim van de Munckhof  (†2016)

2011 Theo Goossens
2012 Miranda Denkers
2013 Henry van den Berkmortel
2014 Harrie de Wit
2015 Jan Welten
2016 Jozef Hendriks

Optochtmotto 2017:

Dat is 46 jaar geleden en de Potdeksel 
is als huiskamer van Deur-

ne niet meer weg te 

Wim kwam in die 
tijd ook regelma-

Wim kreeg in 

2010 de eretitel 

‘Peelstrekel 
van het Jaar. 

Daar was hij 

trots op!
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YAYA   MARYLEY   FOLLIE DI GARBO   JANE LUSHKA   ZIP73  

BIANCO JEANS    JC SOPHIE   HENRIETTE STEFFENSEN 

ZUSSS   UNO de 50   STOLT SJAALS   PIMPS & PEARLS 

SUHKA AMSTERDAM    AAI MADE WITH LOVE   en meer.. 

Home 
DAAR WORD JE TOCH BLIJ VAN! 
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Gezellig!Da’s

Geslaagde editie

Seniorenmiddag 2016
Op zaterdagmiddag 23 januari trokken er weer veel 55-plussers naar Worst-
Zicht voor de seniorenmiddag georganiseerd door de Peelstrekels. Het was 
een vermakelijke middag die muzikaal werd omlijst door het VTO orkest 
onder leiding van Theo Lokin en gepresenteerd door Bart van Goch en Twan 
van den Heuvel. 

Na binnenkomst van prins Mark 1 
met zijn prinses Linde en de Raad van 
Elf werd het spits afgebeten door de 
dansmarietjes met een leuke dans die 
vol enthousiasme werd uitgevoerd. 
Daarna kwam Loat ze mer Scheuve 
met een act die een gezellige sfeer 
gaf in de zaal. Wissiknie liet zien veel 
kwaliteit te hebben wat door het pu-
bliek uitermate werd gewaardeerd. 
De Broos had veel meezingliedjes die 
door menigeen werden meegezon-
gen. Ook was er de een loterij met 
prijzen beschikbaar gesteld  door: 
Brofa  Asten, Kapsalon Berkers, Bak-
kerij Van Ham,  Bakker Ron, Bakke-
rij Vedder, De Gebackerij, Jumbo en 
Beijers Groente en Fruit.                                                                                                                

Na de pauze brachten de winnaars 
van Peelstrekelala hun winnende 
lied. Als vanouds was ook de Prinsen-
garde aanwezig die bij de rondgang 
door Deurne met humor bij allerlei 
tekortkomingen vanuit de gemeente 
stil stond. Marco Swiggers met veel 
ervaring op het podium bracht een 
act die alles had, humor, muzikaliteit 
en interactie met het publiek. Na af-
loop viel hem een langdurig applaus 
ten deel.

Kletser Jorlan Manders sloot de mid-
dag af met een buut die af en toe op 
het randje was.

Seniorenmiddag 2017
De volgende seniorenmiddag is op 
zaterdag 11 februari 2017. Na evalu-
atie met het publiek was de wens om 
ook we wat meer lach in de middag 
te brengen. Aan die wens hebben wij 
proberen te voldoen door een kletser 
van hoog niveau voor 11 februari te 
contracteren. Dit heeft wel tot ge-
volg dat we een entreeprijs iets heb-
ben moeten verhogen om de middag 
financieel rond  te krijgen. 

We hopen u weer te zien op zater-
dagmiddag op 11 februari in het 
CCD, dat in de carnavalsperiode 
WorstZicht heet. Daar staan onze 
Deurnese artiesten en professionele  
artiesten weer klaar om u een gezel-
lige en leuke middag te bezorgen.

De voorverkoop voor de senioren-
middag is op 14 januari om 11.00 
uur bij Plein Vijf.

Nico Jacobs
Voorzitter Seniorenmiddag

Met Deurnese artiesten en winnaar Zilveren Narrenkap

Geweldige 
Quatsja!-avonden

De twee QUATSJA!- avonden op zaterdag 23 en 30 januari hebben mede dankzij 
de kwaliteit van de Deurnese artiesten ervoor gezorgd dat het publiek van een 
gezellige en sfeervolle avond heeft genoten.

Na het prinselijk onthaal van Mark 1 
en zijn gevolg, werden alle artiesten bij 
opkomst en afgaan begeleid door An-
toinette Janssen die dit op een leuke en 
afwisselende wijze deed. De muziek op 
deze avonden werd verzorgd door Kie-
konsus (23 januari) en De Hosbengels 
(30 januari). De presentatie was beide 
avonden in handen van Bart van Goch.

De ervaren kletser Frank Schrijen beet 
het spits af en bracht de zaal direct in 
de juiste stemming. Wissiknie ging los 
en er startte spontaan een polonaise in 
de zaal om via het podium weer terug 
de zaal in te keren. Loat ze mer Scheu-
ve bracht een hilarische act die ook mu-
zikaal tot in de puntjes was verzorgd. 
Hatseflats, de winnaars van Peelstrekel-
ala, presenteerde hun lied vol enthousi-
asme en dat sloeg over op het publiek. 
Nico en Marijn met hun gortdroge hu-

mor kregen de zaal op de banken en 
ook De Prinsengarde had weer een 
goed verzorgde act met veel voorbeel-
den hoe het er aan toe gaat in Deurne. 
Trio nix Gelogge was na een jaar afwe-
zigheid weer prestent met uitstekende 
zang en goede sketches. Voor het eerst 
was Marco Swiggers te gast, hij bracht 
een topact waarbij mensen over de ta-
fels hingen van het lachen. Het laatste 
woord was aan de winnaar van de Zil-
veren Narrenkap: Andy Marcelissen. 
Hij  had er duidelijk zin in en bekroonde 
deze avond op grootse wijze.

Het publiek was lovend over de kwali-
teit van de avond. Voor de snacks wil-
len wij JPM, Sauce company, Job van 
Baars voor cruncheese en Brofa Asten 
bedanken. Voor het eerst was het nabal 
in de foyer en dat was volgens velen 
gezelliger dan in de zaal.

Na deze editie van QUATSJA! zijn we 
gestart met de voorbereidingen van 
QUATSJA! 2017. De lat ligt hoog om 
weer zo’n hoogstaande avond samen 
te stellen, maar voor ons is het een 
prima uitdaging. Rond Carnaval zijn 
in de regio op de avonden veelal de-
zelfde kletsers actief. Wij hebben voor 
komend  jaar ervoor gekozen eens uit 
andere regio’s kletsers te contracteren.

De voorverkoop van QUATSJA! 
2017 is op zaterdag 14 jan. 
bij Plein Vijf om 11.00 uur

Zet alvast in je agenda:  
zaterdag 11 of 18 februari 2017: 

QUATSJA!

Nico Jacobs voorzitter commissie 
QUATSJA!
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Feestje?
Bel ons: 0493 782 800

www.slowfoodmasters.nl
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Elk feest
Groot of klein

Origineel smulfestijn

Wolfsberg 30

5751 GX

0493-312523

06-51150516



Optocht Peelstrekelrijk
Een korte terugblik is dit jaar wat anders dan andere jaren. Op het moment van 
schrijven roepen de mussen om ijsco, een hittegolf in Nederland, ongekend. (maar 
wel lekker). De terugblik gaat terug tot 1998. Daar begon voor mij de optochtor-
ganisatie.

Ik draaide mee met Helen Geurts die 
de optocht enkele jaren georganiseerd 
had met haar team vrijwilligers. Ik kreeg 
in 1999 de spullen overgedragen van 
Marcel van Nunen. Toen begon het tijd-
perk Optogt voor mij. Samen met Cees 
van den Broek, hebben we de schou-
ders eronder gezet. Ik schreef toen altijd 
Optogt, want dat deed verder niemand.

Het digitale tijdperk werd steeds be-
langrijker. De eerste lijsten met data 
werden ingeklopt op de PC. In dat eer-
ste jaar had ik er ongeveer twee dagen 
werk per week aan. De jurylijsten, de 
adresgegevens, de vrijwilligers die we 
moesten hebben om:
controle van de wagens, de afzetting en 
begeleiding op zondag met carnaval, de 
Markt werd verbouwd en moesten we 
weer opnieuw inpassen, etc. 

De optochtroute is de afgelopen jaren 
nauwelijks gewijzigd. We hadden vaste 
punten: de start bij Jozef, (Stationzicht) 
de Stationsstraat, de Markt en natuur-
lijk het seniorencomplex Vissershave en 
de Nieuwenhof. Het optogtteam werd 
uitgebreid met Frans van den Broek, 
Thijs Manders, Bart van de Burgt, Ruud 
Wouters. Ook Martien Thijssen, de hui-
dige Peelstrekelspreses, heeft drie sei-
zoenen meegedraaid. 
Het team begon de voorbereidingen in 
de vakantietijd. 
Op de optogtzondag werd het team 
aangevuld met: Nelly Knaapen, 
Judith Weijenborg, Peter en Corrie 
van Deursen, Mies en Henriette 
Martens, Willy Goossens, Harrie 
Munsters, Arjan Ahout, Marcel 
van Nunen, Maarten Munsters, 
Ad van de Mortel, Ad Welten, 

de groep van Hein Albers, en niet te 
vergeten de worstenbroodjesdames, Si-
mone, Anja, Marjon, Judith en Beitske. 

In de periode 1998 tot en met 2016 is 
er veel gebeurd. Wij zagen al snel de 
alcoholproblemen en we scherpten de 
regels aan. In deze periode merkten 
wij, en ook de gemeente, dat deze pro-
blemen serieuze vormen aannam. Het 
resulteerde in regels, die wij wel zelf 
moesten handhaven. Er bleven groepen 
jongeren zich verzetten, want tijdens 
Carnaval moet alles kunnen... Ze wil-
den feestvieren op straat met emmers 
bier en andere alcohol, en wij waren de 
bozerikken. Ouders die ons beschimp-
ten:  “Jullie snappen de jeugd niet”, 
“Alcohol hoort bij Carnaval”, waren 
de meest onschuldige beschuldigingen. 
Het eitjesincident was een dieptepunt. 
De politie te paard was nodig in ons 
mooie Peelstrekelrijk, helaas. Maar, we 
hielden vol!

We hebben er alles aan gedaan om te 
laten zien dat we de jeugd WEL snap-
ten. We zijn in overleg gegaan met de 
jongeren, hebben ze opgezocht in hun 
thuiskroeg. We hebben uitgelegd waar-
om we de regels moesten invoeren, we 
hebben gewezen op de grote gevaren 
die overmatig alcoholgebruik met zich 
meebrengt. We zijn steeds in overleg 
gebleven en staan waar we nu staan.
We hebben inmiddels ook de broodno-

dige steun gekregen van de ge-
meente. 

Fijn dat we dat samen kunnen uitdra-
gen. Nu, na vele jaren, is bij iedereen 
het besef wel gekomen dat dit de beste 
manier was en is. 

Mijn tijd zit er op. Ik draag het stokje 
over, maar zal de hectiek missen. Alle 
helpers, het optogtteam, nogmaals 
bedankt. Maar zeker ook een welge-
meend dankjewel aan alle optocht-
deelnemers. Fijn dat we positieve ont-
wikkelingen zien in individuelen, paren, 
groepen, kleine wagens én, natuurlijk, 
de kinderoptocht. 

Het zal een hele uitdaging worden om 
de optocht 2017 te organiseren. Im-
mers het vertrouwde Stationzicht, de 
uitvalsbasis voor de optocht, is er helaas 
niet meer. 
 Christ Manders, 

secr. Optogt  Peelstrekels
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De optocht
Na het vertrek van Mister Optocht, Christ Manders, bestaat de optochtcom-
missie voortaan uit: Cees van den Broek, Frans van den Broek, John van Bussel 
en Peter van Deursen. In 2017 verandert er iets aan de optocht, maar veel blijft 
hetzelfde. Hieronder in het kort alles wat u moet weten over de optocht van 
2017.

De optocht trekt zondag 26 februari 
2017 aan om 13.30 uur vanaf het Sta-
tionsplein.

Opstellen: 
 Tramstraat, Romeinstraat, 
Stationsplein

Er gelden strakke regels met be-
trekking tot het geluid, zie hiervoor 
het regelement dat u op de site van 
de Peelstrekels kunt downloaden. 
Bij overtreding van de geluidsgrens 
wordt er gehandhaafd door de politie 
en de boetes zijn niet mals.
Gebruik van alcohol door de deelne-
mers tijdens de optocht is niet toege-
staan. Plezier en veiligheid van publiek 
en deelnemers hebben de hoogste 
prioriteit.

Inschrijving voor wagens: 
tot en met 7 februari 2017.

Inschrijven individuelen, paren 
en groepen:  
tot en met 19 februari 2017. 
Het inschrijfformulier en reglement 
zijn te downloaden via de website van 
de Peelstrekels www.peelstrekels.nl

De optocht is dit jaar  
een stuk ingekort: 
de ontbinding vindt plaats op de 
driesprong Kruisstraat-Haageind-Kerk-
straat. 
De wagens gaan via het Haageind 
naar de rotonde en de overige deelne-
mers gaan via de Kerkstraat naar het 
centrum.

Prijsuitreiking
Deze vindt plaats op de Markt. Om 
17.15 uur worden de loten van de 
Peelstrekelloterij getrokken, daarna 
vindt de prijsuitreiking van de kinder-
optocht en de grote optocht plaats. 

aangevuld met: Nelly Knaapen, 
Judith Weijenborg, Peter en Corrie Judith Weijenborg, Peter en Corrie 
van Deursen, Mies en Henriette van Deursen, Mies en Henriette 
Martens, Willy Goossens, Harrie 
Munsters, Arjan Ahout, Marcel 
van Nunen, Maarten Munsters, van Nunen, Maarten Munsters, 
Ad van de Mortel, Ad Welten, Ad van de Mortel, Ad Welten, CarnavalsmisZondag 26 februari 2017 om 9.30 uur

St. Willibrorduskerk a/d Markt On…

De Carnavalsmis is:• ontzettend leuk• ontiegelijk actueel• onbegrijpelijk creatief• onverklaarbaar druk bezocht• online via Deurne Media Groep• onbetaalbaar• onvergelijkbaar• ongehoord muzikaal • onmenselijk goddelijk• onmisbaar
• onvergetelijk• onbekend voor wie er nooit komt (dè is seund )

• ontdekking voor wie wel komt• onmetelijk populair• dus, laat je 
onwerkelijk verrassen!

Het eitjesincident was een dieptepunt. 
De politie te paard was nodig in ons 
mooie Peelstrekelrijk, helaas. Maar, we 

We hebben er alles aan gedaan om te 
laten zien dat we de jeugd WEL snap-
ten. We zijn in overleg gegaan met de 

Alaaf!  
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Jan Ie 1959
BRÜGGENWIRTH †2004

Hein Ie 1960
SMEETS †2004

Hein Ie 1961
SMEETS †2004

Jan Ie 1962
VERHAEGH †1994

Ad Ie 1963
VAN DER LINDEN †1998

Jan IVe 1969
LICHTEVELD

Leo Ie 1970
VERHEES †2001

Neel Ie 1971
COR KEEREN

Gijs Ie 1972
VAN DEN BROEK †1991

Theo Ie 1973
VAN BAARS †2014 

Toon Ie 1979
HÖLSKENS

Wim Ie 1980
VAN MIDDEN

Piet Ie 1981
VAN BREE †2015

Huub Ie 1982
VAN KESSEL

Wim IIe 1983
KIVITS

Marcel Ie 1989
VAN NUNEN

Ad IIe 1990
VAN DE MORTEL

Leon Ie 1991
VAN OSCH

Jo Ie 1992
VERHEIJEN

Wim IVe 1993
BERKERS †2005

Raoul Ie 1999
KIVITS

Leon IIe 2000
VERDONSCHOT

Twan Ie 2001
VAN DOORNE

Johan Ie 2002
VERHAEGH

Stephan Ie 2003
NIES

Marc Ie 2009
MANDERS

Jos Ie 2010
VAN NUNEN †2013

Perry Ie 2011
VAN BERLO

Twan IIe 2012
VAN DEN HEUVEL

Stefan Ie 2013
ASPERS
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Martien Ie 1964
VERDONSCHOT †2012

Frans Ie 1965
VAN DE KERKHOF †1998

Jan IIIe 1966
HENDRIKS †1994

Harrie Ie 1967
KUYPERS

Pierre Ie 1968
KEEREN †1995

WillY Ie 1974
HOEBERGEN

FRITS Ie 1975
HURKMANS †1978

Charles Ie 1976
VAN GOCH †2013

Ton Ie 1977
MARKHORST

Bert Ie 1978
VAN DE BROEK †2009

Jan Ve 1984
VAN DRIEL †2005

Wim IIIe 1985
VAN DE MORTEL

Ties Ie 1986
VERBAARSCHOT †2013

Jan VIe 1987
HOEBEN

Arjan Ie 1988
AHOUT

Jan Ie 1994
WELTEN

Kees Ie 1995
BROOD

Michiel Ie 1996
DANKERS

Christ Ie 1997
MANDERS

Ad IIIe 1998
WELTEN

Peter Ie 2004
VAN DEURSEN

Frank Ie 2005
TRIENEKENS

Frans IIe 2006
VAN DEN BROEK

Hein IIe 2007
ALBERS

Albert Ie 2008
LOUWERS

Ivo Ie 2014
VAN BAARS

Martijn Ie 2015
ELBERS

Mark Ie 2016
MASTBROEK 2017 2018
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SPECIALIST IN HOUTEN VLOEREN 
OP VLOERVERWARMING

voor al uw houten vloeren 
maar ook voor laminaat, 
klik-vinyl, restauratie en 

renovatie (ook van trappen)

KIJK VOOR MEER INFO OP 
WWW.HANSVANNUNEN.NL

STATIONSSTRAAT 106 -  DEURNE - 0493 - 351640

Milhezerweg 31, 5752 BB Deurne, Tel.: 0493 - 32 23 93

www.verheijenverfenwand.nl, winkelverheijen@planet.nl

RAAMDECORATIE

MUURVERF

VLOEREN

KARPETTEN

LAAT U INSPIREREN 

IN ONZE WINKEL

WIJ ADVISEREN 

U VAKKUNDIG BIJ 

UW KEUZE

WIJ KOMEN BIJ U 

THUIS METEN 

EN MONTEREN

BEHANG

Voor professioneel advies, top kwaliteit en een bron van inspiratie.

