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Gelien~

de Deurnese zieken
die buiten Deurne gelegen
zijn, op te geYen bij:
Kees Brood, ir 320934

.

e

in hotel - café - zaal

STATIONSZICHT

"

in Deurne - tel. 312955

Zaterdag:

e

ZUL TKOPPENA VOND
Aanvang: 21.00 uur, muziek: Krek Goe en VTO-orkest.
Uitreiking van D'n BIELS 2000 met bezoek van
Prins Leon d'n Twidde en zijn g~volg.

Zondag:

GEZELLIGHEID RONDOM DE OPTOCHT
Geopend vanaf 11.00 uur.
Leuke verrassing voor de kinderen!!!!

Maandag:

CARNAVALS ONTBIJT, aanvang 11.00 uur
m.m.v. Krek Goe, Rosenrnontag, Prins Leon d'n Twidde
en zijn gevolg.
·
KINDERCARNA VAL, van 14.00 tot 16.00 uur

Dinsdag:

.,

KRENTEMIK MI ZULT
Vanaf 11.00 uur bij de "ZULTKOPPEN", m.m.v. Prins
Leon d'n Twidde met zijn gevolg en D'n Biels 2000.
Muzikale omlijsting: Krek Goe en het VTO-orkest.
.'

Woensdag:

<Ai :ijiil r

__.

-c::_

HARINGSCHILLEN, vanaf 14.00 uur

ELKE DAG CARNAVALSMENU'S

Zo. Nu eerst een Bavaria.

Gon, Jozef en medewerkers wensen iedereen een prettige carnaval.
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PROCLAMATIE
Peelstrekelinnekes en Peelstrekels.
Prins zijn van het Peelstrekelrijk is een hele eer.
De laatste jaren hebben we de Peelstrekels nogal eens
op .?ezoek gehad bij ons in de Meulepeep. Dat was voor
rmJ een goede leerschool. Elke keer weer was het een
groots feest. Vorig jaar nog opende Prins Raoul, als echte
MeuleJ?eper, zondags na de optocht op feestelijke wijze
de ludieke "Leger des Dweils" actie. En feesten dat hij kon!!

'

Het hele jaar gaat voor iedereen zo jachtig en snel voorbij.
Maak met carnav.al ':'eel tijd vrij voor een grapje en plezier.
Dus kom even mt die sleur. Reden temeer om niet alleen
de zittingsavonden, maar ook tijdens carnaval van de partij
te zijn. "Kom ujt àllie hojs want ge wit nie wa ge mist in
Deurze is carnaval eijn growwet fist".
'

.\'iemand heeft invloed op de dagen van het leven, maar
iedereen wel op het leven van de dagen. (foon Kortooms).

1 Dus!!!
1

\

Mi z n alle lache en beminne
Doewet goe saome hinne.

1

j

Alaaf

Leon d'n Twidde

/

J

Een nieuwe Prins
Het was een donkere en vochtige avond
ergens begin december. Als hoffotograaf
was ik gevraagd om foto's te maken van
onze nieuwe prins en prinses voor het
jaar 2000. Het was mijn eerste keer dat
ik zo'n "geheimzinnig" persoon mocht
fotograferen. Ik zou thuis worden opgehaald met twee "handlangers" van het
bestuur (vorst Hans en ex-prins Ad 111)
om naar de nieuwe prins gaan.
Het leek wel of we met een dropping bezig
waren. Dit werd door Hans en Ad ook nooI:>
eens extra benadrukt door hun geheimzinnig gedoe. Er werd mij niet verteld waar
we heen gingen, ze wilden het zo lang
mogelijk (nog 10 minuten) voor mij
geheim houden. We reden eerst een stukje
door het centrnm, daarna richting Zeilberg.
En maar grinniken, zou het een Pottebakker
zijn? Maar nee toen weer ric.hting St. Jozefparochie en maar lachen omdat ik nu weer
opmerkte, Oh een Heikneuter. En zo ging
dat nog een tijdje door met steeds mijzelf
afte vragen of ik het al wi'st. Nee: natuurlijk niet en zeker niet als zij zo bezig
bleven. Uit eindelijk werd er een binnen. weggetje in gereden met de opmerking, "ge
weet maar nooit of we gevolgd worden"
dus even verstoppertje spelen. Ik was ook
nog zo naïef door een opmerking te maken
over een kortere weg die ze inreden omdat
ik dacht dat ze omreden om zo in d~ St.
Jozef te komen. Ik dacht, waar be~ ik nou
weer mee bezig, maar ja de geheimhouding
tot een climax opvoeren voor mij, dit
vonden die twee erg leuk.
Plotseling reden we een erf op met twee
woonhuizen, een verbouwde boerderij en
een vrijstaand woonhuis. Er werd voorzichti? op het erf gereden van de boerderij ,
~ant Je weet maar nooit zij Hans, zeker
met als de mensen van het andere woonhuis ons kunnen zien. Voorzichtig werd er
aan d.e ander zijde van de auto uit- gestapt
om uit het zicht te blijven van mogelijk
nieuwsgierigen. "Laat de spullen maar
liggen we gaan eerst naar binnen'' zei Hans.
Wij gingen schichtig naar binnen en daar
stond ik oog in oog met de geheimzinnig
persoon die voor het jaar 2000 onze nieuwe
prins zou worden. Bij het betreden van de
huiskamer bleek er zowaar ook nog een
prinses aanwezig te zijn, dus dat zit dit
carnavalsjaar wel goed.

Hoewel ik ze van gezicht kende wist ik hun
namen niet, we stelde ons voor en het
bleken Leon en Marlies Verdonschot te
zijn. Ik kende hem in ieder geval van de
Jerry Springer show, waarin hij een rol
vervulde. We gingen aan het werk, ik zocht
een locatie op voor de te maken foto ' s
hiervoor moest ik wel de halve huiska:Uer
opnieuw inrichten. Ondertussen gingen
Hans en Ad de spullen in gereedheid ·
brengen. We moesten zo snel als mogelijk
werken om te voorkomen dat er zomaar
eventjes iemand binnen zou wandelen
geheim is geheim dus dan ook voor '
iedereen. Toen alles was afgewerkt was
het snel inpakken en wegwezen
Nu kwam er voor mij een moeilijke
periode om het grote geheim tot 8 januari te
bewaren, ook voor mijn eigen thuisfront Ik
hoopte vooral dat ik niet ging praten in
mijn slaap.
Hierbij nog enige persoonlijke gegevens
van onze Prins Leon Il en Prinses l\1arlies :
Onze nieuwe Prins is een echte
Deurnenaar.
Hij is geboren op 14 december 1960 te
Deurne.
Hij is getrouwd met Marlies Mennen .
Samen hebben zij een prachtzoon Sam van
twee jaar oud.
'
Zij wonen in een herbouwde boerderij op
de "kleine bottel".
In het dagelijks leven is Leon directeur en
eigenaar van Habek Snacks in Deurne
producent van diep vries snacks.
'
In zijn bedrijf zijn 200 medewerkers
werkzaam .
Zijn dagelijkse taken betaan vooral uit
Commercie en Organisatie.
Zijn hobby is samen met Marlies koken
voor gasten, uitgaan, autorijden, bezoekt al
10 jaar alle thuiswedstrijden van Ajax,
beoefend zaalvoetbal en speelt tennis .
Over Marlies kunnen we het volgende
vertellen :
Marlies is geboren op 13 januari 1966 op
"De hemel" te Asten.
Zij woont al weer 10 jaar in Deurne.
Haar hobby is ook het eten koken, aerobics,
tennis.
Tot de geboorte van zoon Sam heeft zij
gewerkt bij de Rabobank in Eindhoven.
Eind juni wordt hun tweede kind verwacht.
Samen zijn zij echte levensgenieters.
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WINTERSPORTERS OPGELET
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uitgaanscentrum
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Skipakken, broeken, salopettes, jacks •
Skidragers en groot assortiment skiboxen
Sneeuwkettingen en alles voor uw auto

Speciale aanbiedingen
Alles voor de auto tuin,
camping en vrije tijd

'>·

Café-biljart DE TAPPERIJ
Reeidentie POTTENBAKKERS ZEILBERG ·
Vrij dag 3 maart

HALVE ZOOLE BAL
Met o.a. HENK WIJNGAARD
en DE KLUTSERS

~ Leembaan 1-3

•

A. DEVVITbv =-

DEURNE

~

1

Tel. (0493) 31 77 77

""""'"""""'""""".._.........,._......,_.............~

UW DIEPV.R IESMAN

Zaterdag 4 maart VIVELEVINK
Zondag 5 maart

1

t~

's middags KINDER~AL
m.m.v. CLOWN JOPPIE
's avonds VIVELEVINK

Maandag 6 maart vanaf 15: 11 u: SANTA ROSA
's avonds SANTA ROSA
Dinsdag 7 maart

tel. 0493 • 315576
fax 0493 - 311055

oO

l

l
•
1
IJsklokje
Elzenstraat 53
2381 Weelde (Be~~i-:!J

TWEEWIELERCENTRUM

AD OBERS

Hogeweg15 5751 KX DEURNE

0493- 312377

SANTAROSA

1Telegraaf· Dagblablablail

..____.;;;;_;.____.:;..._________.1 1Narcist: Zeljbeeldhouwer·
'

t

~'

Bitumineuze dakbedekkingen
*Dakpannen
* Vrijblijvende offerte
'!t

ge vur un grote kolleksie
me Goei Ceedee 's ••••
moet zUn bU De Muziekfontein
in de kerkstroat in Deurne,
Want doar hebbe ze d'r nol! verstand van ok l
ite kant ze ok vinden OP 't Internet :

www.cd.si>eciaalzaak.com

Tja, carnaval vraagt ooit om
drastische maatregelen.
Wanneer u op latere leeftijd
ook nog eens uit de band
wil springen.

Café-zaal-hotel

Bartenweg 56
5712 LS Someren

THJJSSEN
PARTY - ARTIKELEN
Partytenten in diverse afmetingen en
uitvoeringen eventueel met vloer en verwarming

Begin dan tijdig aan het
opbouwen van uw varkentje
voor de dorst.
Hypo the k e n

0493-311855

-E:14

de

PENSIO~"PESK

VERHUUR van:
Taf els, Stoelen
Statafels, Serviesgoed
Koff iezetapparatuur
Parasols, Verlichting

Gerard Bildersstraat 7a - 5753 DE Deurne - tel. 0493-316381

r. •

~Fransen Advies

Tel. 0493 - 494624
Fax 0493 - 493946

~

ELKE DAG LIVE l\ll!ZIEK

~ MANDERS~

Pastoriestraat 20 - Vlierden

IBavariaspotje: Afistful of beer

Voor een goed inkomen later

Loon 3 LIESSEL

Derpsestraat 1a-c
5751 KA Deurne
F O

T c:> .

0493 341204

,.__~~~~~~~~~~~~~~--=-~_J

FDHR ."

0493-322168

Bouwmij.

VIDE C> . ALJDIC>. c-C:> .IV'\PUrERS •TELEFONIE

Foka Kerkstraat 8, 5751 BH Deurne
Fotografie Mieke:
Video-Audio-TV:
Telefonie:
Computers:
Fax:

telefoon:
0493 - 35 31 01
0493 - 35 31 02
0493 - 35 31 02
0493 - 35 31 03
0493 - 31 05 75
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"Het zou mij wat waard zijn als ... "
Ook natuurlijk dank a<µi Annie en Wim
Kivits, de ouders van onze Prins, en zeker
ook aan Joyce en Erwin. , die door hun
warme belangstelling en gastvrijheid een
grote steun waren voor hun Prins-zoon en
de gehele vereniging. Blij zijn wij dan ook
dat wij Wim Kivits dit jaar weer als lid van
de raad van Elf op mogen nemen.
Familie Kivits Bedankt!!!

Wim Berker
voor:i.tter

2r

Aan het begin van de
eeu1r schrijf ik
als voorzitter van ca·ma~·alsstichting de
Pee/strekels graag e:en klein woordje aan
u. Pee/strekels en Peefrtrekelinnekes. Ik
hoop dat 2000 datgene bren!!t wat u er
i·an venvacht en hopelijk allemaal in een
goede gezondheid en natuurlijk met het
nodige carnavalsple:ier.

Terugkijkend op het 'oorbtJe carna\ alsseizoen mogen \\lJ ci:>nstateren dat we er
weer een geslaagd feest voor velen m
Deurne van hebben kunnen maken. Achteraf bezien kon dit jaar ook niet stuk onder de
inspirerende, sympa1Jueke en geweldige leiding van Prins Raout l WtJ kenden Raoul
KiYits natuurlijk al l.mger als lid van de
Raad van Elf en tonproater. maar dat dit
"ventje" in staat \\a om carnaval 1999 zo
waardig te dragen
ft t -h menig Peelstrekel verrast IX \\ t.JZ 'aarop hij hieraan
invulling heeft "" '"" n d' mgt respect af.
Ik mag dan oo m trots ;eggen dat het
een goede keur \\ en dat Raoul als Prins
carnaval 199'J g \ ldtg d ··burries" aangevoerd heeft lijd n alle dagen.
Raout bedankt !!!

In mijn voon. JOrd .lub il al aangegeven dat
enkele tro1twe leden binnen on:e club helaas
het afgelopen J
'rf hi!id hebbe11 ge110111en. Via de Peel5trekd .,.'iJ ik deze mensm
graag bed.tznl<Ln ' '' h11.n t1>meloze inzet
voor de Pulslrel.e/J.

In de Pee/strekel van het afgelopen jaar
schreef ik: "We gaan ervoor!" We zijn er
inderdaad voor gegaan en hebben samen
met u mooie feestjes kunnen bouwen: De
Prinsonthulling, Prinsenade, de carnavalsmatinee met de Koninklijke Harmonie
Deurne, Rondom de Prins en de geweldige
Klotgemul- en Gala-avonden. Vooral de
laatste twee avonden stijgen jaarlijks in de
belangstelling. Zeker de Klotgemulavonden; VÓÓR, DÓÓR en MÉT Deurne. Als
we dan achteraf ook nog samen met Prins
Raoul I en enkele artiesten een CD op
kunnen nemen, maakt dat het geheel nog
meer compleet. De avonden en middagen
met onze ouderen en kinderen, de seniorenmiddag bij v.d Putten met het Vrije Tijds
Orkest, de bejaardenavond in de Nieuwenhof en natuurlijk het Ukkepukkenbal samen
met Suske en Wiske en de onvergetelijke
bezoeken aan de scholen op carnavalsvrijdag. Fijn om dit allemaal voor deze
mensen te mogen doen. Natuurlijk tekende
het afgelopen jaar de PR/Cie weer voor een
geweldige middag ludiek. De Gerrie
Springert Sjo in het Hof van Deurne was
een klapstuk. Dank aan alle artiesten en
'·slachtoffers" die op een voortreffelijke
manier het publiek vermaakt hebben. Ook
dank aan onze ex-preses Geerd Jansen, die
de rol van Gerrie Springert magnifiek
vervulde.

Voorspel
Carnaval 2000 moet nog beginnen, maar
als stichting hebben wij alweer enkele
mooie avonden gehad. : de opening van het
carnavalsseizoen op he 11-11 Bal in Zaal
v.d. Putten samen met muziek van Grupo
Txoco. Ook het op deze avond bekend
gemaakte motto van de optocht: "Het zou
mij wat waard zijn als ... ·· mag er weer zijn
en hopelijk dat vele deelnemers en deelneemsters met een prachtige uitwerking
van dit motto deelnemen aan de grote
optocht door het Centrum van het Peelstrekelrijk op zondagmiddag. En natuurlijk
onze tweede dienstenveiling, die financieel
gezien zeer geslaagd is en voor de nodige
financiën heeft gezorgd voor ons 44 jarig
bestaan in 2002.

En dan :het carnavalsweekend:
Met de grote optocht op carnavalszondag,
het bezoek aan de Zultkoppen bij Jozef en
Gon aan het Spoor, het Rijtven en het
Boerenbruidpaar. En natuurlijk Rosenmontag en de vele café-bezoeken. En dit
allemaal onder muzikale klanken van
diverse kapellen en zatte Hermeniekes,
maar zeer :teker met de geweldige muziek
van de Hosbeng Ls. Al deze avonden en
middagen staan u in het magische jaar
2000 allemaal ook weer te wachten.

Langs deze weg wil natuurlijk ook graag
een ieder bedanken die het ons financieel
mogelijk maken om Carnaval in Deurne te
mogen en kunnen organiseren. Onze adverteerders, leden van de Club van 100
begunstigers en natuurlijk de spons~r van
de optocht: de firma WPS Parking System
b.v. te Helmond.

van
. Na zijn Prinsht..-sn:JJIJSIJtd :. Je functie van
·n hij deze functie
:i ·. Bij de uittr

~farce!

Het afgelopen jaar hebben wij .helaas ook
afscheid moeten nemen van enkele
waardige leden binnen onze club. Marcel
van Nunen, Christien van de Anker, Jan
Hoeben en Sjef Geerts. Dame en heren
hartstikke bedankt voor jullie vele werk
voor onze stichting. Ik kom hier nog op
terug.

Wim Berkers.

Als bestuur. Vorst Hans van Bommel, Raad
van Elf en alle overige commissieleden,

reiking van hc!t ere-Strekelschap in 1999 heb
ik dan ook ~c:geven dat de harde schijf van
zijn computer \eel Peelstrekel-gegevens
bevatte. Wat O!I1 werk heeft deze man verzet
voor de Pc:.:l .:· els! Hij was jaren voorzitter
van ruet de IJllib corrunissies bumen onze
geledmger:.. de kranten- en optochtcorrunissie.
Gelukkig dat \\ÏJ op dit moment nog gebruik
mogen maken nm de expertise van Marcel
binnnen "enoem<le commissies. Marcel en
Mieke, h =aal 1ullie goed samen met jullie
gezinnet1e en hopelijk dat wij jullie nog vaak
tegen _en komen tijdens onze festiviteiten.
Jan Hoeben
ln 19 .., trad Jan Hoeben als Prins Jan VI bin-

noegen. 1
dat Anne- . tJ .:
lengte v· ·
hartstikke -

medewerkers en medewerksters hebben wij
de afgelopen tijd niet stil gezeten. Velen zijn
al weer dagen, weken, ja zelfs maanden
druk bezig om carnaval 2000 vlekkeloos en
zorgeloos te laten verlopen, en u te laten
genieten van al het fijns wat carnaval u te
bieden heeft. Verderop in de Pee/strekel
kunt u diverse artikelen over programmaactiviteiten lezen. En hopelijk dat het niet
alleen bij lezen blijft, maar dat wij u als
echte carnavalsvierder mogen begroeten
tijdens een of meerdere carnavalsevenemen~en. Want ook dit jaar hebben wij weer
'voor elk wat wils' . Van .het moment van de
Prinsonthulling tot de Peelstrekelverbranding op carnavalsdinsdag.

Pedstrekelrijk. Na zijn Prinsschap
een ;id van de Raad van Elf geworbeieft hij het afgelopen jaar te
kennen ="=e~en om hiermee te stoppen.
Jammer maar \\iJ moeten dit besluit respecteren. J
· 1arenlang trouw lid van de ma-/
\\commissie en als zodanig
!tllg ·koud' uurtje in de bouw van
'nn=n'"""'~- en en Strekel( s)pan gestoken.
• Peelstrekels hebben wij bij Jan
u!Umooen ook menig plezier uurtje beJan was dat hij elk jaar

tijdens carnaval jarig was (raar maar waar).
Als vrijgezel kreeg hij ook altijd de channe
van de dames. Bij hen was er altijd een plekje
vrij voor Jan Hoeben. Gelukkig dat Jan de
materialencorrunissie blijft steunen. Jan,
hartstikke bedanli voor jouw inzet.
Sjef Geerts
Al vanaf 1976 is Sjef lid van de Raad van
Elf Maar carnaval werd hem dan ook door
zijn vader Willy met de de paplepel ingegeven. In de periode 1993 - 1997 heeft Sjef
de functie van penningmeester bekleed. Na
1997 trad Sjef weer toe tot de Raad van Elf
als "Nestor'". Sjef was zeer zeker berucht en
gevreesd als bikkelharde "Schunkel-meister"".
Ook was hij jaren beheerder van het verteerpotje en als zodanig heeft hij mening lid en
partner binnen de Peelstrekels voorzien van
zijn/haar natje. Sjef heeft niet minder dan 24
Prinsen "versleten", terecht dan ook dat hij
enkele jaren geleden tot Ere-Strekel van de
Peelstrekels werd benoemd.
Sjef, hartstikke bedanli voor jouw inzet

Wim Berkers
Voorzitter Carnavalsstichting De Peelstrekels.

Jan Rakels, Beterschap!
Op het moment dat u zit te genieten van
onze Peelstrekels vertoefd Jan Rakels helaas in het Ziekenhuis. Jan was jarenlang
bestuurslid en na zijn bestuurslidmaatschap
heeft hij onze vere_niging nog jaren onder- .
steund in diverse commissies. zoals de bejaardencommissie, maar vooral de krantencommissie. Helaas liet zijn gezondheid het
niet meer toe dat hij deze werkzaamheden
,nog verrichtte.

1

Jan van harte beterschap en hopelijk dat wij
jou nog een keertje mogen begroeten binnen het ·Peelstrekelrijk.
Namens alle Peelstrekels en Peelstrekelinnekes
Wim Berkers
Voorzitter Peelstrekels.

De Peelstrekels op 't Internet
HTTP://Come. to/Peelstrekels

...EN
ondertussen heeft u al gezien dat wij
in 2000 een geweldig Prinsenpaar hebben.
Het was medio oktober van de vorige eeuw
dat ik naar de Kleine Bottel trok om
zogenaamd de video-opname van de Gerrie
Springert Sjo van het afgelopen jaar naar
de familie Verdonschot te brengen. Want
zoals u weet was Leon het ··vegetarische··
slachtoffer in deze show. Maar mijn missie
was natuurlijk anders : ··zouden jullie in het
magische jaar 2000 het Prinsenpaar in het
Peelstrekelrijk willen worden?" En hun
antwoord was dan ook meteen positi~f Als
bestuur zijn wij dan ook kei-blij dat wij dit
mooie gezin aan u mogen presenteren als
Prins Leon II, Prinses Marlies en klein
prinsje Sam.
Uit uw reacties tijdens de Prinsonthulling
en de Yele contacten die Viij de afgelopen
tijd met onze kersverse Prins mochten
hebben. geeft ons een gevoel van "Carnaval
2000 kan niet stuk met zo· n Prinsenpaar"· .
Leon. Marlies en Sam. profidat met jullie
uitverkiezing en veel plezier de komende
Carnavalsperiode. En aan u als Peelstrekels
en.Peelstrekelinnkes de oproep: "Kom jullie
Pnns steunen!" Want als rasechte
Deurnenaar heeft hij dit wel verdiend
gezien zijn vele activiteiten binnen het
Deurnese en zeker ook als "financieer·
ondersteuner van vele evenementen met
zijn bedrijf Habek. Ik wil mij dan ook
aansluiten bij de woorden die oud-Prins
Raoul I in zijn dankbetuiging schreef:
Don 't Worry. d'r sti wir ·ne nèje Prins
tussen de Burrie(s).
Verder hoop ik natuurlijk dat wij samen
met de overige bestuurleden, Vorst Hans,
Raad van Elf, Dansmarietjes en hun
partners er voor u een plezierig, plezant en
Prinsheerlijk Carnaval 2000 van kunnen
maken.
.
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes
Het zou mij wat waard zijn wanneer wij u
als plezierige, in wat voor uitdossing dan
ook, carnavalsvierder mogen begroeten.

Wim Berkers
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Op aswoensdag
beschrééve waj
gèèr wá gál 1ie
mi de carnaval
het af gepraot.

Oók voor Bromfiets-/
Autorijles/ Vrachtauto/
Personenautoaanhangwagen/
Vrachtautoaanhang.wagen/
Alle chauffeursdiploma 's

VLEVEKA BV

VERKEERSOPLEIDING
VAN DEN BOOGAARD
Deurne Tel: 0493 310484

~

INTERIEURPROJEicrEN

_J

Piet Mondnaanstraat t 6
5753 DJ Deurne

W1nkelin1eneuren

.J Pro1ek1 meubelen
_J

Exclusieve timmerwerken

Telefoon 10493) 314253
Telefax (0493) 313524

Tel. / ·

a:~

Hedege wa te onderhauwe
of te verbouwe
dan kandege gewoon
op ons blieve vertrouwe

A~
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Notariaat Deurne
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Apparaten met lichte transport schade en volledige garantie
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UW Echte Warme Bakker

P.H. Schellens
Vlierden: Pastoriestraat 1 - Tel. 0493-312476 Filiaal Deurne: De Martinet 24 - Tel. 0493-316700

.

.__

Elektrotechniek - Telecom - Beve1l1g ing

J. v.d. Mortel 8. V.

- elektrotechnische materialen
_elektrotechnische installaties

-te1etoon~ans1uit~ngen
- telefoomnstal/at1es'

Oud Liesselseweg 69 - 5751 WN Deurne _beveiligingen
Tel. (0493) 31 22 68 /Fax (0493) 31 08 61 _netwerken
E-mail: i· vdmortel@bouw-it.nl

Het adres voor al uw:

De werkzaamheden bestaan uit :
•
het samenstellen van jaarrekeningen
•
het opstellen en indienen van alle oorten fiscale aangift n
•
Het verstrekken van fiscaal jurid1 che adviezen
•
het verrichten van bijzondere opdrachten
Het kantoor kenmerkt zich door ervanng, betrokkenheid n
persoonlijke benadering en een op uw maat toegesneden advie
Indien u nadere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen
met:

~
WAARBORG
KEMA

Cranssen fiscaal juridisch adviesbureau,
gevestigd te Deurne, Stationsplein 2, is een kantoor dat zich
richt op het .verlenen van fiscaal juridische en accountale
diensten ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf, \T1_1e
beroepsbeoefenaren, sportlieden en artiesten.

ofricieel dealer
ptt l•l•com

mr B.M.H.S_ Cranssen FB en/of de heer B A.I. Tomassen.

Stationsplein 2, 5751 JN DEURl E - 0493 351235
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Nog nauwelijks bekomen van de jaarwisseling naar het nieuwe millennium, ligt voor u
al weer de nieuwe carnavalskrant van de
Peelstrekels op de deurmat. Hopelijk is de
gang van zaken rondom die jaar- en millenniumwisseling rustig verlopen. Ik heb sterk
de indruk dat een en ander nogal meegevallen is. Bij de vorige millenniumovergang,
van 999 AD naar 1000 AD, hadden de mensen toch ook geen problemen? In deze krant
worden naast ludiéke verhalen en quatsch,
de verschillende activiteiten van de Peelstrekels vermeld. Voor ieder wat wils, zou ik
willen zeggen of in dit geval is wellicht
beter: schrijven.

Burgemeester drs. J. W Smeets en Prins Raoul 1

r.=================;i

SLEUTEL LOTERIJ
AFHALEN
Zaterdagmiddag 4 maart zal op de
Markt in Deurne de sleuteluitreiking
plaatsvinden door de Burgemeester van
Deurne* aan de zeven Prinsen van
Deurne. Door het overhandigen van
deze sleutels wordt op symbolische
wijze de macht van de gemeente in de
banden gelegd van de zeven Prinsen en
kan er een start gemaakt worden met
de dolle dagen.
Deze prachtige happening op de markt
krijgt een vervolg in de Vierspan, residentie van de Peelstrekels, waarbij eenieder natuurlijk van harte welkom is. In de
Vierspan zullen alle Prinsen de Burgemeester onderscheiden en zullen de
blaaskapellen zich van hun beste kant
laten zien. Een en ander natuurlijk met
het nuttigen van een natje en een droogje.
Ook het aansnijden van de traditionele
Prinsencake zal niet ontbreken. Voorafgaand aan de sleuteloverhandiging op de
markt zal de bezoekers een drankje aangeboden worden in de vonn van een
Peelneutje. Voor de kinderen is er wanne
chocolademelk. Dit initiatief wordt gedragen door de zeven carnavalsverenigingen van Deurne. Met u hopen we op
gunstige weersomstandigheden en we
nodigen u van harte uit om op -1- maart
rond 15:00 u op de markt te verschijnen.

Commissie Sleutelathalen
1. De Dors(t)vlegels Vlierden
2. De Heikneuters, St. Jozef Parochie
3. De Kei, Liessel
.t. De Peelpluimen, Helenaveen
5. De Peelstrekels, Deurne
6. De Pottenbakkers, Zeilberg
7. De Ulewappers, Neerkant

* U begrijpt dat de mogelijkheid bestaat
dat niet de (nieuwe) burgemeester van
Deurne de handelingen zal verrichten,
maar een plaatsvervanger. E.e.a. is
afhankelijk van de procedure m.b.t. het
aanstellen van een nieznre burgemeester.

Bij de overhandiging van deze
krant wordt 11 in de gelegenheid
gesteld loten te kopen van onze
raads- en bestuursleden. Deze loten kosten f 1,- per stuk en het
aantal loten dat verkocht wordt
bedraagt 10. 000.
De trekking vindt plaats direct na
de prijsuitreiking van de optocht in
Residentie de Vierspan op zondag
5 maart 2000 om 17:30 u.
De te winnen prijzen zijn:

1. Een fiets t.w.v.
2. EeÖ Reischeque
3. Een kofferset
4. Een CD Radio
5. Een dinercheque
6. Een dinercheque
7. Een VVV bon
8. Een VVV bon

f 1.000,/
/
/
/
/
/
/

500,300,200,150,150,100,100,-

We hopen dat u als Pee/strekel
onze stichting wilt steunen en in
groten getale loten zult kopen. Wij
wensen iedereen geluk toe bij de
trekking en danken u bij voorbaat
voor uw ondersteuning.

SENIOREN
Carnaval is voor iedereen. Dat carnaval
voor iedereen bestemd is en ook voor iedereen bereikbaar hebben de Peelstrekels
boog in hun vaandel staan. Om de ouderen
in ons Peelstrekelrijk te laten genieten van
carnaval hebben we activiteiten georganiseerd die speciaal voor ouderen bedoeld
zijn.
Zaterdagmiddag 19 februari
Zo zal er een seniorenmiddag zijn op zaterdag 19 februari in de Vierspan. Deze
middag komt tot stand in samenwerking
met de gezamenlijke bejaardenbonden van
Deurne-Walsberg, Deume-Centruni en
Deurne-Heilige Geest. Tijdens deze middag zal een keur aan artiesten het podium
betreden om ervoor te zorgen dat u, ondenvijl nippend aan een borreltje, kunt
genieten van een gezellige carnavalsmiddag.
Wij rekenen op uw komst!

Vol, maar niet volgepropt
We hebben wederom een vol programma.
Gelukkig geen volgepropt programma, zodat er nog altijd wat ruimte overblijft voor
spontane acties. En die spontane acties maken carnaval in ieder geval een stuk aantrekkelijker, vooral voor degenen die vanaf
het begin, de onthulling, tot en met het
einde, de popverbranding op de Markt, het
complete programma volgen. Ik bedoel dan
de leden van het bestuur, de Raad van Elf,
en hun partners, maar in het bijzonder onze
Prins en Prinses. Zij 'draaien' voor het eerst
mee in een carnavalsclub en dan is voor hen
maar afwachten hoe zij carnaval ervaren. In
de jaren dat ik nu bij de Peelstrekels de
functie van vorst mag bekleden, is mij nooit
ter ore gekomen dat een Prins of Prinses
geen geweldige tijd heeft gehad. Er zijn
natuurlijk momenten dat 'het' wat minder
gaat, dat heeft elke vereniging, maar de
mooie momenten overheersen en blijven dan
ook langer hangen.
Positief
Elke Prins en Prinses zijn na hun regeerperiode positief over hetgeen hen allemaal is
overkomen. En het leuke daarvan is dat dit

SENIOREN
MIDDAG
19 FEBRUARI
DE VIERSPAN

op woensdag na carnaval tijdens het Haring~
schillen aan de bar allemaal loskomt. De
sterke verhalen, de grappige anekdotes ko;
men dan wel los. En het gevoel dat je dan op
dinsdagavond had, zoiets van 'eindelijk zijn
die zware dagen voorbij en kan ik mijn steek
.. al weer gauw en1
een jaar afzetten' verdWIJnt
begint het in de late namiddag op die Aswoensdag toch weer te kriebelen, niet van d~
haring dus. Als carnavalsvereniging probeer
je het niet alleen goed te doen voor de Prinf
en de Prinses, carnaval vier je niet voo;r
jezelf als carnavalsvereniging, carnaval vi~r
je met iedereen. Om hieraan te voldoe?
bieden wij als Peelstrekels u een groot aantal
activiteiten aan.
1
Geweldig populair Prinsenpaar
'.
En wij als de Peelstrekels hebben dan het
voordeel dat we een geweldig enthousiaste
Prins en Prinses in ons midden hebben. Dàt
zij beiden populair zijn moge bekend z.ijn. U
heeft met wellicht eigen ogen kunnen zien
en mee mogen maken op wat voor een geweldige mallier het nieuwe Prinsenpaar
werd onthaald tijdens de onthulling. En dat
enthousiaste Prinsenpaar dient de vlam over
te doen slaan naar het publiek: Hun eigen
Peelstrekel onderdanen. Het is een hele
opgave dit te bewerkstelligen, maar ik heb
er het volste vertrouwen in dat het dit jaar
opnieuw gaat lukken. En als het de prins en
de Prinses inderdaad lukt om dit karwei op
een goede manier te klaren, gaan we samen
met u, ingezetenen van het Peelstrekelrijk,
genieten van een geweldig feest en gaan "'ie
een gezellige tijd tegemoet, zeker weten! !

Ik wens u allen veel plezier,

VAN 14:00 U TOT 16:30 ll
ZAAL OPEN: 13:30 t :

Alaaf
Vorst Hans van Bommel

'

1
{

De Pee/strekel 2000, een uitgave,van,ear.navalsstichting de Peelstrekels, Deurne. 41ste Jaar-gang.

LIVERA
DEURNE
Stationsstraat 13

Schoenreparatie - Lederwaren

COMBI

.........

Ad v.d. Mortel

dom meiskens

Stationsstraat 15 - Deurne
Telefoon 0493-315768

Ook voor uw:
- Reportages
- Portret- Kinder- Huwelijks- en
- Bedrijfsfoto's

Boxmeer,Steenstraat 150
Venray, Schoolstráat 15
Deurne, Schuifelenberg 3
Gemert, Nleuwstraat 30a

TIJDENS DE CARNAVALSDAGEN GESLOTEN

Stationsstraat 27 - Deurne
Tel. 0493-312091

De Elektro Zaak
Milhezerweg 7, Deurne, tel.: 0493-3 12332

IN- EN VERKOOP VAN SCHADEWAGENS
AUTOHERSTELINRICHTING
VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE WAGENS

Helmondseweg 105 Deurne
T ~I. 0493-312999 fax 0493-310055
Autotelefoon 06-53183957

Kluisstraat 1 - Helmond
".
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DIERENARTSENPRAKTIJK

ZANZI-BAR
MOLENSTRAAT 13

DEURNE
TIJDENS DE CARNAVAL
ZIJN WU ALLEEN
GEOPEND OP VRIJDAGAVOND
EN TIJDENS ROSENMONTAG
WIJ WENSEN U EEN
PRETTIGE CARNAVAL!!!!

Vur heund, katte, verrekus en koeie
Is DAP Deurze unne goeie.

Ze.i lbergsestraat 142 - 5751 LP - Deurne - Tel. 0493 - 352424
-!"'

Vur un schön tepaijt of
-, gurdaine, moet-te-ge
". ·natuurlijk nao:

SCIIIKS
WOON'.J I~!(~ g!I
Stijn Streuvelslaan 48, 5751 XZ Deurne

tel. 0493 312586
Voor 11 uw .schade. repa1aUe, onderhoud

en APK·keuringen.
Erkend Inbouwbedrijf van SCMITNO
goedgekeurde beveUlgingssystemen.

Onze service is er voor u!

SPECIAAL VOLVO

n
huis.
bij Witloi< Badkamers volledig aan ·h4n
trekken. Want 'in Uden ziet u grote
merken zoals Villeroy & Bach, Sphinx,
Ucosan en Grohe onder één dak. Van
uiterst modern tot tijdlo.os klassiek.
En ook alle accessoires die de badkamer uw signatuur geven, kunt u bij
ons vinden.