UW SPECIALIST IN HUIS MET EEN COMPLEET ASSORTIMENT

Al 75 jaar ervarig
en vakmanschap!

LAKVERF

TRAPLOPERS

PVC STROKEN

Beste service Juiste voorraad Vakkundig adviesFlexibele logistiek

BMN I Deurne I Piet Mondriaanstraat 13 I T 0493 352 100 I E deurne@bmn.nl

FEESTJE BOUWEN?   DOEN WE.



Sabien
Hallo Carnavalliefhebbers van 
Deurne! Mijn naam is 
Sabien van den Heuvel, 
12 jaar, en ik zit op het 
Dr. Hub van Doorne 
College in de eerste 
klas. Dit is mijn tweede 
- en laatste jaar - als 
dansmarietje bij de 
Peelstrekels. Verder 
kun je mij enkele ke-
ren per week vinden 
op het hockeyveld als 
speelster van MC-2 
van MHC-Deurne 
en ga ik naar mu-
sicalklas bij Music-
all-Around. Druk 
maar allemaal leuk! 
Dit jaar gaan we 
weer vlammen 
met carnaval, een 
nieuwe dans en 
nieuwe trainsters. 
Ik heb er zin in. 
Tot ziens. Alaaf! 
Groetjes.

Fee
Hoi allemaal, 
mijn naam is Fee 
van Dinter en ik 
ben 8 jaar. Ik zit 
op basisschool 
Willibrordus in 
groep 4. Ben 
zo blij dat ik 
dit jaar bij de 
dansmarietjes 
van de Peel-
strekels mag 
zijn, dat wil ik 
al vanaf dat 
ik klein was. 
Mijn hobby’s 
zijn dansen, 
turnen en lek-
ker spelen en 
logeren met 
mijn vriendin-
nen. Ik wens 
iedereen een 
fijne carnaval!

zo blij dat ik 
dit jaar bij de 
dansmarietjes 
van de Peel-
strekels mag 
zijn, dat wil ik 
al vanaf dat 
ik klein was. 
Mijn hobby’s 
zijn dansen, 
turnen en lek-
ker spelen en 
logeren met 
mijn vriendin-
nen. Ik wens 
iedereen een 
fijne carnaval!
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Alaaf!  Alaaf!  Alaaf!  

Tijdens een zeer druk bezochte avond is in het Geradushuis bekend gemaakt wie 
de jeugdprins, jeugdprinses en jeugdvorst geworden zijn bij de Strikkelkes. Tijdens 
deze avond waren er diverse optredens: de dansmarietjes, de  majorettes (de rups-
 jes) van Harmonie Exselsior, LG dance, Sound of Joy, Irma Meuledijks  en natuurlijk 
de nieuwe Strikkelkes. Onder spannende muziek verschenen de hoogheden op het 
podium.

De jeugdprins is Aldwin Wouters. Hij zit 
op de Tijl Uilenspiegel school  in groep 
7. Zijn hobby’s zijn plankspringen, red-
dingzwemmen, en Scouting. Heeft vele 
jaren mee gedaan aan de carnavalsop-
tocht met VC Kiek uw Eige. Hij vind zich 
een echte gangmaker.

De jeugdprinses is Marieke Schrader. Zij 
zit voor het eerst op het Alfrink College. 
Was afgelopen jaar lid van de raad van 
11 van de Strikkelkes en heeft als hob-
by’s  tekenen, knutselen en dansen. Zij 
wil later iets met tekenen of dieren gaan 
doen Misschien wil ze ook wel  make-up 
styliste worden. De optocht heeft ze af-
gelopen jaar als iets heel moois ervaren. 

De  jeugdvorst is Stijn Maagdenberg  Hij 
zit in groep 8 van de Hasselbraam en 
heeft als hobby voetballen. Later wil hij 
uitvinder worden. Een droom van hem 
is prins carnaval worden. Het feesten 
met carnaval vindt hij het leukst
Hun slagon is: We hebben geen tijd om 
te chillen. Hossen en feesten is wat we 
willen!

In de raad van elf hebben de volgende 
kinderen zitting genomen:  Lotte Strik 
(de bedenkster van de slogan), Loes 
Pieterse, Zjuul van Maasbommel, Mei-
ke Gooyert, Lieke Schrama, Jesse de de 
Groot, Tom Gerrits, Dirk Serrarens, Pip 
Aspers en Teun de Wit.

De dansmarietjes zijn: Fee van Dinter, 
Mauk van Goch, Laureen de Groot, Sabi-
en van de Heuvel, Ize van Maasbommel, 
Yaniek van der Wallen en Amber de Wit.

Onze vaandeldragers zijn: 
Daan Bankers, Nina van Kuilenburg 
en Eefje Nijssen.

Strikkelkes 2016/2017 Datum Tijd Activiteit 8 januari 12.30 uur Kennismaking met de prins van de Peelstrekels.

   
Receptie Klein Houtse Kluppels Mierlo-Hout

 19 januari 10.00 uur  Receptie de Strikkelkes 

 
 14.00 uur Jeugd Stekentreffen Festijn 

 3 februari 19.00 uur Receptie de Kneuterkes St-Jozef
 5 februari 15.00 uur Receptie CS de Peelstrekels 11 februari 13.30 uur Receptie Kuusengatters Veghel

 17 februari 19.30 uur Mega Carnavals Festijn 18 februari 10.00 uur Steken rondbrengen in het centrum Deurne
 25 februari 13.00 uur Kick-Off carnaval 2017
 

  
Sleutel afhalen

 
  

Kapellenfestival
  19.30 uur  Jeugdcarnavalsbal CCD 26 februari 09.30 uur Carnavalsmis

  13.30 uur Optocht 
  17.30 uur Prijsuitreiking 28 februari 10.00 uur Ukkepukkenbal

  14.30 uur Receptie bruidspaar
  15.00 uur Afscheid van de Strikkelkes

 
 00.00 uur  Popverbranden

Carnavalsprogramma 
 

iedereen een 
fijne carnaval!

 
 

 
 

Dansmarietjes 

Leidster Fanneke
Hallo allemaal,

Weer een nieuw jaar voor het carnavalsseizoen, altijd weer spannend of de 
dans er goed in zit bij mijn knappe meiden. Ze zien er altijd weer stralend 
uit. Dus als je nog iemand kent die graag ook een mooie dans wil leren en 
enkele keren wil optreden voor een volle zaal. Schrijf je in via de site van de 
Peelstrekels. Vorig jaar was het ook een leuke tijd waarin wij helaas afscheid 
hebben genomen van enkele meiden, Katja en Pip en Julia Munsters en Nelly 
Knaapen. 

Katja, Pip bedankt voor de leuke tijd. 
Julia super bedankt voor al je geduld 
en tijd die je in de dans en het aanle-
ren hebt gestoken. Nelly, jij bedankt 
voor het begeleiden en als eerste 
aanspreekpunt voor de ouders en de 
meiden. Ik zal proberen om het net 
zo voort te zetten zoals jij het gedaan 
hebt. Maar er zullen ook veranderin-
gen zijn voor ons. Wij horen voortaan 
bij de Strikkelkes, en zullen daar veel 
mee onderweg zijn. Wat niet inhoudt 
dat we niet meer zullen optreden 
voor de grote prins van het Peelstre-
kelrijk. Ook met de mooie senioren-

middag zullen onze meisjes stralen 
en zeker de artiesten met trots naar 
het grote podium begeleiden. Nicole 
en Elise jullie hebben het samen mooi 
gedaan en met alle aandacht de mei-
den de dans geleerd, zodat ieder-
een in Deurne en ver daar buiten de 
mooie show kan bewonderen.
Meiden, Strikkelkes en begeleiding 
we zullen laten zien dat we ervoor 
gaan en dat we samen genieten van 
deze schitterende tijd waar we met 
veel plezier naar terug kunnen kijken.

Fanneke

Trainster Nicole
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes,

Vanuit het bestuur kwam de vraag of ik samen met Elise de dansmarietjes 
wilde gaan trainen. Natuurlijk wil ik dat! Zelf heb ik jarenlang  gedanst en 
lesgegeven. En van kleins af ben ik een echte carnavalsvierder, daarom vind 
ik het trainen van de dansmarietjes een echte uitdaging. 

De meiden zijn super enthousiast en 
we hebben een hele mooie dans ge-
maakt zodat de meiden kunnen knal-
len op het podium.

Voor iedereen een hele  fijne carnaval 
en tot ziens in het Peelstrekelrijk!

Nicole van Rijssel

Trainster Elise Tinga
Ik ben Elise Tinga en ik ben dit jaar trainster van de dansmarietjes samen met 
Nicole. Ik zit in het examenjaar van het Alfrink College en ik geef bij Urban 
Park dansles hiphop aan kinderen van 4 t/m 9 jaar. Ook werk ik in het week-
end bij Ringeling en hockey ik in de B1 van MHC Deurne.

Samen met de acht dansmarietjes zijn 
we al wekenlang aan het trainen om 
tijdens de onthulling van de Strikkel-
kes onze nieuwe dans te kunnen la-
ten zien. Ik ben ook zelf dansmarietje 
geweest bij De Peelstrekels en ik kijk 
er met heel veel plezier op terug. Ik 

vind het daarom ook leuk dat ik nu 
de trainster van de dansmarietjes 
ben. Ik hoop dat deze meisjes later 
ook met veel plezier terugkijken op 
hun tijd bij de dansmarietjes. Ik wens 
jullie allemaal een fijne carnaval!  
 Groetjes Elise.

Ize
Hallo iedereen, mijn naam is Ize 

van Maasbommel. Ik ben 10 jaar. 

Ik zit op de op de jenaplanschool 

De Ratelaar in groep 7. 

Mijn hobby’s zijn majorette en 

dansen en zingen. Ik zit al drie 

jaar bij de dansmarietjes en ik 

vind het heel leuk. 

Ik wens iedereen een fijne en 

vrolijke carnaval
Doei Ize

Ex-trainster 
Julia Munsters

Afgelopen jaar was mijn laatste jaar als trainster van de dansmariet-jes. Het was een leuke tijd en ik heb heel fijn samengewerkt met de dansmarietjes. Heel mooi om te zien hoe je begint met een dansje en er uiteindelijk een mooi resultaat op de planken komt. Ik wil alle dansmarietjes bedanken voor hun inzet! 
Groetjes, Julia Munsters.

MaukHallo allemaal, Ik ben Mauk en 12 

jaar oud, zit op de Hasselbraam in 

groep 8.Ik zit op hockey in de D1 en mijn 

beste vriendin is Pip. Hopelijk 

wordt mijn laatste jaar weer een 

TOP-jaar met de dansmarietjes!! Alaaaaaaaf! 

Laureen
Hallo, ik ben Laureen. Ik ben 10 

jaar ik zit o.b.s de Bron Deurne. Ik 

vind het heel leuk bij de dansma-

riekes en ik hoop er een leuk en 

gezellig jaar van te maken.
Groetjes.

Onthulling 
Jeugdprins en Jeugdprinses

We hebben geen tijd om te chillen. Hossen en feesten is wat we willen!

Yaniek
Hoi allemaal, ik ben Yaniek van 
de Wallen en ik ben 11 jaar. Ik 
zit nu voor het tweede jaar bij de 
dansmarietjes en vind het harstik-
ke leuk. We hebben dit jaar weer 
een mooie dans waar we hard 
voor trainen om iedereen te ver-
maken. Iedereen alvast een hele 
fijne carnaval gewenst.

Alaaf. Groetjes.
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Uw NVM-makelaar voor 
een succesvolle aan– of 
verkoop van uw woning. 
Kijk op www.blmakelaars.nl 
of bel 0493-316825 

Bier kumt er bij ons nie

uit dun automaat, mèr

wel goeie koffie……

0493-354984
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5751 GB DEURNE 
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TIMMERBEDRIJF KOPPENS – VAN DEN BROEK

DUKAAT 19 | 5751 PW  DEURNE

T 0493-351474 | F 0493-351457 | M 06-54375909

E-mail: info@koppensvdbroek.nl
 

 

 



Zeer geslaagd!

UKKEPUKKENBAL 2016
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Jeugdprins 2016: Daan den Uurste
Toen ik met de hele club naar de scouting ging  dacht ik “ Ik word gewoon 
vaandeldrager net als Dewi en Stijn. Ik was heel verbaasd dat Petro belde. Hij 
vroeg of ik prins wilde worden. Ik kon het bijna niet geloven want ik was al vorst 
geweest vorig jaar. Natuurlijk zei ik ja en heb daarna door de kamer gedanst zo 
blij was ik.  

De onthulling was spannend. Niemand 
had het verwacht (zelfs mijn zusje niet). 
Dat was het begin van mijn mooiste 
carnavals jaar (tot nu toe). We zijn 
naar verschillende recepties geweest 
waar het erg gezellig was. En onze ei-
gen receptie was helemaal geweldig. 
Zoveel mensen en wat hebben we veel 
gekregen. Maar het mooiste was toch 
wel mijn eigen scepter. De carnavals-
dagen zelf waren ook geweldig. Want 
ik had de sleutel van Deurne om mijn 
nek gekregen van de burgemeester 
op een overvolle markt. Daarna ging 
het feest pas echt los. Het begon met 
het kapellenfestival in WorstZicht. We 
zaten al snel bij iedereen op de schou-
ders. En dat was heel leuk. De volgen-
de dag moest ik weer op tijd in de kerk 

zitten voor de carnavalsmis. Daar had 
prins Mark 1 een verrassing voor ons: 
hij trouwde met prinses Linde. 

`s Middags was de optocht in onze 
spiksplinternieuwe wagen. Dat was 
leuk want we mochten lekker veel 
snoep gooien. Na de optocht mocht 
ik de medailles uitreiken voor de mooi-
ste wagens. Maandag hadden we een 
rustdag. Dinsdag begon al vroeg met 
het Ukkepukkenbal. En daarna Strikkel 
in de ton. Helaas was het weer slecht 
dus was de opkomst laag (maar wat 
hebben we gelachen). Na de boe-
renbruiloft was het helaas al afscheid 
nemen van de Strikkelkes. D at vond 
ik best wel jammer want het was zo`n 
leuke groep om carnaval mee te vie-
ren. 

Voor ons als prins, prinses en vorst was 
het nog niet af gelopen. We mochten 
met de grote prins en zijn gevolg uit 
eten. Daarna de laatste uren van car-
naval in Plein Vijf. We hebben gedanst 
en gezongen en zelfs op de bar ge-
staan en gedrumd. 

Helaas… Toen was het zo ver: het 
mooiste carnaval was voorbij. Wij alle 
drie moesten toch even  huilen toen de 
carnavalsspullen werden afgenomen. 
Maar nog één ding te doen: de pop in 
vuur en vlam te zetten. Terwijl de pop 
in brand stond deden we de polonaise.

Ik wil iedereen bedanken voor dit 
geweldige feest dat ik nooit had ver-
wacht. En ook de Hei bedankt dat we 
met de Heilightparade mee mochten 
doen. 

Carnaval is het mooiste feest 
dat er is!        

Alaaf prins Daan den Uurste        

Jeugdp rinses Nina van Kuijlenburg
Eigenlijk was alles aan carnaval superleuk! Ik moest het natuurlijk wel geheim 
houden dat ik prinses zou worden tot aan de onthulling. Dat was best moeilijk. 
Het thema was circus en ik werd dan ook als olifant onthuld. Samen met Prins 
Daan en Vorstin Eefje hadden we onze eigen slogan: “Carnavallen komt hele-
maal goed, want feesten zit in ons bloed. Alaaf!”

Onze voortuin werd mooi versierd en 
er stond een groot bord in. Je mocht 
naar veel recepties en daar kreeg je 
veel medailles. En bij de receptie van 
de Houtse Kluppels was er een wed-
strijd van de fitste prins en prinses. 
Toen waren we tweede geworden. We 
hadden ook een eigen receptie, die 
was ook super leuk. Er kwamen zoveel 
mensen voor ons en we hebben heel 
veel gekregen. Ook was het kei leuk 
dat mijn papa en de papa van Eefje 
met Twan en Ons Jonges een liedje 
voor ons en alle Strikkelkes zongen!
Op een zondag, best wel vroeg, zijn 
we naar Bavaria gegaan om met alle 
Prinsen, Prinsessen en Vorsten uit 
Zuid-Oost Brabant op de foto te gaan 

voor in de krant. Daar kreeg je ’s mor-
gens al bitterballen! 

Toen carnaval echt begon mochten 
we de sleutel ophalen. En op het bal-
kon staan met Prins Mark 1 en Prinses 
Linde. Op zondag gingen we met z’n 
allen naar de carnavalsmis met Pastoor 
Janssen. Dat was echt heel speciaal 
omdat Prins Mark 1 in het echt met 
Prinses Linde ging trouwen. Er werden 
grapjes gemaakt en er was veel leuke 
muziek! ’s Middags met de optocht 
was het heel mooi weer en we hadden 
heel veel snoep om te gooien. Maan-
dag was het een rustdag. Dinsdag be-
gonnen we met het Ukkepukkenbal en 
een spel “Strikkel in de ton”. Daarna 

gingen we naar de boerenbruiloft. He-
laas moesten we daarna afscheid ne-
men van de Raad van Elf en de Strik-
kelkes. Dat was minder leuk. Samen 
met Prins Mark en Prinses Linde en 
de rest van de Peelstrekels gingen we 
naar Plein Vijf om te eten en hebben 
we nog flink feest gevierd met z’n al-
len. Toen was het tijd om onze spullen 
af te geven en de pop te verbranden. 
Zaterdag na carnaval hebben we sa-
men met Mark en Linde geluncht en 
daarna hebben we de sleutel terugge-
bracht. Toen was het echt gedaan met 
carnaval!
Ik heb het super leuk gehad. Het was 
een mooie ervaring en ik wil de jeugd-
commissie dan ook bedanken voor alle 
goede zorgen! Ik hoop dat de Prins, 
Prinses, Vorst en Raad van Elf van vol-
gend jaar het net zo leuk krijgen als wij 
het hebben gehad!

Groetjes Nina

Jeugdcarnaval in het 
Peelstrekelrijk 

Een terugblik op afgelopen jaar.
Wat hadden we weer een prachtig prinsenpaar 
Met prinses Nina en Prins Daan
In de polonaise liepen zij vooraan
Gevolgd door de raad van elf
Alles ging vanzelf

Ook voor het eerst een vorstin Eefje genaamd
Zij voerde het woord zoals dat het betaamd
In een circusvoorstelling werd iedereen onthuld
Voor menigeen werd een hartenwens vervuld 
Ook een heuse jeugdkapel liet van zich horen
Dat klonk de Strikkelkes als muziek in de oren

De nieuwe jeugdprinsenwagen werd door Deurne getrokken
Door een goede chauffeur en zonder brokken
Voor de kleine Peelstrikkelkes het Ukkepukkenbal in een nieuwe opzet
Voor de komende carnaval dus opgelet.
Wat voor nieuws we nu weer in petto hebben
Dan op website, krant, facebook, en de radio letten

De Jeugdcommissie
De Strikkelkes.

Door Reinier Aarts
 
Niet  dat de jeugdcommissie ontevre-
den was, maar we vroegen ons toch 
af of we dit bal voor de kinderen  op 
een andere manier konden inrichten. 
De aandacht moest naar de kinderen 
gaan, en zij moesten op de een of 
andere manier bezig en actief zijn. En 
we vonden dat er ook een act of een 
optreden van een artiest moest zijn. 
Verder wilden we, en dat is redelijk 
ingrijpend, een alcoholvrije  zaal.  

We gingen aan de slag met de voor-
bereidingen en op dinsdagmorgen 
stonden er een tiental spelletjes en 
op een klein podium  een poppen-
kast klaar. Bij binnenkomst keken kin-
deren, en ouders, verbaasd naar de 
opstelling  maar gingen al gauw aan 
de gang met de spelletjes en stickers 
sparen voor het touwtjetrekken voor 
een snoepzak.  Soms ontstond er een 
file van kinderen voor een spel, maar 

in het algemeen was het een gezel-
lige sfeer met door elkaar lopende 
kinderen, waar nodig  begeleid door 
ouders. De spelletjes werden even stil 
gelegd en het werd tijd voor de pop-
penkast. De poppenkastman kon de 
kinderen boeien met zijn verhaal over 
Jan Klaasen, Katrijn, een dief en een 
politieagent. Ook zijn tweede verhaal 
was spannend en kreeg de volle aan-
dacht van de kinderen.  

Uiteraard ontbrak een bezoek van 
prins Mark en zijn prinses Linde en 
vertegenwoordiging van raad van 
elf niet. De dansmarietjes deden hun 
dans voor alle Ukkepukken en ande-
re aanwezigen in de zaal. Een goed 
moment om jeugdigen uit te nodigen 
om lid te worden van de dansmariet-
jes. En verder was er nog een primeur, 
namelijk life muziek van jeugdleden 
van de harmonie. Een enthousiaste 
groep jonge muzikanten die  enkele 
nummers speelden en wie weet is dit 

het begin van een nog grotere groep 
om de bezoeken van de Strikkelkes 
aan de verschillende jeugdcarnavals-
bijeenkomsten muzikaal te begelei-
den.

Tenslotte werd  de uitslag van de  ste-
kenkleurwedstrijd bekend gemaakt. 
De winnaars van de meest opvallende 
creaties kwamen heel  blij en trots de 
prijzen ophalen. En zo kwam er een 
einde aan Ukkepukkenbal 2016, de 
zaal werd leeg en het opruimen kon 
beginnen. Dank aan de Strikkelkes, 
ouders van Strikkelkes, leden prinsen-
garde, dansmarietjes en alle overigen 
die op welke manier dan ook mee 
geholpen hebben om deze dinsdag 
ochtend succesvol te laten verlopen. 

De commissie kan terugkijken op een 
zeer geslaagd Ukkepukkenbal, die 
wat betreft opzet als basis kan dienen 
voor  het Ukkepukkenbal in de toe-
komst.

Door Nelly Knaapen

Beste carnavalsvierders,

Na dertien jaar Peelstrekels waarvan 
vier als begeleiding van de dansmariet-
jes heb ik het stokje overgedragen aan 
Fanneke Timmers. Het is een fijne tijd 
geweest samen en ik kijk er met plezier 
op terug. Vooral de samenwerking met 
Jacqueline, Julia en Fanneke is heel fijn 
verlopen.
Lieve meiden. We hebben een superge-
zellige afscheidsknutselmiddag gehad.                                       
Ik ga jullie missen maar wens jullie nog 
heel veel dansplezier en ik kom zeker 
naar jullie prachtige dans kijken.
 

Alaaaaaaaaf Nelly Knaapen.

Alaaf!  

Alaaf!  
Alaaf!  

!  !  

De Jeugdraad van 
2016 blikt terug
Marieke Schrader
Hallo allemaal, ik vond deze carnaval top. De optocht was het leukste maar ei-
genlijk alles wel. Het is jammer dat het zo snel voorbij was Het was een top jaar!
Alaaf

Lieve Brouwers
Het leukst van deze carnaval 2016 vond ik eigenlijk wel alles maar de receptie 
en de optocht waren toch wel het leukst en het was dit jaar kei leuk want we 
hebben gehost en in de polonaise gelopen met z’n allen en je krijgt veel medail-
les als raad maar nog meer als prins, prinses of vorst(in) al met al was het een 
supergeslaagd carnavalsjaar.

Jurian Döpping
Ik vond de wagen van de optocht heel mooi en de optocht was ook heel kleur-
rijk. De recepties waren ook heel gezellig dus bedankt!!! 
Alaaaaaaf!!!!!!

Kas 
De optocht was leuk tot dat ik geen snoep meer had. De feesten duurden wel 
langer dan ik wou. De medailles zijn mooi en leuk om te krijgen. 

Stijn Boerenkamps
Ik vond alles wel leuk en ik mocht overal wel naar toe.

Dewi van der Wallen
Ik vond alles leuk. Ik was vaandeldrager. Eerst de recepties van alle jeugdprin-
sen en prinsessen (vorst) en zondag was de optocht en het was heel leuk en er 
waren mooie medailles en  ‘s middags gingen we eten met zijn allen.

Irma Meulendijks
Ik vond alles superleuk zoals de optocht en onze receptie. Bij de optocht vond 
ik het heel leuk om snoep te gooien. En bij de receptie vond ik het leuk dat 
iedereen ons kwam feliciteren. Het was een top jaar!

Loes Pieterse
De optocht, Mega carnavalsfestijn, de sleutel ophalen en de rest. 
En de receptie allemaal.

Vorstin 2016 Eefje Nijssen
Ik vond de optocht heel leuk. Eigenlijk alles vond ik leuk. We hadden veel lol 
met zijn allen en we hadden er altijd veel zin in. De medailles waren heel zwaar 
aan het einde, het waren er ook superveel. Bij de receptie heb ik heel veel ge-
kregen de receptie was in 1 woord Superleuk.

Zjuul van Maasbommel 
Ik heb de optocht heel leuk gevonden en snoep gooien. Ik vond de muziek 
leuk. En in Vlierden was het ook leuk met dat darten. En in anderen was het ook 
leuk het was druk overal. En de polonaise was ook leuk.

Kiara van Haandel
Ik vond de optocht en snoep gooien heel leuk. Het mega carnarvalsfestijn was 
ook leuk. Het was echt te gek om in de raad van elf te zitten. Het was een top-
tijd die ik met de Strikkelkes heb gehad.

Youri van Doorn
Ik vond het leukste op de wagens staan dat was wel leuk. Ook om het snoep te 
gooien en zoveel mensen ook te zien. Maar voor de rest was het ook wel leuk.

Kristian Vos
Ik vond de optocht het allerleukste en in Veghel was het ook leuk. Ik vond onze 
receptie ook superleuk.

Afscheid van de Dansmarietjes
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www.artegroep.nl 

info@artegroep.nl 

www.arteprojecten.

 

Carnavalsmaandag

zijn wij gesloten

Baarlosestraat 128, 5923 AP Venlo

Telefoon: 077 323 08 20

e-mail:  info@joseduckers.nl

Feestelijke gelegenheid?
Bij ons vindt u gegarandeerd de gepaste 

kledij voor iedere feestelijke gelegenheid. 

Van een exclusieve gala- of cocktailjurk, 

een stijlvol smoking of jacquet tot en met 

smokinghemden, lakschoenen, strikjes, 

stropdassen, bretels, strepenbroeken, 

petten, hoge hoeden en manchetknopen.

www.joseduckers.nl

Gelegenheidskleding

www.expertdeurne.nl

Voor al uw 
electrische apparaten! 

Onze service aan huis staat 

garant voor een tevreden klant.

Alaaf!  



PEELSTREKELALA 
Vetlirre
medaille

Het is 23 januari 2016. De eerste 
QUATSJA! avond. Het is omstreeks 
20.00u. We staan aan het begin 
van de avond en de uitreiking van 
de “Vetlirre Medallie” door Bur-
gemeester Mak staat op het pro-
gramma. De “Vetlirre medallie” 
wordt door de Gemeente Deurne 
uitgereikt aan iemand die zich met 
name achter de schermen verdien-
stelijk heeft gemaakt voor carnaval 
in Deurne.

Ik sta rustig in de coulissen te kijken. 
Ik weet immers wat er gaat gebeu-
ren en ben benieuwd hoe degene 
die de “Vetlirre medallie” ontvangt 
zal gaan reageren. Burgemeester 
Mak begint met zijn inleiding. Ik 
luister en gaandeweg hoor ik dat 
de tekst heel anders is dan wat ik 
heb doorgegeven. Langzaam maar 
zeker voel ik nattigheid. Dit gaat 
niet over de persoon die door ons 
aangedragen is. Het gaat over mij! 
Ik ben er ingeluisd door mijn collega 
bestuursleden!
Ik word naar voren geroepen, even-
als mijn vrouw Belinda. De “Vetlirre 
medallie” wordt me omgehangen 
en Belinda krijgt een bos bloemen. 
Ik ben trots op deze onderscheiding 
en ik ben er erg blij mee dat ik hem 
ontvangen heb! Toch nog even een 
kritische noot, eentje die ik toen ook 
gemaakt heb. De “Vetlirre medallie” 
moet voor iemand zijn die veel werk 
verzet en niet zo vaak in de spot-
lights staat als ik zelf. Die zijn er veel 
bij de Peelstrekels. Al die vrijwilligers 
wil ik bedanken en ik draag mijn 
“Vetlirre medallie” aan hen op.

 Martien Thijssen

Peelstrekelala is het liedjesfestival, waarbij bekend en onbekend talent enthousiast 
meedoet: De editie van 2016 bestond uit een achttal deelnemers, die er in Plein 
Vijf een gezellige avond van hebben gemaakt. Naast het winnen van eremetaal 
mochten drie deelnemers hun bijdrage professioneel op laten nemen in een opna-
mestudio. Ook wordt deelnemers regelmatig gevraagd om voor en tijdens carna-
val op te treden. De winnaar krijgt verder een uitnodiging om op te treden bij de 
seniorenmiddag en bij de QUATSJA! avonden.

In 2016 waren de verschillen in kwa-
liteit zeer gering. De juryleden Henry 
van den Berkmortel, Perry van Berlo 
en Jerom Coppus hadden het moeilijk. 
Zij moesten een winnaar aangeven. De 
toeschouwers bepaalden wie de pu-
blieksprijs zou winnen.

Winnaar 2016 Hatseflats
Hatseflats bleek uiteindelijk de winnaar 
te zijn, terwijl 11PK  er met de publieks-
prijs vandoor ging. Later werden de 
winnende liedjes vereeuwigd op CD. 
Een CD die nu reeds een collectorsitem 
is geworden. 

Tòffelklidjes
Een speciale vermelding is er voor de 
Tòffelklidjes, vier Peelstekels die spon-
taan een lied hebben geschreven en dit 
zeer enthousiast hebben laten horen. 

Wat niemand dacht kwam uit: naast 
carnavallen, kunnen Martien, Theo, 
Maikel en René nog goed zingen ook. 
Zeer hoopvol voor de toekomst.

Editie 2017
Ook in 2017 is er weer een nieuwe editie 
van Peelstrekelala. Op 4 februari 2017 
zal Plein Vijf onveilig worden gemaakt 
door een groot aantal deelnemers. De 
voorbereidingen zijn reeds in volle gang. 
Wie wil immers niet graag op zo’n mooi 
podium een geweldige performance ge-
ven. De organisatie van dit evenement 
is in handen van dan oud-prins Mark 
Mastbroek, Jolanda Verberne, Wilco 
van Moorsel en Jack Keijsers.
Noteer alvast 4 februari 2017 in de 
agenda of nog beter: doe mee!

Tot dan!

Alaaf!  
Alaaf!  Alaaf!  
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Walsbergs Bont 2017
 In De Walsberg wordt elk jaar in het derde weekend van januari een bonte 
avond georganiseerd. Twee avonden waarop wordt gedanst en gezongen, 
sketches worden opgevoerd en kletsers in de ton staan. Kortom, een complete 
avond genieten voor iedereen. Het unieke van deze avonden is dat de artiesten 
vrijwel allemaal uit De Walsberg komen en de afgelopen jaren al meer dan 240 
optredens van hoge kwaliteit hebben laten zien.

Destijds waren het Harrie Bouwmans 
en Albert Sleegers die het idee voor 
een Bonte Avond in de Walsberg uit-
werkten en het eerste programma 
opstelden. Vanaf het begin was het 
raak en de animo van deelnemers en 
publiek was enorm. Dit concept is ei-
genlijk niet veranderd en ook voor de 
vorige editie waren de 500 kaartjes 
binnen een week uitverkocht! 
In 2016 waren ook de Prins en raad 
van Elf van de Peelstrekels weer aan-
wezig. De ontvangst van de Peelstre-
kels verliep wat hilarisch. Prins Mark 1 
bevestigde dat Walsberg bij zijn Peel-
strekelrijk hoorde. Presentator Simon 
Donkers las daarop voor uit het Peel-
strekelblad en daarin stond het toch 
anders beschreven… Na wat hectiek 
corrigeerde de Raad van Elf snel deze 
fout en werd het publiek getrakteerd 
op keurig verzorgde en bijna professi-
onele optredens. 

Ook de Prins en een grote delegatie 
van de Peelstrekels keken ademloos 
toe naar wat zich allemaal afspeelde 
op het podium in de Walsberg. Uit 
handen van Prins Mark den Uurste 
kregen Marie-Louise van Stekelenburg 
en Lianne Manders een onderschei-
ding voor hun jarenlange inzet als 
schminkteam bij Walsbergs Bont.

Wij wensen iedereen alvast een gewel-
dige Carnaval toe! Tot ziens op vrijdag 
20 of zaterdag 21 januari 2017 in Zaal 
van de Putten bij Walsbergs Bont.
 
Namens de organisatie van 
Walsbergs Bont: 
Corry Donkers - Albert Sleegers - Willy 
van de Beek - Walter Donkers - Fridus 
de Wit en Ronald van Haandel 

Voor meer info: 
walsbergsbont@hotmail.com

             Adjudant Ronny van Cuijk 

Wethouder van carnavalszaken
Carnavalsmaandag tijdens het diner van De Peelstrekels wordt elk jaar een mooie 
medaille uitgereikt. Deze wordt toegekend aan een lid van onze carnavalsstich-
ting die zich 200% inzet en dan vooral achter de schermen. De wethouder van 
het afgelopen jaar bepaalt wie deze Wethouder van Carnavalszaken-medaille in 
ontvangst mag nemen. 

Wethouder 2015, Vorst Fabian Tinga,  
besloot om Adjudant Ronny van Cuijk 
tot nieuwe Wethouder van Carnavals-
zaken 2016 aan te stellen. Fabian be-
titelde de nieuwe wethouder als mijn 
assistent. Voor de kersverse wethouder 
kwam de titel onverwacht en hij rea-
geerde zeer verrast.

Achter de schermen…
Toen Ronny er lucht van kreeg dat er 
een nieuwe Peelstrekelmuntverkoper 
werd gezocht, is hij meteen in de tele-
foon geklommen om voorzitter Martien 
Thijssen te laten weten dat het hem wel 
wat leek om dit op zich te nemen. En zo 
was het binnen een paar weken beklon-
ken en kon Ronny aan de slag. Ronny 

heeft een aantal jaren de muntverkoop 
voor De Peelstrekels geregeld. Hierbij 
komt een flink stuk administratie èn 
boekhouding kijken. Daarbij nam hij ook 
nog een stuk werk uit handen van pen-
ningmeester Hans van Bommel door zelf 
de Peelstrekelmunten in de diverse cafés 
op te halen gedurende de voorbals. Na-
dat Ronny het adjudantschap aanvaard 
had was het lastig dit te combineren met 
de muntverkoop. Hij heeft 
dit overgedragen aan 
Jolanda Verberne en ook 
bij haar zijn de munten in 
goede handen.