WITLOX

sanitair

OX· KEUKENS, BAOKAMERS, DESIGNTEGELS, LOSPLAATS 4 5404 NJ UDEN. TELEFOON: 0413 26 27 26
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CARNAVAL 2000;
DE PEELSTREKEL
PLECHTSTATIG
Per 1 februari 2000 eindigt mijn ambtstermijn als burgemeester. De mij door het
schrijven van dit vooiwoord geboden gelegenheid gebruik ik graag om allen, die zich
voor of achter de schermen tijdens mijn
ambtsperiode hebben ingezet om het feest
van carnaval inhoud te geven, te bedanken.
Ik heb bewondering voor de wijze waarop
ieder jaar vanuit de zeven carnavalsverenigingen die de gemeente telt, de lijnen worden uitgezet waarlangs wij allen onbezorgd
carnaval kunnen vieren. Bij de start worden
door mij de "stadssleutels" overhandigd aan
Prins Carnaval, die daarmee symbolisch
voor drie dagen de leiding van het carnavalsfestijn op zich neemt. De ervaring heeft
mij geleerd dat prinsen, besturen en raden
van Elf in "Groot Deurné berekend zijn
voor de taak om er voor te zorgen, dat er
stijl en inhoud wordt gegeven aan de beleving van ongedwongen feestvreugde die
carnaval moet brengen. Stichting de Peelstrekels is in de tijd van mijn ambtsperiode over de periode daarvoor kan ik niet oordelen - van de ene fase in de andere fase overgegaan. Er was een periode van bezinning.
Die mondde uit uit in de conclusie, dat het
beter kon en men zag en men bood perspectief. Vervolgens werd iedereen die actief

was, aangespoord tot meer ontplooiing Vfill.
de organisatie van de leden enz. Nu stel ik
vast, dat Stichting de Peelstrekels gegroeid
is naar de volmaakte gestalte waarvoor zij
dient. Als de carnavalsideologen van de
Stichting de Peelstrekels - of zitten die in de
P.R./Cie.? - gelijk hebben dan is carnaval in
het Peelstrekelrijk onsterfelijk, want de
vereniging die de Peelstrekel bedacht heeft
zal nooit verdwijnen. De Peelstrekel is de in
alle vormen harmonisch, cultureel, dynamisch en natuurlijk rechtopstaande mens
van Deurne. Dit zinnebeeld verspreidt zijn
geest over ons Deurne. Deze eigenheid als
sociologisch systeem.
Standbeeld
De Peelstrekel verdient een standbeeld,
omdat hij zich dagelijks in onze nabijheid
moet bevinden. Hij of zij zegt ons: "Pluk de
dag, geniet van het moment." Mensen van
Deurne juicht en jubelt rond de Peelstrekel.
De hoofdrolspelers zeg ik allen ook namens
mijn echtgenote zeer hartelijk dank. Ik
spreek tevens de wens uit om met u allen
een geslaagd carnaval 2000 te beleven.
De burgemeester van Deurne,
Drs. J.W. Smeets

Ook aan het begin van een nieuwe
eeuw willen de Peelstrekels ons
doen geloven, dat carnaval erbij
hoort in dat Deurne van ons.
Geloven, dat carnaval erbij hoort.
Voor een vereniging, die tot 'doelstelling heeft
het carnaval te promoten en er vorm aan te
geven, is geloven in je doelstellingen een eerste
vereiste. Carnaval en geloven hebben alles met
elkaar te maken, ook al lijkt dat niet meer zo in
beeld te zijn in onze dagen.
Vastenavond
Van oudsher is carnaval ontstaan uit vasten-·
avond, de avond die vooraf gaat aan de vastentijd, een tijd van boete en bezinning. Het lijkt
wel of we in onze tijd het boete- en schuldbesef
steeds meer uit het oog aan het verliezen zijn.
Toch kunnen we er niet onderuit om ons bewust te zijn van het feit, dat we, ondanks al
onze goede bedoelingen, vaak tekort schieten.
Als we in het diepst van ons hart kijken, dan
willen we allemaal dat het ons goed gaat, dat
we plezier in het leven hebben, dat we kunnen
genieten van alles wat het leven ons te bieden
heeft. Het kan pas goed gaan met ons, als we
het ook goed laten zijn voor anderen, als we
ook de ander gunnen, wat wij belangrijk vinden om fijn te kunnen leven.
Binnen onze geloofsgemeenschap willen we
ons bezinnen op een goede manier van leven,
waarbinnen de liefde tot God en de liefde tot
onze naasten centraal staan. We kunnen, of we
nu geloven of niet, niet ontkennen, dat dit een
blij-makende opdracht en boodschap is. We
geloven natuurlijk ook in deze doelstellingen,
die ten grondslag liggen ,aan onze gemeenschap. Maar toch zullen we ons daar voortdurend op dienen te bezinnen. In de vastentijd, de
veertigdagentijd geven we aan die bezinning
extra vorm en inhoud.En al veel langer dan het
carnaval er is, was er binnen de (christe!.ijke)
gemeenschappen de vastenavond.'

Narrenfeest
Vastenavond en carnaval vinden hun oorsprong in een middeleeuwse feestdag: het
Narrenfeest Dit werd gevierd, ofwel rond 1
januari, ofwel bij het begin van de vastentijd.
Vooral onder christenen was dit feest ruim
verspreid. Daarin wordt duidelijk dat de vreugde een grondhouding van de christenen is, en
dat binnen die vreugde de menselijke maatstaven eens lustig op de kop gezet kunnen worden. De ons bekende wereldorde is tenslotte
ook niet het einde. Zo kan dit vrolijke feest ook
het evangeliewoord illustreren dat de laatsten
de eersten en de kleinen groot zullen zijn.
Narrenfeest betekent ook vandaag nog: eens
rustig met jezelf en met de anderen kunnen
lachen en niet in treurnis en zorgen vergaan.
Of zoals in het Oude Testament te lezen staat:
"Geef u niet over aan droefheid en kwel u
niet met tobberijen. Blijheid van hart doet
een mens leven en een vrolijk mens leeft
lang. Zoek afleiding voor uw zorgen en
troost uw hart en jaag de droefheid ver van
u weg. Want door droefheid zijn velen te
gronde gegaan en zij dient tot niets: jaloezie .
en toom verkorten het leven en kommer
maakt iemand oud vóór de tijd." (voor wie
het eens na wil lezen: zie Sirach 30,21-24)
Zo bij de tijd is ons bronnenbroek de bijbel.
Ik wens u allen o.l.v. de prins, de raad van elf
en het bestuur van de Peelstrekels een ontspannend feest toe, waarin we elkaar willen respekteren en de ruimte willen bieden om te
genieten van elkaar, zo wordt het een echt
gemeenschapsfeest."ook aan het begin van de
een-en-twintigste, eeuw!
Mag het een feest zijn, waarin ieder iets mag
proeven van de vreugde, de blijheid, maar ook
van de verbondenheid en· hopelijk niet alleen
voor deze dolle dagen!· ·

Tot in de twaalfde eeuw werd.en daarmee de Alaaf1
uitbundige zotheid bij het begin van de lente en
de verdrijving van de wintergeesten gevierd.
Pastor A. Hasselman

De heer en mevrouw Smeets

Afscheid van een echte"Carnavalsburge.meester"
Zo aan de vooravond van het afscheid van onze;huidige burgemeester drs. J. W.
Smeets kan ik niet nalaten om in onze "Pee/strekel" hieraan aandacht te besteden.

In de afgelopen jaren hebben Tiij onze burgemeester leren kennen als iemand die een
warm hart heeft voor Carnaval, maar zeer zeker voor De Peelstrekels. Natuurlijk kunt u
wel denken: Dat kan toch niet anders als je Limburger van origine bent, maar met de
oyergave waarmee hij hieraan invulling heeft gegeven is te prijzen. Ten alle tijden waren de heer en mevrouw Smeets aanwezig tijdens de Prinsonthulling, de Gala- en Klotgemulavonden. Mede door ziJn inbreng werd het traditionele Sleutel-Afhalen op de
, 1arkt weer een ware happeningvoor alle Carnavalsverenigingen uit de gemeente.
Oo · was hij natuurlijk tijdens de optocht en de Klotgemulavonden het middelpunt van
spot Maar telkens wist hij dit sportief op te pikken. Mocht deze spot soms te ver zijn
gegaan, dan wil ik namens de deelnemers aan de optocht en zittings-avonden u de oprechte excuses alsnog aanbieden.
·amens alle oud-prinsen en pnnsessen wil ik de familie Smeets ook hartelijk danken
Yoor het lekker "Elske'' "at Jaarlijks geschonken werd bij de overhandiging van de eerte krant ten huize van de familie Smeets.
Heer en Mevrouw Smeets het gaat u goed de komende jaren en hop lijk in een goede
gezondheid .

''

POLITIE
Het is nog maar enkele tientallen jaren
geleden dat carnaval en kermis topevenementen vormden waar velen naar toeleefd~n. In de loop der jaren zijn aan de kalender van activiteiten ontzettend veel
evenementen en gebeurtenissen toegevoegd. In een tijd waarin zelfs jongeren
met een goed gevulde afsprakenagenda
lopen blijft de periode van carnaval populair.Dit zegt ongetwijfeld iets over de diepe
worteling van dit volksfeest.Alle zorgen
mogen weer een paar dagen aan de kant.
Gein en plezier vormen voor velen tijdens
deze dagen dé trefwoorden. Het mag een
feit van algemene bekendheid zijn dat
tijdens carnaval de drank rijkelijk vloeit.
Elk jaar wordt door de politie dan ook
extra toezicht gehouden of mensen niet
onder invloed van drank deelnemen aan

het verkeer. Het overduidelijke advies blijft
dan ook om al vooraf na te denken op
welke manier men huiswaarts gaat. Loop
in elk geval niet in .de valkpil van 'eentje
kan wel' . De pràktijk heeft geleerd dat
slechts weinigen de discipline hiervoor op
kunnen brengen. Een oude, maar nog
steeds actuele; kreet blijft: "Glaasje óp?
Laat je rijden··.
Namens de plaatselijke politie wensen wij
u allen een heel prettige carnaval 2000 toe.

De inspecteurs van Deurne,
Louis Doomernik
Ben Lesterhuis
Ton van Loon.

Kippenbouten worden vastgezet
.l@p--..e.s.ta_a_rt•g-·e_n_o_o_t_m_ie_s______.I met vleugelmoeren

• 'amens alle Peelstrekels n Peelstrekelinnekes,
\Vlffi Berkers

\ ·oorzitter de Peelstrekel

Theo van Goch en Menno Buch:
Televiez

Leed ten gevolge van gluurder:
Blikschade
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de Wit
. Langstraat 140, 5754 PB Deurne
Telefoon 0493-312939 Fax 0493-311752

UW ADRES VOOR AL UW ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN:
* APK-KEUREN * SCHADEREGELINGEN
* VERKOOP GEBRUIKTE EN NIEUWE AUTO'S

Glas en schilderwerken
Verheijen
Deurne

IVIAAR OOK UW VERVOER KAN GEREGELD WORDEN:
*ZIEKENVERVOER
*ROLSTOELVERVOER
* PARTICULIER- EN
* GROEPSVERVOER

KILOSLAGERIJ TOMASSEN DEURNE
Mi de carnaval moete vural nie vergète
um mi die daag heul goe te ète.
Vlis en worst, waar kande dè 't beste haaien
en dè 'tok nog 'n_bietje is te betaàlen?
Natuurlijk bai Tamassen in de Kerkstraat,
doar staan ze alle daag vur oe paraat
Behalve mi de carnaval,
dan gaan ze namelijk zelluf naar 't bal

KILOSLAGERIJ TOMASSEN DEURNE
Kerkstraat l 5a 5751 BG DEURNE Tel. 0493 320315

~'Kl--~_n_e_v_ro_u_w_e_n._·Jrfl
__k_ro__
w_ee.f----~''~S~tru~w~e~d~di~e_______________.I
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•

relatiegeschenken
•eendracht 7, 5751 sb deurne, holland
•postbus 55, 5750 ab deurne, holland

R

Verkoop van:
glas- verf- behang
gordijnen - vloerbedekking
schoonmaakartikelen

Milheezerwe 31 - Deurne - tel. 0493-31 2337

-~-

•telefoon: 0493 - 315314
•telefax: 0493 - 317355

C.J.N. Manders, Accountant Administratieconsulent
M.J. Manders, Accountant Administratieconsulent
Federatie Belastingadviseur
Derpsestraat 10- \
Postbus 109
5750 AC Deurne

Telefoon (Q493) 31 32 63
Telefax (0493) ~2 09 32

VREC-C M
C.OMPUTERHUIS -

Trienekens
Belastingadviesbureau
Postbus 347
5750 AH Deurne
Tel. 0493-311362
Fax: 0493-315857

Postbus 206
6020 ABBude
0495-494554
0495-492195

aatschap Trienekens
vies Bureau Trienekens BV

BP .ThijsSen
• J:3enzinèstation -All creditcards accepted
• Snelpomp voor vrachnvagens
• - 24~uur service
.

Helmondseweg. 59
5751 GB Deurne

Tel. 0493-3515io ·
Fax Ö493-35,1tS91
Email· adres:Vrecom@W!XS.nl
.

,/

{·'

• Verkoop luxe kado-artikelen
Vlierderiseweg 232 -

ÜN Tm:

Vlierden
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ACH 'T KLOTGEMUL

Voorverkoop
Klotgemul 2000
Zaterdag 12 februari 2000
"'de Vierspan"

Club van 100: (/ 7,50)
Van 11 .00 u - 12.30 u
Per lidmaatschap 2 kaartjes
10.30 u uitreiking volgnummers

Vrije verkoop: (f 12,50)
13 .00 u - 14.30 u
12.30 u

~itreiking

volgnummers

Aanvangstijden: .
Vrijdag
20.00 u
20.00 u
Zaterdag
19.30 u
Zondag

De zaal is een uur voor
aanvang geopend en er wordt
exact op tijd begonnen.

De meningen ve1'Schillen, wat betreft het jaar 2000
en of het derde millennium reeds is aangebroken.
\Vaar geen misverstand O\'e1· bestaat is het achtste
Klotgemul dat op vrijdagavond 18 februari van
start gaat. Er treden 10 .acts op.
In willekeurige volgorde zijn dit: De Dansmarietjes.
Next. Mien Zevertes. Zesstuks. Orakel, Tigge bitter
wete. Duo é~n. Theike. 2 1 , Wat en Jozef Aldenzee. In
Duo één. Tigge bitter wete en Jozef Aldenzee begroeten
we drie splinternieuwe acts. 2' '2 Wat en Orakel maken
hun rentree na een afWezigheid van resp. l en 2 j aar.
Toon van de Heijden. die vorig jaar indruk maakte als
Hannes Dreuge keert nu terug als Mien Zevertes.
Theike. evenals Toon debutant vorig jaar, klimt nu
als ... in de ton. Zesstuks viérden vorig jaar tijdens het
Klotgemul nog hun 1O·jarig be;taansfeest na, maar
staan er nu weer met een nieuwe act. pe Dansmarietjes
en de meiden van Ne~t verzorgen het danswerk. Voor
Ne~t wordt is het overigens de laatste keer Klotgemul,
hierover kunt u elders meer lezen.

Henk Bijn.m k rijgt D 'n Opsteker opgespeld door P.R./Cie. voorzitter van Osch
Op de tweede avond van 't Klotgemul op
zaterdag 30 januari 1999 vonden wat mij
betreft vreemde voorvallen plaats. De avond
begon geheel volgens het geplande draaiboek tot bleek dat- een van de artiesten niet
op tijd aanwezig was, waardoor het later
geplande onderdeel het uitreiken van "De
Opsteker 1999" maar voren gehaald werd.
Inmiddels was de artiest gearriveerd waarmee ik in gesprek was omtrent de gewijzigde aanvangstijd. De P.R/Cie., welke de
onderscheiding uitreikt, was al bezig met de
aankondiging hiervan, waarvan ik niets
gehoord had. Plotseling werd ik uit de gang
g~roepen en naar het podium gedirigeerd
met wetende wat me te wachten stond.
Stomverbaasd, geschrokken en dientengevolge sprakeloos stond ik daar op het podi~ en werd me de onderscheiding uitgereikt. Zelfs mijn vrouw, die jammer genoeg
?ok hier niets van wist en eerst een dag later
m de zaal zat, kreeg het telefonisch te horen. Ik ben steeds van mening geweest dat
slechts leden van de raad van Elf en bestuursleden van de Peelstrekels hiervoor in
áanmerking kwamen, vandaar mijn verbazing! Door middel van dit stukje in deze
carnavalskrant wil ik de P.R/Cie. danken
voor de mooie onderscheidingsspeld en de
prachtige oorkonde.
Ook wil ik De Peelstrekels bedanken voor
het vertrouwen en de medewerking welke ik
die lange jaren heb gekregen en welke begon in 1976 met het organiseren van het
f~tastischekerstbal en het opzetten van de
....<

Lange zit
Een goed gevuld progranuna. het toont aan dat ·t
Klotgemul leeft. Dit brengt wel met zich mee dat willen
al deze acts voldoende tol hun recht komen een ;trakke
regie moet worden gevoerd. De commissie en de
artie;ten zullen proberen u een (te) lange zit te
besparen. Het programma is goed, maar we zijn van
mening dat er ook na de grande finale uitbundig gefeest
dient te worden op het bij-bal.

Gala-avonden.Nu ik gestopt ben met de
activiteiten blijf ik toch, althans op een
afstand, alles wat de Peelstrekels betreft
volgen. Ook wil ik de commissie Klotgemul
danken voor de prettige samenwerking en
wens hen veel succes toe voor de komende
jaren. Wat ik wel heb overgehouden aan de
Duurder
vele jaren is een schat aan adressen van De kaartjes zijn duurder geworden. Hoewel de artiesten
artiesten en optredens welke me nu goed · gratis optreden en ook de commissie niets in rekening
brengt moeten er kosten gemaakt worden. Op deze
van pas komen bij andere activiteiten.

1

OPSTEKERS

De opsteker is een initiatief van de P.R/Cie en
voor het eerst uitgereikt in 1992. Vanaf 1993
wordt de onderscheiding uitgereikt op de
zaterdagavond van 't Klotgemul. Belangrijkste
criterium is het achter de schermen actiefzijn
voor carnaval in Peelstrekelrijk.

Door Hannes Dreuge
Als ik zo terugkijk naar Klotgemul 1999,
dan kan ik eigenlijk maar één ding zeggen:
Wat waren het drie grandioze avonden!
Maar daar zo'n schoon avonden van maken
dat kunde niet alleen. Daar hedde iedereen
bij nodig, in zinne eigen rol of unne bijrol,
dè makt nie uit. Iedereen is nodig voor het
slagen van drie zo'n schoon avonden. Toen
Coen van den Berkmortel mij vorig jaar
vroeg of ik zin had om bij 't Klotgemul op
te treden heb ik dan ook meteen ja gezegd.
Terwijl ik helemaal eigenlijk niet wist hoe
het allemaal in zijn werk ging. Maar ik
dacht: We zien wel waar het schip strandt.
Ik moet zeggen dat het mij 100 % is meegevallen. Alles was tot in de puntjes georganiseerd, ik voelde er m'n eigen dan ook meteen thuis. Daarom wilde ik mij ook graag
weer beschikbaar stellen voor 't Klotgemul
2000, want ik heb nu een beetje de smaak te
_pakken. Tot ziens op 't Klotgemul 2000.

Begeleiding en Presentatie
Op vTijdagavond is de muzikale begeleiding van Bloast
urn op en op zaterdag- en zondagavond tekenen de
Hösbengels voor de muziek. Het is de eerste maal dat
de Hösbengels de Klotgemulavonden begeleiden. dit
gerenommeerd gezelschap heeft haar sporen reeds
ruimschoots verdiend en zal ongetwijfeld een welkome
en kwalitatieve aanvulling zijn. De presentatie is in
handen van de onvolprezen Bert van de Broek en waar
we speciaal op willen wijzen is op onze
ceremoniemeester Arno Maas. Houdt ·m in de gaten!

Henk Bijnen.

Sjef Geerts
Sien Verbaarschot
Klaas Vogel
Geerd Jansen
Marcel van Nunen
Jan Hoeben
Mies Martens
HenkBijnen

Klotgemul 1999

pagina treft u de nieuwe prijzen aan en andere
informatie met betrekking tot de kaartverkoop.

Peelstrekels bedankt en veel succes.

"1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

De zaal is rookvrij, er wordt
rekening gehouden met
rolstoelers.

Opsteke1·
Op zaterdag 19 februari zal (wanneer de P.R./Cie.
overeenstemming bereikt) voor de 9de maal d"n
Opsteker worden uitgereikt.
\

Rest mij nog u namens de artiesten en de commissie
Klotgemul heel veel plezier te wensen in de aanloop tot
en het uiteindelijk vieren van carnava l 2000.
Marcel Kooien
secretari5

De balonnen tUdem de grande
finale worden beschikbaar gesteld
door Wil~r Goossens.
Willr bedankt!!

Hannes Dreuge
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Stationsstraat 58, 5751 HG Deurne - tel. 0493-3193891316594

'

KETTLER
THOMASSEN AUTO'S B.V.
Versch~ing

. '

en douane documenten

Bloemen:e
]olie Steeghs
.

SPECIALIST VOOR AL UW:

.

~

."

",.-

Bruidsboeketten
Bloemstukken
Grafwerken

(

'

'
··

neem ook eens een kijkje
in onze plantenkas

Háspelweg 37, 5751 JHDeurne
TeL 0493-351552 Fax 0493-315246
Autotelefoon 06-53926499

Haageind 24 5751 BC Deurne
Tel. 0493-312419 fax. 0493-321982
·Het grootste en best verzorgde assortiment in
koffie-, thee- , tabaks- en luxe geschenkartikelen

DATJE

. GOED ZIIJJ

Stationsstraat 38A Deurne

Kettler Benelux B.V.
lndumastraat 18
5753 RJ Deurne
Tel.: . 0493-310345
Fax: 0493-310739

Staatsloten
Voetbaltickets
Lotto-Toto
Van Hugten
Beletteringen V.O.F.
Z11pe 13
5751 ZP Deurne
Telefoon 0493 31 36 99
Fax 0493 12 13 18
GSI\ 06 53 63 &3 84

.• Auto's • Etalages • Reclameb0rden • Logo s • Lichtba k-platen •

HEMA ·

t·
l

..'

...

·~

>

-

ECHT KWALITEIT
ECHT STIJL
ECHT HEMA DEuRNE .
Stationsstraat 39

Il
.
~ ~-îF-o_o_~

J.P.M. Fastfood Pro du cts

Llm~~~DUCTS
DEURNE

Hendrik Mesdagstraat.7 - Deurne
Tel. 0493-320222 / Fax 0493-320229

Luxaflex+H ·

Bij ons kunt u

tijde·ns ·

carnaval dag
en nacht
tappen .
. ..
"

aeco

HOME

\
,';<.

VAN DE MORTEL
Oude Liesselseweg 18
5751 WP Deurne
Tel. 0493-312844

Paul Gabriëlstraat 6a
5753 DG Deurne
Tel. 0493-311041
Fax. 0493-310989
service

":--~----~~---:~~~~--~-.....--~-·v~u~e~r"~al~
· u~w~tl~ru~'kw:..:..:..::er~k_-~
, ~R~a_b_o~b_a_n_k
__D_e_u_r_n_e__~~~~~___:;;;.._~__:0~4~9~3~-3~9~22~2~2~
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D .E GALA

A VONDE ·N

Wederom is de commissie gala-avonden·
van de Peelstrekels er in geslaagd een
gevarieerd programma te presenteren op
zaterdag 26 februari om ex;ict 20.00 en op
zondag 27 februari om 19.30.De presentatie is in handen van vorst Hans (van
Bommel) en de muzikale ondijsting is in
handen van "de Hosbengels" onder leiding van Jan van der Loo.
Amusement
De avond wordt geopend door onze Dansmarietjes. Voorts zullen ook de damès van de
showdansgroep Next actë de presence geven
en ook het amusementsgedeelte is dit jaar
weer van grote klasse. Nieuw voor Deurne is
de amusementsgroep R~barber Tiesj. Muzikale kolder over van alles ... en nog wat.
Striepke Veur is wederom van de partij,
evanals de amusementsgroep "EN .NAW
WAJ.''. Deze groep stond in 1999 in de finale van de kletsavorid van de Keienbeijters.
"de Noot" uit VÜerden zal hun nieuwe act
ten tonele brengen.Vobr het tweede jaar
opeenvolgend maakt Ton Brekelmans alias
Tontje de Sauweler zijn opwachting in
Deurne. Als tweede tonprater zal Rien Bekkers zijn kampioensklets van de Keienbeijters ten gehore brengen. De commissie
Gala-avonden is verheugd met de komst van
Cees Verhulst. Cees is heel bekend geworden bij R-0n Brandsteders programma
"Moppentoppers" Verder is op zaterdagavond de bekendmaking van de strekel van
het millenniumjaar 2000.

Club van 100
van 11.00 u tot 12.00 u
Per lidmaatschap 2 kaartjes
10.30 u uitreiking volgnummers

Vrije verkoop
van 12.30 u tot 13.30 u
i2.'0ü u uitreiking .volgnummers

Ere-strekel Fridus de Wit wordt door Prins Raoul I onderscheiden

Ja, wat kan ik daar van zeggen?

. Oscar voor Deurnese actrice
Door mijn werk heb ik de laatste 15 jaar niet zo dicht bij de carnaval gestaan, dus
als je dan op een slimme wijze naar de Vierspan wordt gelokt is dat wel een rare gewaarwording als je ineens naar boven geroepen wordt en zelf niet weet waarvoor
of waarom.
Dat bad ik dus niet verwacht. Want dingen die je voor anderen doet voor anderen in
de gemeenschap die doe je niet om daar mee op de voorgrond te komen, maar ja ze
hebben het toch klaar gekregen.
Hiermee kwam ik zelf wat dichter bij de mensen die voor het carnaval ontzettend
veel doen, onder andere het· bestuur en leden van de.Peel~trek~ls en de !fiUZikale
beg~leiding en die mensell'.zijn to~h vele uren in touw; ~

Tot ziens op de Gala-avonden.
De commissie Gala-avonden.

Leuk om mee gemaakt te hebben.

ERE STREKELS
.~

11977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Piet van Dijk (t 1993)
Frater Francino
Cor van den Broek (t 1983)
Piet van Hoek (t 1989)
Pater Rompa (t 1994)
Noud Huizing
Jan Lichteveld
Mien Valkenbm'g
Pieter van de Loo
HenkBijnen
Cor Brüggenwirth
Sjaak Obers
Anny Berkers
Peter van Oosterhout
Dirk Koster
Theo Lokin
Leny Kuijpers
Martien van den Broek
Gerard Geurts
HansKeeren
Fons Vullings
Toon Manders
Fridus de Wit

.

Heel. hartelijk bedankt en ve.eI .su~çç~ toege'\venst.

• '

•

'

~

J

Fridus de Wit.
.'

Prins 'R aoul 1 Gekloond!

Slagzinsuggesties voor profielzoekende gemeenten:
Eindhoven : Een/De beste kennis
in het Zuiden .
Deurne: Een grijns in de Peel
Mierlo : Het Aartsparadijs

He~mond: 't grootste gat tussen
de rren
Helmond: Klein Brugge

Van onze roddelredactrice
Gummie van de Toddekreek

i-'"'1} VB~

~~ JJ;. ~

N E 0 L E U K - Ja, ze had het al verwacht, er zelfs al stiekem op gehoopt. Gisteren vroeg de vriend van de Deurnese actrice
Marcella Luloid, Oscar Edison, haar teh
huwelijk in een bomvol gemeenschapshuis.
De actrice, anders nooit om een antwoor~
verlegen moest even zoeken naar het juiste
woord, maar toen het bedeesd, maar wil~
krachtige woordje 'Ja' haar prachtige lippeh
verliet barstte ze spontaan in een giechelb~i
uit. Het aanwezige publiek volgde deze
li.idieke regie-aanwijzing en stond evèn laté.r
dubbel in het gemeenschapshuis dat bijkan's
uit haar voegen barstte. Nadat alle spannink
weggeëbt was en eenieder weer plaats haä
genomen op het pluche opende Oscar Ed\son, die tot dat moment op zijn knieën hap
gezeten, ~en luxe ·.. bijouterie
doosje. Hètl
.
sierraad, een ring, glinsterde met onwaa!lschijnlijke kracht in het theaterlicht. Toeii
hij het kleinood aan de ranke ringvinger vafl
de Deurnese schoof viel een ademloze stilte
, welke ontaardde in een bevrijdende staand6
ovatie. Wanneer het paar het huwelijksfeest
viert is nog een geheim, maar dat er groots
wordt uitgepakt mag men alvast aannemen.:

P E E L S T RE K E L R 1 J K - Vanwege het enorme succes van carnaval 1999 hebben de Peelstrekels besloten om Prins Raoul 1 te kloonen. Onder strikte geheimhouding
en mysterieuze omstandigheden is bovenstaand resultaat (wie o wie is de echte Prins
Raoul?) uit de bus gerold. Om voorlopig goed uit de voeten te kunnen zijn er maar gelijk
drie kloonen gemaakt. Bij gebleken succes wordt nog een blik opengetrokken.

DE VEllWENBAKKER
Willige Laagt 22 5757 PZ Liessel

Leembaan 55
Liessel . f-!o,)fdstraat 77
Deurne, Zeilbcrgsestraat 88
Deurne, Sint Jozef~traat 4 7i A

5753 CW Deurne
·tel., ;0493-319009

De gezondete winkel van Deurne
Natuurvoeding, Homeopathie. Fytho t.hcrapic

MARflNEl 11
Winkelcentr.um "De Martinet" .
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EverCare
adviescentrum voor financiële zekerheid

Pensioenen
Financial Planning
Hypotheken

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

Slagerij J.P. Bouwmans

BLOEMENMAGAZIJN

"':De
Net iets beter

o4J.kelei"

5751 HH Deurne - Stationsstraat 92
tel. 0493-312113 - fax 0493-312113

St Jozefstraat 24c

/'.,
.-r

aannemers bedrijf

aldenzee b.v•
de urne

-

1

1

Stationsstraat 110 -A
Postbus 232 5750 AE DEURNE

·'t
HELMONDSEWEG 42
VLIERDENSEWEG 160

ei\
-

TEL. 0493-312390
TEL. 0493-314629

FAX: 0493-320943

HOUTEN SPEELTOESTELLEN

tel. 0493-314646
fax.0493-318348

DICK REMMEN ASSURANTIEN

DRA

*Verzekeringen *Hypotheken
*Pensioenen
*Financieringen
Julianastraat 13 5751 JW DEURNE. Tel. 0493-317184

Van Dam Sports
Molenrtroat 21 Tel:0493-318540

Deurne

CAFETARIA
~
" .
.
.

MAATWERK IS MOGELIJK

HF FRÄNSEN°UBV

Sport &Vrijetijdskleding
Groot assortiment in voetbalschoenen
Wij YUzorgen ook Uw cllbterue incl bedrukking

ADRES VOOR KOUDE SCHOTELS EN WARME HAPJES
St. Joze straat 24b - 5754 AV Deurne - tel. 312989

Grote Do ll fll fa - 5753 PE Deurne - le l.0493·3•6501

Voor de verzorging van uw:
- diners
- partijen
- punches/brunches
- recepties
- koude en warme buffetten
- koffietafels
- hotelovemachtingen, etc

-------··-- --

Reserveren gewenst

Edwin ·en Petra Hilhorst

Stationsplein 30,
5751 JN Deurne
Telefoon: 0493-312530
Telefax: 0493-312578
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REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHT 2000

De organisatie van de optocht van Stichting de Peelstrekels berust bij de optochtcommissie. Die groep zal proberen om een aantrekkelijke optocht samen te stellen,
waarbij het streven zal zijn om de best verzorgde optocht
te krijgen in Zuid Nederland. We hebben reeds enkele
jaren laten zien dat we in Deurne in staat zijn om de
grootste optocht binnen de grens te hebben. De medewerking van de kerkdorpen is daarbij van groot belang en we
stellen deze samenwerking dan ook zeer op prijs. Een keur
van Prinsenwagens zal door het dorp trekken, de ene nog
mooier dan de andere. De wagenbouwers uit de gehele
gemeente zetten hun beste benen voor en laten de toeschouwers genieten van een bonte praaltocht in het centrum van Deurne. Maandenlang wordt er in schuren en
bouwplaatsen ijverig gewerkt aan de realisering van een
idee. Hulde aan iedere deelnemer. Deurne kan trots zijn
op een dergelijke saamhorigheid in deze dagerL
Dit jaar hebben we als comm.\ssie getracht om meer
muziek te krijgen in de optocht en langs de gehele route.
Sfeer in deze dagen is van eminent belang. Ieder jaar staan
duizenden toeschouwers langs de route om de deelnemers
aan te moedigen en om hun waardering te tonen. Zelfs bij
kou en regen staan de toeschouwers rijen dik langs de
kant Daar doe je het toch ook voor?

Ditjaar drukken wij in de Pee/strekel de prijzen af: We
geven voor de eerste drie plaatsen aan hoeveel er verdiend
kan worden. De prijzenpot bedraagt in totaal zo'n Fl.
4.500,-. De nummers vier en verder verdienen ook een
prijs, maar die is in verhouding met de plaats samengesteld. Het voert te ver om ook deze te plaatsen.
Prijzengeld voor de deelnemers aan de Grote Optocht,
Grote wagens:
lste FI. 500,- ; 2de FI. 400,- ; 3de FI. 300,-.
Kleine wagens:
lste FI. 300,-; 2de FI. 250,-; 3de FI. 150,-.
Grote groepen:
lste FI. 200,-; 2de FI. 150,- ; 3de Fl. 100,-.
'Kleine groep.en:
...,.
1
lste FI. 150,-; 2de FI. 100,-; 3de FI. 75,-.
Paren:
lste FI. 125,-; 2de Fl. 100,-; 3de FI. 75,-.
Individuelen:
lste FI. 75,-; 2de FI. 50,-; 3de FI. 25,-

•" T

We beseffen dat de prijzenpot de werkelijk gemaakte
kosten niet kunnen dekken, maar met behulp van de
sponsoren zijn de meeste wagenbouwers wel in staat iets
moois neer te zettm Het zit 'm niet altijd in de grootte,
bet kan ook in de afwerking, het idee etc.. zitten.

0 ! .Iedere deelnemer aan de carnavalsoptocht in Deurne,
georganiseerd door Stichting de Peelstrekels, heeft kennis
genomen van dit reglement en dient op de hoogte te zijn
van de bepalingen van dit reglement. Hij of zij zal zich
houden aan deze regels.
02.Iedereen kan, al dan niet met een voertuig, aan de
optocht deelnemen, mits men zich aan de volgende voorschriften houdt.
03.Tweewielige motorvoertuigen (o.a. brom-, snor- en
motorfietsen) worden niet in de optocht toegelatm Voor
het vertrek van de optocht zullen de voertuigen aan een
keuring worden onderworperL
04.De hoogte van enige uitbeelding mag ruet hoger zijn
dan 4 meter en de breedte mag maximaal 3,50 meter
bedragm Alle wagens en trekkers dienen op een deugdelijke manier aan de voor-, achter- en zijkanten dicht te zijn
zodat de wielen worden afgeschermd, waarbij aan de
onderzijde een vrije ruimte aanwezig moet zijn van

minimaal 25 tot maximaal 30 centimeter.
05.Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient
een deugdelijke railing ter beveililiging te zijn aangebracht
06.Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht
heeft, zowel voor als achter, is het aan te bevelen om
minimaal twee personen van tenminste 18 jaar te laten
meelopen, zowel voor de veiligheid van de deelnemers
alsook voor de veiligheid van de toeschouwers.
07.Het is nm toegestaan aanstootgevende en/of persoonlijk kwetsende onderwerpen in de optocht op welke wijze
dan ook uit te beelden (b.v. door muziek, tekst of gedrag)
en het is tevens JÛet toegestaan om andere materialen dan
confetti en serpentines te strooien c.q. te gebruiken om
zodoende een uitbeelding in zijn vorm of uitvoering te
ondersteunm Materialen als zaagsel, houtkrullen, stro en
mest zijn verboden mede i.v.m de veiligheid en gezondheid van de toeschouwers.
08.De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de
deelnemers en de deelnemende voertuigm Dit betekent
o.a. dat voor motorrijtuigen een W.A verzekering moet
zijn afgesloten en dat de bestuurders(sters) van een vrachtof personenauto in het bezit moeten zijn van een geldig
rijbewijs van de betreffende categorie.

creativiteit, de afwerking, de uitbeelding, alles komt
bod. Om u Inzicht te verschfTen hebben we de
voorzitter van de optochtju.ry, Dhr. J. Obers,
gevraagd om de criteria van de jurering eens op
papier te zetteIL We drukken deze hlerblj af, zodat u
bij voorbaat !runt zien waarop gelet wordt tijdens de
optocht.

lUlJl

Meedoen aan de optocht is leuk en gezellig;
dat beamen al degenen die het in de praktijk gebracht
hebben. Nu vele echte carnavalsfans zich ongetwijfeld
opnieuw het hoofd breken op welke manier mee te doen
aan aan de optocht of daadwerkelijk al bezig zijn met de
voorbereiding van wagen, act en kleding. is het wellicht
goed te weten hoe de jury een en ander bekijkt en
beoordeelt
Vast staat dat in de jury zeer veel ervaring aanwezig is.
De meesten jureren al jaren met veel plezier. Per categorie
bekijken twee juryleden onafbankdijk van elkaar de

AANWIJZING: De optocht wordt opgesteld in de Tramstraat, Romeinstraat en Derpsestraat. Zie hiervoor de
uitgereikte plattegrond met opstel- en aanrijroute. Drin-

09.Brandveiliglteid:

gend verzoek:nm ltiervan afwijken.
19.Tij <lens de optocht mag ruet worden gecollecteerd,
tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door
het bestuur van Stichting de Peelstrekels.
20.De deelnemers dienen de gehele optocht te volgm
Indien dit JÛet is geschied volgt uitsluiting voor de eindklassering.
21.Deelnemers kunnen op grond van dit reglement de
deelname aan de optocht worden ontzegd, of uit de optocht worden genomen, of worden uitgesloten van de
eindklassering. De beoordeling hiervan berust bij zowel
de jury als het bestuur van Stichting de Peelstrekels.

derblusser met een inltoud van minimaal 6 kg Abcpoeder aanwezig te zijn. Elk ander object, nid zijnde
een wagen, dient eveneens van een dergelijk blusmiddel te zijn vooni.en indien gebruik wordJ gemaakt van
brandbare vloeistoffen en/of gassen.
-Het gebruik van open vuur tijdens de optod1t is niet
toegestaan.
-Bij gebruik van vuur in een afgesloten ruimte dient
tijdig, vooraf, melding te worden gedaan bij de organisatie (minimaal 1 week voor de optocltt).
-Bij gebruik van een generator ter opwekking van
electrisclte energie dient deze te zijn voorzien van een
deugdelijkelisolatiébewaking•
-Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistófals
voo"aad worden meegevoerd. Deze dient geborgen te
tijn in deugdelijke, speciaal daartoe bestemde, ltouden.
-Bij gebruik van gasflessen dient elke.fles goedgekeurd
te tijn. Tevens dienen deugdelijke/goedgekeurde
slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te
worden gebruikL
-Met name aan de buiJenzijde van een object dient !tet
gebruik van gemakkelijk brandbare materialen zoveel
mogelijk te worden beperkt.