2017
Voor deze Weth ouder van Carnavals-

zaken zit zijn tijd er bijna op. Dit is het 
laatste jaar dat hij als actief lid mee-
draait met De Peelstrekels. Zeker is 
dat hij op een andere manier zich blijft 
inzetten voor de carnaval. En een zeer 
belangrijke taak valt hem nog te beurt: 
Hij mag bepalen èn bekend maken 
wie er Wethouder van Carnavalszaken 
2017 wordt. Ronny zal er eens zwaar 
over gaan nadenken… 

Walsbergs Bont 2017Walsbergs Bont 2017

Vetlirre medaille

Alaaf!  Alaaf!  

PEELSTREKEL 
pubquiz

Met dank aan Ilse en Lucie

Sinds twee jaar wordt de PPQ georganiseerd door een werkgroep samenge-
steld uit een aantal personen die allemaal wel iets met carnaval hebben. Zo 
zat een tweetal leden bij 11PK,  is een lid vrouw van een raadslid en komen 
er dames uit de Jeugdcommissie en uit de boerenbruiloftcommissie. De PPQ-
werkgroep bestaat vooral uit jeugdige leden. Maar juist door de verschillen in 
leeftijd vullen ze elkaar goed aan in het samenstellen van de quiz.

Uit de brainstormgroep Jeugd is het 
idee ontstaan een Pubquiz voor de 
jeugd te houden die plaatsvindt tus-
sen de prinsonthulling en carnaval 
zelf. Lucie en Ilse geven aan dat er in 
die periode weinig te doen is voor de 
jeugd op carnavalsgebied.
Dit bleek een schot in de roos. Een 
pubquiz met verschillende rondes, 
een aantal toegespitst op de carnaval. 
Tijdens de tweede PPQ lag de gemid-
delde leeftijd al een stuk lager dan die 
van de eerste. Een aardig streven zou 
zijn om per team op een gemiddeld  
van 30 jaar uit te komen. Deze twee-
de Peelstrekel Pub Quiz werd gewon-
nen door het team Kom op Schatjes 
bestaande uit Martijn Elbers, Anke te 
Boekhorst, Paul van der Steijn, Roel 
Beijers en Fabian Tinga. De tweede 
plek werd veroverd door Prins Mark 1 
en het team van Sjoerd Leijsten werd 
derde. De originaliteitprijs ging naar  
6 Flügel Graag van Simone van de 
Kerkhof en vriendinnen.

Editie nummer drie
De derde editie van de PPQ is op 16 
februari 2017 in café De Brouwer. 
Hier kunnen inschrijfformulieren aan 
de bar opgehaald worden. Inschrijven 
kan ook via de link op www.peelstre-
kels.nl. Per team kunnen zes personen 
deelnemen, de minimumleeftijd is 18 
jaar. Het maximum aantal teams dat 

dit jaar kan deel nemen is 30. Nieuw 
dit jaar is dat een duo de presenta-
tie op zich neemt. Oud vertrouwd 
gezicht blijft Twan van den Heuvel. 
Het nieuwe gezicht is Simon Don-
kers. Dit om zowel de jeugdteams als 
de teams met een gemiddeld hogere 
leeftijd dan 30 jaar beide van goede 
uitleg van de vragen te voorzien. Ook 
nieuw is de korte pauze, maar met 
een dikke vette after party met een 
populaire DJ voor alle (jeugdige) deel-
nemers aan de PPQ .

 Wat valt er te winnen? Voor de al-
lerbeste PPQuizers is er een bierar-
rangement van De Brouwer en de 
PPQ-wisselbeker. Voor het team dat 
zich het meest carnavalesk verkleed /
uitdost staat de originaliteitprijs klaar. 
En… wellicht valt er in de tussenstand 
een blad bier te scoren.

De Peelstrekel Pub Quiz 2017 wordt 
gemaakt door: Yvonne van Bussel 
(voorzitter), Jolanda Verberne, Ma-
lou Vonk, Ilse van Deursen, Lucie van 
Deursen, Inge Achterberg en Karlijn 
Berkers. Nieuw in de werkgroep is 
Sanne van Doorne. Jacqueline Schra-
ma en Maaike van Berlo namen af-
scheid.

Het motto van deze werkgroep: 
Voor de Jeugd = Door de Jeugd!
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Duplexverpakkingen

Betrokken en betrouwbaar

Gebroeders Nies Vouwkartonnage b.v. is een solide, eigentijdse verpakkingsproducent 

die gespecialiseerd is in duplexverpakkingen.

Kwaliteit én prijs!
Uw werkwijze en kwaliteitseisen zijn onze uitgangspunten bij het ontwikkelen 

van uw verpakkingen.

De directe lijnen intern én naar onze klanten maken het mogelijk met korte levertijden 

en een hoge mate van flexibiliteit te werken.

Laurens Costerstraat 2-6 • 5753 AM  Deurne • 0493 310655 • info@nies.nl
Laurens Costerstraat 2-6 • 5753 AM  Deurne • 0493 310655 • info@nies.nl
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Rozen mondèg 2017 
in een nieuw jasje

ROZEN MONDÈG wordt dit jaar voor de 34e keer gehouden. Na de prachtige 
jubileumeditie van vorig jaar met Prins Jan I belooft het ook dit jaar weer een 
geweldig feest te worden. Rozen Mondèg is dé kroegentocht van Deurne en 
omstreken op carnavalsmaandag die u niet wilt missen. 

Het start allemaal om 10:30 uur en 
sluit rond de klok van 20:40 uur, 
hetgeen betekent dat we dit jaar iets 
langer doorgaan dan voorheen en 
dus meer plezier voor hetzelfde geld 
(of voor iets meer geld). 

Een andere grote wijziging in het 
programma voor de diehard Ro-
zen Mondèg-gangers en gangsters 
betreft het ontbijt. In het verleden 
werd dit perfect verzorgd door Café 
Stationszicht maar door de sluiting 
in september moet noodgedwongen 
uitgeweken worden naar een nieuwe 
locatie. In zaal Van de Putten aan de 
Milheezerweg 2 in Deurne heeft de 
organisatie een schitterende vervan-
ger gevonden. De echte carnavals-
ganger heeft een stevig ontbijt nodig 
om de hele dag volle bak te kunnen 
feesten dus komt allen naar Van de 
Putten om het grootste spektakel van 

de carnaval vanaf het begin mee te 
maken. Doordat locatie Van de Put-
ten enigszins buiten het centrum van 
Deurne is gelegen zal de prachtige 
traditie in ere worden gehouden om 
middels de platte kar met het hele 
gezelschap net voor 13:00 uur in het 
centrum van Deurne te arriveren. Op 
de markt zal weer de Prins of Prin-
ses onthuld worden die voor één dag 
de menigte gaat aanvoeren langs de 
mooiste kroegen van Deurne. 

De Prins of Prinses wordt aangekleed 
door de prins van De Peelstrekels en 
aan het einde van de dag zal deze 
de Prins of Prinses ook weer ont-
doen van de versierselen in de laat-
ste kroeg. Naast een nieuwe locatie 
voor het ontbijt is er nog een grote 
verandering in het programma. Jaren 
voerde de kroegentocht langs vijf 
vooraanstaande kroegen in Deurne, 

dit jaar zijn dat er zes! Naast de 
vertrouwde kroegen wordt 
dit jaar als eerste een 
stop gemaakt bij Café 
In Den Sleutel. Vervol-
gens trekt het gezel-
schap naar de kroegen 
’t Pandje, De Potdeksel, 
Plein Vijf, Beekman en 
Beekman en wordt af-
gesloten in De Brou-
wer. Ook dit jaar 
wordt weer op 
meerdere fron-
ten gezorgd voor 
muzikale onder-
steuning waarbij 
De Hosbengels de 
hoofdrol spelen. De 
organisatie heeft dit jaar als 
thema gekozen: Loat oew 
aaige heure! Eenieder wordt 
hiermee uitgedaagd op ludieke 
wijze hieraan invulling te geven. Het 
is het feest voor jong en oud waar 
iedereen van harte welkom is, d’r bij 
zijn is beleven. 
 Jij komt toch ook? 

Alaaf! Prins Jan 1

Prins 
Rozen Mondèg 
2016 Jan Kuipers

Mij is de vraag gesteld om een stukje te schrijven over Rozen-
Mondèg 2016, waar ik de eer had om Prins te zijn! Eind november 

2015 werd ik benaderd door de Rozen Mondèg organisatie om Prins 
te worden. Iets wat ik totaal niet verwacht had. Binnen twee dagen 

hadden ze een antwoord nodig, maar ik hoefde er niet lang over na te 
denken, ik wist meteen dat ik dit wilde doen.  

Vanaf toen begon het te krie-
belen en werden er enkele 
avonden georganiseerd waar 
wij samen alle voorbereidin-

gen troffen voor deze speciale 
dag. Alles werd tot in de puntjes 

geregeld, dus ik twijfelde er geen 
moment aan dat er ook maar iets 
mis kon gaan. Toen carnaval steeds 
dichterbij kwam, werden er hints 
gegeven op Facebook. Hier werd ik 
meerdere malen in ‘getagged’. Voor 
mij was het vanaf dat moment las-
tig om mijn mond dicht te houden, 
maar dit maakte het natuurlijk ook 
extra leuk en spannend. 

Zoals ieder jaar ben ik op carna-
valsmaandag bij vrienden gaan 
ontbijten en indrinken. Ik zat daar 

in mijn normale standaard carna-
valsoutfit, dus niets deed mijn vrien-
den vermoeden dat deze dag wel 
eens heel anders kon gaan verlopen. 
Zoals besproken met de organisatie, 
kwamen ze mij en mijn vrienden 
met een busje ophalen tijdens het 
ontbijt. Mijn vrienden waren vol ver-
bazing en wisten in eerste instantie 
niet goed wat er gebeurde. Toen we 
ons hadden verzameld in het busje, 
stond het bier al koud en zijn we op 
ons gemak naar de markt gereden. 
Eenmaal daar aangekomen, moes-
ten we nog enkele minuten wach-
ten totdat we echt het marktplein 
op konden rijden. Ik zag alle mensen 
al staan, dit maakte het extra span-
nend. Na nog een borrel te hebben 

gedronken, was ik er helemaal klaar 
voor.  
Toen de huldiging plaats vond met 
Prins Mark, viel alle spanning van mij 
af en kon de dag dan eindelijk echt 
beginnen! 

We gingen als eerste naar ‘t Pandje, 
waar het feest al vroeg los barstte en 
dit ook niet meer stopte tot het ein-
de van de dag. De gehele dag was 
een groot spektakel. Eerst dacht ik 
dat ik dit nog geen uur kon vol hou-
den (warm!) en in een hoog tempo 
werden de biertjes genuttigd (dit 
was ook wel te zien in mijn laatste 
interview met DMG haha!). 
 
Toen ik weer was ‘afgetreden’ en 
was ontdaan van de versierselen 
door Prins Mark, was het feest ten 
einde en kon ik eens rustig gaan be-
seffen wat er allemaal gebeurd was 
die dag. Werkelijk niets ben ik deze 
dag te kort gekomen, dus bij deze 
wil ik nogmaals een groot compli-
ment maken aan de organisatie! 
Daarnaast wil ik iedereen bedanken 
die meegeholpen heeft aan deze 
speciale, geweldige dag! De feest-
gangers, de kroegen,  de blaaskap-
pellen, vrienden en familie en wie ik 
dan ook nog ben vergeten: bedankt! 
Komend jaar ben ik er natuurlijk 
weer bij, maar dan aan de andere 
kant van het podium! 

Alaaf! 
Prins Jan 1
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Autofransen
Deurne

uw Volvo-specialist

Met Carnaval roeren wij alleen de trom,

daarna bent u weer van harte welkom.

Betrouwbare en betaalbare auto’s

onderhoud alle merken en APK.

Autofransen Voltstraat 6 5753 RL Deurne

tel. 0493-313418     www.autofransen.com

 

 

	

 

SPIJKERHOEK 
Stationsstraat 35 Deurne 

DE 

GEZELLIGE CARNAVAL!! 

WIJ WENSEN JULLIE EEN 

STRETCH JEANS HAZEL     2 VOOR € 55555555,- 

 o.a. Cars Noize Garcia BramsParis NewStar Gabbiano Dayz Bluefields 
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De ouders van de Prins

Onvergetelijk…
De grootste verrassing voor Carnaval 2016  kwam in november 2015. Onze zoon 
Mark werd Prins Mark Ivan de Peelstrekels. Voor ons een totaal complete ver-
rassing. De dag van de bekendmaking rond 17.00 uur kwam hij dit grote nieuws 
vertellen. We waren verbaasd maar zó ontzettend trots, en nog steeds.

Het feest begon al geweldig met de 
onthulling in Plein Vijf, zijn eigen werk-
plek. Vanaf die dag hebben we een su-
per leuke speciale tijd beleefd. We wer-
den direct geweldig opgenomen in de 
Peelstrekelfamilie. Wij zijn samen met 
ons gezin en de familie van prinses Lin-
de flink in de weer geweest om het  on-
vergetelijk te maken. Het was een leuke 
voorbereiding naar de carnaval toe.

Voor Rondom de prins hebben we een 
scepter laten maken en met de hele 
familie een CD ingezongen (zelfs onze 
kleinkinderen zongen uit volle borst 
mee). Dit lied was op de tekst van Mark 
zijn eigen nummer Steek je biertje in de 
lucht. Alles was een fantastische bele-
ving om mee te maken, we zullen een 
paar hoogtepunten benoemen die we 
nooit meer zullen vergeten!

Mark kreeg zijn eigen biertje aangebo-
den bij “De Brouwer met de toepasse-

lijke naam  Bóks-Du-Bont, een heerlijk 
biertje. Mark kwam persoonlijk de Peel-
strekelkrant bij ons thuis brengen. Het 
prinsentreffen in Roermond was een 
hele happening: wat mooi om zoveel 
prinsen bij elkaar te zien. Het hoogste 
hoogtepunt voor ons was tijdens de car-
navalsmis. Geheel onverwachts (behal-
ve voor de familie) trouwde Prins Mark 
met zijn prinses Linde, een ontroerend 
moment, wat waren Manou en Veerle 
mooie echte prinsesjes. 
Tijdens de optocht met familie en vrien-
den van Prins Mark en Prinses Linde 
hadden we een hele toepasselijke car-
navalswagen Just Married.
Carnaval 2016 is voor ons als een snel-
trein voorbij gegaan. Nog steeds genie-
ten we en  kijken we terug naar deze 
mooie en een fantastische tijd om nooit 
meer te vergeten.

Iedereen  bedankt!

Joseph en Mariëtte Mastbroek

Carnaval 2016 was er één die we nooit meer zullen vergeten. Vanaf het moment 
dat we gevraagd werden tot aan de laatste dag van carnaval hebben wij zoveel 
bijzondere en leuke dingen meegemaakt. 

Dit jaar kwamen de secondanten samen 
met ons uit. Dit was voor ons erg leuk, 
omdat we Thijs Manders en Mark Joos-
ten al van te voren mochten vragen. 
Gelukkig waren beiden zeer enthousi-
ast. We hebben erg veel aan ze gehad, 
zowel tijdens de voorbereidingen als tij-
dens de carnaval. 

Geheim
Het in het geheim voorbereiden en stie-
kem een steek en pak aan laten meten, 
was niet altijd even eenvoudig. We 
moesten smoesjes bedenken waarom 
we oppas nodig hadden, met een ge-
heim fototoestelletje maakten we foto’s 
en de geschiedenis op onze computer 
werd iedere keer netjes gewist als we 
op zoek waren naar zaken die te ma-
ken hadden met De Peelstrekels of de 
Carnaval op zich. Door mijn werk bij 
Plein Vijf (de residentie van de Peel-
strekels) had ik regelmatig contact met 
de vereniging en diverse sub-groepjes, 
zo ook met de oud-prinsen die de ont-
hulling organiseren. Naarmate er meer 
hints volgden op Facebook, werd mijn 
naam steeds vaker genoemd. Ik heb het 
zwaar te voortduren gehad tijdens de 
vergaderingen bij Plein Vijf en was heel 
blij met de woorden van Martijn “Als jij 
het wordt dan heb jij vanavond echt een 
K## avond. Zó zeker waren ze dus toch 
nog niet van hun zaak…

Onthulling
De onthulling was een fantastisch mo-
ment, een grote ontlading. Eindelijk 
mocht iedereen het weten. We hebben 

er die avond een flink knalfeest van ge-
maakt: een goei begin is het halve werk 
;)  De reacties, berichtjes, e-mails, kaart-
jes en pakketjes die na deze avond volg-
den, waren overweldigend en gaven 
ons wel het nodige vertrouwen in een 
geweldige carnaval.
Tijdens de diverse activiteiten en ver-
plichtingen voor de carnaval moesten 
we er nog een beetje inkomen en wen-
nen aan het voorop lopen. Van iedere 
activiteit en bezoek hebben we volop 
genoten. Een hele bijzondere avond 
was, natuurlijk, de serenade en daarna 
Rondom de Prins. Fantastisch wat alle 
mensen voor ons deden.

Van hoogtepunt naar hoogtepunt
Toen de carnaval eenmaal begon ging 
alles (zoals ons ook vooraf verteld was) 
als in een flits voorbij. Van vrijdagoch-
tend het scholenbezoek tot en met dins-
dagavond het popverbranden was het 
één grote achtbaan waarin we zaten. 
Carnaval bestond voor ons uit alleen 
maar hoogtepunten. Maar heel bijzon-
der voor ons was de carnavalsmis waar-
in we in het echt voor de kerk getrouwd 
zijn. We waren voor de wet al een 
aantal jaren getrouwd en hadden nog 
steeds de wens een keer voor de kerk 
te trouwen. In de carnavalsmis krijgt ie-
dere prins de gelegenheid om een stukje 
van de mis in te vullen. Wij kwamen al 
snel op dit idee en na een afspraak met 
pastoor Janssen was het zo geregeld. 
De pastoor vond het goed en er werd 
vanuit alle kanten meegewerkt door het 
beperkt aantal mensen dat al van onze 
plannen afwist. De optocht was ook erg 

bijzonder. Vooral ook omdat dit voor 
Manou en Veerle een van de hoogte-
punten was. Het snoepgooien zullen ze 
nooit meer vergeten! 
Op dinsdagavond is het dan al voorbij. 
Het leek net of het pas begonnen was. 
Maar na nog eenmaal ‘U zijt de glorie’ 
van de Hôsbengels en een warme om-
helzing van de oud-prinsen, gepaard 
met een traan, en het popverbranden, 
zat carnaval 2016 er op, over en uit.
In onze prinselijke periode hebben wij 
ons vaak afgevraagd hoe we iedereen 
kunnen bedanken. Er wordt zoveel voor 
je geregeld en gedaan, dat is nauwelijks 
te bevatten. Dus via deze weg:

IEDEREEN BEDANKT voor deze 
fantastische tijd

Mark en Linde , Manou en Veerle

Driehonderd woorden om onze ervaringen als secondanten van Prins Mark den 
Uurste te omschrijven... Wat ons betreft een schier onmogelijke taak, maar toch, 
hieronder een poging.

Uiteraard waren wij al enige tijd voor 
het uitkomen van Mark als jullie prins 
op de hoogte van het feestelijke 
nieuws. Wat hebben we een voorpret 
gehad met het uitzoeken van onze 
pakken en schoenen, de hints voor het 
prinseraaije, het mee mogen denken 
over de proclamatie, bij Rob van Rijssel 
achter in het hôkske het pak van Mark 
doorpassen en een gezellige infoavond 
met Fabian en Ronny.

En dan is het toch ineens  zaterdag 14 
november...secondant Mark had voor 
het eerst in zijn leven een DJ-boeking 
afgezegd, smoes verzonnen dat hij met 

zijn werk weg was. Ondertussen de hele 
dag ondergedoken gezeten bij collega 
secondant Thijs en onder genot van 
een fleske Twents gerstenat de finishing 
touch gelegd aan onze originele doch 
opvallende pakken waarin wij mochten 
shinen. Strak in het pak naar het vol-
gende onderduikadres, een niet-nader-
te-noemen-horeca-etablissement-aan-
de-markt-nummer-vijf. De rest van de 
avond spreekt voor zich! 

De daaropvolgende evenementen wa-
ren weliswaar intensief maar prachtig 
om mee te mogen maken. Het rond-
brengen van de krant en het verwel-

komen van de ouderen tijdens de se-
niorenmiddag waren, al zeggen we het 
zelf, op ons goddelijke lijf geschreven. 
Met de start van carnaval op vrijdag 
werden onze krachten verdeeld. Thijs 
met de prins kwijlen en Mark met de 
prinses op pad. Feestvieren, zingen 
op het bordes van ‘t gemintehois als 
winnaar van de DMG carnavalskra-
ker, snoep gooien op de wagen, gro-
te-trom-speulen en krintemik mi hanne-
bille eten. Wat een feest! Voorafgaand 
aan de naderende popverbranding 
werd de snappiemedallie met gepaste 
trots door Mark in ontvangst genomen. 
Een laatste polonaise rondom de pop, 
BAM! Het zat erop! 

Bedankt voor alles en houdoe!
Thijs Manders & Mark Joosten

De secondanten van Prins Mark 1

Mark Joosten en 
Thijs Manders

Prinselijke terugblik op 

carnaval 2016

Conclusie: 
300 woorden 

is veulsteveul…
één woord is 

genoeg: 

geweldig!

Alaaf!  
Alaaf!  

Alaaf!  

Manou

Veerle
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Zoekt jou! Solliciteer:
www.hoppenbrouwerstechniek.nl
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Zoals het 
klokje in uw 

nieuwe 
Kia tikt ...

... tikt het nergens
Kom proefrijden bij VDNS en ontdek het zelf!

Weten wat uw auto waard is? 

Doe de gratis                        

op kia-vdns.nl

VDNS Venlo

De Sondert 12, Venlo

Tel. 077 – 333 30 77

VDNS Hansen

Keizersveld 2, Venray

Tel. 0478 – 514 315

VDNS Helmond

Varenschut 21D, Helmond

tel. 0492 - 588 970 

Keuze uit meer dan 1000 AUTO’ S 

Autoboulevard
HELMOND

www.autoboulevard-helmond.nl

Autoboulevard

HELMOND

Helmond

Lierop

Berkendonk

A67A67

N270

N612

N270

N279

volg borden
Autoboulevard

Helmond

Oostendorp
Auto

Janssen Kerres
Nissan

Janssen Kerres
Peugeot

Varenschut 5
T 0492 - 561 222

Varenschut 7
T 0492 - 504 050

Varenschut 9
T 0492 - 504 000

Driessen
Opel/Citroën

Bosch Car
Service Helmond

Varenschut 7a
T 0492 - 504 030

Varenschut 9a
T 0492 - 504 080

Varenschut 13
T 0492 - 745 600

Oostendorp
Auto

Varenschut 17 J
T 0492 - 214 010

Van Mossel 
Helmond

v.d. Nieuwenhuijzen

V. D.
NIEUWENHUIJZEN

AUTO’S

Varenschut 21A
T 0492 - 588 988

VDNS

Varenschut 21D
T 0492 - 588 975

Carmovement

Varenschut 21C
T 0492 - 588 987

Van den Udenhout

Varenschut 17
T 0492 - 535 170

NobraCars

Varenschut 15
T 0492 - 530 730

Varenschut 11
T 0492 - 505 780

Janssen Kerres
Renault

Ook met uw bestelbus door de wasstraat!

WASBOXEN  ▼  WASSTRAAT ▼  POETSEN
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Daar  
zie je 
elkaar

Blijf op de hoogte!   

Facebook & Twitter @CCDeurne  

www.vanlieropadvies.nl

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.

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.

Richtinggeven

EGELTREND
tegels, natuursteen, houten vloeren, en meer…

Tegeltrend Deurne B.V. - Florijn 17, Deurne

Tel: +31(0)493 440302 - Fax: +31(0)84 7569723 - info@tegeltrend-deurne.nl

www.tegeltrend-deurne.nl

Herstel van: krassen en lakbeschadigingen

verweerde koplampen • scheurtjes in kunststof (bumpers)

Langstraat 146 • 5754 PB Deurne • 0493-354438
www.krasdokter.nl • 06-53883509

de krasdokter makt um wir!
Kras op d’

n auto, 

da du zir,



PRINS ROB I   •   PAG 28 DE PEELSTREKEL 2017 • EDITIE 58

  

 

 

Dukaat 3 
5751 PW Deurne 

T 0493 317 323 
E info@bidec.nl 
 I www.bidec.nl 
 

     Stukadoren van:  - Gevels 
         - Binnenwanden 
            - Plafonds 

 

Amstel 1 - Deurne - 0493 312 268

Postbus 134 - 5750 AC Deurne

www.mortel.nl - info@mortel.nl

Voor elk huis is 
een koper!

Derpsestraat 78 Deurne Telefoon: 0493-354478 www.bakensmakelaardij.nl   
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De kennismaking met de Peelstrekels was aangenaam;  een fijne groep mensen. 
Er wordt heel veel werk verricht, vooral onzichtbaar achter de schermen. Ik was in 
de luxepositie dat ik overal bij mocht zijn en heb diep respect voor alle handen die 
belangeloos uitgestoken worden.  Mijn vriendenkring werd met hen, ook elk jaar 
uitgebreid door de mensen rondom de nieuwe prins en prinses. Geloof me, dat 
zijn er veel!

Hein, mijn nachtelijke foto-maatje , de 
site van de Peelstrekels puilt uit! Be-
dankt voor het delen van die passie! 
Toegang krijgen tot de jongenskamer 
op de Fitissingel, dat overkomt niet zo-
maar iedereen. Samen knutselden we 
de carnavalskrant in elkaar. Marcel en 
ik, we zijn een goed koppel. Thuis werd 
alles, zelfs ons hondje Pleun onder con-
trole gehouden, zodat ik nog even een 
heel klein schoonheidsslaapje kon heb-
ben, met dank aan Jack!

Elke keer werd er met zorg een vege-
tarische maaltijd voor mij gemaakt, met 
dank aan alle koks! De batterijen voor 
mijn fototoestel en flitser kreeg ik toe-
gestopt door Jan, met dank aan GP!
Honderden liters spa rood heb ik ge-
dronken. Daardoor heb ik u allen hele-
maal helder in het vizier kunnen hou-
den, dat was niet altijd wederzijds…

Memorabele momenten:
•  Het overlijden van Jos (van Nunen) 

en Lex (Döpping) zijn dieptepunten in 
deze jaren. Afscheid nemen van ge-
liefden hoort bij het leven, maar wen-
nen zal het nooit.

•  De bezoeken achter de schermen zo-
als bij onze burgemeester, Compani-
on, Walker, Brofa en Movico.

•  Het prinsenbier bij het Eindhovens 
Dagblad en de laatste jaren ook bij 
D’n Brouwer!

•  Alle muzikale en cabareteske momen-
ten met en door de Prins en zijn om-
geving

•  Goede les: op tijd gaan plassen en 
daarna snel naar de bus, zelfs de foto-
graaf kan gemist worden!

•  Benoemd tot Wethouder van Carna-
valszaken 2014 en samen met Hein 
onderscheiden met de Vetlirre Medail-
le 2015 

•  De mooie geldprijs die we gewonnen 
hebben bij supermarkt Jan Linders

•  De bruiloft tijdens de carnavalsmis 
2016 van Mark en Linde. Ik moest 
mijn plekje zoeken door alle extra ca-
mera’s van omroep Brabant!

Gelukkig hebben we mijn opvolger ge-
vonden, ik wens Maaike veel succes, 
maar vooral ook veel plezier met deze 
mooie klus. Dat zit wel snor bij deze leu-
ke club!
Het was vermoeiend, het was leerzaam, 
maar het was vooral enorm mooi om te 
doen. De korte nachtjes zijn definitief 
voorbij, ik denk dat ik dit jaar ga uitsla-
pen met carnaval!

Roos Knijnenburg

Nieuw in de Raad van Elf: 
Jac Goossens

Nieuw in de 
Raad van Elf: 
Mario van Cuijk 
Hallo,

Ik ben Mario van Cuijk, in het dagelijks leven medewerker 
in een elektrotechnisch installatiebedrijf en één week per jaar 
carnavalsvierder in hart en nieren. En, dan zie je Abraham en 
in de ogen van de Peelstrekels ook: het licht!

Het ging er enkele jaren over en dit jaar is de kogel door de 
kerk! En natuurlijk was er alcohol in het spel maar wie a zegt 
moet ook b zeggen, dus ben ik lid geworden van de raad van 
Elf! Het zal in houden dat ik carnaval 2017 vanuit een compleet 
nieuwe hoek ga beleven en ben benieuwd hoe ik dat ga ervaren! 
We gaan ervoor!

Alaaf! Mario

Nieuwe hoffotograaf: 
Maaike Coopmans

Ik wil me graag even voorstellen: Ik ben Maaike Coopmans-v.d. Zanden, de 
nieuwe hoffotograaf van de Peelstrekels. Ik ben 44 jaar, geboren en getogen 
in Deurne. Getrouwd met Geert en samen met onze drie zonen wonen we op 
de Helmondseweg.

 In mijn vrije tijd ga ik graag wande-
len met onze hond Chouffe. Ook 
houd ik van yoga, tennis, schilderen, 
en zingen in het koor Candido. Foto-
graferen is ook een hobby van me en 
ik was dan ook zeer vereerd toen ik 

gevraagd werd. Ik ben heel benieuwd 
wie de nieuwe prins gaat worden en 
kijk er naar uit om carnaval nu eens 
op een andere manier te gaan bele-
ven. 

Groetjes en tot ziens!

Afscheid Roos Knijnenburg

7 J aar fotograaf 
voor de Peelstrekels, 
mijn karwei is plat! 

Afscheid 
Susan Döpping

Lieve Peelstrekels,

Met tranen in mijn ogen heb ik vorig jaar Martien laten 
weten dat ik de knoop had door gehakt. Daar was een lange 
tijd van overweging aan vooraf gegaan, maar uiteindelijk 
stond ik achter mijn beslissing en hebben we volop genoten 
van ons laatste jaar bij de Peelstrekels!

Het begon toen Jurian en Floris 4 en 2 jaar oud waren met 
Prins Marc (met een c!). Als geboren Noord-Hollandse moest 
ik wel wennen aan het Carnavalsfeest, maar het Brabantse 
bloed van mijn moeder begon door mijn aderen te stromen. 
Als gezin waren we zo vaak mogelijk bij alle activiteiten en 
ik vond het nooit leuk om naar huis te moeten, omdat het 
kinderbedtijd was voor de jongens.
In de jaren daarna waren Lex en ik helemaal betrokken bij 
alle mooie tradities, gebruiken en activiteiten van de Peel-
strekels. We zagen ook dat onze kinderen, ieder op hun 
eigen manier, genoten van het Carnavalsfeest. We leerden 
heel veel fijne mensen kennen en maakten geweldige din-
gen mee. We leerden Carnaval kennen, op een manier die je 
alleen als lid van de Raad van 11 kunt beleven.
We zagen ook hoeveel werk erbij komt kijken. En de ontwik-
kelingen die nodig zijn om het feest steeds aantrekkelijk te 
houden voor een zo breed mogelijk publiek. We verwelkom-
den nieuwe mensen, waardoor er op een gegeven moment 
niet alleen een Raad van 11 mannen was, maar ook een hele 
gezellige, enthousiaste groep dames, waar ik me erg bij thuis 
voelde!
Toen Lex vlak voor de start van het nieuwe Carnavalssei-
zoen in 2014 overleed, hebben we heel veel steun mogen 

Alaaf!  !  !  
ervaren van iedereen. Mede hierdoor hebben Jurian, Floris 
en ik, hoe moeilijk en confronterend dat ook was, ons beste 
Carnavalsbeentje weer voor gezet. Jurian heeft papa’s stokje 
als raadslid (in de jeugdraad) letterlijk overgenomen. Maar 
toch ontbrak er iets… en dat heeft tot het besluit geleid om 
te eindigen met Prins Mark (met een k!). Maar eindigen is 
niet het juiste woord, want we houden van Carnaval en we 
houden van de Peelstrekels!

Jurian, Floris en Susan Döpping 

Nieuw bestuurslid

Evi Versteegen-Broekman
Getrouwd met:  Patrick (Petje) 
Bouwjaar:  1981
Beroep:  Salarisadministrateur
Functie binnen het bestuur:  Penningmeester
Achtergrond:  Associate Degree Accountancy
Geïnspireerd door:   de geweldige carnaval met mijn schoonbroer, Prins 

Mark d’n Uurste en zijn gevolg van de Peelstrekels.
Lijfspreuk:   “Leer van gister, leef vandaag, droom van morgen… 

En vier goed carnaval!”

Jac Goossens is een nieuw lid van de Raad van Elf. Dit jaar gaat 
hij de gelederen versterken van De Peelstrekels. Al een paar jaar 
op rij vroeg ex-prins Martijn 1 of hij bij de carnavalsstichting 
wilde komen. Jac heeft dat een aantal jaren af kunnen houden. 
Tot dat hij zich er dit jaar van af wilde maken met: “Als Mario 
van Cuijk er bij komt dan doe ik het ook.” En zowaar zij Mario ja 
en kon hij er niet meer onderuit!

Jac is geboren in Deurne. Hij zag 47 jaar 
geleden het levenslicht. Hij is getrouwd 
met Miranda en hun huisgenoot heet 
Bob, de Sint Bernardshond. Jac heeft 
één hobby en dat is het werken in zijn 
eigen zaak. Daarnaast gaat hij graag 
naar de wedstrijden kijken van zijn club 
PSV en is hij ook niet vies van het afleg-
gen van een cafébezoek.

Voordat hij nog maar een dag carnaval 
heeft gevierd met De Peelstrekels heeft 
hij volgend jaar een belangrijke taak: 
het verdedigen van de gewonnen beker 
van de fietstocht samen met Patrick en 

Mario. De fietstocht 
2016 gaat de boe-
ken in als een kor-
te, maar met leuke 
spelletjes die door 
deze drie heren 
fanatiek werden 
gespeeld.  “Als ik 
had geweten dat 
we zo’n spuuglelij-
ke beker wonnen 
was ik wel iets 
minder fanatiek 
geweest”, aldus 
Jac.
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Autopoetscentrale: autowasplaatsen & stofzuigers

 

Telefoon 0493 311041  Fax 0493 310989

E-mail info@smitsdrukwerk.nl

www.smitsdrukwerk.nl

Kado shop 

Van Calis 
Voor al uw leuke kadootjes

en bijouterieën

Stationsstraat 30 – DEURNE
Telefoon 0493-312963

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



DE PEELSTREKEL 2017 • EDITIE 58 PRINS ROB I   •   PAG 31

CLUB VAN 100
Beste carnavalsvierders, in deze nieuw vormgegeven krant kunt u vaststellen 
dat De Peelstrekels tal van activiteiten organiseren rondom carnaval in Deurne. 
U 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, be-
jaarden en gehandicapten. Zij vieren daardoor 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 een donatie aan 
de Club van 100 ondersteunt u de carnaval in Deurne. 