JURY
Een niet gemaldrelljke taak, een behoorlijk cliché,

(muziekkorpsen en/ofshowgroepen inbegrepen) ruet
We verzoeken iedereen om deze formulieren tijdig in te
toegestaan tijdens het trekken van de optocht stil te staan, zenden.
terug te lopen ofte rijden, dit ter voorkoming van 'gaten' lïterste inlt·urdatum : 2~ februari 2000.
in de optocht Er mag iet sneller worden gereden dan
stapvoets (15 km/uur).
12.Het gebruik van verf e.d. tijdens de optocht (om iets uit Verf . .
.
te beelden) mag alleen met UITDRUKKELIJKE,
Ook dit Jaar_hedl Hoeka weer verf beschikbaar gesteld
SCHRIFTELIJKEtoestemmin van Stichtin de Peel- voor het schilderen .van de diverse wagens. De verf 1s m
strek 1
g
g
beperkte hoeveelheid en kleuren tegen een luttel bedrag
e s.
verkrijgbaar bij de slagerij van de gebroeders van Goch in
13.Sponsoren van grote wagens is toegestaan.De naam
de Martinetstraat.
van de sponsor dient van te voren bij het bestuur vap
l itsluiknd op dt• rnlt'nl.1gr11
stichting de Peelstrekels te zijn aangemeld. De naam van
12. 19 t•n 26 frbrnari 2000
de sponsor mag op een bord met een maximale afmeting
van 1,22 m bij 0,62 m. worden meegevoerd. Het bord
dient aan de voorzijde danwel achterzijde van de wagen te Opstellen
.
.
.
worden bevestigd.
De opstelplaats 1s Derpsestraat, Romemstraat. en Tram14.Voor ongevallen tijdens de optocht is Stichting de
straat . Aan tedere mschrtJ.Wr wordt een kaartJe verstrekt
Peelstrekels op geen enkele wijze aansprakelijk te stellm waarop de ;tandplaats 1s mg~tekend. Om een en ~nder
15.In alle gevallen dienen de deelnemers de aanwijzingen glad.1~s te laten verlopen 1s dit par besloten een nieuwe
door politie, optochtcommissie en ordecommissarissen,
aanr1Jroute .aan te houden d~e, zal leiden tot een probleemgegeven in het belang van de openbare orde en de verloze opstelling. Om uw ve1hghe1d en die van anderen te
keersveiligheid, onmiddellijk op te volgm
garanderen ;teBen we ook dit Jaar de wagens,e~ lopende
16.De plaatsen in de optocht worden door de optochtdednemers. kleme groepen etc. separaat op.Kijk goed op
commissie bepaald.
uw mschnJV11lgskaart waar uw nummer mgekleurd ;taat.
17.Deelnemers met duidelijke reclamedoeleinden dingen De wagens worden. opgesteld 1? de Tramstraat vanaf de
ruet mee naar de prijzen.De beoordeling geschiedt door
kru1smg rondweg n chtmg Stat1onsplem en het achterste
een neutrale jury en is bindend. Beroep is ruet mogelijk.
gedeelte van de Derpsestraat ter hoogte van voorheen .
18.De deelnemers dienen uiterlijk om 13 :00 u de voor
Beckers. De md1v1duelen_ en groepe~ worden opgesteld m
hem/haar vastgestelde en aanwezige plaats in de optocht de Derpsestraat en Romeinstraat. BtJ de start zorgt de
te hebben ingenomm Het te laat komen kan uitsluiting
optochtcorrumss1e voor een ntseffect. Het 1s zaak om de
tot gevolg hebbm
aanwijzingen van de optochtbegdeiders stipt op te volgen.

~Op elke wagen dient tenminste 1 goedgekeurde poe-

10. Voor bestuurders van voertuigen is het gebruik van
alcoholhoudende dranken verboden. Ook deelnemers

maar gemeend. De jury van onze optocht heeft een
zwnre taak In het beoordelen van deelnemers. De

jonger dan 16 jaar mogen geen alcohol tijdens de optocht Insch1ijving
gebruikm Het dringende verzoek wordt gedaan het
Een goede optocht wordt vooraf gegaan door een goede
gebruik van alcoholhoudende dranken tot een miJÛmum te organisatie. Daaarom zullen er inschrijfformulieren
beperken en deze ruet opzichtig te tonen c.q. te nuttigm ingevuld moeten worden. Deze zijn afte halen bij:
De jury zal n_iet de beoordeling rekening houden met de
EVM Kuypers electro (Molenstraat), Slagerij van
mate en maruer waarop met alcohol zal worden omgeGoch (Martinetstrnat) en Beijers Groente en Fruit
gaan.
(Stationsstraat).
11.Het is aan de deelnemers van de optocht
-'-------'---------------

optocht verschillende keren, zowel bij stilstand als in
beweging.
De volgende aspecten worden hierbij bekeken: uitvoering.
actualiteit, carnavaleske uitstraling en het totaalbeeld,
waarbij het tweede aspect zwaarder weegt dan het eerste
en het derde aspect het meeste accent krijgt De twee
juryleden komen dan zelfstandig tot een oordeel over de
volgorde. Beide beoordelingen worden vergeleken en
indien men niet tot overeenstenuning komt (een grote
zeldzaamheid) hakt de juryvoorzitter de knoop door. Uit
de beschreven gang van zaken kunt u afleiden, dat ruet de
duurst uitgevoerde praalwagef of de fraaist uitgedoste
groep als vanzelfsprekend de eerste prijs in de wacht
sleept. Vermeld dient ook nog te worden, dat voor de
beoordeling van de kinderoptocht de inbreng van de
kinderen zelf een grote rol speelt Hopelijk kan de jury
met u in 2000 genieten van nog meer kwaliteit in de
optocht
Sjaak Obers.

Uitslag optocht 1999 (14-02-1999)
We geven van elke categorie de eerste drie plaatsen.
Individuelen: 1. PNE 1baas licht toe,2. Cupido schiet op d'n andere kant, 3. Op tijd. Paren:
1. Droogleggen Houzo? (winnaar thema) 2. Bij stroomuitval over de rooie?, 3.Aaw wippers.
Kleine groepen: 1. Hoezo bestuurloos? 2. Hoezo wateroverlast, 3. Oogje. Kleine wagens: 1.
Hoezo Millenniumprobleem?, 2. Hoezo hebben wij een kater?, 3. Geniet, maar drink met
mate. Grote wagens: 1. Zuipwagen zonder bier, 2. Clinton, de gebeten hond, 3. Mobiele
eenheid. Vindingrijkste vondst: Te hog urn te laupe ('t Stief).

Optochtroute
Stationsplein, Spoorlaan, Stationsstrnat, Markt,
Visse1", Kruisstraat, Ke1·kstrnat, Molenlaan, Eul'Opstrnat. De ontbinding zal zijn te1· hoogte van de rotonde Molenstraat/Hogeweg/Eul'Opstraat. De start
v indt om 13:30 u plaats en Hotel-1·estaurnnt Stat ionszkht zal dienen als startbm·eau.

22.In alle gevallen waarin dit reglement nid vooniet,
beslist !tet bestuur van sticltting de Pee/strekels.

DRINGEND VERZOEK:
VanafPrinsenwagens alswel andere wageru, wordJ
dikwijls gestrooid met versnaperingen. Doorgaans
lopen met deze wagens veel kinderen (meestal kleinere) mee om deze vers11aperingen te verzamelen. Om
ongelukken te voorkomen wordJ aangedrongen !tet
strooien tot 1 of2 personen te beperken. VerderwordJ
erop aangedrongen vooral goed buiJen de wagens te
strooien, dus niet vlak erlangs. Zie tevens artikel 5 van
dit reglemenL Toepassing ltiervan geeft een duidelijke
meerwaarde aan de veiliglteid voor zowel deelnemers
als toescltouwers

VOOR INFO KINDEROPTOCHT
STRIKKELKESKRANT
2DE KATERN

..

....

Alcohol en veiligheid
Veiligheid voor alles is de uitgangspositie van onze
optocht Wij streven naar een goed verzorgde en vooral ·
veilige optocht in het Deunese. Als optochtcommissie
hebben we de wagenbouwers reeds vooraf al eens bezocht
"n aanwijzingen gegeverL Daarvoor is een speciale commissie in het leven geroepen. De wagenbouwers zien dit
als een positieve ervaring. Op kleine punten hebben we
verbeteringen aangedragen die de veiligheid ten goede
komen. Vanwege die veiligheid is het reglement dit jaar
op een aantal punten aangepast Zo hebben we een artikel
opgenomen omtrent de brandpreventie. Daarom aan alle
deelnemers: neem goede notie van het reglement
Wij verzoeken de deelnemers het gebruik van alcohol te
matigen. Het opzichtig nuttigen van alcoholische dranken
is ons inziens ruet nodig. Ook zonder alcohol is een
plezierige optocht mogelijk!

De gezamenlijke carnavalsvererugingen roepen op tot ee ~
miJÛmalisering van het alcoholgebruik. Vorig j aar werd
deze oproep voor de eerste keer geplaatst. Jammer dat
enkele deelnemers hierdoor juist werden aangespoord tot
extra inname van bier of wat dies meer zij. Toch, over de i
gehele optocht bekeken waren er meer deelnemers die de i
oproep wel begrepen haddm Deze positieve instelling
waarderen we dan ook zeer. De jury zal in haar beoorde- .J
ling letten op het gebruik van alcohol. De maandenlange
voorbereiding uwer- en onzerzijds wordt op deze wijze l
beloond.. We spreken de hoop en verwachting uit dat we 1
kunnen groeien naar de best verzorgde optocht van het
Zuidm Uw medewerking is daarbij hard nodig.

l

l

Sponsoring en reclame-uitingen
We verzoeken u het reglement aangaande sponsoring
goed te lezen. Pure reclame-uitingen kunnen buiten
,
mededinging voor de prijzenpot worden toegelaten, mits tijdig aan de optochtcommissie gemeld.
:

t

Wij wensen iedereen een geweldige, veilige, en bovenal, l
boeiende optocht toe.
CommJssie optocht 2000.
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PR06RAMMA DK PEKLSTREKELS 2000
ZONDAG 30 JANUARI

DINSDAG 23 FEBRlJARI

\'RIJDAG 3 MAART

MAANDAG <1 MAART

13: 30 u : Receptie in residentie de
Vierspan
19:00 u: Cafébezoek: In den Sleutel (van
Hoof)
21 :OO u : Cafébezoek: De Potdeksel

21 :45 u : Bezoek Echo, Gerardushuis
DONDERDAG 2S FEBRliARI

10:00 u : Scholenbezoek
19:30 u : Receptie Dors(t)vlegels.
Thijssen Vlierden

19:30 u : Bejaardenavond, de
Nieuwenhof

ZATERDAG .t l\IAART

ZATERDAGS FEBRlJARI

GALA-A \'Ol\DE!\

19:30 u: Serenade Prins
21 :00 u : Rondom de Erins, residentie.

Zaterdag 26 en zondag 27 februari ,
residentie

10:00 u: De Nieuwenhof
11 :00 u : Brunch, Stationszicht
12:30 u : Rosenmontag
14:30 u : Dienst B & W. Dennenlucht
16:00 u : Cafébezoek : De Potdeksel
20:00 u : Cafébezoek: De Peelpoort
21 :00 u : Cafébezoek : In den Sleutel
22 : 00 u : Carribean Night, residentie

ZONDAG 13 FEBRl lARI

ZONDAG 27 FEBIWARI

13 :00 u : Carnavalsmatinee. residentie
Aansluitend: Ondertrouw
boerenbruiloft.

13 :30 u : Receptie Pottenbakkers,
Tapperij Zeilberg
15:00 u: Bezoek aan de WIK

KLOTGEl\IllL 2111111

Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20
februari

13:45 u:
15:00 u:
19:30 u:
20 :45 u:
22:00 u:

Kinderbal Walsberg,
Sleutelafhalen, markt
Receptie Heikneuters, Hofke
Den Biels 2000, Stationszicht
Harmoniebal. residentie

ZONDAGS MAART

11 :00 u : Carnavalsmis, St.
Willibrorduskerk
13:30 u: Optocht
17: 30 u : Prijsuitreiking, residentie
20 :30 u: Cafebezoek: De Peelpoort
21: 30 u : Residentie

DINSDAG 7 MAART

10:30
12:00
13 :30
15:00
23 :30
00:00

u: Ukkepukkenbal, residentie
u: Zultkoppen, Stationszicht
u : Rijtven
u: Boerenbruiloft, residentie
u : Sluitingsceremonie, residentie
u : Verbranden Peelstrekel

IETS GEMIST?
ZONDAG 2 APRIL, STATIONSZICHT: VANAF 14:00 U FOTOKIJKDAG
KRANTEN WISSELTROFEE:
In 1999 is na een lange periode weer een
kranten wissel trofee uitgereikt. Enkele
enthousiaste carnavalsvierders, vooral uit
de omgeving van Den Bosch, hebben de
organis&tie opgepikt om in 1999 weer een
wedstrijd voor de beste carnavalskrant van
Noord-Brabant uit kunnen schrijven

de trotse prijswinnaar uit Heesch
met de wisseltrofee

HELVOIRT- 6 maart 1999 werd in het
gemeenschapshuis te Helvoirt voor de
eerste maal in de nieuwe opzet de Krantenwisseltrofee uitgereikt. Onder de 25
deelnemende kranten bevond zich ook
de Peelstrekel. Een verslag.
Spanning
De feestelijke avond ip Helvoirt kenmerkte
zich door een gespannen afwachten. Tegen
23:00 u begon de prijsuitreiking, welke
door de gastheren in Gemeenschapshuis
Gastenbosch goed was georganiseerd.
Voorzitter Thorn Dissel sprak van een
hoopvol begin en voorzag een gezonde
toekomst voor de Kranten wisseltrofee
nieuwe stijl. Als winnaar kwam de Krulkrant (Heesch) uit de bus.

Kranten in de minderheid
Niet alleen carnavalskranten deden mee;
het merendeel van de organen was in
magazinevorm. Van de 25 deeln~mers
waren 4 kranten (waaronder de Pee/strekel), waarbij de Kersepit (Mierlo) met een
verdienstelijke 7de plaats als hoogste in de
rangschikking emdigde.

Jurering

Elke deelnemende vereniging kreeg de
opdracht om elke carnavalskrant van de
collega verenigingen op een aantal criterea
te beoordelen. Middels een vooraf
vastgestelde puntentelling kon hiermee de
beste c.q. mooiste krant van NoordBrabant worden bepaald.
Tijdens een feestelijke en vooral
carnavaleske bijeenkomst is in Den
Dungen de prijsuitreiking geweest waar
ook wij als Peelstrekels bij aanwezig
waren.
Het doel van de oefening is vooral om te
kijken wat de collega 's zoal aan kranten
publiceren. om hier van te leren en
verbeterprocessen binnen de eigen
vereniging op "krantengebied" door te
voeren, binnen daarvoor, per vereniging,
vastgestelde kaders uiteraard.
Ook in 2000 zal wederom een kranten
wisseltrofee worden uitgereikt, zij het qua
organisatie op iets andere basis. Zo zullen
er drie categorien kranten worden
beoordeeld en zal ook een vakjury een
deskundig oordeel over de kranten vellen.

In het kersverse bestuur van de stichting
Kranten wisseltrofee Noord-Brabant heeft
ook een Pee/strekel zitting: .Marcel van
Nunen.
Hopelijk maakt de wedstrijd het
verschillende carnavalsverenigingen
mogelijk om meer kwaliteit in hun krant
door te voeren zodat het algehele peil van
het vieren van carnaval op een hoger
niveau terecht kan komen.

POST-CARNAVALESKE CONDITIETEST
MADOURODAM - Dat het leven van
een Prins carnaval niet alleen bestaat uit
plezier maken, maar ook uit lichamelijke
inspanning bleek zaterdagmiddag 18
december bij sportcentrum Madou. Tijdens deze middag werd het uithoudingsvermogen van een tweetal Prinsen, te
weten Prins Raout 1 van de Peelstrekels
~n Prins Eric 1 van de Heikneuters, danig op de proef gesteld. Wat was namelijk het geval?
Tijdens de receptie van Prins Eric I, voorafgaande aan carnaval 1999, werd hem
door de Peelstrekels een post-carnavaleske
conditietest aangeboden. Alleeri de datum
waarop deze test afgenomen zou worden
bleef de vraag. 18 december 1999 werd
uiteindelijk de datum waarop door instructeur John van sportcentrum Madou.de test
werd afgenomen. Prins Eric 1 en Prins

Raoul 1 waren echter niet alleen gekomen;
In totaal namen 11 personen van beide
carnavalsverenigingen deel aan de ludieke
conditietest. Allereers werden de spieren op
aerobic-achtige wijze opgewarmd, waarna
de aanval op de apparaten werd ingezet.
Met name de arm- mg- en beenspieren
werden op de proef gesteld. Na deze inspanningen kon in het zwembad verkoeling
worden gezocht, waarvan gretig gebruik
werd gemaakt. Nadat ook dit achter de rug
was werd aan de bar het verloren gegane
lichaamsvocht weer op peil gebracht door
de nodige consumpties naar binnen te werken. Beide Prinsen en de overige aanwezigen konden terugkijken op een geslaagde
middag en werden door vorst Hans van
Bommel (Peelstrekels) en vorst Kees
Bouwmans (Heikneuters) bedankt voor hun
inzet, waarbij ook het sportcentrum bedankt
werd voor de inbreng.

De jurering was in handen van de deelnemers. M.u.v. de eigen krant beoordeelden
zij de deelnemende bladen op Cover, Binnenwerk, Illustratieve elementen (foto's,
tekeningen) en Teksten.

De Peelstrekel runner-up
Carnavalskrant de Peelstrekel ging met
een verdienstelijke l 9de prijs aan de haal,
wat het 11-koppige Peelstrekelgezelschap
er niet van weerhield om tot het bittere
einde de dansvloer warm te houden. Ook
dit jaar zal de Peel strekel weer meedingen
naar de prijzen.
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PRENTEN

De raad van Elf, staand v./. n.r.: Jeroen Ennenga; Patrick Proenings; Arno A1aas; Han
Wouters; Twan Kroezen en.Marco Bije, zittend v.r.n.l. Willem-Jan Tilborghs; A.1aarten
A.funsters; 1Fim Kivits; Prins Raout I; Vorst Hans van Bommel; Petro Lijsten en }vlies
11/artens.

BINET

Het bestuur, staand v.l.n.r. : Coen van den Berkmortel; Kees Brood (penningm.); Ad van
de Mortel en Ad 1'Velten, zittend v.r.n.l. Jos van de Kruijs (secr.) ; Wim Berkers (voorz) ;
·prins Raout I; Christ Manders en vorst Hans van Bommel.

Staand v.l.n.r. : A1yra Proenings- van Haandel; Margreet van Doorne; Judith EnnengaGoossens; A1arloes A/denzee; Anne-Afijke Berkers; Inge Albers. Zittend v.r.n.l. : Karlijn
Goossens; 1'1onique van Dinther; Renske v.d. Steen en Brit Goërtz.

Waarom lid van de raad van Elf?
Er zijn gezegdes zoals: 3x is scheepsrecht,
het bloed lêruipt waar het niet gaan kan of
alle goede dingen in drieên.
Laat ik het maar bij het laatste gezegde
houden. Ja, voor de derde maal bij de raad.
van elf. Mijn eerste periode was van 1960
tot 1967, de tweede van (1983/1984 Prins)
1984 tot 1985 en nu voor de derdé maal. Het
laatste jaar het Prinsschap van mijn zoon
Raou1 was niet alleen voor onze Raou1 een
geweldig jaar, maar ook voor mijn vrouw
Annie en mijzelf. We hebben weer van
kortbij mee kunnen maken, wat voor gezellige carnavalsclub ons Peelstrekelrijk rijk is.
Of je nu terugkijkt naar 40 jaar geleden of
nu, de intentie van de carnavalsclub blijft
gelijk.Vermaak van en voor de Peelstrekels
en Peelstrekellinnekes. Ik hoop dan ook dit
jaar met onze Prins als gangmaker en met
de rest van de raad van elf, bestuur, dansmariekes en alle Peelstrekels en Peelstrekellinnekes, carnaval 2000 weer te doen slagen.
Alaaf, Wim Kivits.

Nieuw bij de dansmarietjes:
Afonique van Dinther en Inge Albers

SUSKE & WISKE
B E L G 1. ë - Vandaag is bekend
geworden dat Suske & Wiske en
Lambik wederom tijdens carnaval
2000 op dinsdagochtend 7 maart
tijdens het Ukkepukken Bal in
Deurne een optreden zullen verzorgen. Afgelopen jaar hebben zij
zo ontzettend genoten dat ze hebben gevraagd of ze nog één keer
mochten terug komen. Uiteraard
hebben Suske & Wiske en Lambik
wel een nieuw programma. Kom
dus allemaal, want dan kun je Suske en Wiske en Lambik in het echt
zien!!!

Ukkepukken Bal 2000
Kinderen zijn de baas tijdens het Ukkepukken Bal
Voor alle kinderen is er ook dit jaar weer een Ukkepukken Bal. Je
moeder, je vader, je oma, je opa, ooms en tantes mogen natuurlijk
mee komen, maar het Ukkepukken Bal is speciaal voor de K1eine
Strekels en Strekelinnekes. Het wordt dit jaar weer een dolle boel
en natuurlijk zijn de Prins, de dansmarietjes en de Raad van 11
weer van de partij!

Het Ukkepukkenbal is op dinsdag 7 maart
in de Vierspan
van half 11 tot 1 uur.
De toegang is GRATIS.
Het Ukkepukken Bal wordt georganiseerd door de Commissie van Bijstand van de Koninkl!ike Harmonie Deurne
en Sichting de Pee/strekels
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De. column van Willem
Geen plaats voor Smeets
Ga met uw tijd mee, maar kom van tijd tot tijd terug. (Stanislaw Jerzy Le,c)
Op het moment dat u dit leest, is het jaar
2000 en de 2le eeuw net begonnen. We
hebben dus de laatste cámaval in de 20•
eeuw achter de rug. '
Gaan we voor 9nszelf alles vanáf b.v. 1920
op een rijtj~ zetten,·dan ~oeten we tot de
conclusiè komen , dat met name vanaf ca.
l 97_û Wij en OnZy omgeving in een Stroomversnelling iijn geraakt'. Oenk daarbij' maar
eens aan onder andere de technische ont'wikkeling~n voor hµis e~ tuin, kantoor,
fabriek en maatschappij. Het gaat allemaaL
zo snel, dat l)etgeen we vandaag aanschaffen morgen alweer is a éflterhaald.
Op zich is een dergelijke ontwikkeling niet
zo slecht, maar er komt bij_ dat we zelf ook
veranderen en dingen die vroeger vanzelfsprekend waren en erbij hoorden· nl.et meer
zo vanzelfsprekend vinden. Dit betekent
ook dat voor velen van ons een aantal ze'kerheden verdwi]n~n en dat .het gevoel voor
traditie verande~d en dat we v~ugger genegen zijn tradities te verlaten.
Van de and~re k~nt :z;ie je toch meer en
mee! weer dagen ontstaan waarbij traditie

voorop staat. Het is belangrijk om wat in
het verleden goed err fijn was niet te verliezen. Daarom doet het me.déugd te constateren ~t er toch een. grote ·groep mensen is,
die de carnavalsviering vofm wil geven en
. vooral zelf eraan mee wil doen, er plezier
aan beleeft, samen zijn, etc. Enfin.noe':Il
maar-op.

.'
Ik heb er goed aan gedaan om in mijn bes~n, zowel privé àls in mijn werk met de
tijd mee. te gàan en vooral !Iat ik mee kon
gaan. Ik prijs me ook gelUkkig met het feit
dat ik iede( jaar en vooral met carnaval kon
terugkomen en met vele anderen carnaval
, kon viereµ, zoa_ls carnaval gevierd moet .
worden. Ook in de 21 • eeuw kan en wil ik
het nog steeds niet missen.
Strekelinnekes en Strekels ik wens jullie dat
gevoel ook toe en zeg daarbij : kom van tijd
tot tijd' terug. Laten we met z' n allen van
de 1e Carnaval in de 21 e eeuw een carnaval
maken waar we met genoegen en veel plezier op terug kijken.

·'
Alaaf.

r-------------------------- ------- ---------------

:

1
1
1

HET RIJK·DER SERPENTINES

1

1
·I
1

'I

1
1

1
1
1

Willem krijgt steeds meer verhalen te
horen over " het afscheid" van onze
burgervader Jawel hoor, het schiet
aardig op: dinsdag 30 november was
zijn laatste normale raadsvergadering
gevolgd door een toetje op 14
december. In januari volgt een
bijzondere raadsvergildering waarin
hij zelf het hoofdgerecht mag zijn .
Het is alleen de vraag met welk
garnituur deze hoofdsèhotel w9rdt
opgediend: met lintje, orde of.
legpenning?
'
Het lijkt me"ovérigens behoorlijk saai
om telkenmale met de "laàtste keer"
bezig td~ijn: voor de laatste keer de
raadsleden verwelkomen (behalve
Michiel Dankers), voor de }aatste keer
alle raadsleden bedanken voor de
prettige vergadering (ook Michiel '
Dankers, hij is inmiddels ook
aanwezig), voor de laatste keer de B
& W vergadering voorzitten, voor de
laatste keer aan Piet Krekels vragen of
de Nieuwe Martinet echt niet klaar
kan zijn voor 1 februari, VOO de .
laatste keer het gespreksonderwerp
zijn in deze carnavalskrant, voor de
laaste keer samen met Prins Claus e~n,
onthulling verrichten, voor de laatste
keer samen met zijn geheime liefde
WILMA, enzovoort. enzovoort ...
Nee. het moet ongetwijfeld w zijn_. dat
alle "eerste" keren van Smeets een
stuk interessanter zijn geweest. Tpc}l '
is alle bovenstaande onzin niet de " ·
aanleiding waarom er enige paniek 'i n
het gemeenteliuis is. In de '
gemeentelijke wandelgangen h2orde
ik plots de kreet: WAAR MOE,T.HIJ
·HANGEN? Aanv,ankelijk d~cht ik dat
.

1
1
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het om een doodordinaire lynchpartij
ging van een ambtenaar die
voorgesteld had om een veertig urige
werkweek in te voeren, veertig uren
oké .. .máar het begrip werk was uit
den boze.
Nee de kreet was me~ nog meer angst
aan de stembanden ontsnapt. Naarstig
werd een aantal bollebozen
geraadpleegd. De sik kwam met de
mondiale idee dat in Batouri en
wellicht ook in Leszn~ nog genoeg
ruimte was voor ophanging. Directeur
· Hans kwam , in navolging van de elf
bomen idee van l 9NU, op de proppen
om het onderwerp in elf stukken op te
delen en deze ver\rolgens, elk .
afzonderlijk, op te hangen in de elf
wijken/dorpen van Deurne .. Directeur
Martin stelde voor om de Ijzeren Rijn
een rondje te laten maken om Deurne
en op een wagon de persoon in
kwestie op te knopen Directeur Math
kwam met de voorspelbare idee om
voor de persoon in kwestie een wand
te reserveren in de gemeentelijke
geldkluis. Toen zelfs de steun en
toeverlaat van Smeets, Heer Paul. niet
de juiste oplossing gevonden kreeg.
bleef men in diepe treurnis achter.
Jammer voor Smeets, op de wanden
van.het statige oude gedeelte van het
Raadshuis hebben de portretten van
zijn voorgangers zoveel plaats in
(
beslag.genomen, dat er voor zijn
beeltenis geen plaats meer is En als
Smeets ergens een hekel aan heeft ,
dan is het aan het er niet meer
bijtiorêît "f1us 'h 'fe'îÎ'btil :lfoz~ 1ga"'li!i'r•
eens in conclaaf en kom met een
oplossing . Vóór 1 februari 2000.
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VOOR VEEL·.LOL EN'PLEZIER
•\

Je bent hoe je er uit ziet
Carnaval op het Rijtven is ieder jaar weer een
bijzonder spektakel. Vier dagen onbeperkt plezier in
een meer dan feestelijke omgeving. Menige
vereniging, club, sociëteit, kroeg, bar of bruin café
zou zich daar zijn vingers bij aflikken. De sfeer is
opperbest, de muziek kei-gaaf en de feestvierders
gaan uit hun bol in een zaal met honderden
ballonnen, serpentines en kleurrijke verlichting.
Echt carnaval dus. Iedereen die niet verstandelijk
gehandicapt is - en die mensen schijnen er te zijn! kan daar heel wat van leren. En het geheim is: You
are what you see! Of in gewoon brabants : Je bent
wat je voorstelt. Onze bewoners laten zich zien zoals
menigeen zich wil uitdossen: piraat, joker, clown,
prinses, pink panther of ha1·enuneisje. Maar ze
dragen geen vreemde kleren: ze zijn wat ze
voorstellen. Ze spelen geen rol, maar zijn wat ze in
de spiegel zien. En dat de groepsbegeleiders al hun
creatieve vern1ogens daarbij de vrije loop laten hoefl
geen betoog. Sommige leefgroepen verschijnen met
alle bewoners dan ook in dezelfde kleren, de
begeleiders incluis. Menig uurtje wordt door
begeleiding en/of ouders achter de naaimachine
doorgebracht om weer een leuk nunimer neer te
zetten, of (in een rolstoel) rond te rijden.
En dan kan het feest beginnen. Enkele dagen tevore11
(al te lang brengt verwarring) worden de Prins en de
Prinses bekengemaakt. In 1999 waren dat Prinses
Anita en Prins Mario, zoals je op de foto kunt zieJL
Hun gezichten vertoonden vier dagen een
fanytastische smile, die zelfs in hun slaap niet van
hun gelaat week, vertelden hun begeleiders. Dat zeg

Van de directeur namen ze gewichtig de sleutel in
handen en daarme.e nemen ze de macht over, over
het Rijk der Serpentines; het hele management de
loef afstekend als het gaat over: enthousiast maken,
een feestje bouwen en ongebreideld plezier maken.
Diverse blaas- en dweilorkestén, zoals de Klutsers,
de Hosbengels, de Pink Panthers bezoeken het
Rijtven gedurende vier dagen van feesten en
verhogen de sfeer en blazen vrolijk hÜn partijtje
mee. En ook vele raden van Elflaten zich niet
onbetuigd en komen versierselen uitwisselen met de
Raad van het Rijk der Serpentines. Of ze komen
gewoon op bezoek, omdat hiln dorpsgenoot op het
Rijtven woont. We zien de Watervrienden, de Raad
van Boekel, een Raad van Elf uit Brouwhuis en
natuurlijk onze eigen Deumese Peelstrekels.
Iedereen mag meedoen, iedereen hoort erbij,
iedereen viert feest, want dat is in ' t Rijk der
Serpentines en Serpentinekes.
En natuurlijk zijn tot op grote afstand, in de
woningen en op de groepen, de klanken te horen van
bloemetjesgordijn, van het paard in de gaan, de
keukendeur, de klange brabantse nachten, de ouwe
Sint Jan en wellicht dit jaar ook: tot aan het gaatje
ben jij m' n maatje! We gaan er ook dit jaar weer een
fantasticsch feest van maken, omdat we nu eenmaal
niet anders kunnen, ' t is inuners carnaval! Voor
iedereen!!!
Ton van Oosterhout
Stichting ORO

-~~~~~~~!~~~------------------- - ------~---------- ·

Markt 7 - Deurne Telefoon (0493) 319886
DE BUURT
Voor ons als buurt was het een verrassing dat Raout Kivits gekozen was als Prins Raout 1 van de Peelstrekels.
Toen kwam de vraag, wat houdt dit voor ons in? Wat moet er allemaal gedaan worden?

Dat er versierd moest worden wisten we
wel, maar hoe dit aangepakt? Dus de
andere buren vragen wie er tijd had om mee
te denken en te helpen. Er zou een boog
gemaakt worden, dus iederen de handen uit
de mouwen en er werd hard gewerkt
"HIK" . En dat ging prima onder het genot
van een glaasje RANJA tot in de vroege
uurtjes. Toen de boog af was en de huizen
in de Molenstraat versierd waren kwam het
volgende alweer op ons af. Toen met z 'n
allen naar de receptie, dat was ook héééél
gezellig, want als buurt waren we gez~llig

aanwezig. Nog niet ontnuchterd van de
receptie kwam de vraag: Doen wij iets als
buurt in RONDOM DE PRINS? En jawel
hoor, daar kwam iemand met het idee om
mee te doen als "De roddelnonnen uit de
Meulenpeep" En dat heeft onze Prins Raoul
1 geweten ook! Hij zal daar vaak met rode
oortjes aan terugdenken.
Prins Raoul 1, namens de buurt hartelijk
bedankt voor de gezellige tijd die we met
Carnaval
1999
hebben
gehad.
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BOERENBRUIDSPAAR
1999

BOERENBRUILOFT
2000
Hallo Strekels en StrekeliIµlekes ,

Dat hadden wij nooit kunnen denken,
boerenbruidspaar 1999! Nadat we ons
goed hadden laten informeren wat het
allemaal inhield werden we dan ook
steeds enthousiaster.
De Ondertrouw
Maar de tijd tot de ondertrouw, zondag 24
januari. was \OOT ons erg spannend. En we
· moesten onze mond houden, want niemand
mocht het weten. Dit was toch wel erg
moeilijk. a de ondertrouw in de Vierspan
waar het erg druk en gezellig was. gingen
we naar huis Daar stonden de koffie. de
snert en de gesmeerde broodjes al klaar.
Met het huis vol volk ging het feest gewoon
door

De Trouwerij
Daags darna werd er gekroond door de
onechte familie, de familie en de buurt. We
!;willen daar ook iedereen bedanken voor
het vele wek dat ze gedaan hebben. Dinsdags met de trouwerij kwam eerst de onechte fanul1e bij ons op de borrel. Daarna ging
het met de koets naar het Gerardushuis
waar alle genodigden al waren. Na een
gezelhg samenzijn en een lied van de echte
familie gmg het met de 'koots. Gèr van Hois
voorop en de rest van de aanhang richting
Vierspan Daar vond de trouwerij plaats
. met Pnns Raoul I, de raad van 11 en heel
veel mlk
Onze dochters Miranda en Jeanine vonden
het allemaal prachtig, ze hebben er nog
vaak over gepraat en de video teruggekeken.

Bedankt
Onze opYolgers wensen wij een net zo· n
schön fist al wij hebben gehad. Verder
willen \\e nog iedereen bedanken die carnaval 1999 zo speciaal voor ons gemaak'1
hebben H t comité van het Boerenbruidspaar. Pnns Raoul 1, de onechte famil ie. de
echte familie. ,·rienden, buurt, kennissen en
iedereen die aanwezig was. Carnaval 1999
was voor ons Topi
Alaaf
Walter en Lies
BoerenbTUidspaar 1999
Miranda en Jeanine

Carnaval 2000 staat weer voor de deur.
Vele vrijwilligers zijn al een tijdje bezig
om weer vanalles op touw te zetten. We
denken wel eens dat het allemaal zomaar
aan komt waaien, maar dat kun je wel
vergeten. Als we terugkijken op het afgelopen jaar, kunnen we zeggen dat het
samen met ons boerenbruidspaar, Walter
en Lies Donkers en hun twee dochters,
een geslaagd feest is geweest. De echte-,
onechte familie, vrienden en de buurt
hebben er mede voor gezorgd dat het zo
fantastisch is geworden. Er werd voor
alles gezorgd. Prins Raoul ging dit jaar
zingend de carnaval door met zijn lied:
"Don't worry, hup in de burrie. '' Wij
willen iedereen bedanken die op welke
wijze dan ook heeft bijgedragen aan een
geweldige carnaval '99. Op zondag 13
februari wordt na de KHD Deurne het
boerenbruidspaar van 2000 bekend gemaakt. We hopen jullie dan allemaal
weer te zien. Tot dan!

. . .. . .
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-

-

-

-
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De Boerenbruiloft in retrospectief
Het fenomeen Boerenbruiloft is afkomstig
uit Venlo (zie tweede katern) en van
daaruit is het ook naar Deurne overgewaaid. Reeds begin jaren 60 moet er al een
boerenbruidspaar zijn geweest, maar dit
was eenmalig, aldus onze zegsman Cor
Keeren die met Cor van den Broek en Piet
van de Mortel betrokken was bij deze activiteit. H. Vrunt en Anneke Brüggenwirth
worden in dit verband als eerste boerenbruidspaar genoemd. Vanaf 1969 zien we
de activiteit opgenomen in het carnavalsprogramma van de Peelstrekels, echter
zonder namen van bruidspaar of andere
informatie. BeRend is dat de activiteit is
opgezet in de tijd dat er in Deurne De
Instuif (met "carnavalsvereniging'· De
stuiverkes) was. De Instuif verdween en
werd in 1969 Den Deel, die vanaf dat
moment tekende voor de boerenbruiloft.
Dit gebeurde aanvankelijk op bescheiden
wijze, maar vanaf 1975 werden de zaken
grootser aangepakt: Den Deel ging samen
met de Mixed Hockey Club de activiteit
organiseren en het boerenbruiloftsfeest
groeide in die tijd uit tot een ware
volkshappening die honderden op carnavalsdinsdag naar het marktplein lokte.
Vanaf Begin jaren 80 werd de organisatie
weer alleen door Den Deel georganiseerd.
Er was sprake van een verminderde interesse welke er uiteindelijk toe leidde dat

Den Deel in 1984 voor de laatste maal de
Boerenbruiloft organiseerde. In de Deurnese gemeenschap werd betreurd dat er een
einde aan een mooie traditie kwam en na
het Boerenbruidspaarloze jaar 1985 pakte
in 1986 de K.VO. de draad weer op.
In een notendop is hier de geschiedenis
van de Boerenbruiloft geschetst. Echter: Er
gapen gaten in dit relaas, zoals u kunt
zien in de lijst met boerenbruidsparen. Het
is (nog) niet gelukt om alle boerenbruidsparen boven tafel te krijgen. Vandaar het
verzoek aan allen die mij kunnen helpen
het boerenbruiloftsverhaal compleet te
maken zich met mij in verbinding te stellen. Zodat in de Pee/strekel van 2001 het
hele verhaal verteld kan worden.

Marcel Kooien
Fitissingel 142
5754 CD DEURNE
Tel/Fax 0493 310771
P.S.
Hierbij wil ik de K.V.O. , Louis en Anneke
van Hassel, Hans en Cor Keeren. Guus
Driessen en het Weekblad voor Deurne
bedanken voor hun informatie en medewerking.

7 MAART 2000
13:30
BIJEENKOMST IN GERARDUSHUIS
U:30
VERTREK STOET NAAR VIERSPAN
15:00
TROUWERIJ IN DE VIERSPAN

BOERENBRUILOFT
IN DEURNE
(?) H. Vrunt en Anneke Brüggenwirth
1969 beginjaar?
1970
1971
1972
1973
1974
1975 Mieke Wijnhoven en Jan v.d. Heijden
1976
1977 Ad en Marriet
1978 Appie Louwers eu Hannie Hansen
1979 Hans van Nunen en Marianne
1980 Joost Martens en Marion
1981 Jack.) ' 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
1986 Dorus en Mina (111eo en Mien v.d.
Boomen)
1987 Nilles en etje (Cor en Antoinet v.d
Beek)
1988.Drieka en Tetm (Teun en Herutie v.d.
Weijer)
1989 Hannes en R.ika (Jan en Riek Knoop)
1990 Rinus en Grada (Rien en Ger van Mierlo)
1991 Sjef en Leenke ( jef en Leny Knijpers)
1992 Dorus en TolUla Theo en Tom1y
Aldenzee)
1993 Drieka en Cis (Frans en Riek Thielen)
1994 Anna en Peier 1Piet en Anneke Bank.ers)
1995 Kneeltje en ThiJ (Tltijs en Corrie van
Leeuwen)
1996 Ties en Sien (Ties en Sien Verbaarschot)
1997 Klaas en Anna i oen Ans Schrama)
1998 Frans en Mie (Fran en Marij Bierings)
1999 Walter en Lies ( alter en Lies Donkers)
N.B. Deze lijst is met mpleet, graag willen
wij de open plekken ··ntllen·'. Hiervoor doen
''ij een beroep op allen die over informatie uit
de begintijd beschikken. Zie elders op deze
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VEILINGHUIS 'DE PILSTRIKKEL'
De Peelstrekels van dienst zijn
Door Çhrist M1mders
De tweede editie van de dienstenwiling v11n veilinghuis
' De Pil~trikkel ' op zondag 31 oktober 1999 was een groot
succes. De bedoe'iing om hiermee geld te genereren voor
de viering van het 44-jarig be5faan isdilidëlijl( aangeslagen in Deurne. De veilingmeesters Cor van Laarhoven en
Wim Kiyits ;stonden weerom garant voor · een ludieke
happening. ditmaal in het Gerardushuis.

Zoals u weet heeft e1· 13 oktober j.L een dienstenveiling plaatsgevonden. Maar•.. dat was niet de eerste.
Die \'Ond plaats op 29 november 1998. En op die
veiling komen wij graag even terug.
Wij. een aantal ex-Prinsessen, hadden ook e.:n dienst
aangeboden. te weten: 1He1 in kerstsfeer b1Ythgen Vàn
een woonhuis o.fkantoor '. Natuurlijk dachten wij dat dit
aanbod niet bijzonder veel geld zou opbrengen. maar
onze verwachtingen werden ruimschoots overtroffen. Wij
tevreden ... D" Peebtrekels tevreden. Nu nog de koper
(gelukkig was het een goede bekende!).

Zoete broodjes
De diensten gingen als zoete broodjes over de veilingtafel.
De commissie was erin geslaagd vele diensten in de
Op een donderdagavond vroeg in december togen .wij,
beladen met met kesttakken. kale kerstkransen. versiecatalogus op te nemen. We willen niemand te kort doen,
ringen. zakken vol oase. draad. tangetjes en ander priemaar enkele diensten en zaken laten we hier -de revue
gelspul naar Vlier-Noord. alwaar onze gulle koper ·
passeren. De ondernemers in het Deumese willen op deze
woonde. Afspraak was dat de eventueel te versieren
manier duidelijk de Peelstrekels ondersteunen. Ook B &
kerstboom reeds aamv~zig zou zijn. En die waren er dus
W betuigden hun steun aan onze club. Vorig jaar een
uitg.:breid ontbUt, dit jaar een dienst om enkele uren
ook: de eigenaar van de dienst had zijn kans schoon
·ka&telein te spelen '. Zesstuks. de dansmarietjes, showgezien om eindelijk eens twee kerstbomen Ü1 huis te
groep Next 1 en Next 2. de raad van Elf, 11 .:x-prinsessen. · hebben. Razendsnel ontdeden we ons van onze kerstmanhet boerenbruidspaar van 1999, de vriendenclub ·De
nenmutsen (mooi scrabblewoord). want al waren we met
Lilleke Grasmökken', de veteranen van S.V. Deurne,
z'n zevenen - é.!n van on~ moest dkavond helaas echt
kortom te veel om op te noemen. Ruim LOO diensten en
werken - er stond een zware taak te wachten.
evenzoveel bieders hebben een aardige duit in de Peelstrekelzak gedaan. Bedankt aanbieders en kopers voor dit
Er werden twee gigantische tafelken.1stukken gefabrigeweldige resultaat!
ceerd. Verder werd een knots van een kerstkrans voor de
voordeur in elkaar gefrurmikt. De zijkant van de trap
Tot uw dienst.
werd in takken en licht gehuld. Op elke tweede trede
verscheen tot boven toe een mini-kerststukje ITI<!t waxinelich~j e. In een razend tempo werden de twee kerstbomen opgetuigd. ~én zilver- en <i<in goudkleurig. waarbij
in het gouden exemplaar 8 gouden steken (je weet wel:
hoofddçksels voor Prinsen). aan de takken versd1enen.
Het was zo ·n bedrijvigheid dat deze opsomming vast niet
compleet is. maar ja. het is dan ook al 111<!er dan een jaar
geleden.

Een ding weten Wc! nog goed: Toen we klaar waren leek
het alsof er een bomexplosie in de eetkamer van de
gastvrouw had plaatsgevonden. zo'n puinhoop van takjes
en ander materialen lag er in die ruimte verspreid. Maar
ook daar gold ·vele handen maken licht werk'. Als dank
voor alle versnapering"n en drankjes die we van de
gastvrouw mochten ontvangen. hd1ben we onze eigen
troep ook maar weer opgeruimd. En toen was het stiekem
al behoorlij k laat. We hebben nog even genoten van het
resultaat en gewacht tot de heer des huizes thuis was en
zijn goedkeuring aan e.e.a. gehecht had. Zelfä de nieuwe
\'Oorzitter van de Peelstrekels is nog kom.en controleren
of wij ons wel netjes van onze taak hadden gekweten.
Het was kem1elijk naar tevredenheid!
Graag \\·illen wij nogmaals onze gastvrouw en gastheer
bedanken voor het wanne onthaal in hun huis en ons
graag verexcuseren voor het gigantische ·karwei van het
opruimen·. waarmee wij hen hebben opgezadeld. Al die
versieringen zullen ze niet in een uurtje verwijdèrd
hebben. dunkt ons.

Marjan Brood, Anny Berkers, Franka
Manders, Karin Ahout, Anja Welten,
Jeanne van de Mortel en op de voorgrond liggend Mieke van Nunen.

De foto bij dit artikel is , ·an tevoren genomen en dat de
kerstboom die wij versierd hebben natuurlijk veel spectaculairder was dan - sorry Mieke. grapje! - deze.
Groe~jes.

8 ex-Prins.:ssen.
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tel. 0493.399625
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• know-how en ervaring

Postbus 76
5750 AB Deurne
tel. : 0493 - 312678
fax: 0493- 31071 8

MET CARNAVAL
MAG HET
'
VARKEN KA·P.O T...
VEEL PLEZIER
ERMEE!

Winaar Sparerib ·Trophy 1999

Gemert 0492 366066
Deurne.0493 3?0101

Zit uw netwerk in de frut?
Halenson trekt U uif de ·put!

NOOYEN ROOSTERS

HaLenson

Fabriekstraat 12-5753 AH DEURNE
Tel.: 0493-316860

Korhoender 50
5754 DA Deurne
Tel. 0493-319704
Fax: 0493-316942,
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Novell® support & sys teembeheer - dealer Stark Texel

Software

NOOYEN: EUROP~'S ..GROOTSTE FABRIKANT
VAN ROOSTERVLOEREN VOOR VARKENSSTALLEN .
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CARNAVAL TUSSEN DE BURRIES
AI speelde het in het vorige millennium het staat me nog bij als de dag van vandaag. Carnaval 1999 was voor mij een feest dat ik nooit zal vergeten en waar ik nog
met veel plezier op terug kijk. Ook niet verwonderlijk als je weet wat voor een geweldige tijd dit is geweest.
Carnaval heb ik al van jongs af aan met veel carnaval in het Peelstrekelrijk een warm
plezier gevierd. Met name ook in 1983 toen hart toe dragen. Om mezelf alvast te bemijn vader Prins over het Peelstrekelrijk kwamen in het trekken van de carnavalskar,
was. Ik denk dat dit het moment is geweest kreeg ik van de Raddraaiers een eigen
dat bij mij de wens ontstond om eens in strijdwagen. Een verrassing die ik met mijn
mijn leven ook deze rol te mogen vervullen. proclamatie onbewust had uitgelokt.
Maar ik dacht toen, dat zal nog wel een hele
tijd duren. Wanneer plotseling op een rusti- Serenade
ge zondagmiddag Wim Berkers belt met de Voorafgaand aan Rond om de Prins brachvraag of ik bereid ben om in 1999 als Prins ten de Hosbengels mij een serenade die
Raoul 1 de scepter te zwaaien over het Peel- helaas wat verregende, maar die in de huisstrekelrijk, dan komt mijn wens van vroeger kamer bij een hapje en dranlrje gewoon werd
wel heel snel dichterbij. De weken voor de voortgezet Tijdens de avond van Rond om
onthulling waren erg spannend, want als lid de Prins was het niet alleen gezellig maar
van de Raad van Elf bevond ik mij in het voor mij ook leuk om te zien dat mijn famihol van de leeuw. Aan de andere kant was lie, de Lilleke Grasmökken, overige vriendeze raadsfunktie natuurlijk ook een per- den, kennissen en buren erg creatieve menfecte dekmantel. De verrassing was dan ook .sen zijn. Een avond met veel leuke verras,onder andere binnen de eigen vereniging singen.
,erg groot toen ik op 27 december 1998 als
Prins Raoul 1 naar voren stapte.
Talent
Creativiteit was er ook volop tijdens het
Walsbergs Bont, het Klotgemul en de fanDe Meulepeep
De dagen hierna heb ik ongelofelijk veel tastische Optocht Er zit volop talent in de
felicitaties, kaarten, attenties en steunbetui- Deumese gemeenschap. Dat er ook veel
gingen ontvangen. Het is ontzettend fijn om muzikaal talent in de peelbodem zit, bleek
te ervaren hoe de mensen in je omgeving je dit jaar met name ook bij de lancering van
steunen en hoe betrokken iedereen is bij de eigen CD met daarop diverse artiesten uit
carnaval. De eerste dagen en weken is er het Peelstrekelrijk. Ik had nooit durven
meteen door heel veel mensen veel werk verwachten dat qe carnavalsschlager die ik
verzet De plek waar ik woon ligt een beetje aanvankelijk voor de grap had geschreven,
verscholen, maar de buurt wist middels de ook op deze CD zou worden gezet
fantastische gevelversiering de voorbijgangers op mijn aanwezigheid in de Meulepeep Middelpunt
te attenderen. Ook tijdens de receptie heb ik Als Prins sta je in het middelpunt en wordt
wederom mogen genieten van de betrokken- er veel naar je gekeken, maar je kunt vanuit
heid en hartelijkheid van de mensen die het dit middelpunt ook alles goed in de gaten

houden. Daarom heb ik vanuit deze positie
ontdekt dat carnaval leeft onder de mensen.
Iedereen viert carnaval op zijn of haar eigen
manier, maar er is één overeenkomst, we
vieren het allemaal samen met andere mensen om ons heen.Ik vond het fijn om ook
carnaval te vieren met de Peelstrekels en
Peelstrekelinnekes in De Nieuwenhot: De
Wik en Het Rijtven. Zij kunnen moeilijker
zelf het carnavalsfeest op zoeken, daarom
was ik blij dat ze mij met m'n gevolg hadden uitgenodigd om hun eigen carnavalsbals
en zittingen te bezoeken.
Samen
Samen carnaval vieren dat kwam ook dit
jaar weer heel goed naar voren tijdens de
sleuteloverdracht op het Gemeentehuis.
Samen met de andere Prinsen en Prinsessen
ervoor zorgen dat in alle Prinsdommen van
Deurne er een geweldig carnavalsfeest komt
En dat het gelukt is, is wel gebleken uit de
ervaringen die ik met mijn collega Prinsen
en Prinsessen kon delen tijdens het halfvastenbal in de Neerkant
Tradities
Ook tradities zoals de Boerenbruiloft, de
Rosenmontag en de Krintenmik mi Zult bij
de Zultkoppen hebben mij heel veel plezier
gegeven. Het zijn evenementen waar ik met
andere carnavalsgekken die een speciale
functie bekleedden dit jaar als Boerenbruidspaar, de Alternatieve Prins en d'n
Biels veel lol heb gehad Dat carnaval niet
alleen mij met de paplepel is ingegeven heb
ik wel kunnen zien tijdens de carnavalsbals

vaak

op de diverse basisscholen, het kinderbal in
de Walsberg en het Ukkepukke Bal. Als ik
kijk naar het enthousiasme van deze kinderen, dan denk ik dat we tot ver in deze 2lst.
eeuw nog carnaval zullen vieren.
Tenslotte
Toen ik tenslotte op dinsdagnacht de Strikkel in brand gestoken had realiseerde ik met
pas echt goed wat er in de maanden rond
carnaval allemaal gebeurd was. Het is gewoon te veel om op te noemen. Dat ik overal
intens van genoten heb is zeker. Ik kan er
nog uren over praten en tegen degene die
mij vragen: "Hoe is het bevallen?" Zal ik
zeggen...

Mi z'n allen gingen wáj d'r tiggen án,
en makte d'r 'ne schónne carnaval van.
't war geweldig fijn dè ik vlir alle carnavalsgekken,
in 1999 de káár heb mugge trekken.
Mèr don't worry...
d'r kumt wir unne nèje Prins tussen de burrie(s)
Ik wens de nieuwe Prins, Prinses en eventueel hun kinderen heel veel succes en plezier
tijdens carnaval 2000. Ik hoop dat zij net
z9'n fantastische tijd mogen hebben, als ik
tijdens mijn regeerperiode.
Peelstrikkels en Peelstrikkelinnekes het was
geweldig!!
BEDANKT!!!
ex-Prins Raoul 1
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Met de Carnaval

De sleutel voor gezelli,gheid en
sfeer
Carnaval maandag:
"Rooi hoedjes fist

"Café in den Sleutel"
Samen met Harrie - Hannie
en Carel v. Hoof
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Service:
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Horoscoop voor Prins Leon II

Peter van Oosterhout

ASTROLOOG

Horoscoop van woensdag 14/12/1960 om 1u35 Deurne Holland
51° N 28' 5° E 46'
Je bent Boogschutter met als Ascendant Weegschaal

Schoorstraat 8 • 6095 NW Baexem
Tel.: 0475-459023 Mobiel: 06-20287026 ·
E-mail: pvo52@yahoo.com

cJ

Met Mars in Kreeft ben je zeer
hartstochtelijk en moet je worden begeerd om optimaal te
functioneren. Af en toe heb je
moeite om je verlangens bewust te begrijpen.
Het is heel belangrijk voor je dat liefde van
twee kanten komt, anders kunnen je gevoelens tot een kwelling worden. Met deze stand
begrijpen marmen vrouwen in het algemeen
heel goed.
Met Mars in het Midden van de Hemel kun
je erg gevoelsmatig handelen. Je ambities in
de beroepsmatige sfeer zouden energie en
initiatief van je vergen. Als je niet actief
bent, als je niet uit je schulp komt, dan· huist
er een complex in je.
Met Jupiter in het teken van de
Steenbok moet je oppassen dat
je niet overdreven streng bent. Je
moet waken voor bovenmatige
Voor de tweede keer hebben we de bekende astroloog Peveo uit B. bereid gevonden om ambitie, voor egoïsme en voor iedere vorm
even te kijken naar de horoscoop van onze nieuwe Prins. Een korte opsomming van van koelheid. Je bent vasthoudend in je bezijn karakter vind u op deze pagina. Prins Leon II leert u het beste kennen als u carna- roepsmatige ambitie.
val gaat viei:ea bij de Peelstrekels.
Met d~ Zon in het derde h_uis Met Jupiter in het vierde huis wil je graag
wordt Je vermogen tot aanpassmg "iemand" worden en je gelooft in de middeaan je omgeving aangeduid. Je len die je daartoe hebt. Trots is de belangJe dominante element is
zou intelligent moeten zijn, en het rijkste valstrik met deze stand van de sterren.
lucht.
vermogen hebben om je wereld aan te passen
Je beschikt over een goed aan je eigen mogelijkheden. Je kunt zeer onMet Saturnus in het teken van de
werkende geest. Je kiest de afhankelijk zijn. Soms, bij een negatieve
Steenbok heb je väak een pijnlijk
juiste woorden op het juiste moment. Com- beleving of een verkeerde interpretatie van
: ) scherpe kijk op jezelf. Men kan bang
municatie, een zekere vriendelijkheid, het deze stand, kun je blijk geven van intellectuzijn voor je vrijmoedigheid en je
wisselen van gedachten, pogingen doen om ele trots of een al te autoritaire houding. waarachtigheid. Het ontbreekt je soms aan
bemiddelend op te treden en harmonie ken- Hoewel in jouw geval het accent duidelijk op tact, waardoor het kan gebeuren dat je de
merken je. Je moet opletten niet met alle de geestelijke kant van het bestaan ligt, moet kans misloopt om je voordeel te doen met de
winden mee te waaien, als je harmonie en je toch je gevoelens niet te kort doen. Je kunt situatie.
vrede wilt behouden, daar er een dualisme ook humoristisch en geestig zijn en dat zul- Saturnus in het vierde huis duidt op een sterbij je bestaat, vanwege het feit dat je je hori- Jen alle Peelstrekels en Peelstrekelirmekes ke invloed van het beeld dat je van je vader
zon probeert te verbreden. Je vervangt oude wel merken.
hebt, of hij nu aanwezig is geweest of niet.
of verloren gegaan ideeën en waarden door
Met deze stand kun je ook gemakkelijk amnieuwe. Er kan sprake zijn van een sentiMet de Maan in je eerste huis bitieus worden.
mentele terugslag, veroorzaakt door een te
wordt je gedreven door een beeld,
sterke intellectuele evaluatie. Je probeert van
] ) het Moederbeeld. Het is erg waarMet Uranus in het teken van de
een vaag beeld een duidelijk beeld te maken.
schijnlijk dat je moeder heel beLeeuw treedt je behoefte om je
Kenmerken die je als Prins goed van pas langrijk is geweest voor de manier waarop je
standpunten op te leggen aan andezullen komen.
de confrontatie met de wereld aangaat.
ren op de voorgrond. Je tracht bij
Heel wat mensen met deze stand laten zich voorkeur de allerhoogste doelen te bereiken,
Met. ascendant weegsohwU overheersen door onbewuste delen van hun en je streeft er naar onkwetsbaar te zijn.
ben Je gevoelig voor de soci- persoonlijkheid. Aangezien je een sterke
Uranus in het elfde huis betekent dat je graag
ale omgeving, cultuur en fantasie hebt, kun je erg kunstzirmig zijn. Je
wilt veranderen en vernieuwen wat je maar
misschien beschik je over houdt van verandering, van verschijnen in
kunt. Je zou graag zonder conventies willen
een zekere "politieke" vaardigheid. De posi- het openbaar (zelf als nieuwe Prins), en van
leven, waardoor je ofwel een hervormer
tieve kant van de ascendant kan zich mani- alles wat iets nieuws met zich meebrengt.
bent, ofwel een ontevreden anarchist.
festeren door een bepaald gevoel voor de Vrouwen, kunnen een heel belangrijke rol in
Vriendschappen of verwachtingen kunnen
goede keuze, gepaard gaande met een gevoel uw leven spelen, opletten dus met carnaval.
verstoord worden. Het kan zijn dat je iets
voor evenwicht en verdeling. Je kunt vergedoet in de reclame.
lijken, nuanceren, je voordeel trekken uit
Met Mercurius in het derde huis zou
omstandigheden waar anderen je reeds voor
je een levendige intelligentie moeten
zijn geweest. Je kunt je persoonlijkheid opzij
hebben, een goed geheugen, en ook
Met Neptunus in het teken van de
schuiven om zodoende contacten te leggen,
je communicatieve vermogens en je
Schorpioen zoek je naar een vorm
vooral wanneer het noodzakelijk is. In feite, aanpassingsvermogen zijn goed.
van samensmelting met iets of ieheb je geen problemen van eenzaamheid, zemand via je verlangens of in een
ker niet met Carnaval.
Met Venus in het teken van de Wa- "collectieve eenwording". Zo'n collectieve
Je temperament is extravert, woedend en koterman kun je heel onven1chillig zijn eenwording vond plaats toen de hele wereld
kend. Je bent communicatief, ondernemend,
ten aanzien van liefde en seksuali- keek naar de eerste stappen van de mens op
werelds, en staat dichtbij de natuur. Je houdt
teit, hoewel je wel nieuwsgierig de Maan en dat zal misschien weer gebeuren
van ruimte, verre horizons en buitengewone kunt zijn naar het ervaren daarvan. Je veraf- tijdens een van de vele carnavalsactiviteiten.
ambities. Je interesses liggen op verschillen- schuwt jaloezie en bezitterigheid. Je hebt be- Neptunus in het tweede huis is op financieel
de gebieden, zoals veel gevarieerde stijlen, hoefte aan vrijheid. Je houdt van vrije, intel- gebied niet per definitie een slechte stand.
van utopie tot rommel, of zelfs tot filosofie. ligente en onconventionele mensen. Ge- Het geluk helpt soms een handje mee.
Je deinst voor geen enkel exces terug. Maar voelsuitbarstingen begrijp je niet altijd.
je hebt ook de neiging alles te doen wat in je Venus in het vierde huis brengt harmonie in
Met Pluto in het elfde huis kun je een
opkomt. Je karaktereigenschappen: durf, je betrekkingen met je familie. Bij je thuis
sterk, vooruitstrevend karakter hebgrootmoedigheid, groot organisatie- en coör- voelt men zich prettig en je probeert je huis
ben, als je er in. slaagt om je Pluto
dinatietalent, idealisme, filosofie, groot- mooier te maken. Je kunt behoefte hebben
vinden. Je moet leren om anderen
spraak, grootheidswaanzin, oppervlakkig- aan intimiteit en vaak heeft je charme iets zich te laten uiten en je open te stellen voor
heid, zwervend leven.
onbewusts.
nieuwe wegen.
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RONDOM
DE PRINS
Op zaterdag 5 februari vanaf 21: 00 u
vindt in de Vier.span de avond 'Rondom de
Prins ' plaats. Op deze avond worden mensen in de gelegenheid gesteld op hun eigen, ludieke, wijze onze Prins Leon Il en
zijn Prinses J\farlies te feliciteren.

Een felicitatie die vanwege de te ven:vachten drukte tijdens de Prinsenade, de receptie van onze Prins, niet mogelijk zal kunnen zijn.
Persoonlijke gelukswensen
Tijdens ·Rondom de Prins ' kunnen familieleden. kennissen, vrienden, de buurt en
bekenden hun persoonlijke gelukswensen
overbrengen aan onze Prins en zijn Prinses. Dit kan in de vorm van een sketch. een
·zangstuk. een dans. een buut. noem maar
op. De organisatie laat dit geheel over aan
de deelnemers op deze avond .
Indien u als artiest wilt optreden tijdens
deze avond, neemt u dan contact op met
Vorst Hans van Bommel (0493 312.Ul)
of bestuurslid Kees Brood (0493
32093.t), zij zullen ervoor zorgen dat een
en ander in goepe banen geleid wordt.
Gratis en voor iedereen
Overigens is deze avond vrij toegankelijk
voor iedereen. De presentatie wordt verzorgd door oud-Prins Raoul 1.
Vorst Hans .

1Vlieryeppen

1

Café's Deurne uur langer 01>en
DEURNE - De café's in Deurne mogen
voortaan een langer open blijven Deze
maatregel maakte het gemeentebestuur
onlangs bekend. In plaats van om 20 00 u
mogen de kasteleins nu reeds om 19:00 u
de deur "aan" zetten. Horeca Deurne liet
ons weten zich te beraden, overigens blijft
het sluitingsuur als voorheen.

Scorend vermogen
AMSTERDAM - De hoofdstad , ·an ons
land blijkt met afstand over het hoogste
aantal scorende mensen te beschikken. Dit
leert ons een vluchtige blik in het rapport
van het C.A.D . Geen van die scorende
mensen blijkt echter in de Arena te voetballen. De meesten bevinden zich op
straat..

De Peelstrekels op 't Internet
HTTP://Come. to/Peelstrekels
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De tap
Café - Restaurant De Potdeksel
Markt 4 Deurne
Telefoon 0493 313260
\1.-\.-\~D AG

Heeft u in koken geen zin
Een hapje van ons gaat er altijd in

6 'IAART

DE VIERSPAN
CARIBISC HE A\' O~D

Bij De bank kun je ook tijdens het carnaval,

Snackbar

dag en nacht, geld opnemen bij de automaat.

RINY VAN VEGHEL

Wel zo makkelijk dus. Veel plezier.

1

Stationsstraat 64-Deurne-tel.3 l 75 81

'

m.m.v.
"De Hösbengels"
"The Lightstars"
en een geweldige
"Caribbean Steelband"

ABN·AMRO De bank

n'"''''~~~J",Joo
Stationsstraat 37, 5751 HB Deurne Telefoon 0493-312503

lnstallatietech n iek
& Saniboutique

Bezoek onze showroom volledig ingericht
met het nieuwste sanitair. bodmeubels
en bijpassende wond- en vloertegels

Gerard Bildersstroat 7 - Deurne
TeL 0493-310203 fox. 310633
Stationstraat 63
5751 HB Deurne
/<..."

Telefoon: 0493 - 312353

fotostudio
ton har.tjens
Tramstraat 22 - 5751 JK Deurne
tel/fax: 0493 - 313643

Ruzies onder burgemeesters:
Ambtsketen

De Snoephoek
A. Welten
Lindelaan 1
5751 AW D,eurne

SHOARMA GRILLROOM
SHALOM
.
Molenstraat 17 Deurne
0493 320523
AFHALEN
WIJ BEZORGEN OOK THUIS

Tel. 0493 - 313217
'

A.

\

Met carnaval zijn wij ook geopend
tot 03:00 u

1

Wij wensen iedereen een gezellige
carnaval toe!

E

$SUZUKI

De befaamde Belgische pralines
1-f~Hl~AS

~~··~·-------------

~ 3 3

Autobedrijf
.J

Jetstone B.V.
Florijn 9 5751 PC Deurne
Nederland

VAN HAM B.V.

Voor al uw snoep
Kade-artikelen

Helmondseweg 18
5751 GD Deurne

Tabaksartikelen

Tel. 0493- 312493
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CLUB VAN 100
Sommige mensen denken ondertussen dat
het lidmaatschap van de ·Club van 100
alleen maar bedoeld is om in de voorverkoop kaartjes voor het Klotgemul en de
Gala-avonden te kopen. Dit is echter absoluut niet het geval. Natuurlijk heb je als
lid van de Club van 100 genoemde voorrechten, maar in eerste instantie is het
lidmaatschap toch bedoeld om de Peelstrekels te steunen.
De Peelstrekels organiseren, zoals bekend,
tal van activiteiten rond de carnaval. Iedereen denkt dan aan de optocht en de feesten
voor en tijdens de carnaval, maar de Peelstrekels doen veel meer. Zo maken zij carnavalsactiviteiten mogelijk voor mensen die
normaal niets van de carnaval zouden roer. ken, zoals zieken, bejaarden en gehandicapten. En ik denk dat iedereen in Deurne,
. of je nou wel of geen carnaval viert, dat
bijzonder in onze carnavalsvereniging
waardeert. Zij vieren niet alleen hun eigen
feestje, maar zorgen ervoor dat iedereen die
dat wil iets van het carnavalsfeest kan proeven. Dat daaraan de nodige kosten vebonden
zijn is duidelijk.
De Club van 100 spant zich in de carnavalsviering financieel te ondersteunen. Ieder
jaar weer brengt een grote groep mensen een
mooi bedrag bij elkaar, waarmee het mogçlijk wordt gemaakt dat de Peelstrekels hun
activiteiten kunnen uitvoeren. Graag wil ik
deze mensen bedanken. Zij denken met de
carnaval niet alleen aan hun eigen plezier,
maar gunnen ook anderen dat zij in het
carnavalsfeest delen.

geen enkele verplichting voor de komende
jaren.
De kosten van het lidmaatschap zijn als
volgt:
- Lidmaatschap van de Club van 100
Fl. 33,- (minimaal) per jaar, 1 pasje.
- Begunstiger van de Club van 100
FI. 111,- , U ontvangt 2 pasjes
- Ere-begunstiger Club van 100
FI. 250,- , U ontvangt 4 pasjes

Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt
u contact opnemen met Marian Brood,
Reeksenakker 4, te Deurne (320934). Tegen
contante betaling lcrijgt
onmiddellijk uw
pasje mee. Betaling per bank kan tot 1 februari
2000
op
rekeningnummer
11.08.55.884.

u

Begunstigers

, Dlu. J G \ d Emdl!ll

Dhr. J

~

nno::n"a

Klotgemul
Zaterdag 12 februari 2000, van 11:00 - 12:00 in de Vierspan.
(Per pasje maximaal 2 kaartjes à FI. 7,50)
Gala-avond
Zaterdag 19 februari 2000, van 11:00 -12:00 in de Vierspan.
(Per pasje maximaal 2 kaartjes à FI. 20,-)
De nummer-uitreiking begint beide zaterdagen om 10:30 u.
De vrije verkoop op deze data is van 12:30tot13:30.
·d '·•.wu.•.•.•.w.•.•.•.w.w.•.•.•.w.·.•.•.·.·.-.wu.w.wu.·.•.w.wu.•.w,.•.w.•.•.wm.w.•.w.w.wu.•.-:•.•m.•.w.wm.•.•.wn.wummuuu.w.•.·.•,•.-.•.•.w.•.•.w.w.•.wu.•.•.-.•.•.•.•.•.·.·.·.·.-.;b

Begunstigers worden, tenzij zij dat niet
wensen, opgenomen in de lijst van begunstigers in deze krant. Ere-begunstigers worden prominenter in de krant vermeld. Wel
dient u dan natuurlijk tijdig uw betaling te
doen. Wellicht is het voor u, of uw onderneming iets om lid of (Ere-) Begunstiger te
worden. Dat kan vanzelfsprekend voor komend jaar, maar ook voor dit jaar is dat nog
mogelijk.

Peelstrekel-poppetje
Wij willen u ook nog laten weten, dat het
mogelijk is om het echte "Peelstrekelpoppetje" te kopen. U kunt dan laten zien
dat u ons van harte ondersteunt. Dit poppetje is op diverse plekken in Deurne te koop.
Tijdens de receptie van de Prins kunt u ze
ook verkrijgen bij het bestuur van de Club
Als u lid van de Club van 100 wordt ont- van 100.
vangt u, na betaling, een pasje waarmee u
voor het carnaval in 2000 .kaartjes kunt Graag wens ik u een geweldig carnavalsfeest
kopen in de voorverkoop. Voor het overbe- toe,
kende Klotgemul ontvangt u bovendien
korting. Ahoewel wij u, na aanmelding voor Michiel Dankers,
dit jaar, ook de komende jaren zullen bena- voorzitter Club van 100.
deren. heeft. het lidmaatschap voor dit jaar

ABN-Al ffi.O bank
Dhr. G H J 1 Achterberg
Dhr. L.W .• l Aldenzee
Dhr. A. JG \·an Baars
Dhr. M.J. \ .d Bo::rkmorte1
Dhr. A.J Braam
Dlu. J.M.1 1. \ d. Broek
Dlu. M.C v d Broek
Coopman:; Bou \ B. \
Lo::ndert Coppe
Timmernak<!ll
Dlu. M.P.
-er.
B!oemo::ncentrum van Deursen
Dlu. L.A. van DJJ Dhr. A.L C . \M Dmter
Schildersb.:ilrij i" Dir ·
Dhr. H - .t
\ Doomo::

Voorverkoopdata t.b.v. leden van de Club van 100

Mevr. P.M.H. Fransen-van
Sammel
Miny & Gerard Geurts
Dhr. J.H.S.H.M. van Gulick
Habe!Q.Snacks
Billerij G. van Ham
Dhr. A T. Jacobs
Dhr. G.L. Jansen
Dhr. F. v.d. Kerkhof
· Dhr. F.I.W. Kuijpers
Kuijpers Installaties
Dhr. J.W.M.H. Lichteveld
Dhr. P.J. Northausen
Dhr. H. T.H.M. van Osch
Siem Pepping Makelaardij
Quispel Holding B.V.
Rabobank
V.O.F. Ringeling
Dhr. P.F.E. Schiks

1

Ere begunstigers

.,Il

1

Dima SMT Systems B.V.
Familie Eltink
Goorts en Coppens Advocaten
Henselmans Advocaten
Dhr. J .J .A. Hohmann
Dhr. R. Snijder
Frans en Nelly Strijbosch
Administratiekantoor Welten V. 0 .F.

Î

l!

1

1

1
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BESTUURSMUTATIES

Afgelopen periode heeft het bestuur van de
Club van 100 afscheid genomen van enkele zeer prominente leden. Jan Lichteveld,
Leo van Neerven en Harry van Rijssel
waren de mannen van het eerste uur. Al
heel lang geleden, toen wij nog amper van
carnaval hadden gehoord, hebben zij de
Club van 100 opgericht. Zij zagen dat de
Peelstrekels vanuit de Deurnese gemeenschap ondersteuning verdienden. Ook toen
zetten de Peelstrekels zich al in voor een
carnavalsfeest voor alle inwoners van
Deurne. Jan, Leo en Harry vonden met
anderen dat het goed was de Peelstrekels
hier financieel in te ondersteunen. Jarenlang hebben zij op allerlei wijze geld bij
elkaar gehaald. Continuïteit van de Club
was daarbij een aspect wat zij nadrukkelijk
in het oog hielden. Zij vonden het dan ook

altijd van groot belang de mensen in
Deurne op een goede wijze bij carnaval en
de Club van 100 te betrekken. Grote waardering hebben wij voor de lange periode
waarin zij bestuurslid zijn geweest en voor
het grote enthousiasme dat zij ieder jaar
weer hiervoor opbrachten. Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn hun verdiensten al geroemd, maar graag willen wij
Jan, Leo en Harry hierbij nogmaals bedanken voor hun niet aflatende inzet.
Gelukkig kunnen we ook een tweetal
nieuwe gezichten binnen ons bestuur begroeten. Graag heten wij hierbij Hanneke
Smets en Louis Aldenzee van harte welkom in ons bestuur. Fijn dat jullie onze
club komen versterken en we wensen jullie
veel plezier bij jullie werkzaamheden

Schiks Woningdecoratie
Autobedrijf v.d. Schoot
Mevr. A. Schrama-Arts
Reclame tudio Spiegd B.V.
Te Strake B.V.
Dhr. J.F.î h. Terbeek
Dhr. F.J.W.M. Trienekens
V3L Bou consultancy
Dlu. H.P.M. VerhaegÏ1
Verheijen Glas- en
Schilderwerken B.V.
Dhr. F.A. v.d. Vranden
Bouwmaterialen v.d. Wal
B.V.

Dhr. J.A.M. Welten
' t Wijnhuis
Dhr. P. .J. Willekens
Zanzi-bar

8 januari 2000: Prins Raout I bedankt!
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ONZE INZET

Accounbnts Bcluting:idviscurs Man:agcmcnt Consulunb

van Y1oonhuis
_F._J_.

In sport komt het aan op inzet. Op inzicht
en enthousiasme. Op kracht en beheersing. \'an het
indi•~du èn van het team. En altijd tellen de reslutaten.
\'oor onze financieel-zakelijke dieru.1verlener.; is het
niet ander.;. Inventie( alert en constructief gaan ze lot
het uiterste. \'anuit 55 vestingen, verspreid over het
hele land
Uw teamgenoot zit dus altijd dichtbij.

tot utiliteitsbouw

_v_an_N_u_ne_n_~n
u~

G. Bildersstraat 4, 5753 DE Deurne

Oeloitte &
Touche
ö
De andere manier van werken

aannemersbedrijf b.v.

Statinosplein9, Tel. 0493 311909

tel. 0493:313120 fax 0493-312454

De markt in Deurne, een Pui-

PERFEKT BOUWEN VOOR 1 TOT1000 PERSONEN

zooi?
;.

Klussenbedrijf Martens
gespecialiseenl in schilderwerk
1 .

...Ji

Tel.: 0493 - 314858
b.g.g.: 06 - 51617485

Kloosterstraat 9
5753 GP Deurne

Molenstraat 3
5751 LA Deurne
Tel. 0493 - 312583

Louis Kuijpers

Liesselseweg 214
Deurne

IJzer- en metualhandel
Containertransport

Te l. Fax 0493-312764

Plet Mondrlaanstraat 1a DEURNE

tel.: 0493·311542 fai1: 0493-316995

Ud Centrale Branche vereniging Wonwa

jetten

technische installaties
~~ diftar

~ ~~rlef

differentiatie afval

NV RAZOB
NV Regionale Afvalverwerkingsmaatschappij Zuidoost-Brabant
Gulberg 9 Postbus 252 5670 AG Nuenen
telefoon 040 - 2907200 telefax 040 - 2839025

===

~ENK

Inkoop • Verkoop
Taxatie • Onderhoud
L-mbaan 12 a
5753 SL Deurne

4!!!!

ff-=ya~RTENS AUTO'S

Tel.: 0493 • 31 11 61
bgg: 0493. 31 64 74
Fax.: 0493 • 31 40 04

centrale verwarming - airconcltioning •
Zeilber sestraat 21 - 5751 LG Deurne - tel. 0493-313957 - fax. 0493-317621

Pullshaw weet wiJ \;
Q ~\. ~ feesten! ~

n Jll!t~~

pa~cuheren,

. feesten blj
.em ngen , bednJfsdagen ,
erlei andere bijzondere
" er één fee st dat wij niet

organise-

MATAX TAXI
(0493) 31 10 00

"J'.~:i: a

'\:::::==~~~~=~'

feest. Wilt

et stanoaa
- • weten •

een feest dat

rs is dan a

andere? Belt u da"

een vrijbli . -

de afspraak.