De Club van 100 spant zich in om de 
carnavalsvereniging financieel te on-
dersteunen. Elk jaar brengt een gro-
te groep bedrijven, maar ook diverse 
particulieren 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 bijdra-
ge denken zij tijdens de carnaval niet 
alleen aan hun eigen plezier, maar 
gunnen dat ook een ander. Draagt u 
de carnaval in Deurne ook een warm 

hart toe, lees dan hier onder voor de 
mogelijkheden.
Ook wil ik graag Louis Aldenzee, Ilse 
Berkvens en Carola Boerenkamps be-
danken. Ze hebben jarenlang deel 
uitgemaakt van de Club van 100 en 
daarin veel werk verzet, maar hebben 
nu besloten een stapje terug te doen.
Graag wens ik De Peelstrekels met 
hun nieuwe prins en zijn gehele aan-
hang een geweldig carnaval toe! 

Richard Bakens, 
voorzitter Club van 100.

Hoofdsponsor van de Peelstrekels 
Hoppenbrouwers Techniek BV 

Door Jos van Bussel, vestigingsdirecteur 
Hoppenbrouwers Techniek Deurne

Na de geslaagde carnavalsperiode in 
2016 zijn we ook in 2017 weer hoofd-
sponsor van de Peelstrekels. We ver-
binden hiermee onze naam aan een 
bruisende vereniging van betrokken 
mensen die van het Deurne ’s carnaval 
een groot succes maken! 

Hoppenbrouwers Techniek Deurne 
(voorheen EVB) is al 30 jaar in Deurne 
gevestigd.  Hoppenbrouwers Deurne is 
één van de drie vestigingen van Hop-
penbrouwers Techniek, een technisch 
installatiebedrijf waar de medewerkers 
op nummer één staan. Tevreden me-
dewerkers 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 gespeciali-
seerd in beveiliging, duurzame energie, 
inspectie en datanetwerken.

We zijn een ambitieuze club en stimu-
leren onze medewerkers om te blijven 
ontwikkelen. Hier zijn we constant mee 
bezig door mensen in te zetten op basis 
van hun kracht en ervoor te zorgen dat 
ze met passie en plezier werken. 
Goede technici willen we graag 
aan ons binden en we hebben 
altijd behoefte aan MBO-ers, 
met en zonder ervaring. De 
doorstroming binnen het be-
drijf is erg hoog; zo’n 40% van 
de medewerkers is hier naar 
aanleiding van een stage, of 
een BBL-traject gekomen. 
BBL-ers krijgen binnen onze 
eigen praktijkschool extra 
begeleiding om de prakti-
sche vaardigheden verder te 
ontwikkelen. Door de groei 
van ons bedrijf zijn we op 
zoek naar nieuwe collega’s, 
BBL-leerlingen en stagiairs. 
Al onze vacatures zijn terug 
te vinden op www.hop-
penbrouwerstechniek.nl

Hoppenbrouwers Techniek wenst 
namens alle medewerkers iedereen 

een kei skôn Carnaval toe.

D’n Biels 2016 
voor Ria 

Smeets-Coopmans
In bijzijn van Prins Mark I, Prinses Linde en vele genodigden werd in 
de zeer goed gevulde Café zaal Stationszicht door, Ton Markhorst, 
voorzitter van het VTO Deurne, D’n Biels 2016 uitgereikt aan me-
vrouw Ria Smeets-Coopmans. De onderscheiding werd haar door 
De Zultkoppen toegekend wegens haar vele vrijwilligerswerk in en 
ten behoeve van de Deurnese gemeenschap. 

Ria Smeets heeft haar sporen verdiend  
binnen Scouting, het peuterspeelzaal 
werk, de St. Willibrordusparochie, 
De Nieuwenhof. Daarnaast ook voor 
haar inzet en sociale contacten voor 
en met hen die het nodig hadden. Bij 
dit alles mag haar inzet voor het Car-
naval in Deurne-Centrum niet wor-
den vergeten. Als echtgenote van één 
van de oprichters van De Peelstrekels 
wist zij wat er achter de schermen 
moest gebeuren. Niet alleen achter 

de schermen maar ook haar 
podiumkunsten tijdens car-
navalsavonden met enkele  
andere dames als Frollies 
staan bij velen nog op het 
netvlies. Zeer verrast nam 
Ria de onderscheiding in 
ontvangst. Van de voor-
zitter van De Zultkoppen 
ontving Ria bloemen en de 
bij de onderscheiding be-
horende oorkonde.  

Alaaf!  

Zultkoppen
nieuws
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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 2 
kaartjes reserveren voor de QUATSJA-avonden op 11 en 18 februari 2017. 
Het betreft 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.

Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden via ons 
nieuw 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 via bovengenoemd e-mailadres. Heeft u 
een ander idee over een eventuele sponsoring of wilt u eens iets anders doen 
dan het gebruikelijke, dan willen we hier graag in mee denken…
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D’n Biels 2016

RIA SMEETS
Benieuwd wat de avond zou brengen, kwam ik voor de laatste keer op carna-
valsavond aan in de Residentie van de Zultkoppen. De Bielzen van 2015 zaten 
al gezellig muziek te maken; en ik dacht nog: “Een betere Biels dan in 2015 is 
er onmogelijk te vinden”.

De zaak liep vol, en toen de Prins met 
zijn gevolg er ook waren, plus nog 
andere muziekmakers, begon het of-
ficiële gedeelte.  Allereerst werd Jozef, 
als uitbater en Super Zultkop, Strekel 
van het Jaar. Geweldig en zeer terecht. 
Daarna begon Ton Markhorst (voorzit-
ter van het VTO-orkest) een heel ver-
haal te vertellen; wat allemaal bekend 
voor me was, en me veel  ”Ja,wittege 
dè nog” ontlokte.  Maar ik was totaal 
verrast en overdonderd, toen ik aan 
het eind van dit verhaal, zelf D’n Biels 
bleek te worden.
Ongelooflijk, ik toch niet; ik doe dan 
wel ruim 50 jaar mee, maar nooit iets 
bijzonders. Het was echt een geweldi-
ge verrassing, en het mooiste was, dat 
ik het gevoel had, dat iedereen het me 
ook echt gunde! En dat waren er veel, 
heel  veel. Het allermooiste was nog, 
toen iedereen meezong en op de knie-
en voor me ging bij “U zij de glorie”; 
zelf heb ik dat 50 jaar voor half Deurne 
gedaan. Later heb ik nog eens stil ge-
staan bij deze bijzondere onderschei-
ding. Wat is een biels: een dwarsligger; 

en ja, ik heb zo’n 40 jaar geleden wel 
eens in  de Ton gestaan, om te pro-
testeren tegen die  mannenclub die de 
Peelstrekels waren: echt geen vrouw 
kwam er aan te pas.
Hetzelfde bij de Brandweer, als protest 
gingen we als brandweervrouwen op 
aaneengelaste fietsen in de optocht 
mee: “Wij willen ook wel eens blussen”. 
En ik heb ook wel eens een spandoek 
geschilderd met  “geen geleuter, meer 
subsidie voor de peuter”, toen een mi-
nister op bezoek kwam. Maar dat wa-
ren maar kleine dwarsligger rijtjes.
Een biels is ook een verbinding, om 
mensen samen te brengen. Dat is wat 
ik altijd graag gewild heb: Samen Car-
naval vieren : jong , oud, arm of rijk, 
samen feesten, samen zingen, samen 
muziek maken, samen drinken! Dat 
hoop ik voor iedereen,  met of zonder 
Zultkoppen, met of zonder Bielzen!

Een dankbare Biels 2016, 
Ria Smeets-Coopmans

1994: Cor van Laarhoven, Deurne St. Jozefparochie † 2007

1995: Martien van den Broek, Deurne-Centrum † 2013

1996: Jo Verheijen, Deurne-Centrum

1997: Jan Liebreks, Liessel † 2015

1998: Geerd Jansen, Deurne-Centrum

1999: Jan Maas, Neerkant † 2013

2000: Jan Lichteveld, Deurne-Centrum

2001: Martien Keunen, Deurne-Centrum † 2011

2002: Adje Stevens – van Irsel, Deurne-Centrum † 2015

2003: Geurt van Esseveldt, Helenaveen

2004: Gerard Daandels, Deurne-Centrum

2005: Teun Mutsaers, Deurne-Centrum

2006: Adrie van Hal, Deurne-Centrum

2007: Cor Brüggenwirth, Deurne-Centrum 

2008: Tonnie Wijnands, St. Jozefparochie

2009: Christ Manders, Deurne-Centrum

2010: Cor van Bussel, Zeilberg

2011: Nico Kooter, Walsberg † 2014

2012: Toon Kanters, Vlierden † 2015

2013: Henry van den Berkmortel, Deurne-Centrum

2014: Jacqueline Schrama-Nooijen, Walsberg

2015: Vrije Tijds Orkest Deurne, Deurne

2016: Ria Smeets-Coopmans, Deurne-Centrum 

2017: ?

 Donateurs
Johan en Elly Verhaegh

Joseph en Mariett e Mastbroek
Tegelhandel Sterken

Telecombinati e Deurne

Materialen & 
Diensten Sponsors

Bakkerij van Ham
Bakkerij Vedder

Bloemen bij Carin
Bouw Center Van Hoppe

BROFA

Centrum management Deurne
Companion Customer Care

Cultuurcentrum Marti en van Doorne
De Brouwer

Flynth
Fridus en Harrie de Wit

Gebroeders Nies Vouwkartonnage B.V.
Gemeente Deurne, Brandweer en Politi e

John Vriens Timmerwerken En Interieurbouw
JPM Fastf ood B.V.

Juwelier van Hooff 
PC-inkt en Feest

PW Foods
React Online

Reclamestudio Spiegel
Rob Menswear

Timmerbedrijf Koppens-van den Broek
Wouters Montage & Onderhoud

Ria de onderscheiding in 
ontvangst. Van de voor-ontvangst. Van de voor-
zitter van De Zultkoppen 
ontving Ria bloemen en de 
bij de onderscheiding be-
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Voor het volledige assortiment kijk op: www.pwfoods.nl

Culitoppers B.V.      Voltstraat 22, Deurne      Tel. 0493 322522
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Tramstraat 31 | Deurne | T. 0493 - 351004 www.hoek-denholder.nl

Tegels      Natuursteen      Parket      Laminaat      Klik-pvc

Tijdens carnaval gaan bij ons 
  de voetjes van de vloer!

WWW.WALKER.NL

Florijn 3 • Deurne • Tel:  0493 - 31 48 28 • info@walker.nl

Wij wensen jullie 

een fantastische 

carnaval!
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Bezoekadres:

Kerkstraat 17

5751 BG Deurne

Postadres:

Postbus 87

5750 AB Deurne

Telefoon 0493 312 468

Telefax 0493 310 145

info@makelaardijswinkels.nl

info@assurantienswinkels.nl

www.makelaardijswinkels.nl

www.assurantienswinkels.nl

M O T I V O  P R O N O R M  S Y S T E M A T

 

Bezoek nu een van onze vijf 

inspirerende keukenshowrooms.

Elke zondag geopend

JOUW SMAAK 

VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

B E R G E I J K  D E U R N E  H E E R L E N  

DE WATERLAAT 8 STATIONSSTRAAT 67 IN DE CRAMER 148A 

T0497 552882 T0493 441111  T045 5506550

S O M E R E N - E I N D  T I L B U R G  

BOERENKAMPLAAN 143 APHRODITESTRAAT 2 

T0493 441111 T013 5784444 

ALTIJD EEN 

BETROUWBAAR 

ADVIES 
OP MAAT

2017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017

Kijk op onze Facebook pagina’s voor onze programma’s.

Wij wensen de Peelstrekels

een fantastische carnaval

Bij ons met carnaval veel plezier, met kroketten, pasta & bier !!

Alaaf
!  

Alaaf!  

Alaaf!  Alaaf!  
Alaaf!  

Alaaf!  AlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaaf!  
Optochtmotto 2017:  “Zoals het klokje…”Alaaf!  
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De Hosbengels
2016 was voor de Hôsbengels een bijzonder jaar. Het jaar waarin we ons gouden 
jubileum vierden. Fantastisch om te ervaren dat zoveel muzikale- en carnavals-
vrienden hebben gedeeld in de feestvreugde en ons in woord en gebaar een warm 
hart toedragen. Het enthousiasmeert ons des te meer om de nieuwe Prins van de 
Peelstrekels voor, alweer, de 51e keer op muzikale wijze bij te staan. En wat ons 
betreft gaan we daar nog héél lang mee door…

Onder ons lijfmotto ’t Is goe dè g’r bent 
zijn we tijdens de carnavalsdagen dan 
ook weer volop te vinden in het centrum 
van Deurne met ááwverwets gezellige 
carnavalsmuziek. Polonaises, meezin-

gers, het onvermijdelijke ‘sjoenkelen’ 
en alles wat verder van de Hôsben-
gels mag worden verwacht. Onze 
carnavalsdinsdag staat traditio-
neel in het teken van de bekend-
making en huldiging van onze 

nieuwe Ere-Hosbengel. De 55e al-
weer… Benieuwd wie in 2017 deze 

onderscheiding ten deel valt? 
U bent vanaf 15:00 uur van 

harte welkom in Plein Vijf om 
er met ons 

een geweldige carnavalsdinsdagmiddag 
van te maken. Samen met De Peelstre-
kels sluiten we de carnaval op dinsdag-
avond vanaf 21:00 uur af in Plein Vijf.

Ons volledige en actuele programma 
voor en tijdens de carnaval is te raad-
plegen via www.hosbengels.nl of via 
onze Facebook- en Twitter-pagina.
De Hosbengels wensen alle Peelstrik-
kels en Peelstrikkelinnekes een fantas-
tische en onvergetelijke carnaval toe! 
Graag tot ziens in de aanloop naar èn 
tijdens de carnavalsdagen: 

’t Is goe dè g’r bent!

Ere-Hosbengel
Michiel Dankers

Een paar dagen voor carnaval belt Jerom Coppus de laatste jaren mij op met het 
verzoek of ik met mijn cabrio weer beschikbaar ben om de nieuwe Ere-Hosben-
gel op feestelijke wijze te vervoeren van zijn/haar woonhuis naar Plein Vijf. Zo 
geschiedde ook afgelopen carnaval. Ik heb op carnavalszaterdag nog keurig de 
auto gewassen en van binnen schoongemaakt.

Geheel voorbereid op de tocht met 
de Ere Hosbengel melde ik me tijdig 
op carnavalsdinsdag bij de Harmo-
niezaal. Vanwege de ligging van het 
woonhuis van de Ere-Hosbengel gin-
gen de Hosbengels dit keer met de 
bus op pad. Paul van Hoek die al ja-
ren trouw prachtige filmbeelden van 
deze bijzondere dag maakt, reed met 
mij mee. Hij vroeg of ik al wist wie 
het zou worden. Ik had echter geen 
enkele notie. De bus reed wel naar 
bekend terrein, namelijk de Walsberg 
alwaar ik zelf ook woon. Paul vroeg 
nogmaals of ik geen enkel idee had 
wie dit jaar aan de beurt zou zijn. Ik 
vermoedde echt nog niks en ging 
mensen bedenken in de Walsberg die 
voor deze eervolle onderscheiding in 

aanmerking zouden komen. Pas toen 
de bus in mijn eigen straat stopte en 
de Hosbengels uitstapten ging het mij 
dagen. Steeds meer werd duidelijk dat 
ik mijn auto voor niks, of ja voor me-
zelf had gewassen. 

Thuis bleek alles voorbereid. Iets wat 
mij eigenlijk niet past, want ik wil 
graag op zulke momenten de regie 
zelf in handen hebben. Maar vrienden 
en vriendinnen hadden alles perfect in 
het geheim voorbereid. Er was genoeg 
eten en drinken, er stonden statafels 
en andere vrienden en familieleden 
waren in het geheim gewaarschuwd 
en ook gekomen. Wat een fantas-
tische verassing. De uitreiking vond 
bij mij thuis plaats onder de bekende 
gepaste gedragen muziek en met een 
altijd weer geweldige toespraak van 
Jerom. De inhoud kan en wil ik niet 
herhalen want het ging met name 
over allerlei verdiensten die ik onder-
meer zou hebben voor de Hosbengels, 
onze KHD en de Peelstrekels. Clubs 
waar ik me altijd graag en met veel 
anderen voor inzet en wat ik meer zie 
als een hobby dan als een verdienste.  
Maar, om mede daardoor, een van de 
mooiste onderscheidingen binnen het 
Peelstrekelrijk, wat zeg ik binnen alles 
wat er aan onderscheidingen in Ne-
derland wordt vergeven, te krijgen is 
heel bijzonder. Een mooie onderschei-
ding vanwege de geweldige club waar 
alle carnavalsvierders van kleins af 

aan van hebben kunnen genieten en 
bovendien ook een mooie onder-
scheiding omdat het kleinood zelf zo 
fraai is. Nog altijd naar het ontwerp 
van een van de founding fathers van 
de Hosbengels, Ome Cor van den 
Broek. Een onderscheiding waar de 
Kanselarij der Nederlandse Orden 
jaloers op is. 

Nadat wij genoeglijk bij mij thuis sa-
men waren geweest, werd de middag 
voortgezet bij Plein Vijf. Ook daar 
kwamen weer allerlei mensen die ik 
niet verwacht had om samen te vieren 
dat ik deze onderscheiding had mo-
gen ontvangen. Een geweldige mid-
dag en avond volgden. Ik heb er meer 
dan intens van genoten.  

Terwijl ik dit schrijf is een van de grote 
mannen van de Hosbengels, Jan van 
der Loo, overleden. Ik kijk naar zijn 
gedachtenisprentje en lees de tek-
sten die Jan zelf geschreven heeft. 
Daar spreekt een enorme kracht uit. 
Een man die van heel veel dingen kon 
genieten en die ook heel veel mensen 
heeft laten genieten. Het was zijn laat-
ste carnaval, waarbij ik Ere-Hosbengel 
heb mogen worden. Dat maakt het 
voor mij extra bijzonder. Zeker omdat 
ik weet welke rol Jan hierbij heeft ge-
had. De onderscheiding is meer dan 
prachtig, maar dit aspect maakt het 
voor mij nog waardevoller, nog dier-
baarder. 