DAG EN NACHT RITTEN

Florijn 1Postbus63 5750 AB Deurne Nl Tel. 0493 323

Fax 0493-318055

TEVENS ZIEKENVERVOER
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11·0 SBENGELS

HOSBENGELS

Don't Worry ...
Het was zoals gewoonlijk toch weer een
verrassing, nee, het was zoals gewoonlijk
een heel grote verrassing. "Die zoon van
Wimme ... ", die zich al eens had gemeld als
opvolger van "De Schooljongen", of zich al
anderszins had gepresenteerd in een taarten-cabaret Ja, die was het ... Raoul Kivits
!! !
Onze blaaskapel was inderdaag erg ingenomen met deze nieuwe aanwinst en dat hij
zich uitstekend had voorbereid bleek wel,
toen zijn moeder op de middag van de
Onthulling een bandje overhandigde (Raoul
was bezig." ..), met de mededeling: "Dit
moet ik geven van onze Raoul, het is het
Carnavalslied" ... !" Wij hebben nog nooit
een Prins ontmoet die meteen vooraf zijn
lied inlevert, en dit gaf uiteraard te denken,
wat zou die enthousiasteling nog allemaal
in zijn mars hebben ...
"Don't worry", bleek de titel en onze nieuwe Prins maakte dit ook ten volle waar. Een
aantal thuis-oefeningen en een geslaagde
opname resulteerden in een heuse CD waar
vooral het spontane van Raoul van afdroop.
Hij spande zich volledig in en wist ook bij
de verdere afhandelingen "de juiste toon" te
treffen (nog bedankt Raoul en Proost"")
Complimenten voor de wijze waarop Prins
Raoul t e scepter zwaaide over het Peelstrekelrijk. wij denken dat het nog lang zal
duren voor er weer zó eentje tevoorschijn
komt, en dat ligt niet alleen aan zijn voornaam.
De Hosbengels van de K.H.D. zijn er ook in
2000 bij, we gaan met muziek het nieuwe
Millenmu
Bij het schrijven van deze tekst is de nieuwe Prins uiteraard nog niet bekend, maar
we wensen hem (of haar ?), veel succes en
we zullen haar (of hem?) van harte ondersteunen.

DE. "ERE.-HOSBENGEL-ONDERSCHEIDINGIJ'
De oorsprong van de onderscheiding ligt
in het jaar 1971.
Wijlen Cor v.d. Broek Hosbengel, Carnavalsvierder en eminent fantast, ontwierp
voor de muzikanten van de blaaskapel een
herinneringsmedaille als waardering voor
het "goed doorstaan van Carnavaleske
inspanningen". Gesneden uit hoogwaardig
koper zien we een zittende, liggende, slapende of een in ieder geval uitgetelde
muzikant, in een soort van harmonisch
bouwsel, het geheel opgehangen aan een
zeer vetleren bindsel in de kleuren geel,
blauw, wit en zwart.Hans v. Hoek was
behulpzaam bij het vervaardigen van dit
eremetaal dat vooq~l in de beginjaren aan
meerdere personen werd uitgereikt. Speciale verdiensten voor de Hosbengels, voor de
Harmonie of voor de Carnavalsvereniging,
was de belangrijkste voorwaarde om in
aanmerking te komen voor deze onderscheiding.

Vanaf 1975 wordt de onderscheiding
slechts uitgereikt aan muzikanten die één
jaar Carnaval hebben "doorstaan", en ook
wordt er jaarlijks slechts één Erehosbengel
benoemd.
Op Carnavalszondag wordt deze feestelijke
gebeurtenis op traditionele wijze ingevuld,
compleet met paard of koets of soms met
een meer machinaal vervoermiddel.
De lijst van Erehosbengels telt op dit moment 37 personen waarbij de namen van
Hub v. Doorne en Burgemeester Hoebens
wel speciaal genoemd mogen worden,
maar ook oud-voorzitters en Prinsen van
De Peelstrekels passeren de revue.
-~s.

-:'

Op Carnavalszondag wordt Erehosbengel
nr. 38 benoemd en aldus wordt deze wellicht langst bestaande onderscheidingstraditie natuurlijk weer voortgezet.

1 Maria van Hoek
2. Cor Keeren
3. Harrie Kuypers
4. Jan Lichteveld
5. Willie Knijnenburg
6. André Schiks
7. Hub van Doorne
8. Dirk Koster
9. Gijs v.d. Broek
10. Willie Hoebergen
11.Rie Koster
12.Henk Seuren
13 .Kees Brood
14.Piet van Ooy
15.Frans Hoebens
16.Frans van Gennip
17 Marinus v.d. Loo
18.Mien v. Dijk
19 .Hein Smeets
20.Jan Verheyen
21. Gé Markhorst
22. Willie Bijsterveld
23.Charles v.Goch
24.Broer Verhuyzen
25.Piet te Walvaart
26 Cees Bink
27.Huub Jagers
28.Peter v. Oosterhout
29.Gerard Geurts
30.Jo Dekker
31.Jozef Hendriks
32.Frans Kuypers
33.Jan Rakels
34.Jean CoJ?pus
35.Sjaak Obers
36.Perry Bijsterveld
37 Geerd Jansen

1971
1971
1971
1971
1972
1972
1973
1973
1974
1974
1974
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

D'n dag van ut perdje X
(Twidde Lustrum)

Prettige Carnaval en op naar 3000 ...
Don't Worry.

Stank, stank en nog 's stank. Ik snap nie dè ze dè toch mèr bliejve volhaawe ... die kepèl mi dien Erenhosbengel, die zal toch wel wa bitters
verdiend hebbe, zö ik toch zegge. Zette ze hum wir op zo'n bezienekaar. net as vurrig joar ... en dan naw mi unnen hoap meest (nie bedoeld die stront van maaj mèr meest van ut weer ... ) en dan blie toch
deju dien damp steeds bange ... zeker as ur ginne wind sti, en die stond
ur nie.

1999

Naw, ik heb netuurlijk mekkelijk proate, ik lig hiejr nog steeds in minne stal in Leissel. Vur diegene die hiejr niks van snappe, zö ik zegge,
lèst de vurrige nege Pilstrikkelkrante us nao, dan witte ge wel hoe goe
ik me hiejr vuul. Ze hoefde maaj nie mir, mèr ik bliejf toch wel op de
hoogte umdè j'ik goei contacte heb baaj enkele Deursese sloagers. Zö
weet ik ök dè ze dizze kèjer wir nör dezelfde buurt ware gegön as ut
vurrige joar. Veul moeite urn oit te zuujke doen ze schijnbaar ök nie,
die Hosbengels.
Ze kwame baaj Geerd Jansen an. Snuw en meest dè waar d'r ut mist.
En netuurlijk veul gezellige gezeechte. Geerd ha al irder un onderscheiding gekrigge van de Geminte, mèr op die van de Hosbengels, dör
stond ie nog mèjer op te spienze ... zeen ze ..
Naw. haaj hi t'm gekrigge vur zeen verdienste vur de Carneval en ök
vur de kepel, dè moet gezeed. Teminste, ze zeen dè t'ie d'r veul vur di ,
haaj sloeg zelfs de troom, dè zwoar ding op uwwen boik. Nie dè ut
muzikaal waar, mèr dè waar teminste iets wör Geerd geluid oit kreeg ..
Geerd en zin vrouw zin supporters van de Hosbengels, en dör zin ze
nie te minder urn ... Ut makt maaj ök niks oit, ik vat nog unne wortel.
ik haaw wel contact mi ut slachthuis, ik ziej wel.. .Ik hoop dè j'ik straks
ök het Millennium hoal, en nie van tevurre ergens op un bordje heb
gelège ..
Janet
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accountants en consultants

*Advies
*Ontwerp
*Aanleg
*Onderhoud
* Sierbestrating

BEDRIJFSWAGENS DEURNE

Molenstraat 17 a - Deurne
tel. 312631
heistraat 135 - Helmond
tel. 522542

VULLINGS & PARTNERS

ree

De basis voor
iedere tuin

Tel. 0493 - 322746
GSM 06 - 22542374

~~

--

. van

Voor· particulieren
en bedrijfstuinen

v,:

-:(~-.
-~~·p l

Accessoires van Ringeling
maken uw avondje stappen
tot een feest van
haute- couture

Jan Tooropstraat 5 - 5753 DK Deurne - 0493-313372
Verkoop en reparatie van lichte en zware bedrijfswagens
APK personenwagens en bedrijfwagen - Tachograafservice

Stap 's binnen bij Ringeling.
Verrassend voor pols, vingers, hals,oren, haar en taille.
Betaalbare kadootjes voor man en vrouw om te
verrassen ofjezelfte verwennen.

"Visie is meedenken"
Vestiging Helmond
Kanorengebouw " De Vennen"
Kloosten.1raat 6-8, 5708 GM Helmond (Stiphout)
Tel: 0492 540770 Fax: 0492 539400

. 24 uurs SERVICE

~

Vestiging Deurne
Molenstraat 48, 5751 LE Deurne
Tel: 0493 317566 Fax: 0493 315910

0493 - 313372

Stationsstraat 4a Deurne
Telefoon _94_930-10180

06-53442788

K.A.NTC>C> R BC> E K H.A.N DEL
kan t<..:><.">rn-.achines, -l"'l"l.Cul>eler,,

bockhanc.JeJ, -creatief'.

ln.clu.strie""eg

23a

K.A.NTC>C> RS E RVI C E

o n d e r h o u d , reparatie e n
vervanging van kantC><>rmachincs.

RENAULT

Stati<>nsstraat

Autobedrijf
Manders Deurne B.V.

kopi~·erwinkel,

70a

forn~aat:

van

A6-AO zwart/wit. kleurkopieën.

Kerk.straat

Voltstraat 1, 5753 RL Deurne
Postbus 23, 5750 AA Deurne

J

gr<'.>c>tste cc>llectie·
we1~skaartcrl'.

Telefoon: 0493 - 31 26 26
Fax 0493 - 3169 93
....,C>UD VA....,

1a~1

DE....,

EIJ....,DE

DEURNE

15de grasmat in de, msterdam
ArenA: Wordt het niet eens tijd
voor zodenherdenking?

DRIESHEN NATUURSTEENBEDRIJF
Gespec. in grafmonumenten I urnen
van eenvoud tot exclusief
Ook voor al uw

Kerkstraat 6

5751 BH Deurne

Tel. 0493 - 353101

~ _,,.~ ::'-:-JS)----------.

-·

U bent welkom in onze toonzaal
Haspelweg 23 - 5771 JH Deurne· Tel: 0493-31-632 - Fa : 11-t93-32lfi52

~;::::;::;r=;:::;::;:.__

Energiestraat 1. 5753 RN Deurne
Horeca Racket Sport Deurne.
TelJfaX: 0493-316647

PHILIPS DEURNE/MAARHEEZE
Liesselseweg 141, 5753 PN DEURNE
Tel: 0493-353700 Fax: 0493-353794

"Philips" Deurne/Maarheeze maakt onderdeel uit van
Philips Lighting B.V.
De vestiging in Deurne is gespecialiseerd in het maken van
hoogwaardige draad en draadproducten.
Deze vinden hun toepassing in met name de lamp-, halfgeleider- en TV-fabricage.
Jaarlijks verlaten ongeveer 1,5 .miljoen kg draad, 6,5 miljard

Een mooi nieuw millenniumwoord

or narcist

© ZELFBEELDHO \\ER ©

gelaste en 2 miljard gesneden producten on bedrijf naar
diverse fabrieken in ruim 50 landen ver-pr id over de hele
wereld. Op een onzichtbare maar wezenlijke manier leveren
we daannee een bijdrage aan het tot stand komen van vele
Philips producten.
In ons bedrijf aan de Liesselseweg wer , n momenteel ruim
225 mensen in dag- en
drie-/vijf-ploegendienst
op ruim 9600 m2 .

Lei~ ~ ~ beltGt

e

PHl[IPS
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Wim Kivits wordt geïnstalleerd
als nieuw raadslid

Oud en nieuw, vieren ...

In navolging van:

De Rechtszitting,
de Gemeenteraadsvergadering
en de Gerrie Springert Sjo.
.Qp _ 2_~f~Q!.~_<:~:r.!_~_9.gg
in Zaal van der Putten, Walsberg
?.~.a.:~_.c?.P.~1'.l: ..~3.:.3.9 ..':l:L.1!.:

/
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Brood & v·a n Ewijk ·extra

veerkr~chtig._..
.

.
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De veerkracht die we no.rmaal op ons vakgebied
hebben zetten we met die dagen extra in op een
andere manier. We worden op qns werk dan toch niet
serieus genomen. Wat we u adviseren? Gewoon uw

"

...,

.....

feestneus achterna lopen en plezier maken. Na zeven
maart kunt u dan weer als vanouds op onze nuchtere
cijfers rekenen.

l!_r~~d'Î u~n Ewij_k _
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De foto's van carnaval 2000 kunt
u op zondag 2 april bezichtigen
en bestellen in Hotel-café
Stationzicht vanaf 14:00 u.

Zondagmiddag 31januari1999 zal de geschiedenis ingaan als de dag dat 'Gerrie Springert kwam, zag en
tweedracht zaaide.' Een keur aan Deurnese prominenten vielen voor een afgeladen vol 'Hof van Deurne'
een voor een van hun voetstuk. 'Niets is, zoals het lijkt', de lijfspreuk van Springel-t, werd eens te meer en
met grote kracht onderstreept. Op bovenstaande foto gaat Houts Adje op de knies om zijn vriend nog verder door het slijk te halen. Geheel rechts in de stoel Erik J. vlak voor zijn hysterische aanval die de potige
jongens van de security handenvol werk gaf. Inzet: Gerrie Springert.

3 Kivit~ op 't scheiden van .de markt

De Peelstrekel in vuur en vlam of."
Laaiend enthousiast?

Carnaval in vogelvlucht
33
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Snel & Betrouwbaar
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\ (Juickynet:te_
STOMERIJ
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Hoonings & Verhees

D E U R N E

· REINIGING VAN:
• ~LEDING
. •(VLOER-) KLEDEN
. • DEKENS/DEKBEDDEN
•(VITRAGE-) GORDIJNEN
•TROUWJAPONNEN ETC.

Techn. ·A dviesbureau Eltink B.V.
'

lngenieurbüro ELBO GmbH

Ook voor schilderwerk, ,
Behangen en afwerken .. t
~

Kolgan.s 4-6, 5754 ès Deurne
Tel. (0493) 31196.1 / 317487
06-54924779

• KLEDINGREPARATIES

De Martinet 13 Deurne
Tel. 0493-314774

l
VAKWERK MET !;Et')!
GLASHELDERE SER\(ICE
BEL ONS VOOR EEN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Wij staan kla.a r voor al uw
werktuigbouwkundig tekenwerk van de eerste
bout tot en met komplete projekten.

Verzekeringen
. Financieringen
Hypotheken

Ook tijdens de carnaval blazen wij nog ons
partijtje mee!!!

lngenieurbüro ELBO GmbH
Bruchweg 27
41751 Viersen
Tel. 02162-48381-0
Fax 02162-48381-25

Techn. Adviesbureau Eltink B.V.
Van Gilsstraat 8
5751 CK Deurne
Tel. 0493-351036
Fax 0493-351138

St. Jozefsfraat 6
,

Oude

• 1

l.,i,e~selsèweg' 12
;"' hr:< ~ 1f'

textiel bv
. "'
•:

·:-

}

"~ .

'' . - - - - - - - - - - - - - - - , ·- ---------------.
I·

Harrie v.d. Putten,r
(Bedrijfs)-auto-Aanhangwagenverhuur

VREHIL
Assurantiekantoor
Tel.: 0493-351500

Helmondseweg 59- 5751 GB DEURNE

Geopend:
Zaterdag, zondag en feestdagen
Van 15.00 tot 23.00 uur
Maandag t/m vrijdag
Van 16.00 tot 22.30 uur.

U kunt alle gerechten ook afhàlen:
Oude Liesselseweg 20 - 5751 WP Deurne
·
Teiefoon: 0493-32 36 33

Liesselseweg 122 5753 PP Deurne
Tel. 0493-310111
GSM 06-53348520

<:=:> .•
Knapen Trailers 6V Theo vanOoesburgstraat 8 Deumc

_,.,

. Tel. 0493 320330 Fax 0493 310728

1 ·•

www.kntpcn·trailers.nt e-mail: knapenOknapen·trailers.nl
,,.

";

..

:\.><

·· KNAPEN

·,,~~

r.

W. Martens v.o.f
· onsstraat 9B - 5751 HA Deur
0493-314558 / Fax 0493-31
Mobiel: 06-53688547
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BEDANKT
Door de Vorst der Peelstrekels
Hans van Bommel.
Namens de Peelstrekels .wil ik van de
gelegenheid gebruik maken om de personen te bedanken die aangegeven hebben
te willen stoppen met hun activiteiten
binnen de Peelstrekels.

Marcel, Jan en Sjef zijn de trotse eigenaren
van 'D'n Opsteker', een onderscheiding
verleend door de P.R/Cie. aan iemand die
binnen de Peelstrekels zijn sporen heeft
verdiend.

Marcel van Nunen
Allereerst wil ik ~x-secretaris Marcel van
Nunen bedanken voor de inzet die hij jaren
heeft geleverd, eerst als regerend Prins,
samen met Prinses Mieke, later als penningmeester en secretaris. Marcel had al
afgelopen jaar aangegeven het rustiger aan
te doen, maar nog wel carnaval mee te vieren. Echter in 'normaal' kloffie en dus niet
in smoking en zonder steek. Van Marcel en
Mieke hebben we onlangs afscheid genomen, waarbij de nodige voorbeelden aangehaald werden van Marcels' bemoeienissen
met de Peelstrekels. Gelukkig hoeven we
niet echt afscheid te nemen van Marcel,
aangezien hij heeft aangegeven de nodige
. hand- en spandiensten te blijven verrichten.

Prins Raout 1
Als laatste hebben we afscheid genomen van
Prins Raoul I. Na een lange ambtsperiode
heeft hij uiteindelijk zijn Prinsensteek aan
de wilgen moeten hangen; als deze. inmiddels door hem is teruggevonden. We kunnen
als Peelstrekels trots op hem zijn. En we'
kunnen met gepaste eer terugkijken op een
zeer succesvol carnaval 1999. Onder leiding
van deze spririg-in-het-veld werd carnaval
1999 een geweldig feest. Ook van Raoul
hoeven we niet echt afscheid te nemen. Wel
als Prins zijnde, echter niet als lid van de
Raad van Elf. Nogmaals: Marcel, Christine,
Jan, Sjef en Raoul, namens de Peelstrekels
hartelijk dank voor jullie medewerking en
inbreng.

Christine van den Anker
Tevens hebben wij afscheid genomen van
Christine van den Anker. Christine is jarenlang trainster geweest van onze dansmarietjes en daarmee verantwoordelijk voor de
dansuitvoeringen van deze meiden. Elk jaar
slaagde ze er opnieuw in deze kleine dames
aan het dansen te krijgen en het ging haar
goed af. Tijdens de Klotgemul- en Galaavonden stond ze in de coulissen of achter
in de zaal trots te kijken naar haar dames.
En daar mocht ze met recht trots op zijn!

En•.•.•
Niet wil ik alleen maar de vorige mensen op
deze manier bedanken. Ik wil eigenlijk
iedereen bedanken die op welke manier dan
ook, zijn of haar steentje bijdraagt om te
komen tot het geweldige volksfeest dat wij
carnaval noemen. Zonder al deze mensen
zouden we geen carnaval kunnen vieren. We
hebben ze hard nodig en daarom is een
schouderklopje meer dan verdiend.

Beste Carnavalsvrienden,
Na ruim 12\!S jaar onafgebroken lidmaatschap van de raad van 11 heb ik besloten om
hiermee te stoppen om jongeren de gelegenheid te geven deze taak over te nemen. Wel
wil ik met raad en daad blijven helpen om
onze mooie vereniging in stand te houden.
Het jaar dat ik Prins mocht zijn was voor
mij zo'n geweldige ervaring dat ik besloot
om als lid van
,;;;..de raad van 11 bij deze club
te blijven. Zonder in details te treden over
wat ik allemaal in die periode meegemaakt
heb is mij 't meest bijgebleven de prettige
onderlinge sfeer die er altijd heerste zowel
voor als tijdens, maar ook na Carnaval.
Daarom wil ik vanaf deze plaats iedereen
bedanken met wie ik deez mooie jaren heb
mogen beleven. Het woare de schönste van
min lève!

Mensen bedankt!

Jan Hoeben en Sjef Geerts
Afscheid hebben we ook moeten nemen van
Jan Hoeben en Sjef. Geerts, de twee nestors
binnen de Raad van Elf. Van hun jarenlange
ervaring en kennis konden we op aan. Zij
wisten precies hoe we als Peelstrekels de
Prins en Prinses moesten ondersteunen en
hoe we de stemming omhoog konden krijgen. Jan Hoeben zorgde wel voor Prinses en
Sjef deed zijn werk als 'Schunkelmeister'.
Beroemd en berucht zijn de avonden als we
bij Jozef Hendriks waren en daar de doos
met carnavalsattributen tevoorschijn werd
gehaald. Sjef ging voorop in de polonaise en
Jan stond op zijn barkruk de voorbijtrekkende polonaisegangers te controleren onder het
schreeuwen van de kreet: "Allemaal!" Jan
vierde altijd zijn verjaardag tijdens carnaval.

Oud Prins en raadslid
JanHoeben.
'

Café-Biljart

Iemand die wenskaarten verkoopt:
Groetenboer

"DEN THIJSS"

Bij deze wil ik graag iedereen bedanken
voor de fijne jaren die ik met jullie heb mogen meemaken. Als je zoals ik wat jaartjes
carnaval hebt meegedraaid lijkt het haast
vanzelfsprekend dat je dit blijft doen. Maar
een keer moest het er toch van komen. En
als je dan ziet dat de club uitstekend draait
en er voldoende liefhebbers zijn is het al wat
minder moeilijk om de knoop door te hakken. Het zal een vreemde gewaanvording
zijn om nu eens het carnavalsgebeuren van
de andere kant mee te maken. Maar de verbondenheid met de Peelstrekels zal er altijd
blijven. Ik wens iedereen heel veel plezier
met de komende carnaval en we komen
elkaar zeker nog eens tegen met die dagen.
Om het risico te vermijden iemand te vergeten met wie ik al die jaren carnaval heb
mogen vieren zal ik geen namen noemen,
maár: Prinsen en hun Prinses, Bestuursleden, Raadsleden en natuurlijk de dames, de
Dansmarietjes en natuurlijk de leidsters, de
P.R./Cie., alle muziekkapellen die ik mee
heb mogen maken en de vele commissies
rondom het carnaval.
Iedereen hartstikke bedankt!
Met carnavalsgroeten,
Sjef Geerts.

Spoorlaan 17 - 5751 JM DEURNE
Tel: 0493 313862
Wij wensen iedereen
veel plezier met carnaval!!

Hennie & Bert

Jan H~eben, Prins Raout l, Sjef Geerts
f

PETIT -RESTAURANT

HAPP - INN
Stationsstraat 17 - 5751 HA Dfturne
Eigenaar: J. Martens .
Tel. 0493-314758 - Fax 0493:-323().13..:__ _-.-~--.,....----~

Cltristien van den Anker en haar opvolgster Anne-Müke Berkers
Sp<-tiul1~ in cxclwicvc dameskleding ,

foundmons, lingerie en

~admod<".

"

W .C. De Martine~ 2' · 4
575 1 KS DEURNE
Tel. 04-93-314744

·,

En hij is ok nog
annemer

AS ge!~t. beste , .. ·.
wilt, moete ge
:,,~- -. '
bel~ers ~jnl,

Tel. 31~57Q .
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V.AN
·BUSSEL l l 1·1111
'
,

EL:EKTROTECHNIEK BV 1 'I 1 11 • •

Cafè - Zaal - Catering
-"h
v.d. Putten

van Bussel .Electrotechnlek BV houdt zich
normaal bezig met: ·

Uw verjaardag of feest
zonder zorgen laat het
ÇATERINÇ
v.d. Putten bezorgen

ontwerpen, adviseren en realiseren
maar met carnaval met fantaseren.

V.AN BUSSELlllllll

Voor inf: Catering v.d Putten 0493 I 312558

ELEKTROTECHNIEK BV 1 1 111 • •

Realiseert

Ontwerpt

• Paneelbouw
• Besturingstechniek
• Elektrotechnische installaties

~
architektenburo
~

TRflUJENDAAG

80ËRE81lOËLOF
M9ieRJ he/711ikf

um aantedoon ?..

p. ceelen
avb-bna
p. v. wetten ing

Dr. H. van Doomeweg 44
Postbus 192 5750 AD DEURNE
Telefoon
(0493) 31 39 62
Fax
(0493) 31 16 44

stationsstraat 83 deurne
tel. 0493 - 31 11 77
fax 0493 - 32 28 12

Schlldersbedrllf COOLEN

Oln!IO

GLAS

VERF

BEHANG

TEVENS VERZORGEN
WIJ UW INLIJSTWERK

GROEN

A. Reddingiusstraat 22 - Deurne

Tel. 312426

Hov~niersbedrijf

W. Knijnenburg
Hanenbergweg 4a
5753 RC Deurne

Tel. 0493 - 322088

~~
haet

Prettige carnaval
2000
wensen wij u

van alles".

Je/; kfeii och aan Von kop Wies schoon /

BOEKHANDEL HUB BERKERS
DEURNE

BOÉREBROÉLOFSKLEIER @
BAOLDER.SESTRAOT128 - 077-3230820
5(}23 AP VENL0·8LIËRICK-(Privé)J82370'1

"De betere boekhandel"

Deurne
Meer dan 100

.

•

Jaar

1ong en
slagvaardig!

+ Mengvoeders

..·

.
;

-- ·-·.".
-:·:::

f

+Groene winkel

+ Praxis
+ O.K. tankstation
. -;:
+ Weekblad voor Deurne
;

Stationsstraat 122 5751 HJ Deurne
Tel. 0493 312804 Fax 0493 316913
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_
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BOERENBOND DEURNE
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Een dag in de raad
van 11
Geen fluitje van
Door een uit de hand gelopen grap was het op Maandag 15 februari van het vorige
millennium zover: Th zou voor een dag te gast zijn in het gevolg van Prins Raoul I en de
Peelstrekels.
·
Van mijn voetbalmaatje P:itrick Proenings
had ik een reserve-smoking te leen gekregen
en warempel kwamen zijn .:l en overeen
met de mijne Het stond als gegoten. Die
maandagm r,:,en - :is het een van de -neinige
dagen dat er in b99 sneeuw was gevallen
en aangezien :.k nog steeds van mening ben
dat het de plic t is van elke burger om de
stoep schoon · ·
den, heb ik als eerste de
stoep schoonge
:t om de Peelstrekels op
gepaste wijze ·e

en arriveerden enkele luido s bU
.. :s rul:l de Zaan.
Bijna .. ~· compl ·.:: ge-.1)g . ":lS aanwezig om
mij a: · halen. orst Hans tw. last van een
spl: · ·
.: zitvlak of zo iets. Jan Hoeben
l'. . zi . eKker niet goed geze ll1Xlf voor
de
as iedereen er. ~ gezien ik die
et
meer
thuis zou komen, was voor
0
mijn echtgenote en J11.Îjn kinderen nog iets
g regelci Voor vertrek had men nog een
harr ern
.::rtje: Ik wist niet dat Peelneuten . afi: uwelijk vies s
en. 1ïn
·aan vond dat h pak en de
steek .. ·1 0
stonden en dat ik ma.ar Prins
Carnaval moest worden. Weet hij nog nie
dat je dat ; 1 zo maar wordt

·;;as ik van plan om

laats e
·n van de riante auto's van de
hter dat was niet de bedoe · g.
_ open wagen voor mij geregeld,
zodat ·. zi :.tbaar voor iedereen d r Deurne kon
r en vervoerd. Gelukkig waren de
meeste an mijn buurtgenoten nog in diepe
rust. On
het geclaxoneer
alleen ·'OQmtter Wim Berkers
voor
• rzichtigheid m.aa: -as gaan
pinnen
Bezoeken

Als eers:t zou een bezoek worden gebracht
aan het ~~:urdenhuis. Vorst Hans 13.S verlost van ~)1 splinter en Jan Hoeben verscheen
· erboren. Jan voe.de zich meteen thuis i het bejaardenhuis. Er werd een
bezoek " racht aan diverse afdelingen
~Pink Panther Re\n-al... Na dit
vertrokken naar H el Stationszicht aar de Aauw-Prinscn o.l.v. Jo
Verheije ZJ;;:h hadden verzame d voor een
bruclL • -- tennismaatje Ad ran Dinther
:ekioo::d tot de Prins -an de Aauw-rachtwaDaarna

Florijn 3 (industrieterrein R1Jt·
575 1 PC Deurne
derland

st)

werd nog een bezoek gebracht aan het café

van Fridus de Wit aan de Langstraat en toen
naar de Potdeksel. Tot verbijstering van

mijn collega raadsleden, bleef ik volharden
in het dnnken van spa-rood. Ik wou immers
die dag nuchter meemaken om alle;; goed te
kunnen evalueren. D dag zou immers nog
lang genoeg duren.
Brunette
Na dit gedweil werd wederom vertrokken
naar Hotel Stationszicht, waar het warme
eten klaarstond. Dit was voor de meeste
collega-raadsleden een rustig intermezzo in
een drukke dag. Daarna werd vertrokken
voor de volgende café-bezoeken: Café in den
Sleutel en de Peelpoort werden aangedaan.
Prins Raoul I werd nog bijna aan een brunette gekoppeld, maar deze jongedame had
nog geen zin om als prinses door het leven
te gaan.
Hoogtepunt
Het hoogtepunt zou de entree in de Vierspan
Z:J!l, waarbij èe
ntjes zouden worden
gestrekt op het podium. Helaas was het
podium bezet m "e Dutch Rythm en Steelband voor de Caribbean avond. Enkele familieleden me aanhang waren die avond
aanwezig: men wo hun familielid wel eens
bekijken als hij cam val aan het vieren was.
, a enkele uurtjes in de Vierspan kwam aan
een lange dag een inde. Ik had een complete dag in het ge · lg van de Peelstrekels
doorgebracht Alleen op het podium was ik
nog niet ge"eest. Dit hebben we daarom op
Dinsdag nog een eer gedaan. Mijn broek,
die toch door een gerenommeerd kledingbedrijf uit de S ··onsstraat was verkocht,
scheurde zowat •'<!..:l voor naar achter uit de
naad. Ik ru ge oopt dat niemand dat gezien of gehoord had, maar tot groot genoegen van het gezelschap op het podium was
dit niemand ontgaan.

Rottinl<
,,,,,,.•..•.. L(?"'

J

STEPP-INN

Wij wensen iedereen veel plezier
tijdens de camavalsdagen

DEURNE

Stationsstraat 25a

0493-313790

Deurne

Peelstreke/mo
numomenten,
zie ook pagina
9 van het eerste katern.

Pietlutten
Zo eindigde een dag in de Raad van Elf van
de Peel.strekels. Ik raad iedereen die de mogelijkheid krijgt om dit te doen, deze uitdaging aan te gaan. Een ding moet men zich
wel realise n: H t zijn wel een stelletje
pietlutten. S ond de steek niet recht, dan was
men een P enbakker. De broek, blouse,
colbert, strik.•. alles moet rechtzitten en daar
werd de he e dag op gewezen. Ondanks dit
was het een o
lijke dag. Wie weet...
Jack Keijsers.

Telefoon
Telefax
E-mail
Internet

+31 (0)493 314884
+31 (0)493 311885
info@walker.nl
www.walker.nl

~
walker
~
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MUZIEK
~BERKERS
~

Postbus 315
5750 AH Deurne

•..........".""

Geyserstraat 4
5753 RP Deurne
Telefoon +31 (0) 493 320005
Telefax +31 (0) 493 3201 15

Keyboarcla

"

Cordstrap B.V. - Deurne

Gelulcl&Ucllt

www.cordstrap.het
reception.nl@cordstrap.net
sales.nl@cordstrap.net
KvK Eindhoven °17026315
BTW NL003666281 B01
ABN/AMRO Bank 47.45.15.249

De marktleider in Europa in polyester omsnoerings- en ladingvastzetsystemen.
Cordstrap B.V. is -vanaf 1990 gevestigd op het industrieterrein Kranenmortel in Deurne.
Sinds de oprichting heeft Cordstrap een enorme groei doorgemaakt en intussen zijn er
behalve. het moederbedrijf in Deurne, vestigingen in Duitsland, FranknJk. Engeland.
Verènigde Arabische Emiraten en Polen. De produktie voor alle landen vindt plaats in
Deurne. ·

.

" ~·

CD'sCDro•
DVDVldeos

Cordstrap is al sinds 1965 toonaangevend op het gebied van eenmalig
ladingzekerende en beschermende produkten voor handmatige toepassingen, zoals :
• Cordstrap omsnoeringssystemen
• Cordstrap ladingvastzetsystemen
• Cordstrap stuwkussens

cordstrap : dat staat vast!

Winkelcentrum "De Martinet"
Deume tel: 0493 • 312543
www.etrade.nl/muziekberkers

f;~"

~

MUZIEK
~BERKERS
~

Fabriekstraat 16 - Deurne

........ l < E R

Verkoop
&

1

APK-keuringen
gebruikte auto's

Verhuur

~ (~~ ~ (@ , ~~
Florïn 1 - Dew-ne - 0493-322928

Telefoon 0493-317866

Onderhouds- en
reparàtiewerkpla a s

GEREEDSCHAPPEN bv

Keyboards
Gitaren
Geluld&Llcht
Installaties

IAlles wat in computers zit is getikt

Garage Piet van Bakel

Restaurant "Hof van Deurne"
Keuken geopend: dinsdag //ml vn;dag: J 2.00- J 4. 30 en J -.i

• za_rerdag en ZOIJdag: 1?, OR,-21.0011ur
maandag gesloten

P __ Collins &
- A Ail<:n1an

·.

Wij we11se11 tt prettige Cllniavalsd<igen.
Haageind 29

~ta7otate~

5751 BB Deume
telefoon 0493-312: . /

A

Automatten Audi. Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat en nog veel meer!'!
Dé profession~le leverancier voor de Europese en Amerikaanse auto-industrie.

Kees van Boerdonk
1H mee5terkok
Patricia van Boerdonk

U

'îU\NCENTRUAf

COppelmins

Verkoop r9euwe en gebruikte auto's
Onderhoud personenauto's en lichte
bedrijfswagens .

Helmondseweg 118 • 5751 PH Deurne
*Tel. 0493-321825 *Fax 0493-310892 •

Vlico deuseweg 94
5753 A6 l>arM

FRANS

W..-plaats: 0493 - 316126
priw/fax: 0493 - 321621
Cllltotel.: 06 - !l3984291

CO O

EN

Pallet- en Emballagehandel B.V.
in- en verkoop, gebruikt en nieuw
reparatie alle soorten pallets.

Gezocht : enthousiaste collega's voor onze groeiende organisatie voor
diverse functies; neem snel contact op met afd. Personeelszaken

Coll1ns & A1kmar:i Automotive Floormats Europe BV
lndustrieweg 7, 5753 PB Deurne
P.O. Box 31,
5750 AA Deurne
The Netherlands

Tel +31 (0)493 • 316815
Fax +31 (0)493 • 314659

Achterdijk 1O

5705 CB Helmond - Holland

Tel.: 06-53270077

b.g.g. : (0492) 543 250

Fax: (0492) 544 970
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''HOEZO'' •• PRIJS IN DE OPTOCHT!
Wij
hebben,
namens
de
St.
Gerardusschool, meegedaan met de
optocht! Voor de zesde keer alweer! En
nog steeds volgen de andere basisscholen
ons voorbeeld niet! Terwijl meedoen keigezellig is!

Kinderoptocht:
Zoals ieder jaar weer is een belangrijk
deel van onze optocht de kinderoptocht.
Veel kinderen doen hun uiterste best om
in groepsverband van een club of school,
of individueel mee te dingen naar een
prijs. In afwijking van voorgaande jaren
krijgt iedere deelnemer een herinneringsmedaille, zodat iedreen kan zien dat
hij/zij deelnemer was aan de optocht.
Verder is er voor de winnaars per groep
een prijs ter beschikking gesteld. Alle
deelnemers krijgen een consumptie aangeboden in de Vierspan, onze residentie.
De begeleiding van onze jeugdige deelnemers kan t?estaan uit volwassenen,
ouders, of meesters en juffen. Ieder jaar
weer een spontaan gebeuren; De deelnemers zijn apetrots op hun creaties en dat
mag ook best! We vragen de scholen,
verenigingen en clubs om massaal deel te
nemen aan de optocht in Deurne.

Dit jaar deden we mee onder het motto
"Hoezo spon-s-oren". We hadden allemaal
verschillende oren gekregen, zoals hangoren, looporen, domoren, olifantenoren,
poezenoren, flaporen, enz.. Maar ook
spreekwoorden zoals; 'kleine potjes hebben
grote oren', en: 'laatste oortje versnoept',
deden mee. En wat dacht je van oor-deel,
oor-sprong en n-oren (soort schaatsen!).
En al deze oren waren gemaakt van 'spons'
(van stoelkussens, matrassen e.d). We
hadden ook allemaal dezelfde 'jurken' aan.
De borden die we · op onze buik en rug
droegen, hadden we zelf gekleurd En onze
mama's hadden natuurlijk geholpen met het
maken van de oren!
Gezellig maar koud
Het was gezellig, maar wel wat koud op
carnavalszondag, zodat sommigen van ons

het niet zo prettig vonden. Maar toch kun je
beter lopen, dan stilstaan langs de kant! Je
ziet zoveel bekende mensen, die allemaal
naar je kijken; vaders en moeders, zusjes,
broertjes, ooms, tantes, buren, vriendjes en
vriendinnetjes, noem maar op. En och, we
waren snel weer in de Vierspan, omdat de
kinderoptocht altijd voorop mag lopen. En
we hadden ook nog wat te snoepen voor
onderweg. Dat kregen we van meester
Berkers, de directeur van onze school, die
speciaal om ons te zien naar Deurne was
gekomen. In de Vierspan moesten we
wachten we op onze ouders, die ons daar op
kwamen halen, en natuurlijk op de uitslag
van de optocht Spannend hoor!
Verrassing
We
hadden
onderweg
heel
veel
opmerkingen gekregen van het publiek, dat
we er mooi uitzagen, dus hadden we wel een
beetje gehoopt op een plaats bij de eersten.
In de andere jaren zijn we één keer eerste
geworden, en heel vaak tweede (zoiets als
wielrenner Joop Zoetemelk, ook eeuwige
tweede!). En daar gingen we nu dus weer

Prijzengeld
Het prijzengeld voor de kinderoptocht is
afhankelijk van het aantal deelnemers. In
1999 bijvoorbeeld hadden we twee grote
wagens en 1 kleine wagen. De totale prijzenpot voor de kinderen is vastgesteld op Fl.
650,-.
We proberen zoveel mogelijk eenieder een
prijs toe te kennen. Dit werkt stimulerend
voor de kinderen.

"

voor, maar helaas: dit jaar ging die vlieger
niet op; we werden 4e.
We vielen dus niet in de prijzen dit jaar,
dachten we. Maar jawel hoor, we wonnen de
prijs voor het thema van de kinderoptocht,
net als vorig jaar. En daar zijn we eigenlijk
best wel trots op!
Eindhovens Dagblad
En we werden toch ook mooi speciaal
genoemd bij het verslag van de optocht in
het Eindhovens Dagblad, dat is ook wat
waard!
Wij vinden het elk jaar weer leuk om mee te
doen.
We zien zelf wel niets van de optocht, maar
het is toch altijd heel gezellig, en je hoeft
niet echt ver te lopen hoor! De
avondvierdaagse is veel langer!
Groetjes,
Kinderen en begeleiders,
van de St. Gerardusschool, Walsberg.
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DEURNE, 17 febuari 1999
Hooggeachte Prins, Vorst, Leden van de
Raad van Elf, Commissieleden enz. enz.
Onze zoon Matthijs (8 jaar) is dit jaar mede
uitverkoren om de carnavalsoptocht vanaf
de Prinsenwagen te volgen. Wij, ouders van
Matthijs, spreken onze waardering uit voor
de goede opvang die hij j.l. zondagmiddag
heeft genoten. En hij heeft genoten! Dat was
pas carnaval. Hieronder wat hij zelf schrijft:
Aan de peelstrekels en prins raoel!
Het was leuk en gezellig op de prinsen wagen
Het snoep strooien was erg leuk en de serpentines.
En het rijen vond ik ook heel leuk.
En ik vond al leuk toen ik op de prinsen
wagen mocht.
Maar dat dit allemaal mocht dat wist ik niet.
Daarom vond ik het heel leuk.
Het was de leukste carnaval van me hele
l~ven!

w rm,c-c~-.,_d~~ ~ ~~ ·

En over het bericht: ik was net thuis van op
school carnaval.
En toen belden jullie op!
Mama zei: Wie belt er nu weer!
Want Michiel zat in bad.
Maar toen ze hoorden dat ik op de prinsen
wagen mocht
schrok ze een beetje. En ik was heel blij.
Maar we moesten nog eerst over lechen.
Maar het mocht.
Dus zondag stond ik op de carnavals wagen.
Maar mijn broer Maarten was jaloers.
En ik vond het echt heel leuk.

1d~.ki lzJ.or-de r~

Groetjes: Matthijs.
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Bovenstaande spreekt duidelijke taal.
Hartelijk bedankt, en heel veel succes om
het carnaval in Deurne steeds meer een
carnavalesk volksgebeuren te laten worden.
Marianne en Tinus Kremers
Patrijs 16
5754DHDEURNE
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LUTTERS

•

Voor gezond brood
en vers gebak!!

BOUWBEDRIJVEN BV

ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ
Helmondseweg 111 - Deurne
Telefoon 0493 - 314593

Floreffestraat 7 Someren tel. 491590
Liesselseweg 16 Deurne tel. 312518
"De Meent" - Heiakker - Deurne

Chinees-Indisch specialiteiten restaurant

"HO-WAH"
Sint Jozefstraat 11 - St Jozefparochie

Tevens ook afhalen - Ook met carnaval eoede Chinese menu's.

woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie,
restauratie, aanpassen van woningen,
projektontwikkeling, KOMO-timmerwerk

.9Lmbachte[ijfy_ :Friture

((o's (!Corner

GRIEKS SPECIALITEITENRESTAURANT

Raadhuisstraat 6 Deurne
Iedere dag geopend
Van 16.30- 23.30 uur

Tijdens de carnavalsdagen
Speciale
CARNA VALSMENU'S
Voor een speciale

Prijs van Fl. 27 ,50

KAATJE JANS
Het beste van de boerderij.
De J:rootste keus in kaas;
zowel Nederlands als buitenlands .
Vleeswarenspecialiteiten,
salades 1 luxe broodjes, wijn, noten
en aagverse scharreleieren.
.'I>iuastn proáuf;Jai uit <ig<n {~<n.

En alles heerlijk vers en vaak
zo van het land,
net als in grootmoeders tijd.

Oo{ v=orgm wijgraag uw (ouá< <n
warmt 6ufjetten!!!!

Trudy en Gerard In 't Groen

Molenstraat 67 5751 (5 'DTU!l(J{_'E

Schuifelenber 5b Deurne tel. 0493-351688

Nog een paar jaartjes wachten
voor u "Eurood" kunt staan

'Tt(/fa)(_: 0493 317191

Een verkoper van kachels doet in
haardwaar

VAN GOCH REIZEN

Verstandig op weg ...
IN- EN VERKOOP -"REPARATIE •ONDERHOUD
aAPK-KEURING .;;;;

FETl•ï•
Als het om hout gaat!!!

L. Costerstraat 10, 5753 AM Deurne,
Tel. (0493) 32 15 56 Autotel. {06) 52 615011

Van Goch Reizen is een professionele organisatie,
waarbij veiligheid en comfo rt hoog in het vaandel
staan. Zowel de touringcars als de taxi's voldoen
aan alle eisen, die gesteld mogen worden aan het
hedendaags vervoer. Onze chauffeurs hebben veel
ervaring en kennen overal de weg. Wie comfortabel
en zeker wil reizen gaat o p weg met Van Goch.
Neemt u eens contact met ons op voor meer informatie of voor een vrijb lijvende offerte. Onze
mensen staan altijd voor u klaar.

lndustrieweg 150-152 BEST
Tel. 0499-374111 /fax0499-391675

Voor een gezellig avondje uit.
Diverse buitenlandse bieren.
Dartbord aanwezig .
Zondagavond pelpinda-avond .
M olenstraat 15, Deurne

Dus tot ziens bij 'n pintje in 't Pandje.
~

Henk en Gerda Sleegers

,\

Fabriekstraat 40 ·Postbus 46 · 5750 AA Deurne · Tel.: 0493-31 2375 Fax: 0493-321353
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DANSMARIETJES
Hallo,
Wij zijn Renske, Britt, Margreet, Karlijn,
Inge, Monique en Marloes en wij zijn dit
jaar jullie dansma_rietjes.
Wij vinden he~ kei skön om voor jullie te
mogen dansen, dus hebben wij samen met
onze nieuwe trainster Anne-Mijke weer een
hele mooie dans ingestudeerd (die jullie op
de prinsonthulling al hebben kunnen zien).
Christine willen wij heel erg bedanken voor
de mooie dansen die ze ons de afgelopen
jaren geleerd heeft.
We hebben met Prins Raoul I vorig jaar een
kei fijne carnaval gehad en we zullen er dit
jaar met onze nieuwe prins ook weer een
mooi feest van maken. Maar dat moet zeker
lukken met zulk skön dûrskes als wij zijn.

We wensen Judith en Myra ook heel veel
succes met ons, want zij moeten ons al die
dagen weer in toom weten te houden (en wij
halen nogal wat kattenkwaad uit hoor).
Zijn er nog meiden die ons clubje willen
komen versterken???
Ben je 7 of 8 jaar oud, geef je dan op, en wie
weet sta jij volgend jaar met ons op het
podium te dansen voor de prins.
Aanmelden kan bij de Snoephoek (Ad Welten), Lindenlaan 1 Deurne, met onderstaand
aanmeldingsformulier.
We hopen veel reacties van jullie te krijgen.

Beste Christine
Echt iedereen kan zien,
Dat wij iets moois hebben gepresteerd,

A1 die pasjes die j ij ons hebt geleerd.
Nu Christine ons verlaten gaat,

Tot met de carnaval.

,
r ·, ;IÇi1n~A~llKT
maar zeggen: ~
K unnen we a11een

Doeiiliiliilii

·T was fijn Christine

D~~~~~

Aanmeldingsformulier Dansmarietjes
~··u:·.

-

Hierbij geeft dhr/mw ." ...... "" " .... ". "."".

Bntt

zijn/haar dochter op als dans.marietje bij
stichting "De Peelstrekels".
Naam

Karlijn

Kim ·

Margreet

Renske

Romy

. ,.................................... .

Adres

Marloes

Woonplaats

..

Geboortedatum

'

1

Datum: "".-." .. -"" ..".

"

ANNE-MIJKE

Hallo allemaal!
Voor mij het eerste jaar als trainster van de
dansmarietjes. Kei leuk! Natuurlijk heb ik al
eens eerder bij ons mam en bij Christien af
kunnen kijken, maar nu ligt de taak bij mij
om er dit jaar weer een mooie dans van te
maken.

Even voorstellen...
Ik ben Anne-Mijke Berkers en ben 19 jaar
oud. Ik zit nu voor het eerste jaar op de Pabo
in Helmond en vind deze lerarenopleiding
heel erg leuk. Vorig jaar heeft Christien mij
gevraagd of ik haar dansmarietjes over wilde nemen. Ik heb er even over nagedacht,
maar heb later geze d: "Met alle plezier!"

Zelf zit ik ik ook nog in de showdansgroep
van de Peelstrekels en ben een aantal jaren
terug ook dansmarietje geweest. Op het
moment dat ik dit schrijf zijn we al een paar
weken aan het oefenen voor de carnaval en
het gaat heel erg goed.

Meiden met PIT
Mede door de goede samenwerking met de
begeleidsters Judith en Myra. Het is een
· leuke groep meiden met PIT! Bij deze wens
ik jullie allemaal een te gekke carnaval toe.,
en kijk af en toe even naar "onze meiden."

Ik ben Minke Jansen en ik ben 12 jaar. Misschien heb je me weleens zien optreden bij
de dansmarietje, daar heb ik namelijk 4 jaar
op gezeten. Nu zit ik op Showdansgroep
. ext Two. Ik ben erbij gegaan omdat ik het
leuk vind om te dansen en omdat mijn zus
. 1andy al 8 jaar bij de Shwodansgroep Next
zil Hun dansen vind ik ook leuk. Onze dans
is ook kei' gaaf. We dansen op het liedje
. iabo nr. 5. Anny is onze leidster en verzint
de pasjes. We hebben het altijd heel gezellig. Onze groep bestaan uit 6 meiden, namelijk:

- 1.fay,
- Romy,
- Elze,
-Kim,
- Sandera
- en ik
Ons eerste optreden was op 8 januari met de
prinsonthulling.
Groetjes Minke.
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BOEQ~
Stationsstraat 7 - Deurne

Mode voor het hele gezin
•
•
•
•
•

DAMESMODE
HERENMODE
JEANS
BABYMODE
KINDERMODE

FRANK DONKERS
CONSTRUCTIE & APPARATENBOUW

DEURNE - - - BAKEL

11'4N HEPSCHEVTEN

TRAPPEN - HEKKEN - LICHT CONSTRUCTIEWERK

FEESTCAFE

Haspelweg 21
5751 JH Deurne

D'n Heiakker

Tel. 0493-317548
Fax. 0493-321839

De Meent 26
0493-320248

van Bree - '

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

Voor al uw feestjes

Azië

Maximaal: 50 personen
l>Ot!H :tl! Zlil!lt AS

c<S :t5 D'ltAO<;T

HÈt ••• ALLÉiH At< Z1i AOHMU.

?

!

Kleding Atelier

Uw ZEKERHEID: Ol\"ZE K WALITEI

R. v.d. Straaten

OP GOEDE VOET MET

•.

G~

v~Gl<?yGJd<?

Voor alle kledingreparaties,
ook voor suede en leer
Stationsstraat 81 Deurne - tel. 31 65 73
Openingstijden:
Maandag: 09.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 -12.00 uur

' , ,'

'.

Heuvelstraat 29-Deume-tel. 313781
Vanaf 10 pers. bieden wij U na reservering een
lopend buffet aan.
·

NU OOK: kwalttftts ~en matras.sen
lllEUW: otthomatlsche be.: • ~~

G49J..3201l5

,

•

Stationsstraat 7 - Deurne

• riool reiniging
• riool t.v. inspectie

van den akker b.v.
cleaning & inspection
services

Dag en nacht service
,_,

Tol. 0493-313'58

Fn 0493.3175'5

~lr_e_n_tev__oe_ft_o_e_k_er______________I L-~~~~~~~-'--~~~~-Ja_c_ob_M_a_ris_s_tru~1s~--~-s1_s3_DC~De~ume~~

wij lopen graag ~p de zaken Y~~
.

.

DE ACCOUNTANTS, BELASTINGADVISEURS EN JURISTEN VAN ABAB
VORMEN GEDEGEN ADVIESTEAMS.
GEBODEN OPLOSSINGEN ZIJN STERK TOEKOMSTGERICHT.

ONZE SLAGVAARDIGE ADVISEURS LOPEN GRAAG VO ORUIT OP DE
. ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT EN ZIJN TOEGERUST MET SPECIFIEKE
KENNIS EN ERVARING OM U EN UW ONDERNEMING MAXIMAAL TERZIJDE
TE STAAN

'~

.

: ) WILT U MEER INFORMATIE OVER DE DIENSTEN VAN ABAB? BEL DA
KANTOOR IN DEURNE AAN DE POORT 6, TELEFOON 0493-3142 10

ACCOUNTANTS- BELASTINGADVISE ~~·..lt.J

STE N

Professioneel in alle een o
~'il

ABAB Deurne,

De Poort 6,

55 C

lef 10493131 •2 10 fax (0493) 31 15 36

Oe;~:"lle.

·•e e .•• NW.abab.nl

.
~,.,/i

f-,
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En dan komt het moment datje zelf die
·, 'd ie eigen zijn aan·de Zultkoppen: Het oponderscheiding mag ontvangen, iets waarbij ·, hàJen van de krentenmik, de daris daar omik nooit stilgestaand had. Vorig jaar werd ik
heen, het aansnijden daarvan, samen met de
door Els weer mee naar de Zultkoppen ge'Prins van 'd~ Peelstrekels. We hebben erVan ,_
lokt, wat haar overigens weinig moeite
gen9ten!
kostte.
Graag willen wij van de gelegenheid gebrûik maken om iedereen te bedanken die de
moment suprême
viering van het camav!tl van vorig jaar voor "
Enje staat dan heel gezellig tussen de feestons onvergetelij):c maalcten. Allereerst navierende Zultkoppen:, volkomen onbewust
•
J-'•
\
tuurlij~ De Zultkoppen, maar ook de velen
van wat je te wachten staat Totdat het modie on.S ICWamen feliciterè1i.' Het waren er
ment suprême aanbreekt. Geerd Jansen,
zoyee! dat we n{eqn stilfit qni iedtee~ hier te
mijn voorganger, kreeg de microfoon in ·
noemen. Bedankt
handen gedrukt om zijn opvolger b~kend te
. allemaal.
'
maken. Hij begon ee'n heel verhaal te verTenslotte nog dit: .Djtjaar mag ik tnijn optellen, waar ik heel geamuseerd naar sto.n d
volger de versierselen van D'n Biels omte luisteren. Mijn eèrste gedachte tijdens dat
luisteren was èigenlijk dat de persoon over . . hangen. Wij ,verheugen ons er nu al op en
wensen hem (of haar!). toè dat hij of zij er
wie hij het hád wel veel ·dingen had meegenet zoveel van geniet als Wij dat gedaan
maakt die ik ook had beleefd. En dat werd
hebben!
alleen maar erger, totdat ik moest erkennen
dat zoveel gelijkerlis onmogelijk was en dat
Alaaf!
Geerd het dus over mij moest hebben! Wat
er dan door je heengaat is moeilijk te omJan Maas, Neerkant.
schrijven. Zoals gezegd: Ik had er nooit één
moment rekening mee gehouden dat ik D'n
Biels zou krijgen en was dus compleet verrast toen Geerd uiteindelijk mijn naam
noemde en tnij de onderscheiding omhing.
is toeoeke11li lta11:
Alles overheersend was eigenlijk de vraag:
Waarom ik? Er zijn zoveel Deurnese men1994
sen die in mijn ogen eerder in aanmerking
Cor van Laarhoven, St. Joz~f parochie
kwamen dan ik. Die vraag echter kon en
kan ik niet beantwoorden en daarom voelde
1995
ik m~ blij en heel vereerd met deze onderMartien van den Broek, Deurne
scheiding. Daarna kwamen de festiviteiten
'•·f

In het Deurnese carnavalsleven nemen de Niette1nin had hij wel onze nieuwsgierig'Zultkoppen' een heel aparte en eigen plaats heid gewekt. Want van zo'n aparte club wil
in. Dat had men ons tenminste verteld toen je dan toch wat meer weten. Onze carnawij een keer de zittingsavond van 'De Peel- valsbetrokkenheid had zich vooral beperkt
strekels' bijwoonden. Wat overigens ook een tot onze eigen Neerkantse 'IBewappers',
heel aparte ervaring was, maar dat terzijde. waarvan we tenslotte zelf lid waren. En we
De Zultkoppen, zo werd ons gezegd, die voelden ons daarbij best happy. We hadden
hadden
hun
residentie
in
hotel zodoende ook niet zo'n behoefte om ons
'Stationszicht', leidden daar zo'n beetje gezichtsveld op carnavalsgebied verder uit
hun eigen carnavalsleven en hadden hun te breiden, want we waren best tevreden met
eigen onderscheiding, 'D'n Biels' genaamd, wat in Neerkant met carnaval geboden werd.
en daar kwam je niet zo maar voor in aan- Maar, zoals gezegd, onze nieuwsgierigheid
merking. Wat dan precies de criteria daar- was wel gewekt en wat kun je dan beter
voor waren wist onze zegsman ook niet, doen dan een keer de stoute schoenen aanmaar zo zei hij, hij zelf zou wel nooit door trekken en samen op bezoek gaan bij de
de Zultkoppen onderscheiden worden. Wij, Zultkoppen. Wij dus richting Stationszicht,
mijn vrouw en ik, wisten eigenlijk niet goed boordevol nieuwsgierigheid over wat ons te
wat we met die informatie aanmoesten. wachten stond, gezien de verhalen van onze
Want met carnaval wordt zoveel gezegd en zegsman.
we hadden bovendien de indruk dat onze
inforihànt tniet na"'~jn eerste pilsje ' gestopt Thuis
was met innemen. Waarin hij overigens Ja, en wat moet ik dan vertellen over onze
groot gelijk had, want het was toch carna- ervaringen/ Toen we binnenkwamen werden
val, nietwaar. Bovendien was Els voor haar we ontvangen alsof we aljaren lid waren
werk bij 'Het Weekblad voor Deurne' al een van de Zultkoppen. Niemand die ons vroeg
paar keer in Stationszicht geweest, zodat ze wat we kwamen doen, niemand die zich
afvroeg waarom die twee uit Neerkant naar
al een beetje van het hoe en het wat wist.
Stationszicht kwamen. We voelden ons
meteen thuis en dus op ons gemak. Wel
Brandende vraag
Nu zit u natuurlijk met de brandende vraag
proefden we een steeds groeiende spanning
wie in godsnaam onz.e zegsman was, maar
die, naar later bleek, veroorzaakt werd door
met die vraag laat ik u rustig zitten. En dat
de vraag wie de uitverkorene was die met
ook nog zonder gewetensbezwaren. Rang'D'n Biels' onderscheiden zou worden.
schik het maar ondèr 'carnavalsgeheimen'.
Want die onderscheiding werd toch door
Vooropgesteld natuurlijk dat wij het zelf
alle aanwezigigen als iets heel aparts ervanog weten!
ren, dat werd ons wel duidelijk. Enje gaat
natuurlijk zelf ook in die spanning delen.

•

D'N BIELS

1996

i -

Jo Verheijen, Deurne

.... en de dokter maakte een
broodje gezond

1997
· Jan Liebreks, Liessel

1998
Geerd Jansen, Deurne

1999
Jan Maas, Neerkant
D 'n Biels wordt jaarlijks, op zaterdagavond met
carnaval, uitgereikt door de Zultkoppen in Hotel-café
Stationszicht. Met D 'n Biels wordt de binding aangegeven tussen De Zultkoppen, Hotel Stationszichten
het spoor. Degene aan wie D 'n Biels wordt toegekend
woont binnen de gemeente Deurne. In D 'n Biels zijn
de begrippen: ondersteuning ofhet dragen van
lasten, onderdeel zijn van een netwerk, het gaan in
· verschil/ende richtingen, belangrijk voor verdere
ontplooing en maatschappelijk-economisch functioneren symbolisch vervat. ,

ZULTKOPPEN ·
Door "De Zultkoppen" wordt sinds Carnaval Jan Maas, D ' n Biels 1999, reikt deze onder- ·
1994 jaarlijks D'n Biels uitgereikt. In het
scheiding in 2000 uit. De uitreiking in 1999
jaar 2000 gebeurt dit dan al voor de 7° keer. geschiedde in een bomvol Hotel Sationszicht, de Residentie van "De Zultkoppen":
Met D'n Biels wordt de binding aangegeven Door D'n Biels 1998 Geerd Jansen. Natuurtussen De Zultkoppen, Hotel Stationszicht
lijk was ook Prins Raoul en zijn Peelstreen het spoor. Symbolisch komt dat ook neer kelgevolg in de residentie aanwezig.
op ondersteuning of het dragen van lasten,
Het spreekt vanzelf dat op Carnavalsdinsdag
onderdeel zijn van een netwerk of het gaan
de traditionele krentenmik, hanenbillen en
in verschillende richtingen, belangrijk voor
roggebrood met zult kunnen worden gegeverdere ontplooiing en niet te vergeten het
ten. De krenterunik wordt met muzikale
maatschappelijk-economisch functioneren.
begeleiding van Krèk Goe opgehaald in de
Bij wijze van spieken is er ook ruimte voor
Molenstraat bij Bakkerij van de Mortel en
een "dwarsligger".
daarna in de Residentie aangesneden door
Deze symbolische betekenis en een aantal
D'n Biels 2000 en de Prins van het Peelstrevastgestelde voorwaarden zijn voor "De
kelrijk.
Zultkoppen" van belang voor het bepalen
Wilt u dit alles eens meemaken zorg dan dat
aan wie deze onderscheiding wordt uitgeu er 's-Zaterdags om ca. 21.00 uur bent. Op
reikt. Vast staat.wel
dat betrokkene binnen
1
Carnavalsdinsdag, 7 m aart 2000, bent u
de gemeente Deurne dient te wonen. De
vanaf 11.00 uur van harte welkom.
uitreiking vindt fraditjegetrouw plaats op

Carnavalszaterdag tussen 21.30 en 22. 00
uur.

Els en Jan Maas, verguld, blü en thuis.
R_o_s_tm_o_d_er_n_:_D_e_E_m_a_i_Zd_u"if..__ __.11 Big Brother? Big Bother!
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LOON- & GRONDWERKEN
DEURNE
.
Griendtsveenseweg 35
5754 AA DEURNE

Tel. 0493 31 52 86
Fax. 0493 32 12 67

43

tl
an · e rs . ••

De-'/?eelstrekel 2000; een uitgav:e·vaó càrnavalsstichting de Peelstre~ets,"Deurile. 41ste jaargang• .
',

·

,

..,_",.,·.

•,

,i<'r,

:·'

~~gens
....

.

kcz-..kczns

•*
..

.. ,

~ ~

0
' < l

,;"'. .

•.

·

·a· ..
''

.j

1 ". .
.. .

.fi . ~- " •' i

Geopend: tlm -•nsdag van 16:00 tot 22:00
maaftda9
donderdag tlm zondag van 12:00 tot 22:00
ooll op feestdagen
.

Winkelcentrum Koolhof • Sëhelde' 32 • 5751 VH Deurne - tel. 315283
, . ··~ !:'. .·;, ":;

i.. : .

".

Antiek & Stijlmeubelen

DIRKS

r"} .
" , ,stofzuiger

Antiek. Stijlmeubelen, Speigels en
Decoratiematerialen

30 mtr. lange autowasstraat

1Basisscholen ofbasesschool?"

•

111
..

5 autowasplaatsen

DEUTZ-FAHR . -~
Traktoren
en
Werktuigen

Stattionstraat 4
5751 HE Deurne
.
Telefoon 0493 - 313296

HO&BEN
•

-

IE!::::: -

-

•

:c. • • -=:::

Dakdek.ker~bedrijf A:Hoeben

Get'llrd Ge11en

....,..,,."",

PAN~ENDAKEN.

Gerard Ge118n

Alle maten:
V-Snaren, Kogellagers, Keerringen, 0-ringen, Stalen bouten.
Koper & Fiber ringen, Hyd\"autische_slangen & koppelingen,
V'lalels!Sngen, Slanglde1TW'11811, etc.

Blasiusstraat 15 - 5754 AS Deurne
Telefoon 0493 - 319892

1"1a_o_n_s_ta_n_ti_nu__________.I
'

.
marti~n

Uw adres voor:

• Legbordsystemen
- Verrijdbare kastensystemen
• Opbergluurtemy1temen
• Pallebtellinl!>)'•temen
• Draagarmstelljngsystemen

- Eta~bou"·.,-stemen
Toep111lna: voor kantoren" ziekeabuiun ceatrale·u'Cbiena " musea- 11111gu:ijaea

PLATTE DAKEN.
LOOD & ZINKWERK.
COMPLETE KAPRENOVATIE.
SHINGLEDAKEN.
'

V.D. Munckhof
,Y

OP:f!'ICl&Le

DE ÄLER

Dmt!l'"!f!t!!."W??!.!!t

.·-(~:~··,::..~"

Griendts~~-~n~eweg 66 57~~ · sa~,oeurne
Tel: 0493~32351 p _/F àx:0493-399852
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CARNAVAU.: MILLENNIUMVAST
Door Larry Cook

s T R E K E L R IJ K _ Maandagavond 8 februari 1999, in de straten ·
van Deurne ligt sneeuw en de vorst waart
rond. Op uitnodiging van Heemkundekring H.N. Ouwerling is in het Trefpunt
aan de Heuvelstraat drs. Theo Fransen uit
Venlo te gast. Hij houdt een lezing met als
titel: Veertig(!) eeuwen carnaval.
p EEL

Naar de oorsprong van het carnavalsfeest
wordt nog steeds gegist. Vast staat wel dat
het geen christelijk feest is, maar toegeschreven kan worden aan wat men nog niet
zo gek lang geleden placht te noemen: Heidenen. Fransen geeft hievoor een aantal
plausibele verklaringen: Zo is het carnaval
de viering van het nieuwe jaar, dat voor de
natuurmens ·plaats vond in wat wiJ nu de
maand maart noemen, de Lente. De donkere
tijden waren voorbij, nieuw leven werd
geboren, de natuur . blo~ide weer op. Voor
die primitievelingen begon het nieuwe jaar
met de Lente. En in feite is maart dus de
eerste maand van het jaar. Hieruit volgt,
doortellend, dat februari de laatste maánd
van het jaar is. Voor wie zich afvraagt naar
de reden waarom februari in een schrikkeljaar er een dag bij krijgt is hiermee het antwoord gegeven ...
Mesopotamië
De oudste vondsten die wijzen op viering
van het carnavalsfeest, of in ieder geval
uitingen die wij nu betrekken op carnaval,
komen uit Mesopotamië, de bakermat van
onze beschaving. Kleitabletten (van 4.599
jaar geleden) vertellen een verhaal: 'Dat er
niet gewerkt mocht worden, dat de slavin
gelijk was aan haar meesteres en dat de slaaf
naast zijn heer mocht lopen. Een prachtig ·
versierd pronkschip op ... wielen (1) werd
meegevoerd in een processie.' Wat jongere
verhalen (van 2.239 jaar geleden) reppen
over vijf dagen durende feesten waarbij ook
. de rolomkering meester/slaaf plaatsvindt. In
deze, meer gedetailleerde, verhalen wordt
gewag gemaakt van een man, Zoganes, die
in de processie wordt meegevoerd en die
tijdens deze dagen alle geneugten van een
koning (zo ook een heus harem) mocht
smaken. De man was steevast een misdadiger die na de feestelijkheden terecht werd
gesteld. Een en ander symboliseerde het
nieuwe begin, het starten met een schone
lei.

Vlucht door de eeuwen
Fransen, een begenadigd verteller, houdt de
aandacht van de vijfenveertig aanwezigen
moeiteloos gevangen. Via Egypte (de legende van Keb en Nut), Griekenland
(winterzonnewende 21 december en de dagen-nacht-evening 21 maart), de Germanen
en de Kelten (Julfeest, de geboorte van de
zon, met daarin een centrale rol voor Nerthus, de vruchtbaarheidsgodin) · leidt de
Venloër het gehoor naar weer een interessant onderwerp:

··--:.AW""··".._

Jfriese doorlopers
WEIDEGANG - In de Friese achterafplaats Weidegang, een geliucnt tussen
andere, heeft het plaatselijk bestuur in
goed overleg met de VW een leuk initiatief bedacht: Ze laat elke derde zondag van
de maand op de snelweg die de provincie
verbindt met de rest van Nederland het
Friese stamboekvee paraderen. Dit heeft
files tot gevolis. Maar stelt tevens de drukke mens in de;gelegenheid even halt te
houden en stil te staan. 1De provinciale weg
is inmiddels al omgedoopt tot Boelevard.

van Santvoort &
Santvoort b.v.

Boerenbruiloft
De Boerenbruiloftsviering, hoe oud is die?
Op deze vraag is een eenvoudig antwoord te
geven. Namelijk: niet erg oud, precies 64
Carnaval en het Christendom
jaar, dit jaar. En de traditie is gestart in
Omdat het niet lukte het heidense feest uit Venlo.
de geest van de Europeanen te. verdrijven
werd een compromis gesloten waarbij ele- Belofte maakt schuld
menten van het feest ingepast werden in de Aan het begin van het vragenrondje waar!makelaars
christelijke kalender. Cqrnaval kan op elke mee Theo Fransen zijn 'spreekbeurt' afsluit
ko o p & v e rk o o p
hy p o l he ke n & l inanciprïngPr
datuni. tussen ·2 ·en 3 februari en 9 en 10 doet de drs. een belofte: Degene die een
v eoe k l'ring<'n
·
raxa ries
huur & v e r h u ur
maart vallen, omdat men het Paasfeest vraag stelt waarop hij geen antwoord weet
(veertig dagen na carnaval) viert op de eer- heeft een consumptie verdiend. Er volgen
ste zon~g na de eerste volle maan na 21 wat vragen en alle worden ze zonder een
maart (dit is vastgesteld 1.674 jaar geleden krimp te geven beantwoord. Echter, op de
1architecten
1 " . voa1 hel on t werpen. tC'dltscr!'n &
op het concilie van Nicea, Klein-Aziê). En laatste vraag (het venijn zit in de staart)
·
bege1PirlPn vdn nie11wbouw & vtNbouw
t<.-C• .
U november? Het feest van Sint Maarten, gesteld vanuit Peels.trekelhoek moet de sym,veertig werkdagen .v oor Kerstmis.
pathieke Limburger het antwoord schuldig
blijven.
-~ ·- .
lbouwburo
Middeleeuwen
oniwikkeling
eJC p l o 1tat1e
Uit de middeleeuwen zijn het opdragen van Welke vraag? Vraagt u zich af. Dat ga ik u
l.u:lf.:gg;ng in onrol'rPndf!'
& JHO;C <t <.• n
schertsmissen en aanrichten van drinkgela- niet verklappen! De reden is dat de beloofde
gen bekend. De naam Narrenfeesten of consumptie nog niet is aangeboden. Gezien
De Roosdonck b.v.
Ezelsfeesten ,komt in zwang. Ook "De blau- het succes van de lezing valt te verwachten
we schuit" doet haar intrede (586 jaar gele- dat we binnen niet al te lange tijd Theo
1 projecton twi k kei in g
den). Over de Blauwe Schuit, beter is: het Fransen weer in Deurne mogen verwelko1>xplni1i1tir
bel<'gg1n9 '" onroe1P/H1t• hfl<.t''' & p•O/C'C
gilde van de Blauwe Schuit, is veel geschre- men. Dan zal Larry Cook ook weer van de
ven. Laten we het erop houden dat dit partij zijn, weer die vraag stellen en de drs.
'gilde' een gezeischap was dat rondtrok en fijntjes wijzen op zijn 'schuld' die inmiddels
KG
1el 0491 177.1 11
04'H . !:'JO 10
een soort theater opvoerde waarin de omge- is opgelopen tot twee consumpties, want ook HelmOf'ld K,ntl.'ell.ian 12 S7SI
!:.101 PA
lt"I 0492
!>S
'.v. Q4.9J SJS721
567 1 ((
24
tel 040 18 1 17 08
f,1. 0<10 ;>8]1<ll'>
keerde wereld werd getoond. Zo bestonden dan zal hij het antwoord op de vraag schul- ~;,:;n ,Berg
! f!I 0497 '> 1 Jl.93
EikC'nbur 9 'i
r". 0491 •, ; 57
lcmh<'vvcl 11m
SS41 HA
!(>1 04':17 64 23 67
M':I/ M J109
de leden meestal niet uit ' 'maatschappelijk dig moeten blijven...
drijfhout', integendeel! Ze deed kond van - - - - - - - - - - - - - - - wie er aan boord was en hoe ongeschikt men
moest zijn voor een ple~ .aan boord.
7Jl{C'n
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Onze tijd
Uiteindelijk belanden we in "onze" tijd en
zien we een heropleving van het georganiseerde carnaval in Keulen, na de Napoleontische oorlogen en de terugké'e r van de
Pruissen (176 jaar geleden). Een carnaval
dat gestoeld is op de Venitiaanse traditie. De
(carnavals) steek doet hierbij zijn intrede.
17 jaar · later is de Limburgse hoofdstad
Maastricht (carnavalsvereniging de Tempeleers) aan de beurt, na 2 jaar gevolgd door
Venlo ( carnavalsvereniging Jocus). Echter,
het slaat niet aan. Er volgt een herstart en

Xelfs de
machtigste eik
was ook
eens
een eikel.
......"'i:""
~

nóg een. Eigenlijk is carnaval in onze contreien pas gaan leven na WO II, in de jaren .
vijftig van de vorige eeuw. De TV heeft
hierin een belangrijke rol vervuld (met beelden van de Rosenmontag in Duitsland) en
tel maar terug: De oudste carnavalsverenigingen (in onze omgeving) vierden niet zo
· gek lang geleden hun 44-jarig bestaan...

'

. .

COLUMN
Een burgemeester heeft in vele steden en
dorpen waar carnaval gevierd wordt in
meer of mindere mate een functie. Daarop
vormt Deurne geen uitzondering. Zoals
bekend zal drs. Jan Willem Smeets per 1
februari 2000 met ontslag gaan als burgemeester van onze gemeente. In de aanloop
naar carnaval 2000 is hij dus nog in functie. Maar als het carnavalsgeweld losbarst,
zal hij dat als iedere andere Peelstrekel,
Ulewapper, Peelpluim, Pottenbakker, Heikneuter, Kei ofDors(t)vlegel kunnen meemaken. Tenminste als hij met die dagen in
Deurne ai:iz:!W..ezig is. Het kan natuurlijk ook
zijn, dat hij na zoveel jaar kiest om in het
Limburgse deze dolle dagen te gaan beleven. Binnen h~t capiavalsgebeuren in
Deurne is het in ieder geval afwacht,e n of de

sleuteloverdracht zal gaan geschieden door
de loco-burgemeester Piet Krekels of de
nieuwe burgemeester en wellicht dan zoals
toch velen willen, een vrouw. Nadat enkele
jaren geleden een Ulewapper de sleuteloverdracht voor zijn rekening nam, is het
misschien wel de beurt aan een Peelpluim.
We wachten maar af. We raden Jan Willem
Smeets en zijn eega Riet wel aan om in het
Deurnese te blijven en carnaval echt mee te
maken. Uiteraard heeft hij de afgelopen
jaren op verschillende locaties binnen de
gemeente Deurne een of meerdere evenementen meegemaakt, maar dat is dan toch
anders. Daarom, Jan Willem en Riet, een
wijze raad: vier carnaval 2000 maarJ n
Deurne. · ··
· "':~
~.
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Florijn 25 5751 PC Deurne
Tel. 0493 312406 Fax. 0493 321286
Openingstijden: ·
maandag t/m donderdag 9.30-18.00 uur
vrijdag 9.30-20.00 uur
zaterdag 9.30-16.00 uur
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DEALER

~
AUTORIJSCHOOL
TJEU PHILIPS
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Gemert 0492 366066
Deurne 0493 320101

NIET DE GROOTSTE
· WEL DE BESTE

Afwijke,nde vorm
Worstenbroodjes
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STATIONSSTRAAT 19
TEL. 0493-313831 - DEURNE

··
St Deurne Promotion
Sint Deurne Promotion
Stationsstraat 34
Telefoon 0493-312404

Openingstijden:
dinsdag tlm vrijdag
van 11.30 tot 17.00 uur

Bijna was het: Hij kwam, hij ·
kwam, hij kwam die lieve Sint.
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Tel. 0493-316878
SPECIAALZAAK FOUNDATIONS- LINGERIE

H. Martens
P. Gabrielstraat 9
tel. 0493 - 316282
Deurne
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Elasti.sche therapeutische kousen ·
Maatwerk confectie - Bo1"5t prothese~.

Stationsstraat 60 - Deurne
Tel./fax: 0493 - 31 25 96
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KOPTE GE UNNEN AUWE OF UNNE .NEIE .
GE ZALT ER l\fi VEUL PLEZIEJER IN RIJE

Langstraat 130
5754 PB Deurne
Tel.: 0493-319944
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Oude Liesselseweg 25 5 7 51 WN Deurne
telefoon 0493-31 2381 fax 0493-320966
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CARNAVALSKRANT

1999, een jaar om snel te vergeten ...
Het afgelopen jaar was er voor de PrCie
inderdaad een om snel in de prullenbak te
sodemieteren. Een jaar vol deceptie, teleurstelling en groeiend argwaan tegen iedereen
die op onze weg kwam. Te goed bleken wij
van vertrouwen en op schrijnende wijze is
hier misbruik van gemaakt. Het jaar startte
voor ons al verkeerd. In de vaste overtuiging
dat wij een prins uit onze eigen gelederen
zouden mogen verwelkomen hadden wij
reeds de gevelversiering voor de complete
wijk waarin hij woont gefiguurzaagd, zestien
legkippen gekocht teneinde hem met de carnaval te kunnen voorzien van verse eitjes,
een varken geslacht voor de bijbehorende
speklappen en door onze dames een nieuwe
prinsencape laten punniken met bijpassende sokken. Mooi niet dus, de ons welbekende Raout K., notoir feestvierder en wereldberoemd' in Deurne en om streken, blufte ons
op venijnige wijze af en zette een spetterend
carnaval neer. Na drie weken kippensoep
met worst en spek gegeten te hebben zaten
wij niet bij de pakken neer, besloten een
bescheiden bijdrage te leveren en organiseerden de Gerrie Springert Sjo ...