Leven en dood het ligt dicht bij elkaar, 
het hoort helaas bij elkaar. Het is mede 
daarom mooi om samen ieder jaar een 
feest te vieren waar iedereen aan mee 
kan doen, waar voor iedereen geldt 
dat het goed is dat hij of zij er is. 

Zoals Jan schreef: Met een beetje hu-
mor kom je al een heel eind, het maakt 
de dingen dragelijk en het verbindt.  
Ik dank de Hosbengels nogmaals voor 
de mooie onderscheiding en de ge-
weldige dag. Ik dank iedereen die die 
dag gezorgd heeft dat de gasten bij 
mij thuis niks te kort kwamen. Laten 
we nog veel samen carnaval vieren en 
zorgen dat er genoeg humor is. 

Michiel Dankers

In Memoriam
Jan van der Loo

Kort na de viering van het gouden jubileum moesten de Hôsbengels afgelopen 
oktober afscheid nemen van hun medemuzikant en oud muzikaal leider Jan van 
der Loo. Hij werd 63 jaar.

Tijdens de beruchte sneeuwcarnaval 
van 1969 trad Jan op 15-jarige leeftijd 
als klarinettist tot de blaaskapel toe. In 
1993 nam hij de muzikale leiding van 
de Hôsbengels over van zijn oudere 
broer Pieter. In de jaren die volgden 
bouwde Jan het repertoire verder uit, 
nam de kapel een cd op en deed een 
eigen geluidsinstallatie zijn intrede. 

Ook werd onder zijn aanvoering in 
1997 een succesvolle concertreis naar 
Polen ondernomen. In 2006 droeg Jan 
de muzikale leiding over aan zijn neef 
Marcel. Ook daarna bleef Jan verbon-
den aan de kapel als alt-saxofonist, 
samen met zijn broer Tonnie.
Tijdens zijn vele Hôsbengel-ja-
ren begeleidde hij op mu-
zikale wijze maar liefst 48 
prinsen van De Peelstrekels 
en onderscheidde hij tijdens 
de carnavalsdagen in totaal 54 
Ere-Hôsbengels. Behalve als 
muzikant was Jan ook actief 
als tekstschrijver van carna-
valsliederen. Zo schreef hij 
klassiekers als ‘Kom toch 
us mee’ en ‘Muggezifte’. 
De meeste faam verwierf 
hij in 1988 met ’t Is goe 

dè g’r bent!, nog altijd hèt lijflied 
van de Hôsbengels en de carnaval in 
Deurne. Voor zijn verdiensten voor de 
(carnavals) muziek in Deurne werd hij 
in 2007 door C.S. 
de Peelstrekels 
onderscheiden 
als Strekel van 
het J aar.

1993 nam hij de muzikale leiding van 
de Hôsbengels over van zijn oudere 
broer Pieter. In de jaren die volgden 
bouwde Jan het repertoire verder uit, 
nam de kapel een cd op en deed een 

Ook werd onder zijn aanvoering in 
1997 een succesvolle concertreis naar 
Polen ondernomen. In 2006 droeg Jan 
de muzikale leiding over aan zijn neef 
Marcel. Ook daarna bleef Jan verbon-
den aan de kapel als alt-saxofonist, 

Tijdens zijn vele Hôsbengel-ja-
ren begeleidde hij op mu-
zikale wijze maar liefst 48 
prinsen van De Peelstrekels 
en onderscheidde hij tijdens 
de carnavalsdagen in totaal 54 
Ere-Hôsbengels. Behalve als 
muzikant was Jan ook actief 
als tekstschrijver van carna-
valsliederen. Zo schreef hij 
klassiekers als ‘Kom toch 
us mee’ en ‘Muggezifte’. 
De meeste faam verwierf 

(carnavals) muziek in Deurne werd hij 
in 2007 door C.S. 
de Peelstrekels 
onderscheiden 
als Strekel van 
het J aar.

Ere-Hosbengels 
door de jaren heen

 1. Maria van Hoek † 1971
 2.  Cor Keeren 1971
 3.  Harrie Kuypers 1971
 4.  Jan Lichteveld 1971
 5.  Willie Knijnenburg † 1972
 6.  André Schiks † 1972
 7.  Hub van Doorne † 1973
 8.  Dirk Koster † 1973
 9.  Gijs v.d. Broek † 1974
 10.  Willie Hoebergen 1974
 11.  Rie Koster † 1974
 12.  Henk Seuren † 1974
 13.  Kees Brood sr. † 1975
 14.  Piet van Ooy † 1976 
 15.  Frans Hoebens † 1977
 16.  Frans van Gennip 1978
 17.  Marinus v.d. Loo † 1979
 18.  Mien v. Dijk † 1980
 19.  Hein Smeets † 1981
 20.  Jan Verheyen † 1982
 21.  Gé Markhorst † 1983
 22.  Willie Bijsterveld 1984
 23.  Charles v Goch †  1985
 24.  Broer Verhuyzen † 1986
 25.  Piet te Walvaart † 1987
 26.  Cees Bink † 1988
 27.  Huub Jagers † 1989
 28.  Peter v. Oosterhout † 1990
 29.  Gerard Geurts 1991
 30.  Jo Dekker † 1992
 31.  Jozef Hendriks 1993
 32.  Frans Kuypers 1994
 33.  Jan Rakels † 1995
 34.  Jean Coppus † 1996
 35.  Sjaak Obers 1997
 36.  Perry Bijsterveld 1998
 37.  Geerd Jansen 1999
 38.  Toon de Louw 2000
 39.  Jo Verheyen 2001
 40.  Ad v.d. Mortel 2002
 41.  Wim Kivits 2003
 42.  Marius van Deursen 2004
 43.  Harrie van Rijssel 2005
 44.  Leon van Osch 2006
 45.  Theo Goossens 2007
 46.  Martien Maas 2008
 47. Gerard Daandels 2009
 48.  Noud Verbaarschot 2010
 49.  Cees van den Broek 2011
 50.  Christ Manders 2012
 51.  Piet Aarts 2013
 52.  Martien Thijssen 2014
 53.  Theo Lokin 2015
 54.  Michiel Dankers 2016

’t Is goe dè g’r bent!
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onderscheiding ten deel valt? 
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Een man die van heel veel dingen kon Een man die van heel veel dingen kon 
genieten en die ook heel veel mensen genieten en die ook heel veel mensen 
heeft laten genieten. Het was zijn laat-heeft laten genieten. Het was zijn laat-
ste carnaval, waarbij ik Ere-Hosbengel 
heb mogen worden. Dat maakt het heb mogen worden. Dat maakt het 
voor mij extra bijzonder. Zeker omdat voor mij extra bijzonder. Zeker omdat 
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Leven en dood het ligt dicht bij elkaar, Leven en dood het ligt dicht bij elkaar, 
het hoort helaas bij elkaar. Het is mede 
daarom mooi om samen ieder jaar een 
feest te vieren waar iedereen aan mee 
kan doen, waar voor iedereen geldt 

Zoals Jan schreef: Met een beetje hu-
mor kom je al een heel eind, het maakt mor kom je al een heel eind, het maakt 
de dingen dragelijk en het verbindt.  de dingen dragelijk en het verbindt.  
Ik dank de Hosbengels nogmaals voor Ik dank de Hosbengels nogmaals voor 
de mooie onderscheiding en de ge-
weldige dag. Ik dank iedereen die die 
dag gezorgd heeft dat de gasten bij 
mij thuis niks te kort kwamen. Laten 
we nog veel samen carnaval vieren en 
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HEMA Deurne

wenst iedereen een

fantastische Carnaval 2016!

WIJ WENSEN U
Wij zijn de specialist op het gebied van 

PVC vloeren, tapijt, horren, gordijnen, 
raamdecoratie en verf. Kom eens 
langs en laat u inspireren!

EEN LEUTIGE CARNAVAL!

Brabantse nachten 
zijn lang...

CARNAVAL 

MAANDAG E
N 

DINSDAG 

SLAPEN WIJ

(DE HELE D
AG)

UIT!

CAARNRNA

(

 ...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.            

Ard van de Mortel

STATIONSSTRAAT 12       5751 HE DEURNE       T (0493) 31 28 12       INFO@VDMORTEL.NL       WWW.VDMORTEL.NL

Thetru|Plataanstraat 4|Venray|0478-583968|www.thetru.nl
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ur 

      
   go
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   Carnav
alle

Kostuums

Accessoires

Hoeden

Pruiken

Schmink

Decoratie



HEM EN EX
AH BAH!
WAKANUTGEVE
SCHÔN DURSKES
B2T
SLEBBERTIES
K3 EN DE DRIEKA’S
OH DIE DRIE
ZUUK 6

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

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

Aanvang 20.30 uur

Plein Vijf
Café / Restaurant

Markt 5

Het Pandje
Café

Molenstraat 15

TAMTAM
Muziekcafé

Molenstraat 13

In Den Sleutel
Café

Stationsstraat 8

Asteffekan

Visser 27

DE BROUWER
SPECIALE BIEREN | WIJNEN | SPIJZEN

Markt 7

Beekman&Beekman
Café / Restaurant

Markt 8

De Potdeksel
Café / Bar / Restaurant

Markt 4

STUDIOCORB Deurne 06-20686513

WEGENS ENORM SUCCES GEPROLONGEERD

Vrijdag 24 februari 2017

Cultuur Centrum

Martinetplein 1

HEM EN EX
AH BAH!
WAKANUTGEVE
SCHÔN DURSKES
B2T
SLEBBERTIES
K3 EN DE DRIEKA’S
OH DIE DRIE
ZUUK 6
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DEURNEWEEKBLAD 
VOOR

DAS
Publishers

Uitgever van:

Voor al uw communicatie! www.daspublishers.nl



Boerenbruidsparen door de jaren heen
 Organisatie: 
 De Instuif / Den Deel / KPJ / 
 Mixed Hockeyclub
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.O. / Commissie Boerenbruiloft
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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  nna en Peier 
 (Piet en Anneke Bankers)
1995  Kneeltje en Thijs 
 (Thijs en Corrie van Leeuwen)
1996  Ties en Sien 
 (Ties en Sien Verbaarschot)

 Commissie Boerenbruiloft
1997  Klaas en Anna 
 (Nico en Ans Schrama)
1998  Frans en Mie 
 (Frans en Marij Bierings)
1999  Walter en Lies 
 (Walter en Lies Donkers)
2000  Kobus en Dientje 
 (Jac en Diny Megens)
2001  Dricus en Marie 
 (Henk en Mieke Aarts)
2002  Gerrit en Jantje 
 (Ger en Janny Achterberg)
2003  Nardje en Miep 
 (Ron en Heidi Ossendrijver)
2004  Peer en Anneke 
 (Peter en Anny Matheij) 
2005  Tinus en Jans 
 (Martien en Marianne de Wit)
2006  Toon en Aaltje 
 (Toon en Alda Berkers)

Daarom nodigen wij alle Peelstrekels, Peelstrekelinnekes en alle andere ge-interesseerden uit aanwezig te zijn bij het bekendmaken van het Rock & Roll Bruidspaar 2017 op zaterdag 14 janu-ari 2017 vanaf  20.00 uur in Plein Vijf.Tevens nodigen wij iedereen uit voor de Rock & Roll Bruiloft op dinsdag 28 februari om 14.00 uur op de Markt in Deurne. Hier praat heel Deurne over. Dus zorg dat je erbij bent, zodat ook jij mee kunt praten.

Boerenbruidspaar 
2016

Op unne doordeweekse dag kregen we bezoek van twee dames: Susanne en 
Marleen. Ik denk, die komen voor een advertentie of een fisje afspreken, maar 
nee. De vraag was of we boerenbruidspaar nieuwe stijl wilden worre. Ja, dat is 
ook wat! Of ik niet al vaak genoeg getrouwd ben!

Op dat moment komt mijn zus binnen 
en dat was het einde van het gesprek. 
Kei nieuwsgierig vraagt ze: wie waren 
da en wa kwamen die doen? Ik zeg dat 
ze langskwamen voor een advertentie 
en dat was goed. ’s Nachts met Laila 
besproken en samen unaniem beslo-
ten dat we dit gaan doen.  Samen met 
Susanne en Richard, Marleen en Bart 
zijn we aan de voorbereiding begon-
nen. Kleding uitzoeken, foto’s maken 
enz. Leuke avondjes met slap gezever.

Dan is het de dag voor de bekendma-
king en wordt onze Timo met spoed 
opgenomen in het Elkerliek zieken-
huis in Helmond. Veel pijn dus mor-
fine erin, maar het wilde niet helpen. 
Een foto met gips om mijn been op 
Facebook als bewijs. Ja ja, dat heb 
ik geweten! Flauwe kul Maas, daar 
trappen we niet in!! Tot de commissie 
argwaan kreeg en poolshoogte ging 
nemen bij Laila.

Dan 10 januari de onthulling boe-
renbruidspaar 2016 bij Plein Vijf om 
14.00 uur.
Ja opschieten Maas, zegt Gerard in 
het ziekenhuis tegen mij. Het is 13.00 
uur als ik wordt ontslagen en naar huis 
mag. Douchen pak aan en op naar 
een geweldige onthulling met familie, 

vrienden, onechte familie, klanten en 
natuurlijk onze prins Mark en Prinses 
Linde en de kids. Voor ons geweldig 
om deze dag samen door te brengen.

Dan de avond van ons vrijgezellen-
feest en andere uitjes. Het was alle-
maal geweldig! Oh ja, Timo en Laila, 
jullie worden ook in de carnavalsmis 
verwacht op zondag om 10.00 uur in 
de kerk. Nooit geweest, maar goed 
het hoort erbij. En na een avond wer-
ken en carnavallen waren we om half 
zes thuis om, om 10.00 uur fris en frui-
tig naast ons prinsenpaar in de kerk te 
verschijnen. Het was in één woord ge-
weldig en voor herhaling vatbaar zo’n 
carnavalsmis! Complimenten voor de 
pastoor en zijn gevolg, ook het mis-
dienaartje dat af en toe in slaap viel!

Dan dinsdag 9 februari: de grote dag. 
In de onecht verbonden, receptie en 
wat beletsels wegwerken en dan met 
z’n allen naar het Pandje om daar ver-
der te knallen! Geweldige party met 
frietwagen en de nodige drankjes. ‘t 
Dak ging eraf! Dan om half 12 naar de 
markt om carnaval 2016 af te sluiten. 
Jammer, want het was een skonne 
carnaval!

carnavals
Van BOERENBRUILOFT naar
carnavalsbruiloft

Jarenlang was er op carnavalsdinsdag 
een Boerenbruiloft in Deurne. In het 
begin werd deze georganiseerd door 
D’n Instuif/Den Deel, daarna overge-
nomen door de KVO en later kwam er 
een onafhankelijke Commissie Boeren-
bruiloft. Ze hadden allemaal als doel 
om een man en een vrouw in de onecht 
te laten trouwen met alle dorpsgenoten 
als gasten. Dat is ook heel lang zo ge-
gaan. De laatste jaren werd het steeds 
meer een familiefeestje van het Boe-
renbruidspaar. Ook heel gezellig, maar 
helaas geen dorpsgebeuren meer.

In 2016 kwam er een Boerenbruiloft 
nieuwe stijl met Timo en Laila Maas als 
Bruidspaar. Geen ouderwetse namen 
meer, maar gewoon hun eigen namen. 

Andere personages in de onechte fami-
lie en modernere kleding voor de da-
mes. Het had wel iets verfrissends. We 
hebben samen met hen ook een heel 
gezellige Bruiloft gehad. Toch waren 
Timo en Laila voorlopig het laatste Boe-
renbruidspaar.

Vanaf nu is er een Commissie Carna-
valsbruiloft die onderdeel is van de 
Peelstrekels. In deze Commissie zitten 
mensen vanuit de Peelstrekels, Het 
Walhalla, voetbalclub SV Deurne en 
hockeyclub MHC Deurne – die overi-
gens in een ver verleden al eens sa-
men met Den Deel de Boerenbruiloft 
organiseerde. Er worden nog steeds 
twee mensen in de onecht met elkaar 
verbonden en er is ook nog steeds 

een Bruiloft. Toch wordt het anders. Er 
komt een bruiloft met een thema. Het 
wordt jeugdiger. Het wordt verfrissend. 
Het is voor jong en oud, dus voor ieder-
een. I n 2017 is het thema Rock & Roll. 
Dit mag je niet missen!

‘t Dak ging eraf!

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)
 Organisatie: cs De Peelstrekels
2016  Timo en Laila
 (Timo en Laila Maas)
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MET CARNAVAL 

ZETTEN WE 

ALLES OP 

Z’N KOP!
Daarna zetten we 

het weer mooi rechtop

WWW.LENDERTCOPPENSBOUWBEDRIJF.NL

Heeft u ook zo’n 

vies terras?
Dan is dit de ideale periode om uw bestrating weer helemaal in orde te laten maken 
zodat u deze zomer kunt genieten van een mooi én schoon terras. Panhuijzen Outdoor 
Care & Cleaning reinigt uw bestrating professioneel zodat deze eruit ziet als nieuw! 

Wilt u meer informatie over het aanleggen en onderhouden van uw tuin, 

het reinigen van bestrating of onze andere diensten? Neem dan contact op met: 

M. Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning B.V.