Daartoe lieten wij uitnodigen de van tv bekende, in 't buitenland wonende buitenlander Jerry Springer. Inderdaad:. lieten wij ",
uitnodigen. Lokaal coryfee GeerdJansen zou _
dit wel op zich nemen .. . zei hij. Hij had
beroepshalve wel vaker mensen een poot
uitgedraaid en deze kon er nog wel bij .. .zei
hij ... Toen hadden wij al lont moeten ruiken, zeker toen hij anderhalf uur later kwam
vertellen dat hij naar Amerika en terug was
gevlogen waar hij met 'zijn vrind Springer'
alles rondgepraat had. Tegen een vorstelijk
salaris wilde de tv-personality wel acte de
présence geven op onze middag ... zei hij ..
Uiteraard moesten we de riante vergoeding
wel vooraf, .meteen, subiet aan Jansen betalen, samen met de rekening van zijn vliegreis Hiervoor overlegde hij een groezelige,
op een kladblok handgeschreven rekening.
Wij schr;iapten het geld bijeen, verschillend~n onder ons namen een vierde hypotheek,
anderen verkochten hun auto of vrouw en
wij betaalden de charlatan, niet nozel als wij
zijn. Argwaan hadden wij ook moeten koesteren op de dag van het evenement zelf.
Jansen had ons vooraf al geïnformeerd dat
wij de TV-god niet op Schiphol af hoefden te
halen. 'Extravagante beroemdheden verkiezen de anon imiteit en regelen liever hun
eigen vervoer' ... zei hij ... We konden hem 's
middags met de auto oppikken langs de
rondweg in de buurt van 't ziekenhuis
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DE PEELSTREKEL

terugbetaling van onze centen. In overleg
werd een afbetalingsregeling overeen gekomen en wij hopen in 2068 onze laatste
kwartaaltermijB van zes gulden te mogen
ontvangen.

alwaar hij zou staan te wachten .. . Niets hadden wij in de gaten toen de persoon die wij, ·
met een spuitbus grijze haarverf in zijn
hand, aantroffen langs de rondweg ons in
onvervalst 'Nijmeegs' toevoegde zijn talen
uitstekend te beheersen en Nederlands te
spreken. Misschien had de fles Bols in zijn
jaszak ons op andere gedachten moeten
brengen. Wij waren echter te zeer ingenomen met ons lotje uit de loterij om daar acht
op te slaan. Eventueel hadden ook de internationale gesprekken die hij vanuit de door
ons gehuurde limousine voerde met de van
ons geleende telefoon waarbij de woorden
'spachtelputz' en 'siergrind' regelmatig vie.len ons de schellen van de ogen moeten
doen vallen, maar helaas ... De middag ver- ·
liep verder uitstekend; ook ons publiek leek
niets in de gaten te hebben en het feit dat
:Geerd Jansen niet aanwezig was leek ons te
berusten op louter toeval, hij schijnt wel
vaker van huis te zijn. Ook toen Springer
ons na afloop met dubbele tong verzocht
hem af te zetten bij Jansens woonstee leek
dat ons niet abnormaal; 'vrinden onder
mekaer, niewaer' .. .zei hij ... Argwanend
werden wij pas toen wij daags daarna Jansen
met een duifgrijze haardos zagen rijden in
alweer een nieuwe germaanse veelcilinder.
Wantrouwig bestudeerden wij de gemaakte
videobeelden van de show en het Hoekaembleem op Springers spiekbriefjes, de
Fleuritbutton op zijn revers en de witte stucadoorsspatten op zijn schoenen brachten
ons tot de stellige overtuiging dat wij bedrogen waren.
De weken na deze gruwelijke ontdekking
waren een hel voor ons. In eenieder die op
onze weg kwam meenden wij Jansen te herkennen. Verscheidene argeloze Deurnenaren
werden door ons op ruwe wijze staande
gehouden en gevisiteei:d. Wethouder Piet
Krekels' haarkleur leek ons zo onwaarschijnlijk dat wij pas overtuigd waren de ware voor
ons te hebben, nadat hij ·zich op het marktplein volledig had ontkleed en ons liet zien
dat zijn lichaamsbeharing dezelfde tomaatblonde kleur vertoonde. De wijkende haarlijn van burgemeester Smeets komt helaas
ook op ons conto: in een poging hem te ontmaskeren en bruusk de pruik van het hoofd
te grissen stonden wij plots met de handen
vol grijze lokken en werden ons in platLimburgs enkele onverstaanbare verwensingen toegevoegd. Geen twijfel mogelijk: 't
was de echte ... Uiteraard vonden we Jansen,
na verloop van tijd. Na dagenlang posten
voor verschillende woningen (er bleken tot
onze stomme verbazing meer mensen
Jansen te heten, zeker al die mensen wiens
ramen wij ingeworpen hebben willen we bij
dezen ons excuus aanbieden) troffen we
hem toevallig bij de Haspel, alwaar hij nieuwe huisraad uitzocht. Hoewel hij aanvankelijk bleef ontkennen gaf hij, na licht aandringen van de Eindhovense bokser Eddie
Smulders, die wij daartoe met graagte bereid
hadden gevonden, toe ons in de maling te
hebben genomen. Hij offreerde ons achtereenvolgens een sigaar en zijn vrouw maar
wij besloten (na enige discussie, enkelen
onder ons zijn straffe rokers) dat we niet met
minder genoegen wilden nemen dan met

Op deze plek hadden wij u een volledige
waslijst kunnen leveren over ons in het
water gevallen zeilweekend, maar wij doen
dat niet. Over hoe Peelstrekelvoorzitter Wim
Berkers hardhandig verwijderd werd van
andermans schip en hoe hij ons het schaamrood op de kaken joeg door in een keurig
horeca-etablissement de kerstboom uit de
schuur te halen en deze in de tuin op te tuigen en nog veel meer, maar wij willen dat
alles niet aan de grote klok hangen. Diep
teleurgesteld waren wij in deze, op 't oog zo
voorbeeldige, Peelstrekelmagistraat en wij

trachten de plaatsvervangende schaamte die
ons overviel uit ons geheugen te bannen.
, Enkele maanden bleef het relatief rustig.
Natuurlijk waren er de kleine tegenslagen:
'. Helmond Sport won weer niet de
Champion's League, Jozef Hendriks ging op
vakantie en wij waren enige weken ontheemd, het lukte ons niet gans Limburg te
verkopen aan een dronken Duitser en zelfs
niet gratis weg te geven aan een broodnuch·tere Belg. Ook ons idee in Liessel kijkgeld te
heffen voor de zonsverduistering· bleek tot
mislukken gedoemd. Enkele honderden
woedende inwoners eisten op hoge toon
hun geld terug en dreigden zelfs hun strijdknotsen van de schouw te halen toen de
laaghangende bewolking van geen wijken
wilde weten.
Een nieuwe morele klap kwam voor ons bij
het door het College van Burgemeester en
Wethouders van Deurne geserveerde ontbijt,

een dienst die wij door intimidatie van
potentiële kopers voor een prikkie op de kop
getikt hadden op de dienstenveiling. Na de
nacht onder waarlijk erbarmelijke omstandigheden door te hebben gebracht op het
marktplein (het trompetgeschal uit de
Zanzibar deed ons telkenmale bruusk ontwaken als weer een nachtbraker de deur
opende om het etablissement te verlaten)
werden wij met een borrel gewekt door
Henk Steijn.(hulde!) Om de kou uit de botten te verdrijven nuttigden wij deze met
graagte en nog een en nog een, allemaal met
graagte ... Uiteraard sloeg de alcohol genadeloos toe, op de nuchtere maag. Toen burgemeester Smeets ons, als magistrale magistraat vermomd, vanaf het balkon aan tafel
noodde was van onze normale gedistingeerde houding dan ook weinig meer te bekennen. Enkel gekleed in
onze I).achtkledij bestormden
we
het
gemeentehuis om ons
op den dis te storten. De
ons aangeboden champagne werd kloek achterovergegooid en een
enkeling waterde, niet
gehinderd door enig fatsoen, van de trap naar
beneden. Wij willen u
alle vunzige details over
ons walgelijke optreden
temidden van Deurne's
gezagsdragers (die er,
eerlijk is eerlijk, alles
aan hadden gedaan ons
in de watten te leggen)
besparen. U wilt vast
niet weten van ons
schandalig gesmijt met
het eersteklas voedsel,
over onze zattemanspraat in antwoord op
burgemeesters gevatte
tafelrede en over de
maaginhoud van onze
voorzitter die onverhoeds op het tapijt van
de voormalige raadszaal
belandde. Wij hebben
hiervoor uitgebreid onze excuses aangeboden, de stomerijkosten van de gehuurde
pakken van de wethouders betaald, de aangebrachte graffiti op de burgemeestersportretten laten verwijderen, het bestek teruggebracht en het meubilair laten herstellen.
. Nogmaals willen wij vanaf deze plaats benadrukken dat het vooraf nooit onze bedoeling
is geweest wethouder Maas te besmeren met
echte .l?oter noch zijn collega Wasser te
dwingen de fles koffiemelk leeg te drinken.
Dit alles is geweest, voorbij en we hebben
ons voorgenomen dat het komend jaar beter
gaat worden. We hebben besloten ons
drankgebruik te matigen en een minder risicovolle dienst aangekocht op de veiling: we
gaan lekker wijnproeven bij Sjang Stevens
van 't Deurens Blèèjke.
't ga u bijzonder en ons ook,
Cees van den Broek, vieze-voorzitter.

Wij kochten niet alleen een dienst; we verkochten er ook een en lostten die zelfs in!

47

De Pe,,els..,fl:ekel-2000, een uitgave ·van

carm~valsstichting

de Peelstrekels, Deurne. 41ste jaargang• .

Vishandel Henk Bos
Voor de lekkerste kibbeling Donderdag van 10:00 tot 13:00 en zaterdag van 10:00tot15:00 bij de Edah
en de fijnste maatjes haring. Vrijdagmiddag op de markt!!
Tel.: 033-29881 &1-2986494
Spakenburg

ROSA Laboratorium B.V.
Bodem/mes t/aaltje s/microbiologisch onderzoe k

ROBA/GIJSBERS Milieu B.V.

Floriin 4 ·

Advi sering Wet Milieubeheer

~ ·

ROBA/v.d.BEEK Bouwadviesbureau B.V.
Tekening en Wet Milieubeheer/Bouwteken\ngen

Agrarisch Diensten Centrum B.V. ,

5751 PC Deurne

Verhc.u- personen- en ·lichte· bedrijfs-

Tel. 0493.• 326030

wagens, ski-boxen, bogogeboxen, alles
drogers, fietsendrogers, sneeuw-

Administratieve- en secretariële ondersteunihg

R·OBA
G R

kettingen, winterbanden

Fax 0493 - 311939

o· E. P

Vlierdensewg 94
!17!53 A6 Oarne

.·~ .

Autobedrijf ..

A. Snijders

Intern. Tr~lns.portbedrijf Op- en Overslag
Heftruckverhuur

De Opel Specialist
Ylierdenseweg 203
5756 AB Vlierden

the point af spart

Ton de Bruin ·

·

·

Liesselseweg 120 5753 PP DEURNE
Tel. 0493-312465 b.g.g. '313546 Fax 0493-315884

· ·

·

· ·

=Stationsstraat 55,. Deurne· Tel. 04ll3. 310709
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Heuvelstraat 13 Deurne 0493-312909
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Langstraat 122

kapsalon
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Waarschuwing voor jongeren die
· 'dreigen te antsporen: ·
Gajes van die richel!

ERKERS
l/AIAI~ J ~QÀJ

Deurne ·

· ·.·.·T~lefoon':
ó493
- 31·7 939·
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FÄ : G. UGEN EN ZONEN

Telefoon 0493 -313064

lf!ffjÎA
.
·
SPORT2000
W' .

.

Werplocrts: 0493 - 316126
priW/fGX: 0493 • 321621
autotèl.: 06 • !13984291

Volgens

Afspraak

Helmondseweg 9
5751 GA Deurne

Deurne
Tel. 0493 - 317410

- 0493 - 399320

van den Heuvel

Fax. 0493 - 320637

Zondag direkt
na de optocht

Zouden de Fransen overstag gaan
wanneer de coffee (Koffie) shop
Cannabistro zou gaan heten?

MATINEE
't Hart van Deurne, wie geeft er 'n
cent (r) um

"D e P ee lpOOr( " Markt 5-Deurne-tel. 310700

,
"De Fietsspecialist"
M an d ers
Rijwielhandel
het adres voor:
csi 7) Koninklijke
c·
, ,·, ~
·
GAZELLE
-------=!?~.,.

&-clD

~~

GIAIVT.B/KES
Precise/y right

,..

Stationsstraat 108 5751 -. H.J Deutnè': ·
::" tel. 312354 · •s maandags gesloten
··,/''

Werkplaats:
Leembaan 64
Deurne
Tel. 0493 - 319809

·-NOOV· e~N
AANNEMERSBEDRIJF
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Ondanks winst op de Pee/strekels,

Explosie

-.

VETERANEN
DEURNE

EINDHOVEN - In een allerlaatste poging
om Eindhoven op de landkaart te zetten
heeft het gemeentebestuur van Eindhoven,
- na ampel beraad en traditiegetrouw zonder
consultatie van haar kiezers, besloten het
samenraapsel aan gehuchten op te blazen.
Ex-Burgemeester Welschen verklaarde met
deze suïcidale actie een eind te hebben
willen maken aan de commotie rond de
slagzin die de stad zou moeten profileren.
. 'Eindhoven heeft haar technologie gebruikt' verklaarde hij pathetisch fulminerend, staand op de rokende puinhopen van
de eens zo trotse (te) lichtstad. Waar men
zou verwachten een gedesillusioneerde
bevolking aan te treffen, blijkt het tegendeel het geval: een uitgelaten vreugdevolle
gemeenschap bivakkeert op de brokstukken. Strijp, Woensel 1Tongelre etc. vieren
uitbundig, maar vooral eensgezind, feest.
Bevrijd van het juk, bevrijd van de slogan.

Poep met 'n lichtje
LIESSEL - De Liesselse uitvinder Rick
Vensterblick heeft met zijn uitvinding,
waarmee hij hoogwaardige energie uit
mest wint, een award verdiend. De award,
een speldje, werd hem opgepind door Prins
Claus I op 27 november 1999 in het gemeentehuis te Deurne. Prins Claus I was
die dag te gast in Deurne vanwege de onthulling van de buste van meneer Hub.
Hoewel de Prins niet al te lang stil kon
staan bij de verdiensten van Vensterblicks'
prille vinding prees hij de laureaat met zijn
energier.

St. Ools
ALTRUïNE - De Altrnïnese heilige St. ·
Ools blijkt zich reeds geruime tijd in Deurne te bevinden. Onopgemerkt begeeft hij
·zich onder de Deurnenaren en treedt zelfs
door geschriften en conterfeitsels aan de
oppervlakte. Of Deurne een bedevaartsoord
zal worden nu dit nieuws bekend is geworden is vaag. Ons bereikten wel berichten
dat een bedevaartsloots wordt gebouwd op
bedrijventerrein Deurne-west.

Lumineuze uitvinding

Een ren
ex van

11 - •
~Jan 11 i.
~lOUt

Van onze spor1\erslaggever Fèr Plee.

Zelden was de derby Veteranen Deurne - Peelstrekels, SJ>annende1· dan de aflevering van 1999. De matadoren bekami>ten elkaar
01> het scherp ,·an de nede en schroomden niet alle trucs uit d doos tevoorschijn te halen. Uiteindelijk moest een loterij uitsluitsel
geven. De mee t gelukkige t>loeg ging met de zege aan de haal. Echter de fonkel- en nagelnieuwe Jo Verheijen bokaal ''erdween
onder geheimzinni e omstandigheden.
regelmalig tegen haar hakken aan moesten
kijken. Dit en nog veel meer sterkte de
Peelstrekels in hun overtuiging en via een
wonderschoon doelpunt van de Parel van
de Peel en een knap schot van Twan
Welten (een wél trefzekere Welten)
kwamen de Peelstrekels langszij .

De eerste helft liet een gelukkige
thuisploeg zien De ,·ele gastspelers
zorgden dat er emge dretgtng ontstond en
er werd tweemaal gescoord. Beide
doelpunten waren ,·an zo·n beperkte
schoonheid dat na de wedstrijd niemand
meer 'wist wie deze doelpunten had
gesc;oord; zelfs de doelpuntmakers niet!
·Het op jammerlijke "tJZe missen van een
strafschop door Ad Welten had tot gevolg
dat in de t\\eed.e helft de.Peelstrekels tot
het uiterste gmgen

Onvergetelijke

Marco Bije
Toen scheidsrechter Frans Vriensstipt op
tijd affloot stond het 2-2 en moesten
penalties uitsluitsel brengen. De kakelverse
vader Marco Bije, eerder in de wedstrijd
met een magistrale inworp nog
Yerantwoordelijk voor de assist op de Parel
der Peel. waaruit deze scoorde, miste
helaas jammerlijk zodat de veteranen
wederom aan het langste eind trokken.
Bitter was de pil voor de Peelstrekels: nog
mmmer wonnen zij!

hoonheid

Die tweede helft \\as er een van
onvergetelijke schoonheid: De Peelstrekels
vlogen over de Deumese veteranen heen
en lièten ze alle hoeken van het veld zien.
Sinds lange t1Jd hadden de Peelstrekels
weer een dame in hun midden, die zich zo
duchtig wi t te weren dat de veteranen

Sinterklaas Hendig Zat
Later, na het douchen. in de kantine. Ja
toen won de carnavalsclub wel. En met
glans! Misschien dat daaroln de prachtige
beker... Maar, dit is speculeren. Overigens,
en dat moet gezegd: werd het de
Pee•strekels ook wel makkelijk gemaakt,
want Hendig Zat en Sinterklaas luidden er
de stemming goed i11 gebracht_

Mies Martens
Ook dè nieuwe Peelstrekel coach Mies
Martens heeft de selectie nog niet dát
extra 's weten te geven. Toch valt hem nog
niets te verwijten, daar hij zijn uiterste best
heeft gedaan. In het jaar 2000 zal hij
echter wel met aansprekende resultaten
nioeten komen, anders wacht hem ook het
lot dat zovele coaches treft ...

DEURNE - Enige weken geleden heeft
Deurne kennis kunnen maken met een even '>-lumineuze als geniale uitvinding van de
heer A.L. Zijn dakpantser tegen verkeersgeluid zal voorgedragen worden veer-<:le uitYindersprijs 1999. waarvan de uitreiking
medio 2000 plaatsvindt. Het dakpantser is
een muur van gescherfde. dakpannen bijeengehouden door een ijzeren frame. Octrooi is aangevraagd.

Ereburger Deurne
DEURNE - Op 31 januari a.s. zal burgemeester drs. J. W. Smeets zijn laatste officiële daad verrichten door de heer Hans
Bauwens tot ereburger van Deurne te benoemen. De heer Bouwens. meer bekend
onder zijn artiesten naam George Baker,
krijgt deze uitzonderlijke onderscheiding
vanwege zijn veelvuldige optreden in
Deurne het afgelopen jaar

FIETSTOCHT PEELSTREKELS
WEDEROM EEN GROOT SUCCES!

Voor al uw verf, glas, behang en schilderwerken ·
IMacrameeëter

lOilibido

~Koppens

1

"-SCHILDERSBEDRIJF

Koppens Schildersbedrijf
Zeilbergsestraat 41,
5751 LH Deurne · .Te~efoon 0493. - 31 21 82 ·

Naast José Wouters ·waren deze drie
heren (vlnr: Twan Kroezen, Raoul Kivits
en Han Wouters) verantwoordelijk voor
een geslaagde fietstocht dqor De~rrie. ·
Niet ie,.dereen hield het die dag droog/
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Het grootste

~óe.-h~t-zelf
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Stationstraat 122 - 5751 HJ Deurne - Tel. 0493 - 3204 70
'>

..

T IMMERBEDR.IJF

75

Tel. 0493 3 7727 3

•
5752 RR Deurne

Fax 0493 322542

Kuilvenweg

Vooruitgang: Over 50 jaar worden
er geen huisdeuren met een brievenbus gemaakt
T IMMERBEDR IJ F

.

VAN RJJSSEL
d
e

Stati~nstra~t

· Deurne·
26
Telefoon 0493 • 312297

Mobiele Communicatie
Import Export
Automobielen

Uesselseweg 112
5753 PP Deurne

Gemert • Nieuwstraat 39
Telefoon 0492 - 361461

the Netherlonds
tel. •31 (0) 493-313307
fox +3 1 (0) 493-320290

· Asten • Emmastraat 4
Telefoon 0493 • 695141

'

*Nieuwbouw
* Verbouwing
*Planning
* Voorlichting
..*Nazorg
·

Hoe definieer je barbezoek?
Antwoord: Deze avond werden wij
bezocht door 'vrienden'.

(

Dr. Hub van Doorneweg 16
5753 PM Deurne
~ Tel.: 0493 - 311948
Fax: 0493 - 311070

~N-·
PORC ~

Oude Liesselsewe;

KNAPEN HYDRAULIEK e>l

_/_____ TOMASSA
TENTEN
---·-

Personeel Gevraagd
Liesselseweg 106
5753 PP Deurne

Tel. 351519
Fax.351509

1

·-·

·------

---·-

------

u~~'C7L7.L7LJ

78 1

5751 WP Deurne 1

1

Tel. (0493) - 319991 1
_ __

,J

TIMMERWERKEN
P.J.· VAN DE MORTEL
Helmondseweg 91 - 5751 GB Deurne
Telefoon/Fax 0493 • 31 26 35
Eijen van de mist lolligë.dinge 1
van de karneval is ut zelluf ,

Terbeek

1

maoke van aaw pekske

1
1
1

Helmondseweg 6-Telefoon: 313827

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _" _ _ ___ _ j

Zeilbergsestraat 25
5751· LG Deurne
telefoon 0493- 322688
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Beschermheer

Koningon

De Dependance aan de Vecht
... met vliegend vaandel

G e l i j k b;j de meeste gölden en schutterijen ÛI ons Brabantse land het geval is kan niet met precieze zekerheid
exact vastgesteld l\Orden wanneer de Gèèl Sgut is opgericht. Naar het oprichtingsuur zal het dus wel altijd gissen blijven.
Naar het oprichtingsjaar niet: 1111 (A.D), nu 889 jaar geleden, pak 'm beet, op de kop af. Een oude sgutterij dus, de oudste
voor zover mijn uitgebreide naspeuringen .,-eiken. De Gèèl Sgut, verschilt in die zin met andere gilden en schutterijen dat de
leden een onsterfelijke status genieten. Dit moet men ruim zien.
Door onze h)stensche medewerker Komeet Amoç

Beschermh r
Beschermheer van de Sgut is Dhr. J Hendriks, uitbater te Deurne. die Yoor een
heropleving (een veel voorkomend verschijnsel in h,et gildewezen. K.A.) pleitte
in 1999. En hoewel de Sgut !echts hchtelijk in slaap was kostte het nog de nodtge
moeite om het te doen onl\\aken Maar
toen eenmaal de eeuwenoude slmm molk
opklaard · glommen de ogen van de gildebroeder 1 r als in het oprichtingssuur op
die dag nu zo lang geleden, in een brouwerij mct tapn 'nng naast de oude kerk \an
Deurne 111 d
hool van Deurne: De
Walsberg (Het 'oert te ver om de oprichtingsge5':ht
m - hier op te dissen, ik
r lk:1 gezaghebbend meesternno. getiteld: De Gèèl Sgud
nsd · helmenstreekroman.
t r 1c wapenfeit van de berin"' 11 was de manife!>tatie tijdens
1 l J J in Deurne, meer preciezer
...i Peelstrekelrijk, maar men

Vli _ nd 'undel
Op
tl~nsdag van dat jaar toog d
1 :gend vaandel en noest de
d door de stt:aten en horec.:i an Deurne. Allereerst \\crd
u on over het vaandel gedan
- , Sgut uit handen van haar
r het eerste stuk gildezil\ er
te vendelgroet werd d, r

geste in stijl beloond. Hierna was de heropleving een feit en kon met goed fatsoen
aan de opmars worden begonnen. En dit
moet men ruim zien.

Boottochten en partijen
Niet alleen met carnaval excellereert de
Sgut, ook tijdens boottochten en partijen
laat de broederschap zich gelden: Zo werd
op plechtstatige wijze en met ongeëvenaard vlagvertoon een dependance van het
gildelokaal opgericht in Muiden (in de
voormalige woonstee van ene P.C. Hooft).
, auwelijks was dit a hter de rug of er
\\erd met gilde-eer op flitsende wijze wijze
de zilveren bruiloft n broeder Kriek en
diens vrouw Wimm.; bezocht. Een gebeurtenis, nauwelijks in ttjd te vatten, maar
waarover nu nog g proken wordt' Ook
een andere gildebroeder vierde zijn huwelijksjubileum en \\ erd getracteerd op een
heus frikadellenbuffi t in party-centrum
van Veghel aan de tationsstraat.

Zootje, of compie ·tructuur?
Of de Gèèl Sgut een bij elkaar geraapt
zootje is, kan ru 1 m een simpel ja of nee
beantwoord word n aarvoor is de organisatiestructuur t
mplex. Het ontbreken
van statuten, een op ·chtingsakte en procedurele afspraken m akt het er allemaal
niet eenvoudiger p Voor zover het enige
zin heeft volsta ik m t het noemen van de

namen van Geerd Jansen, van ene Ad
Verhagen (voormalig inwoner van ·t Hout,
nu toevend op de Hei), ene Hennie Manders en een jongen van Nuijten die bij de
gemeente Deurne iets is. Wat, vermelden
de beduimelde bescheiden van de sgut niet.
Er blijken zelfs ere- broeders te zijn; de
naam van Jan Hoeben doemt in dit verband op. De conclusie is gerechtvaardigd
dat: Als er al sprake is van een lidmaatschap men dit vooral ruim moet zien.

•

de
trom roerend
.•
=::.~:

in vol ornaat

Toeper de Poeper
In het boek van D.Urino (ik mag u dit niet
onthouden. K.A.) wordt naast Sinterklaas
een andere legendarische figuur opgevoerd, als zijnde lid van de Sgut. Het is de
met een waas van geheimzinnigheid en
donkere wolken omgeven Toeper de Poeper. Deze de Poeper wordt omschreven al~:
'Hij die wint met kaarten.' Zoals alles bij
de Gèèl sgut gelieve ook dit ruim te zien.
Landjuweel
Dat u in dit korte bestek nauwelijks iets
wijzer bent geworden moet u niet ervaren
als een tekortkoming. Wellicht dat bij de,
in de nabije toekomst, te houden landjuweel meer saillante details uit de duisternis
treden, of.. .juist niet.
Zie het ruim!

Frikadelerium

1(O)Orgsm

Compostduiven

1sluitspierversterkende middelen 1

1

Aangesloten bij het Interieur Waarborg Fonds
Het adres voor al uw
meubelen o.a. eethoeken,
bankstellen , kleinmeubelen
lndustrieweg 21 - Deurne - telefoon 0493-320314
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AUTOWASSERETTE
0
Uw specialist. op schadegebied
·Paul Gabrielstraat
14
,'·_...
Deurne.: Tel. 0493 •.311063

Die eet met smaak
·Heeft groot vermaak!

P.J.G. v.d. WEIJER AANHANGERS B.V.

Fabriekstraat 32 - Deurne - Tel. 0493 - 311888

1erenhotel "Heidelust • Deurne"
Openingstijden:
Ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur
16.30-19.00 uur
Zaterdag 10.00-12.00 uur
16.30 - 18.00 uur
Zondag gesloten
~

Voor lnfonnatie en reservering bel:
Pierre en Gerry Adriaans ~
Heieindseweg 12
5753 PZ Deurne
Telefoon 0493 - 315107

Spoorlaan 5
5751 JM Deurne

Tel. (0493) 314682
Fax. (0493) 316911

Stationsstraat 111 - 5751 HD Deurne
Tel. 0493 32 07 22 - Fax 0493 32 07 27
E-mail : info@acs ,, >ouwcentrum .nl
Homepage: acs-111oouwcentrum.nl

De specialist in
toegevoegde
autos stemen
Is het, in het kader van de herindeling, niet verstandig om Nederland een provincie van Duitsland
te laten worden? Of van België? ·

Uw
ambachtelijke

Alles op het gebied

Bakker d'.1'1'4~

van bouwmaterialen
,•'

en doe-het-zelf 'a rtikelen
Milhezerweg 17
"

'

Stationsstraat 138, 5751 H'1 Deurne · ·:.:
Tel. (0493) 31 .23 70 ·Tel. (0493) 32 07 01 - Fax (0493) • 31 18 45

echte bakker

"-'(
/
,
-~b,! . ,

''\

:'

DEURNE
Tel. 0493 - 312715
Deurne, Kerkstraat 3a - tel. 312618
Liessel. Hoofdstraat 36 - tel. 341705
Bakel, Schoolstraat 21
tel. 341229
Gemert. Commandeur 4

tel. 368042

--····~

,,

!!ROZEMARIJN &

Stationsplein 4
5751 JN Deurne
Tel. 0493-35 24 00
Fax 0493-35 24 08
Mobiel 06-51520169

1HIJMll

:

gezondheidswinkels
Stationsstraat 6a • 5751 HE Deurne
tel 0493 354831 • fax 0493 354873

Tweewielerbedrijf Wijnen
De grootste keus - De scherpste prijs - De beste service
Union
Batavus

St. Jozefstraat 27
Telefoon 312494

::;: :·i .. "·-:
·.·.·.·.·.•.·.
:.:.::::~::::: :: : :

:;:: ..:.

:-

·'

.< ;.::;:::-:::·<~·.· :-
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CARNAVALSKRANT

.IJE PEELSTREKEL

UITGAVE CARNAVALSKRANT 'DE PEELSTREKEL'

waar niet hoog, maar u dient ze conform
de formele regels met de acceptgiro (die u
wordt toegezonden) te voldoen. Dit om
te voorkomen dat wij in dit soort gevallen, zoals in het verleden vaker gebeurde,
worden betaald in natura: katten hebben
wij inmiddels voldoende en ook zitten
wij ruim in de schoonmoeders. Ook bieden wij gaarne assistentie wanneer u zich
buitengesloten heeft. Met liefde en plezier trommelen wij enkele vrijwilligers op
die met mateloos enthousiasme uw voordeur aan stukken willen beuken of vakkundig uw spiegelruit aan diggelen willen slaan. Graag middels het daartoe ontwikkelde formulier drie weken van tevoren aanvragen en door het aankruisen
van het juiste vakje aangeven wat u graag
vernield wilt zien. De kosten van een dergelijke operatie zijn vaak te verwaarlozen. Bij een bijzonder fraaie voordeur of
een extreem grote ruit willen onze manschappen u een enkele maal zelfs geld
toegeven. Wanneer u zich buitengesloten
voelt kunnen wij u enkel een hart onder
de riem steken: u staat niet alleen, ons
gebeurt dat ook regelmatig.

Waarde cliënt,
Jawel, dat klinkt even anders dan u van
ons op deze plaats gewend bent. Tot dusverre waren wij in deze courant vertegenwoordigd met een jolig bericht, een
kwinkslag en enige ongein, maar dit jaar
is dat helaas niet het geval. Vandaag ben
ik, naar ik vrees, brenger van slecht
nieuws voor velen van u. "I:ot op heden
was het leven voor ons eenvoudig: onze
piepers gingen, wij liepen hard, tatuu
tatuu, we blusten de brand, we reden
naar onze favoriete staminee en brachten
aldaar enige uren door,· allengs de doorstane ontberingen en de zorgen van alledag vergetend. Over gewerkte uren en de
daaraan verbonden betaling deden wij
niet moeilijk. Zolang de rekening in de
kroeg geen buitensporige vormen aannam werd deze door onze broodheer
gedekt en de enkele keer dat we bij moesten lappen werd dat zonder morren
·gedaan. Ook over de· xegistratie van de
uitrukken braken wij ons het hoofd niet.
Ons archief bestond voornamelijk uit
gebruikte bierviltjes waarop de stand in
de onderlinge biljartcompetitie of het
aantal nog te betalen consumpties vermeld stond. Dit alles gaat nu, mede
onder druk van de voortschrijdende
technologie, kumpjoeters en zo, drastisch veranderen.
aanvr~ge
~ .
Vanaf heden zult u hulp of assistentie
van de Deurnese vrijwillige brandweer
vooraf mo t n aanvragen. Daartoe hebben wij een breed scala aan formulieren
ontwikkeld die alle voorkomende gevallen omvatten. Graag \\il ik de belangrijkste ervan en de daaraan verbonden kosten, met u doornemen.

brande blusse
Het blussen van een brand moet u minimaal twee weken voor het moment van
vlamvatten aanvragen. Op het formulier
dient vermeld te worden wat u van zins
bent in vlammen op te laten gaan. Wij
onderscheiden hierin drie categorieën:
kleine brand, behoorlijke fik en bedrijfspand in lichterlaaie. Bij een kleine brand,
zoals een vlam in de pan of een brandende schoonmoeder, sturen wij één onzer
medewerkers op een vuurrood gespoten
dienstrijwiel met pendax, \"Oorzien van
alle noodzakelijke blusmiddelen zoals
emmers, tuinslangen en een keukentrap
om de nood te lenigen. In dit economy
pakket" is inbegrepen dat de medewerker
een brand' ·eerhelm draagt, die echter tijdens het fi t en aan het stuur gehangen
mag worden . Tegen een geringe meerprijs zal hij tijdens de gehele rit naar uw
woonstee zijn fiet bel luiden en voorbijgangers aan poren hem te volgen, zodat
een dergeli "k e ·enement niet ongemerkt
voorbij z.i. aan. De voorrijkosten en de
rekening ,·oor het bluswerk kunt u ter
plekke voldoen bij onze medewerker. Het
verstrekken ,·an een warme maaltijd kan
de kosten even tueel enigszins drukken,
afhankelii \"an de kwaliteit van het
gebodene. B.j de aanvraa ,·oor een middelgrote brand een woonhuis (met eventueel aam"cZi e schoonm• >t'der), een fors
uitgevallen huur of een ruim bemeten
bosperceel dient u ook de achterzijde van
uw formu L~r in te vullen. Vooral de vragen die be ·ekking hebben op uw gezinssamenstellin 1 bij voorkeur foto meesturen in verband met eventueel aanwezige
huwbare dochters) en inkomen tnieten
onze bijnndere belangstelling. Ze kun-

nen Ol)S .ct,uidelijkheid verscb.affen over
de te verlenen assistentie. U begrijpt, bij
een aanvrager met een bovenmodaal
inkomen en drie vrijgezelle dochters van
1000 weken oud willen wij ons toch
enigszins anders presenteren als bij een
alleenwonende drinkebroer met een uitkering en 5 kruisjes achter zijn naam.
Standaard rukken wij bij dit soort gelegenheden uit met tw e blusvoertuigen,
bemand door 't person el dat toevallig in
de kazerne aanwezig i . Indien gewenst
alarmeren wij ook andere vrijwilligers
zodat u van voldoend mankracht verzekerd bent. Een gering toeslag op de kosten is dan helaas niet te vermijden. Ook
kunt u kiezen voor ons "royal class pakket". Voor vertrek worden de blusvoertuigen nagezien en waar nodig gerepareerd
en de brandweerlui erschijnen geschoren en met gewassen voeten. Bovendien
wordt de commandant gewekt en hij
neemt telefon isch contact met u op. Prijs
van dit pakket enkel op aanvraag. De kosten van een dergelijke uitruk kunt u voldoen bij iedere toeva llig aanwezige
brandweerman (zonder bonnetje). Ook
hier geldt weer dat het aanbieden van
maaltijden, al dan niet alcoholische versnaperingen, vergoedingen in natura of
geheel verzorgde feestavo nden de kosten
aanmerkelijk kunnen minimaliseren.
Voor een grote brand in een bedrijfspand
dient u niet alleen het standaardformulier geheel in te \Uilen, ook de aanhangsels sub 1,2 en 3, die betrekking hebben
op de bedrijfsinformatie, hebben onze
onverdeelde aandacht. Uiteraard is ook
hier de achterzijde van het standaardformulier met daarop uw gezinssamenstelling en inkomen \"an groot belang. Bent
u een beeldschone alleenstaande enige
aandeelhoudster van een beursgenoteerd
bedrijf, nodigen wij u van harte uit op de
brandweerkazerne ' ·aar, onder het genot
van een hapje en een drankje, de mogelijkheden besproken kunnen worden.
Bent u de getrouwd directeur van een
eenmansbedrijfje dat met moeite het
hoofd boven water kan houden in deze
woelige tijden kunt u volstaan met het

invullen van de paperassen. De informatie over uw bedrijf is, zoals eerder ver- ·
meld van groot belang. Niet zo zeer de
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen,
eventuele vluchtwegen of aanrijroutes
vinden wij ter zake doend, dit bekijken
we eventueel wel even ter plekke, dan
wel de aard van de onderneming. Een
café, horecagroothandel, slijterij of restaurant kan, bij een eventuele calamiteit,
uiteraard op een grotere opkomst van
vakkundige vrijwilligers rekenen dan een
opslagplaats voor lompen en oude metalen. Bij eerstgenoemde gelegenheden zal
ook onze commandant, geheel uit eigen
beweging, acte de présence geven. Standaard rukken wij bij branden in bedrijfspanden uit met ons volledige materieel.
Alleen bij een tegenvallend ob ject of een
naar onze mening onvoldoend geoutilleerde kantine behoeft u hiervoor een
extra toeslag te betalen. Betaling zonder
rekening en à contant kan geschieden
ten huize van de commandant, enkel en
alleen in de avonduren. Wel wordt u dan
verzocht uw auto niet voor zijn deur te
parkeren en achterom te komen (hond
doet niks). Wilt u zichzelf een oor aannaaien en verlangt u een rekening, kunt
u zich daags na de calamiteit melden bij
de brandweerkazerne. Aldaar kunt u,
onder hoongelach, het gelag, vermeerderd met de wettelijk voorgeschreven
btw en 50 procent administratiekosten
op het totaalbedrag, betalen.
hullep
Natuurlijk zi jn wij u niet alleen graag
behulpzaam door het blussen van branden, ook zijn wij u graag van dienst bij
allerlei calamiteiten in en om het huis.
Het uit de boom halen van een huisdier
of schoonmoeder dient u minimaal een
week tevoren aan te vragen. Dit enkel om
u optimaal van dienst te kunnen zijn. U
bent immers niet gebaat bij een hulpvaardige helper die bij aankomst blijkt te
lijden aan hoogtevrees of wegens gewetensbezwaren weigert uw schoonmama
de helpende hand toe te steken. De kosten van dit soort activiteiten zijn welis-

evenemente
Graag ook zijn wij preventief aanwezig
bij evenementen. Vooral bij activiteiten
die zich afspelen in lokale tapperijen of
feesttenten, waarbij normaliter ook nog
eens entree wordt geheven, willen wij u
graag assisteren. Daar wij zullen moeten
loten wie er mee mag, verzoeken wij u
vriendelijk dit enkele maanden tevoren
middels het daartoe geëigende formulier
aan te vragen. De consumptiebonnen die
u ons ter beschikking wilt stellen kunt u
beter niet meesturen maar deze persoonlijk afgeven. Wij willen u immers niet
onnodig op hoge portokosten jagen. Bij
massaconcerten van internationaal
bekende groepen zijn wij uiteraard graag
aanwezig, maar zelfs voor experimentele
jazz en fanfare-optredens hebben wij
voor u vaklui die graag de brandveiligheid in de gaten willen houden , mits hen
een plaats in de buurt van de bar gegarandeerd wordt. Wanneer het evenementen betreft met een uitgesproken sportief
karakter dient u dit nadrukkelijk aan te
geven. De animo van onze vrijwilligers
voor het assisteren bij dit soort zaken is
niet bijster groot (slechts weinigen onder
hen beoefenen zelf een tak van sport,
enkelen ervaren zelfs het kijken ernaar
als te vermoeiend). Wij willen dan ook
van geval tot geval bekijken of wij onze
medewerking kunnen toezeggen. Oefenwedstrijden van het Nederlands elftal
zullen waarschijnlijk geen probleem vormen, toernooien van de lokale korfbalclub of damvereniging des te meer.