T 0493 315176

M 06 10 18 57 52

info@panhuijzengroen.nl

www.panhuijzengroen.nl

Langstraat 140a   Deurne  | 0493 - 31 29 39 | autobedrijfdewit.eu

AUTOBEDRIJF DE WIT
verkoop van personenauto’s & bedrijfswagens | APK keuringen | AIRCO service | Onderhoud
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M. Aldenzee LMB VOF T   +31 (0)493 - 31 56 49

Goorweg 17   F   +31 (0)493 - 32 04 21

5752 PR  DEURNE  W  www.aldenzeelmb.nl

    W  www.asperge-oogstmachine.nl

official McCormick
dealer

Mechanisatie

     Metaalbewerking

         Technical engineering

M. Aldenzee LMB VOF

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.

 

 

 

Zeilbergsestraat 41 0493-312182
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Kantoor

VAN DE MORTEL
A D M I N I S T R A T I E S  &  F I S C A L I T E I T E N

Zelfs met carnaval nemen 
wij u het werk uit handen

M o l e n s t r a a t  6 9  -  5 7 5 1  L C  D e u r n e w w w . k a n t o o r v a n d e m o r t e l . n l

26,50 EURO

PER OVERNACHTING

D U K A A T  1 ,  D E U R N E  |  0 4 9 3  3 1 3 5 4 2  |  I N F O @ A U T O V A N T I L B U R G . N L

WWW.AUTOVANTILBURG.NL

• NIEUWE EN JONG GEBRUIKTE VOLVO'S

• WEKELIJKS NIEUW AANBOD

• GESPECIALISEERDE VOLVO WERKPLAATS

Milhezerweg 27a Deurne
www.goldiesjuwelen.nl

Wij geven de
HOOGSTE PRIJS

voor uw OUD GOUD
tegen contante betaling

 

           MANDERS DEURNE BV

VOLTSTRAAT 1

                       5753  RL

                       DEURNE

                       0493-312626
 

 

Hennie Tabor 

06-53537725 

 
 
Vloeieindsedreef 6              Tel: 0493-313091 
5753 SM  Deurne                Fax: 0493-311618 
 
www.autobedrijftabor.nl    H.Tabor@Hetnet.nl 
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WWW.BURGTBOUW.NL

Hendrik Mesdagstraat 6 | 5753 DA  DEURNE | 0493-315050

Een gefundeerde keuze als het om bouwen gaat! 

 

Screens

Zonneschermen

Rolluiken

Roldeuren

Binnenzonwering

Horren

Berkenstraat 26, Deurne • tel (0493) 31 60 01 • www.zonweringdeurne.nl
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Eerste lustrum 11PK
Afgelopen carnaval was het vijfde carnavalsjaar voor ons als 11PK. Het was het 
jaar waarin we voor het eerst niet mee deden met de optocht, omdat we het 
een keer van de zijkant wilden zien en meemaken.  

Het was het jaar waarin wij met ons 
nummer Automatiek tweede werden 
bij Peelstrekelala. En… we kregen ook 
nog de publieksprijs! Daardoor was 
het ook het jaar waarin wij als 11PK 
een heuse opnamestudio indoken om 
dit nummer op te nemen. Het was, zo 
gezegd, de speciaal op de frikandel. 

Het was ook het jaar waarin wij onze 
jaarlijkse kussentjesverhuur van de 
Quatsja avonden als traditie hebben 
voortgezet. 
Maar het was ook het jaar waarbij wij 
iets extra’s hebben gedaan bij deze 
avonden. We hebben, als welkom, lu-
dieke foto’s gemaakt van de gasten. 
En jawel, zelfs ons college van B&W 

staat met 11PK hoedjes en op stoelen 
op de foto. 

Het was het jaar van de Scepter voor 
jeugdprins Daan en de bloemen voor 
jeugdprinses Eefje en de biertafel voor 
Prins Mark I en Prinses Linde. Kortom 
het was een goed jaar voor ons als 
11PK. Een heel goed jaar zelfs. 

Genoeg over afgelopen jaar. We zijn 
natuurlijk alweer druk bezig met ko-
mend jaar. We hebben ideeën voor 
nieuwe dingen en houden ook graag 
vast aan onze tradities. Wat we 
precies gaan doen, blijft sowieso 
een verrassing, maar we zijn er zeker 
weer bij!

CS De Bergstrekels
In het diepste geheim is in De Walsberg een carnavalsstichting opgericht. Under-
coverjournalisten van De Peelstrekel wisten de hand te leggen op geheime docu-
menten die dit bevestigen. Reden voor het oprichten van een eigen carnavalsstich-
ting is dat het stoere bergvolk zich door cs De Peelstrekels serieus genomen voelt.

Tijdens hét evenement van De Walsberg 
- Het Walsbergs Bont - stak presenta-
tor Simon Donkers carnavalskrant De 
Peelstrekel omhoog en verbaasde zich 
erover dat De Walsberg blijkens het co-
lofon van deze kwaliteitskrant geen on-
derdeel uitmaakt van het Peelstrekelrijk. 
Hij was altijd in de veronderstelling dat 
De Walsberg en het Peelstrekelrijk één 
zijn. Hij keek er beteuterd bij, maar pikte 
heel professioneel de draad weer op en 
presenteerde op uitstekende wijze twee 
tot op de laatste plaats uitverkochte 
Bonte Avonden.

Die opmerking van Simon Donkers 
heeft een aantal prominente Walsber-
gers aan het denken gezet. Er werd een 
WhatsAppgroep aangemaakt en strijd-
lustige kreten vonden draadloos hun 
weg naar de smartphones in de broek-
zakken van menig Walsbergse Mens. In 
het Gerardushuis en bij Van de Putten 
werden geheime bijeenkomsten belegd 
en, er werd een prins gekozen. 

Alleen… Die prins woonde in Deurne, 
Peelstrekelrijk. Goede raad was duur, 
maar zoals zo vaak, als je maar lang ge-

noeg wacht, komt de oplossing vanzelf. 
Ook nu. De beoogde prins bleek name-
lijk net een optrekje gekocht te hebben 
in De Walsberg en ook nog eens precies 
tussen de twee uitgaansgelegenheden 
van dit fraaie kerkdorp. 

De nieuwe prins schijnt een ervaren 
scepterzwaaier te zijn. De Walsbergers 
hebben bewust een gelouterde prins 
gekozen voor dit eerste carnavalsjaar 
van carnavalsstichting De Bergstrekels. 

Natuurlijk gaan wij in De Peelstrekel  de 
eerste Walsbergse prins niet verraaien. 
In tegendeel: we wensen De Bergstre-
kels een fantastisch eerste carnavalsjaar 
en heten hen als achtste Deurnese car-
navalsclub hartelijk welkom. 

Materiaalmannen
In vrijwilligersorganisaties, maar ook in het bedrijfsleven is altijd – en 
terecht – veel waardering voor de mensen die op de achtergrond van 
enorme betekenis zijn voor de organisatie. 

De mensen achter de schermen worden ze ge-
noemd. Maar… Wie zetten deze schermen? Juist! 

Van links naar rechts: 
Maikel van Ansem, John Vriens, Erwin Martens. 
Bart van der Burgt staat achter de schermen.

SNAPPIE 2016: 
Mark Joosten

Carnavalsdinsdag vindt traditiegetrouw het SNAPPIE-moment plaats. Dan 
krijgt iemand in De Peelstrekelfamilie een speciale onderscheiding: de SNAP-
PIE. Deze onderscheiding is een bewijs dat je het helemaal gesnapt hebt en 
dat jouw Peelstrekelhart op de juiste plaats zit. SNAPPIES zijn uitzonderlijke 
Peelstrekels en verdienen het om op het schild gehesen te worden. Afgelopen 
carnaval was het secondant Mark Joosten die met deze prestigieuze onder-
scheiding aan de haal ging. De SNAPPIE van vorig jaar, Mirjam van den Broek, 
maakte dit op die gedenkwaardige carnavalsdinsdagavond in de knusse  Peel-
strekelkring bekend.

RAAD EN BESTUUR De Peelstrekels
Fistviere gi ie van eiges. Ôk nie mi carneval. Durrum hebbe De Pilstrikkels ’n Raod 

van Elluf en een bestujer. Allemol verrekes belangrijke mense. Mi hil veul verstand 

van van alles en nog wa. Vural dè nog wa is ontiegelijk belangrijk. Hier boven 

stô n ze op de foto en pebeere blij te keijke vur de nei fotograaf. Sommige pebee-

re zelfs kèès op z’n Engels te zegge. Wie dees mense zin? Achterste rij van links 

naar rechts: Fabian Tinga (vorst), Richard Grijpink, Martijn Elbers, Jack Goossens, 

Erwin Martens, Ronny van Cuijk (adjudant), Petro Leijsten (bestuur). Voorste 

rij, van rechts naar links: Hans van Bommel (bestuur), Evi Versteegen-Broekman 

(bestuur), Maikel van Ansem, René Verberne, Theo Linders, Martien Thijssen 

(voorzitter), Paul van der Steijn, Karin Tinga (bestuur).  
Op de foto ontbreekt Mario van Cuijk.

D’N OPSTEKER 2016 
Eugene van den Acker

Afgelopen carnavalsjaar, om precies te zijn op carnavalszondag 2016, heeft de 
PR|CIE gemeend mij te moeten onderscheiden met D’n Opsteker 2016. Geheel 
in stijl, onverwachts, onderaan de trap, achter het podium en uit het zicht van 
alle carnavalsvierders van het CCD.

Voorzitter Bart van Goch, onder toe-
ziend oog van de voltallige PR|CIE 
met aanhang en in het bijzijn van 
Christ Manders, sprak bevlogen 
woorden en eindigde met het op-
spelden van D’n Opsteker en het 

overhandigen van de oorkonde verbon-
den aan D’n Opsteker 2016. De recep-

tie die volgde werd in volstrekte anoni-
miteit afgewerkt, waarna ieder zijn weg 
hervatte. Beduusd van zoveel eerbetoon 
baande ik later die dag mijn weg naar 
huis. Onderweg vlogen mijn gedachten 
naar al die jaren jury en kwam ik tot de 
volgende conclusie: “Alle juryleden be-
dankt voor de steun en vrijwillige bijdra-

gen die jullie de afgelopen jaren hebben 
geleverd en de komende jaren nog gaan 
doen. Zonder jullie inzet was ik nooit in 
de gelegenheid gekomen D’n Opsteker 
te mogen ontvangen”.

PR|CIE, bedankt voor de bescheiden 
omstandigheden waarin D’n Opsteker 
2016 is uitgereikt, hij wordt met trots 
gedragen.

Grtjs 
EUgene

noeg wacht, komt de oplossing vanzelf. 
Ook nu. De beoogde prins bleek name-Ook nu. De beoogde prins bleek name-
lijk net een optrekje gekocht te hebben 
in De Walsberg en ook nog eens precies in De Walsberg en ook nog eens precies 
tussen de twee uitgaansgelegenheden tussen de twee uitgaansgelegenheden 

De nieuwe prins schijnt een ervaren 
scepterzwaaier te zijn. De Walsbergers 

De mensen achter de schermen worden ze ge-
noemd. Maar… Wie zetten deze schermen? Juist! noemd. Maar… Wie zetten deze schermen? Juist! 
De mensen achter de schermen worden ze ge-
noemd. Maar… Wie zetten deze schermen? Juist! noemd. Maar… Wie zetten deze schermen? Juist! 

Alaaf!  
11PK
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Uw mobiel

Feestpaviljoen…
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.schirmbar.nl
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DEURNE – Op 1 oktober 
draaiden Jozef en Gon de 
deur van Stationzicht, 
D’n Tois van De PR|CIE, 
voorgoed op slot. Daags 
daarvoor hadden de iconische 
biljartverenigingen St. 
JoLeMa & BaCo en De Jozeve 
Watjes een epische finale 
gespeeld die op miraculeuze 
wijze gewonnen werd door de 
Jozeve Watjes. Die speelden 
een thuiswedstrijd en 
beschikten over splinternieuw 
wedstrijdmateriaal, dus van 
toeval was geen sprake.

Die woensdagavond, de 
30ste september, werd op 
indrukwekkende wijze afscheid 
genomen van StationZicht en 
zijn uitbaters. Jozef Hendriks 
trad toe tot het illuster 
gezelschap van ereleden van 
De PR|CIE.  Iets wat hem met 
enorme trots vervulde.

Op zoek naar Jozef
Afgelopen carnaval en 
daarna heeft De PR|CIE onder 

WK Amfibierennen
DEURNE - Op het 
stratencircuit van Deurne 
vonden afgelopen week de 
wereldkampioenschappen 
amfibierennen plaats.
De Deurnese knoflookpad Pad 
Max stak met kop en schouders 
boven de concurrentie uit. 
Met een maximumsnelheid 
van 70 kilometer per uur 
liet hij alles en iedereen 
achter zich. De renner had 
zo’n grote voorsprong dat 
hij onderweg nog rustig een 

de noemer ‘Op zoek naar 
Jozef’ op uiterst zorgvuldige 
wijze onderzocht waar er 
voortaan vergaderd moet 
worden. Een enorme waslijst 
met kwalificaties, do’s en 
don’ts, moest afgewerkt 
worden. Uiteindelijk kwam het 
verlossende woord: Gasterij 
Keizer wordt d’n nieuwe Tois 
van De PR|CIE. 

Gasterij Keizer bevindt zich 
op een meter of vijftien van 
SationZicht, dus de verhuizing 
kon die 30ste september al op 
vrij eenvoudige wijze in gang 
gezet worden. Inmiddels heeft 
reeds een aantal vergadering 
plaatsgevonden in De Keizer en 
is Gerard al een beetje gewend 
geraakt aan de PR|CIE.< 

’n Deur Weiter
Een nieuwe Tois betekent ook 
Nei  Dinger. Daarom zal op 
carnavalsdinsdag voor het eerst 
het evenement,
’n Deur Weiter plaatsvinden. 
’n Deur Weiter verwijst naar de 

uiltje kon knappen tijdens 
de pitstop. Tweede, op een 
halve week achterstand, werd 
Jumping Jack Slak. Omdat de 
rest van het deelnemersveld 
pas arriveerde nadat de 
wereldkampioenschappen 
al voorbij waren was er geen 
derde plaats.<

CANNABISTRO
DEURNE – Als eerste gemeente 
in Nederland legaliseert Deurne 
de cannabisteelt. Net zoals 
voorheen bij de turfwinning 

verhuizing van De PR|CIE en 
onder die titel wordt op dinsdag 
van 12.11 uur tot ongeveer 
15.11 uur een evenementje 
gehouden in Gasterij Keijzer, 
of in de tent. Want tijdens de 
carnavalsdagen staat er een 
échte tent bij Gasterij Keijzer!< 

Op d’n Intrek 
Het evenementje dit jaar is, hoe 
toepasselijk, Op d’n Intrek. 
Hil Deurze is genöd om 
Dèngstegmiddig bij ons op
D’n Intrek te komme in Gasterij 
Keijzer. Messchien zijn d’r wel 
eikes en hebbe we ’n pààn spek 
en, wie wit, zult zoveul as ge op 
káánt. Messchien is er ok wel 
meziek. 

En… as ge mi ne krommen 
errem komt, is het hillemol goe! 
Mèr dè hoeft nie…
Schrééft mèr op oew hàànd: de 
lèste Dèngsteg van fibrewarrie, 
ellef over twèlef,
Gasterij De Keijzer an ‘t spoor. 
Eikes, spek, zult en meziek. 
Messchien.<

eist Deurne zelf een prominente 
rol  bij de productie op.
Zo zal, voorlopig, de gemeente 
als enige de productie en 
verkoop ter hand mogen 
nemen. Een speciale 
bestuurslaag – het college van 
Burgemeester en Wiethouders 
– is verantwoordelijk voor de 
monitoring.
De verwachting is dat binnen 
afzienbare tijd heel Nederland, 
een deel van België én het 
Ruhrgebied onder de rook van 
Deurne ligt.<

D’n Opsteker
•	1992 Sjef Geerts † 

•	1993 Klaas Vogel

•	1994 Sien Verbaarschot

•	1995 Geerd Jansen

•	1996 Marcel van Nunen

•	1997 Jan Hoeben

•	1998 Mies Martens

•	1999 Henk Bijnen

•	2000 Han Wouters

•	2001 Petro Leijsten

•	2002 Kees Brood 

•	2003 Jozef Hendriks

•	2004 De Zultkoppen

•	2005 Christ Manders

•	2005 Wim Berkers †   

 (postuum)

•	2007 Twan Kroezen

•	2008 Ad Welten 

•	2009 Mien van Goch

•	2010 Marius van Deursen

•	2011 Harrie Munsters  

 Willie Goossens

•	2012 Jacqueline Smeulders

•	2013 Beitske Vogel

•	2014 Piet Adriaans

•	2015 Frans van den Broek

•	2016 Eugene van den Acker

Opstöker

EXTRA EDITIE

Februari 2017DE PR CIE
’N DEUR WEITER

Ereleden
van de PRCIE

Harrie Nuijten
Cor Brüggenwirth

Geerd Jansen
Jozef Hendriks

ellef over twèlef,
Gasterij De Keijzer an ‘t spoor. 
Eikes, spek, zult en meziek. 
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Vesti ging Deurne Vesti ging Udenhout Vesti ging Dongen algemeen@hoppenbrouwers.nl

Dr. Huub van Doorneweg 44 Kreitenmolenstraat 201 Steenstraat 7d www.hoppenbrouwerstechniek.nl

0493 313 962 013 511 72 27 0162 320 736 

....werkvoorbereider/calculator

....panelenbouwer

....(junior) soft ware-engineer

....(leidinggevend) (eerste) monteur?

Ga naar onze website voor meer 
informati e en solliciteren.

Jos van Bussel, vesti gingsdirecteur Deurne; 
“Hoppenbrouwers Techniek is acti ef als een lokale totaalinstallateur.”

Kom jij ons versterken? Ben jij....
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