Uiteraard omvat ons dienstenpakket nog
veel meer zaken waarmee wij u, mits u
het juiste formulier invult, van dienst
kunnen zijn. In tijden van slapte laten
wij desnoods uw hond of schoonmoeder
uit, maken uw stoep sneeuwvrij of katten
uw auto om. Over de betaling valt met
ons lichtelijk wel te praten en u zou de
eerste niet zijn bij wie een afbetalingsregeling uitkomst brengt. Spreek er de
commandant maar eens op aan, benader
hem vooral eens tijdens carnaval. Hij is
dan meestal wel goedgeluimd, zeker wanneer u hem en zi jn tafelgenoten een consumptie zou willen aanbieden.
't ga u bijzonder, en ons ook,
/oost van den Broek, commandant
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Al meer dan 25 jaar kwalffllllUn stukadoorswerken, KOM()..
gec:ertiflceerde buitengevel-lsola'8, c:ementdekvloentn, sier·

grind-korrelvloeren, -nd· en plafondbespultlng en betonreparatie

,

Vllerdenseweg 206
5756 AD Vlierden
Tel. 0493 • 319952
Fax. 0493 • 315907

VOORAAN IN KWALITEIT EN TECHNIEK
Door de actie: 'Heb 't lef, wapens weg',
zijn we er nu van verzekerd dat alleen
echte criminelen nog over wapens
beschikken.

Bel 0493 319319
~

·Schonewille
i·"'' H•:on11f,11u11111.111

De Sint naar Deurne?
Dat kost geld als water, vrienden.

l.ljzeren Rein en Houteren Klaas

Or. Hub van Doorneweg 20 Deurn e

l.ljzere" Rijn: Spoorslag?

Frans Kuypers

1Blasfeministen

Bestellingen (telefonisch)
Tel. (0493) 31 15 60
Voor al uw vers vlees

Zie je wel: Nu de Zon weg is op de
markt kan er gelijk geschaatst worden!

1Bamillennium

Voor donderdag bestellen - vrijdag klaar

To complete your office
Vlierdenseweg 161
5756 AA Vlierden
Tel.: 0493-319285
Fax: 0493-323858

copiers • faxen • computers • service • supplies • onderhoud

FAX NOG 'NS EEN METIRTJE !

VERWARMING EN TECHNISCHE INSTALLATIES

De 9mulhoek

Televisie -Video - Audio -Telefonie .Setelllet ontvangst
Wassen • Drogen • Kt>elen ·Vriezen • Hulshoudelektro
Keuken Inbouwapparatuur· Eigen service-diensten

•

Dorpstraat 5 - Neerkant
Tel. 077 • 4661357
Klaarstraat 9- Ospel
Tel. 0495 • 631257

-

IK WOU NET EEN RONDJE KOPIËREN ...

.·

.

EN ZET ZE DAAR MAAR OP DIE HARDE SCHIJF

Helmondseweg 65
5751 GB Deume

S

Tel./Fax 0493 - 311085

Dagelijks geopend van
12.00 - 23.00 uur
Zaterdag's van 12.00 • 21.00 uur

Uesse/seweg I 90 Deurne
lnterne r: www.vdbi.nl/jks

Het blijft gezellig met de kantoormachines van KS

Van de Kerkhof

Potgrond en compostbedrijf
Containerverhuur en transport

THIELEN
Schutsboom 42 Deurne - tel. 0493 - 312929

Het
Peel strekel
brood

juwelier
Kerkstraat 7

Schflde,sbeèfrijf

J.

ff.Qogers

Berkenstraat 18
5753 GK Deurne
tel./fax 0493 - 311955
auto tel. 06 - 53528781

'··

Deurne

Tel•.0493 - 313964

en
1.T.C. lndustrial Automation B.V. is gespecialiseerd in procesbesturing en
productie autom•tiserlng. 1.T.C. Is een vooruitstrevend bedrijf, waar flexibiliteit
en dynamiek een voorname rol spelen. Een onderneming waarin techniek en
organisatie worden gecombineerd om in technische projecten tot een optimale

het
Peelstrekel
Taartje

uitvoering te komen.
Onze activiteiten zijn gericht op zowel productie automatisering als op productie

Lekker

beheerssystemen.
Voor de realisatie worden diverse controle- en besturingssytemen gebruikt,
o.a. PLC's, industriele PC's, besturingssoftware, SCADA, HMI, Vlsual Basic,

he

bussystemen, sensoren, .".".

Van9run

INDUSTRIAL AUTOMATION B.V.
Florijn 12
5751 PC Deurne • Holland

Tel. 0493 32 66 66
Fax. 0493 35 45 22

Omdat smaak een naam heeft
Hu

Atr11

Gerard van l/am ..\farkr 11 . IJcun
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Marius van Deursen, hoffotograaf vari de Peelstrekels

C\R\'A \'ALSSTICHTl\'G

'' ELKE DAG BRUILOFT· ''

DE PEELSTREKELS
1959
1960
1961
1962

Janl
Heinl
Heinl
Jan Il

1963

Adl

1964
1965

Martien 1

Frans 1

1966

Jan ID

1967
1968

Harry 1
Pierre 1

1969
1970
1971
1972

Jan IV

(Briiggenwirth)
(Smeets)
(Smeets)
(Verhaegh)
(t

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Leo 1

. ·eet I
Gï I
Theo 1
\\ ill) l
Frit 1

Cbarl

I

nl
Bert 1
T nl
\\im I

Piet 1

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
'.t.992
1993
19~4

1995
1996
1997
1998
1999

Huubl
Wim Il
JanV
Wim ID
Ties 1
Jan VI
Arjan I
Marcel 1
Ad Il
Leonl
Jo I
WimlY
Jan VII
Keesl
Michiel 1
hri ;t 1
Ad ID
Ra ui 1

1994)

(v.d. Linden)
(t 1998)
(Verdonschot)
(v.d. Kerkhof)
(t 1996)
(Hendriks)
(t 1994)
(Kuypers)
(Keeren)
(t 1995)
(Lichteveld)
(Verhees)
(Cor Keeren)
(v.d. Broek)
(f 1991)
(van Baars)
(Hoebergen)
(Hurkmans)
(t 1978)
(van Goch)
(Markhors1)
(v.d. Broek)
(Hölskens)
(van Midden'
(van Bree
(nn K. sel)
(Kivits)
(van Driel)
(van de Mortel)
(Verbaarschot)
(Hoeben)
(Ahout)
(vanNunen)
(v.d. Mortel)
(van Osch)
(Verheijen)
(Berkers)
(Welten)
(Brood)
(Dankers)
(Manders)
(Welten)
(Kivits)

In september 1998 werd ik door de Peelstrekels gevraagd of ik er iets voor voelde om
hun hoffotograaf te worden. De vorige fotograaf was er mee gestopt en men moest een
vervanger hebben. Het vieren van carnaval
was voor mij al zo lang geleden, dat ik mij
geen goed beeld meer kon vormen van wat
er allemaal stond te gebeuren. Ik nam mijzelf voor om de Prins centraal te stellen en
overal waar hij heen ging zou ik hem volgen, van de ''vroege morgen tot de vroege
morgen". En toen barstte de hel los en zat ik
er midden in. Het was voor mij elke dag
bruiloft, een groot feest Ik vond het nu al
jammer dat ik carnaval in al die voorgaande
jaren links heb laten liggen, ik had nog veel
in te halen.
De Peelstrekels
Zo kom je natuurlijk in gesprek met leden
van de Peelstrekels en hoor je het een en
ander. Waar ik helemaal geen weet van had
was de grote organisatie die zo'n carnaval
nodig heeft om alle aktiviteiten te leiden.
Elk lid van de Peelstrekels zit in een of
ander commisie, zo heeft iedereen een taak.
Een van de raadsleden vertelde mij dat hij
telkens verbaasd was hoe 22 echtparen, die
elkaar toch een groot gedeelte van het jaar
niet ontmoeten, zo intens met elkaar carnaval kunnen vieren. He zijn toch mensen
met ieder een totaal andere achtergrond,
hun eigen familie en kennissen. Wat mij
vooral opviel is de kameraadschap waarmee
iedereen elkaar ondersteund in deze zeer
vermoeiende dagen.

~~-en

Talent
En wat een talent zit er in deze groep, o.a.
het optreden tijdens het Klotgemul, dat was
niet mis, zeker niet als je dit dan ook nog
een drietal avonden moet herhalen. Voor
mensen die geen, of al langer geen carnaval
meer gevierd hebben is het ook heel moeilijk
de sfeer die rondom zo'n gebeurtenis hangt
te voelen. Ik had zelf niet gedacht dat het op
1nij zo veel indruk zou maken.
Kippenvel
Ik kreeg kippenvel op mijn armen als de
Prins en zijn gevolg, met de pakkende muziek van de Hosbengels, werd binnen gebracht en de wijze waarop het publiek dan
werd meegevoerd in deze emotie. Ook heel
bijzonder en spontaan was het als de Prins
en zijn gevolg een aantal scholen bezocht en
met de kinderen samen carnaval maakten
door zingen en dansen, het was hartverwarmend. Zeer grote indruk heeft de Prins
en zijm gevolg op mij gemaakt met het bezoek aan het bejaardenhuis de Nieuwenltof,
onder andere de afdeling van de demente
bejaarden.Verder het bezoek aan de WIK
met verstandelijk gehandicapte kinderen.
Dezen waren zo spontaan met de Prins en
zijn Raadsleden bezig, met vooral de herkenning van het vorig jaar waarbij zo'n kind
dan riep van "kijk dit heb ik van jullie vorig
jaar gekregen", doelend op z'n onderscheiding. Vooral het bezoek aan het Rijtven,
"daar kom je weer met beide benen op de
grond", zoals een van de Raadsleden mij
vertelde. Ook een bijzondere opmerking
kwam van een van de Hosbengels, hij zei:

"Elke noot die ik hier speel wordt gewaardeerd". Hij vertelde ook dat een blind kind
vroeg: "Mag ik het instrument eens voelen
spelen". Het is 'hoedje af voor de Peelstrekels die allen hun best deden om deze mensen uit onze samenleving te plezieren.
Horeca
Iets heel anders zijn de bezoeken aan de
Horeca-gelegenheden, waarbij zoveel mogelijk wordt geprobeerd om in elke zaak een
tijdje aanwezig te zijn. Het valt niet mee om
steeds van de kou naar de warmte te moeten. Wat daarbij dan opvalt is hoe vriendenkringen en kleine buurtgroepen er iets leuks
van weten te maken. Prachtig verklede mensen die het carnaval maken zoals het bedoeld is. De Boerenbruiloft , de Zultkoppen
enz. het zijn allemaal zaken die carnaval tot
een groot feest kunnen maken. Grote bewondering heb ik gekregen voor de mensen van
de Peelstrekels die al die aktiviteiten organiseren, eigenlijk voor het plezier van anderen. Natuurlijk is het fotograferen tijdens
carnaval anders als dat je deelneemt aan het
carnaval. Je moet als fotograaf steeds attent
blijven en wachten op, zoals ik dat noemde
"de intieme momenten". Geen moment heb
ik spijt gehad, al was ik meestal niet als
eerste weg en moest ik s'morgens in alle
vroegte weer met de Prins op stap. Ik hoop
dat het mij de volgende keer weer gaat lukken en dat ik er weer zo'n plezier aan kan
beleven.

Marius van Deursen.

klus te zwmu•. -- --- ·

. Voor al uw hout en plaatmateriaal
. Diverse soorten meubelpanelen
Wand- en plafondbekleding
. Hang· en sluitwerk
. Tuingereedschappen en tuinafscheidingen
. Verven, beitsen en lijmen

•

Carnavnlsmrumdag en
-dinsdag gesloten

SNELLE LEVERING - LAGE PRIJZEN

HOUTHANDEL HOLTEN BV
Warmte en electriciteit uit mest:
Energier

Veldstraat 37 - Deurne
Tel. O-l93 312346 Fax 0493 316917
E-mail: holtenbv@tref.nl

OUD-PRINSEN
Door Jan van Driel
Trad1uegetrouw houden de oud-Prinsen op
de derde dinsdag van september hun jaarvergadenng. In navolging van Haagse
tocht op diezelfde dag hebben de oudprinsen dat dit jaar gedaan in de stJJI van
de koninklijke familie. Na verwoede pogingen DE Gouden Koets te huren Yan
hare majesteit hebben de oud-pnnsen besloten voor een alternatief Met een schitterend huifkar van de heer Kersten werden
zestien prinselijke hoogheden in alle
vroegte vanuit café van Baars vervoerd
naar de vergaderzaal, die door de gemeente beschikbaar was gesteld.
De oud-Prinsen gekleed in chique zwarte
pakken namen plaats in de raadskamer.
Onder voorzitterschap van oud-Prins Jo
Verheijen hebben de prinselijke hoogheden
heftige discussies gevoerd.
De vaststelling van de contributie, de
goedkeuring van het financiële jaarverslag,
het verslag van de secretaris hebben geleid
tot algemene beschouwingen. De

voorgestelde acti\'iteiten voor het nieuwe
Jaar z1Jn op basis hter;an besproken. OudpnnseltJke deelname aan diverse festiviteiten is opnieuw gewaarbo d.
Om zich goed te kunnen voorbereiden op
het avondprogramma ziJn na de vergadering enkele lokaliteiten b zocht. Immers in
het kader van een vergevorderd emancipatorisch gedrag zijn de gemalinnen van de
prinsen uitgenodigd voor een uitgebreid
diner.
Op d'n elfde van d ' n elfde zullen de oudprinsen tijdens een snooker-avond de genomen besluiten informe 1kunnen becommentariën.
Het is niet uitgesloten. dat de oud-prinsen
zich de komende jaren een week moeten
terugtrekken uit het maat ehappelijk leven
om de jaarlijks terugkerende verplichtingen op een juiste wijze te bespreken, te
beschouwen en te besluiten. Zij kennen
hun verantwoordelijkheden ...

Twee generaties Prinsen: zoon Raout en vader Wim Kivits

INTERESSE IN LIDMAATSCHAP RAAD VAN ELF PEELSTREKELS?

Op dit moment hebben de Peelstrekels een volledige Raad van Elf en kunnen zij met een complete ploeg aan carnaval 2000 beginnen.
Ongetwijfeld zijn er personen binnen het Peelstrekelrijk die ook graag lid
willen worden van de Raad van Elf van de Peel strekels. Graag komen wij in
contact met deze mensen.
Mocht u interesse hebben, maar voor uzelf nog niet overtuigd zijn om lid te
worden, kijk dan komend carnavalsseizoen eens naar de diverse activiteiten
van de Peelstrekels, maar vooral naar de leden van de Raad van Elf

Als u interesse heeft voor een lidmaatschap van de Raad van Elf, neem
dan gerust contact op met vorst Hans van Bommel, telefoon: 312411.
Wellicht kunnen wij als Peelstrekels u dan verwelkomen als nieuw lid van
de Raad van Elf
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GEBR. ALDENZEE B.V.

Sinds 1913

Rotan - Rietvlechterij

G. VAN CALIS

OP ALLE VELDEN EN WEGEN
KOM JE ALDENZEE TEGEN
Aldenzee, grond- en loonwerken
Kwadestaartweg 9-9a

Stationsstraat 14 - 5751 HE Deurne
Telefoon 0493-351434 Fax 0493-351437

Lekker lunchen,
dineren, uitgaan
Elke dag geopend vanaf11.00 uur

Aannemersbedrijf
Gebr. Van Doorne B.V.
Reeds 50 jaar uw partner
in bouwzaken

Herberg de Roode Leeuw
Molcnstrnat :l1 5751 LA Dm1rne Tel. 0493 3151!12

Helmondseweg 75 - Deurne
Tel. 0493-312816 Fax. 0493-310387
Mobiel: 06-53923578
Auto Daamen, P. Mondriaanstr. 18 - 5753 DJ Deurne

schoo

1

i ·- en pedicure salon

Jtlonique van Bakel

de carriere van de Audi A3
begint bij Auto Daamen

/-~

~

;fOP.n;;-n
~

~- j~~

Aud1

~~'

Voor al uw:
Trappen
Ramen
Deuren
Kozijnen

Lisztstr .
Deun
0493-3 Jr

Walsbergseweg 17 - Deurne
Tel. 0493-315059
Fax 0493-322045

M

Metselbedrijf

L---1"'"'--,

B

B.V.

Bank

Leembaan 35
Tel. 0493 - 3 6 .-3
5753 CW Deurne Faxnr.: 0493-32 409

''Ik vraag het
gewoon aan
BouwCenter"

TUINCENTRUM

HOVENIERSBEDRIJF

DEIJNDEN
TUINARCHITEKT\U
AANLEG
ONDERHOUD

Langstraat 142 • 5754 PB

•

~

ne

e"~ellef

I BouwCenter ~~t Van

Hoppe ..

Van Hoppe Bouwmaterialen B.V., Koperslager 20, ind. terr. de Haagdoorn,
postbus 185, 5520 AD Eersel, telefoon 0497-516905.

HO"eNIER
~
Telefoon 0493-3231 33 /Fax

93-322029
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Anders, maar keigezellig!
Door Geerd Jansen ex-voorzitter stichting
de Peelstrekels.

"

Tijdens de afgelopen carnaval was het met
de onthulling van Prins Raoul 1 dat ik voor
het laatst in smoking en met een steek op
als voorzitter van Stichting de Peelstrekels
in functie was. Vanaf dat moment heb ik
mijn pak geruild voor een boerenkiel en
samen met mijn gezin net als zovele Peelstrekels carnaval mogen meemaken. Ik kan
u zeggen, het was totaal anders maar ontzettend gezellig en volop genieten: Van tijd
tot tijd met de nieuwe voorzitter Wimberkers praten en/of met andere bestuursleden,
en mogelijk hier en daar een kritische blik
Toch moet ikvaststellen dat Wim, de bestuursleden. de Raad en uiteraard Prins
Raoul I zich van hun beste kant hebben
laten zien in 1999. Het was in één woord
"Keigezellig".
Weinig gemist
Het spreekt voor zich dat Tineke en ik
weinig hebben gemist van alle carnavalsactiviteiten in het afgelopen jaar. Het zelf
meelopen in de optocht was een geheel
nieuwe ervaring en beviel ons meer dan
uitstekend. Als de tijd. energie en de creativiteit ons niet in de steek laten zullen we
proberen ook dit jaar opnieuw van de ·partij
te zijn. Het ontvangen van de vetleren medaille tijdens Roze Montag was uiteraard
een verrassing en gaf de carnavalsmaandag
een voor ons geheel nieuwe dimensie.
Ere-Hosbengel
Zeer vereerd ben ik met de titel EreHosbengeL Het was zondagochten en min
of meer gewoontegetrouw hadden we na het

ontbijt de Hosbengel CD tevoorschijn gehaald en genoten van hun muzikale klanken. Op enig moment klonker er echter
twee bekende melodieën door elkaar heen.
Eén melodie kwam door de luidsprekers, de
andere was live en werd ten gehore gebracht door alle Hosbengels voor ons
woonhuis. na acht jaar deze ceremonie als
Peelstrekel te hebben mogen aanschouwen
wist ik direct waar het over ging en heb met
veel genoegen de prachtige Ere-Hosbengel
onderscheiding in ontvangst mogen nemen
van Jan van der Loo en kornuiten. Een kop
koffie of een pilsje, een gezellig samenzijn
en het trachten van het naar beneden blazen
van het plafond mochten daarop volgen. De
ererit in de Volkswagen limousine naar de
Vierspan blijft me nog lang bij. Hosbengels,
hartstikke bedankt!
Millennium-carnaval in boerenkiel
Enerzijds door het aftreden als voorzitter
van de stichting, anderzijds door gewijzigde privé-omstandigheden benïk nog zeer
weinig betrokken bij de voorbereidingen
van carnaval 2000. Gelukkig zie ik nog bij
vele gelegenheden de vrienden die ik heb
gekregen in de afgelopen acht jaar en kan
er nog een hoop lol mee beleven. Over
enkele weken begint het spektakel weer en
ik ben ervan overtuigd dat het ook bij mij
wederom na de Prinsonthulling begint te
kriebelen. We verheugen ons nu al op de
prachtige Gala-avond. de oergezellige
Klotgemulavonden en uiteraard een fantastisch carnaval. Ik ben ervan overtuigd dat
het ook dit jaar in de boerenkiel weer opnieuw gaat lukken. Ik wens Wim en zijn
kornuiten veel sterkte toe en wens alle
Peelstrekels en Strekelinnekes een fantastisch millennium-carnaval toe.

I

GQLUMN
De plannen die in het gemeentehuis van
Deurne worden gebrouwen, hebben naar
verluid ongewild gevolgen voor Stichting
De Peelstrekels. De Peelstrekels die in het
jaar 2002 het 44-jarig bestaan willen vieren,
weten het kennelijk niet. Met de nieuwe
plannen voor het centrum dienen ze in ieder
geval uit te zien naar een nieuwe residentie.
Duidelijk .is in ieder geval dat "De Vierspan" verdwijnt. Dat wordt dan dus de 5°
keer, dus gemiddeld zowat bijna iedere 10
jaar een andere residentie. Voor diegenen
die het niet weten was de 1• Residentie:
Hotel De Zwaan, Zaal van Moorsel aan de
Molenstraat en vervolgens Hotel Goossens,
De Peelpoort en De Vierspan.
Waarom kunnen De Peelstrekels niet naar
het nieuwe geplande Cultureel Centrum?
Daar zijn diverse argumenten voor aan te
leveren, maar de meest waarschijnlijke en
doorslaggevende argumenten zijn aan de
hand van het verleden de volgende. Het
nieuwe Cultureel Centrum wordt gesitueerd
aan het Martinetplein. Het Martinetplein
wordt in de plannen op de begane grond
omgeven door winkels en/of kantoren. Daar
bovenop komen woonlagen. Gelet op het feit
dat het nieuwe Martinetplein niet al te groot
van omvang zal zijn, is geluidsoverlast
natuurlijk niet ondenkbaar. Dat zou kunnen
betekenen dat dat door de bewoners onprettig zal worden ervaren. Denkt u maar eens
aan de discussies daarover bij de kermis.
Daarnaast schijnt het zo te zijn dat een
Cultureel Centrum pas een Cultureel Centrum is als er pluche stoelen in de zaal
staan, er geluiddempende vloerbedekking

ligt en er een sfeer van rust heerst. Voor een
recht geaarde carnavalsvierder is dát natuurlijk teveel van het goede. Het lijkt dus
duidelijk dat het nieuwe Cultureel Centrum
geen alternatief van De Vierspan is.
Wat dan wel? Zo op het oog is dan natuurlijk te denken aan de Markt, maar is dat een
alternatief? Horeca gelegenheden zijn er te
over. Te beginnen bij De Potdeksel. De
Potdeksel is al vol met eigen publiek en dus
niet geschikt. De Peelpoort zou geschikt
kunnen zijn, maar de ruimtelijke indeling
ligt voor een residentie niet voor de hand.
Cafè-Bar De Mert heeft niet alleen zijn
eigen publiek maar is ruimtelijk ook niet zo
geschikt. Op de Markt blijft dan alleen nog
Beekman en Beekman (voorheen De Zwaan
over. Na de verbouwing is het ruimtelijk
zeker om te doen, maar of De Peelstrekels
hun Residentie bij een Pottenbakker zullen
vestigen is nog maar de vraag. Bovendien
heeft de eigenaar van De Zwaan al de Residentie van De Pottenbakkers. Een overweging om het toch te doen, zou kunnen zijn
dat De Peelstrekels dan dichterbij het financiëel centrum van Deurne vertoeven. Denk
daarbij maar aan de ABN/AMRO-bank en
de RABO-bank.
Of zou het dan toch nog "De Zanzibar"
worden? De Zanzibar heeft immers een
nachtvergunning. Dat zou prettig kunnen
zijn. Immers de volgende dag is er toch
weer wat te doen. Of moeten we het dan
worden zien als een goedmakertje omdat de
optocht niet meer door "De Meulenpeep"
trekt?

Willibrordus kerk Deurne bijna verkocht
DEURNE - Gisteren is bijna de statige
Willibrorduskerk aan het Deurnese
marktplein gekocht door een louche zakenman. Dit gebeurde doordat een parochiemedewerker zich haast in had laten
pakken door de gladde praatjes van de
semi-chique geklede man. Gelukkig voorkwam een over het stuur van zijn fiets
hangende wakkere Deurnenaar de deal
door heel hard te roepen: 'Pliesie! Pliesie! '
Het semi-chique geklede sujet maakte zich
op zijn imitatie mephisto 's uit de voeten,
maar werd na een dolle achtervolging in
de kraag gegrepen door Wout Das, de
dienstdoende agent van het moment Vanonder zijn gehavende panama verklaarde
de snoodaard gereageerd te hebben op het
bordje: Kerk open. De parochiemedewerker was niet beschikbaar voor commentaar.

"l_Moby's
_______________
_.I.
Dick

Goochelen
KAZANST AN - De alom bekende goochelaar Hans Kazan, getrouwd met een toverdoos, laat zich voortaan per luxe vrachtwagen naar zijn schnabbels vervoeren.
Hiervoor heeft hij een speciale Truc
chauffeur ingehuurd, die ook (op) laad en
(op) lost
Big Sister
WIEKS - Na de schapen Veronica en
Dolly, stier Herman en big Brother is het
tijd voor (alweer) een hype. Evenals bB
interactief, maar het gaat nog een stapje
verder. 'Echt gezellige reageerbuis ' aldus
Henk van der M. in zijn column in een
landelijk ochtendblablablad.
Mobellefonanie
OZES - Na de 06-lijnen van Menno Buch
heeft de mobiele onanie haar weg gevonden in de Nederlandse samenleving. Dag,week- en maandbladen staan vol met
annonces voor veilig vrijen. Dé hit van het
moment: Handsfree Onanie punt kom.

'Afscheid,Hoezo?'
Ja , als bestuurslid heb ik net voor carnaval
1999 het bijltje er bij neergelegd. Enerzijds
vanwege tijdsgebrek. anderzijds om voor
de toekomst de mogelijkheid te hebben om
met onze kinderen carnaval te kunnen
vieren

Dat we daarnaast nog beiden de tijd hadden om de PR-Cie bijna een jaar lang bezig te houden met hun "verdwenen" hamer
lijkt achteraf bijna onmogelijk. de lol die
we hier, samen met Tineke en Mieke. aan
hebben beleefd is onbeschrijfelijk

Ook ik ben zoals zovelen in de voorgaande
jaren veel te laat met het insturen van mijn
afscheidswoord, de tijd dringt en de eerste
pagina's van de krant liggen al bijna bij de
drukker, haast is dus geboden

Ik ben daarnaast oprecht dankbaar voor
de beide onderscheidingen welke ik in
de afgelopen periode heb mogen ontvangen: "D'n Opsteker" en "Erestrikkel",

Na 11 seizoenen intensief carnaval beleven ..,... nietzomaar de eerste de beste onderen organiseren wordt het tijd om je ook op
scheidingen welke binnen de Peelstreandere zaken te focussen. Niet omdat het
kels worden uitgereikt. Als de onderminder gezellig wordt. nee niets is minder
scheidingen al aan mij toekomen dan
waar, maar omdat nieuw leven in de brougeldt dit tevens voor Mieke welke mij,
werij nieuw beleid en nieuwe ideeen met
en daarlangs de Peelstrekels, in al die
zich mee brengen. naar mijn mening voor
jaren heeft ondersteund en ha~r bijdra- ...__
de organisatie van carnaval onontbeerlijk.
ge aan het welslagen van carnaval heeft
gehad.
In de periode dat ik het carnavalsfeest in
het peelstrekelrijk heb mogen organiseren
TOEKOMST:
is het altijd een plezierige aangelegenheid
geweest, met uitzondering van enkele
Ik ben verheugd in het feit dat het bestuur
minder aangename kanten van carnaval.
van de Stichting zo· n sterke bezetting heeft
Maar deze momenten zijn zo zeldzaam
als nu, dit waarborgt de kwaliteit van het
geweest dat het plezierige en de lol toch
vieren van carnaval
overduidelijk de overhand hebben. Vele
Ik zal als commissielid de komende tijd
goede en vriendelijke mensen hebben wij.
Mieke en ik, in deze periode aan onze rijke nog betrokken blijven bij de totstandkokennissenkring kunnen toevoegen. Mensen ming van de krant en de organisatie van de
optocht Twee commissies waarvan ik
waar we tot op de dag van vandaag nog
enkele jaren voorzitter ben geweest en
steeds intensief en plezierig contact mee
waar ik, naar ik hoop, nog een wezenlijke
hebben. Zonder iemand tekort te doen wil
bijdrage
in kan leveren.
ik in deze rij toch wel Geerd en Tineke
met hun kids vernoemen. Ik kan me nog
Daarnaast heb ik. samen met Geerd. toeals de dag van gisteren herrineren hoe ik,
gezegd om plaats te nemen in de commisin een andere hoedanigheid, het eerste
sie die het 44-jarig bestaan zal gaan voorcontact met hen heb gelegd. Ik kon toen
bereiden en organiseren.
niet bevroeden dat de relatie op deze maDat ik deze commissie· s nog beman is een
nier zou uitgroeien.
compliment aan het adres van Stichting de
Samen met Geerd, die mede als voorzitter
Peelstrekels. immers wanneer de sfeer en
de carnaval nieuw leven in wist te blazen,
onderliggende verhoudingen niet van dien
hebben we als bestuur vek nieuwe activiaard waren geweest dan zou ik immers de
teiten op poten gezet We hebben betrokvraag om in de commissies plaats te neken mensen en instanties enthousiast wemen negatief hebben moeten beantwoorten te maken om carnaval in de breedste
den .
zin van het woord te ondersteunen. Dat
hier veel tijd in is gaan zitten mogen duiIk zie u graag tijdens een van de vele te
delijk zijn. Het moet gezegd zijn dat deze
organiseren
activiteiten van Stichting de
inspanningen gelukkig niet voor niets zijn
Peelstrekels en bedank iedereen met wie
geweest Samen met al de bestuursleden
ik in welke vorm dan ook de afgelopen
van de afgelopen jaren zijn wij er in ge11 jaar carnaval heb mogen, en kunnen
slaagd het carnaval in Deurne naar het
vieren.
niveau te stuwen waar het zich nu bevindt

Alaaf,
Marcel van Nunen
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Vakmanschap in marmer en graniet
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Ramen - Deuren - Puien:

In Hout - Kunststof - Aluminium en Staal
Arte di Granito bv
Dr. Hub van Doorneweg 18
5'7 53 PM DEURNE
Tel. : (0493) 35 22 80
Fax
0493) 35 22 88

Alverna Deurne BV
Florijn 14
5751 PC DEURNE
Tel. : 0493 35 35 60
Fax : 0493 35 35 66

.,.-. .

van den•BERC •
Deurne Tel (0493) 316 701

BESTRATINGEN
RIOLERINGEN

GRONDWERKEN
LASER EGALISATIE

Jan Tooropstraat 12

5753DK DEURNE

.

AUTOBEDRIJF TABOR

s ·

.

voor:

• ERFVERHARDINGEN
• FABRIEKSTERREINEN
•PARKEERPLAATSEN
• H~LFVERHARDINGEN
•EGALISEREN Lb.v. BETO"'I EN ESF ALT

HANDELSONDERNEMING &

lc,·eran1ic van:
•eETONSTRAATSTENEN
•GEBAKKEN KÜ"'IKERKEIÉN
•PVC MATERMLEN

LANDBOUWMECHANISATIEc6( ~

VAN DEN BERG

DEURNE

Tel. (04931316 701
fax(0493J320 507

Mob. 06 53 28 50 SO
Mob. 06 53 49 <JO 00
E-mail :

.

Vestingweg 3

bcl]linfrf~' IAEhv.n l

··

5753 PS Deurne~·:.

cdL..~-~~~,îV/r

~

_

".

Tel. 0493 • 312234

. '#'

loe1 eindsedreef 6 - 5753 SM Deurne

Tel. 0493-313091 Fax 0493-3 11618
ob1e 06-53537725

D ESIG ~r A EUBELE

.

STIJL \ ' OLLE INTERIEUR
KA TOORP ROJECTE

..
~~

'·

-~

"'<.:.~

ATE
Helmondsingel 37, 5751 PA Deurne
Tel. 0493 - 313847 Fax 0493 - 323038

LIER

MARIO K ORTOOM S
Telefoo

a-straat 3 - Deurne
'93-3 1 1363 I fax 0493-315960

HAARSTUDIO

MARTENS
autoparts
Paul Gabriël straat 3 - Deurne
Telefoon 0493 - 32 12 22

E~*-

·Kerkstraat 1a, 5751 BG Deurne
Tel.: 0493- 31 32 54

VARKENS HANDEL
van den EIJNDEN
E-mail: varkenshandel@eijnden. demon. nl
ww\V.awi.nl/vde
·
:

..

·'

:farl..16a - tel. 0493-313474
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NEVER NOOIT NIE .. !!. ROZENMOANDAG
Door: Mandy Jansen
Als meisje geboren en getogen in Nijmegen
gingen mijn carnavaleske belevenissen niet
veel verder dan 1 morgen en 1 middag verkleed als Madonna naar school en balletles.
Hoe veranderde dit op het moment dat ons
gezin naar 't Brabantse Deurne verhuisde!
Niet alleen kwamen wij in aanraking met
het èchte carnaval, zoals het hier gevierd
wordt, nee ons pap werd gelijk maar voorzitter van Carnavalsstichting de Peelstrekels!

heid, wat een geweldige 4 dagen! Wellicht
bent u van mening dat ik in superlatieven
spreek/schrijf, maar zo heb ik mijn eerste
echte carnaval rechtstreeks uit het land van
Maas en Waal ervaren.

1

Beleving
Met de loop der jaren veranderde die beleving van carnaval natuurlijk wel. Vanaf m'n
16de levensjaar ging ik carnaval steeds meer
'op eigen gelegenheid' vieren en dat is ook
erg gezellig! 1 Toch, de Peelstrekels blijven
en ook het Showballet, waar ik al voor 't
8ste jaar bij dans. Dus, Peelstrekels bedankt!
Anny (leidster van Showballet Next. red)
bedankt! Ik beweer hierbij dan ook stellig
ten
overstaan •vàn
alle
carnaval/Peelstrekelruumangers:

Beetje gek
Een beetje gek leek dat ons in 't begin toch
allemaal wel: Dansmarietjes, steken, prinsen, prinsessen, huilende mensen op de
laatste avond bij het popverbranden? Wat
een lachertje! Kunnen we niet een keer gaan
skiën? Dat hebben we ook nog nooit gedaan.
Edoch beste mensen, wie stond er mee te Nog nooit ben ik op wintersport geweest,
huilen die laatste avond van carnaval 1991? maar mocht het er ooit van komen, dan
Ja, ja! Wat een sfeer, wat een saamhorig
· Never Nooit Nie tijdens de carnaval!

NEXT

Rozenmoandag Prins Ad van Dinther met Prins Raoul 1

Onder organisatie van de Prinsengarde
van de Peelstrekels gaat ook dit jaar op
carnavalsmaandag 6 maart weer een
groep Rozenmoandaggangers op stap in
Deurne. Het fameuze blaasorkest "Krèk
Goe" zorgt de gehele dag voor de muzikale omlijsting. Gedurende het eerste
gedeelte van het programma zal ook de
Prins van de Peelstrekels met zijn gevolg
van de partij zijn.

--------------------------

(H)OUZO

HOEZO, je weet niet wat je moet doen? De
carnavalsstichting maakt het je zo gemakkelijk, ze zoeken elk jaar een thema voor je
uit. Nadenken hoef je dus niet echt, je moet
gewoon even een inwlling geven aan dat
thema. Dan zijn ze van de carnavalsstichting ook weer blij .

. Wegens het succes vorig jaar zal ook nu
weer gestart worden met een carnavalesk
ontbijt bij Hotel Stationszicht.

Achtà.~te rij vlnr: Els\' d Eijnden . .\fandy jan. en. Linda Boers, Corine v!d Alortel,

Sarah Smulders, Lieke rnn Bree, ...Jnnemarieke J/eulendijk , Inge M ulendijks,
Jo.ska Gloudemans. Zittend ...Jnne-.\fijke. Anny en Karlijn Berkers.

Hallo carnavalvierders,
Gezellig, het is weer bijna carnaval en wij
zijn ook dit jaar weer vol eµthousiasme van
de partij. met een flitsende nieuwe dans en
natuurlijk weer hele mooie kleding gaan wij
er tegenaan. Wat en hoe het eruit komt te
zien". dat blijft natuurlijk een verrassing.
Ook dit jaar zijn we weer met zo'n leuke
groep meiden bij elkaar, wij vinden het veel
te gezellig om ermee te stoppen. Inge, Linda, Els, Joska, Lieke, Sarah, Anne-Marieke,
Mandy, Corine, Anne-Mijke en ik gaan ons
best doen om tijdens 't Klotgemul en de
Gala-avonden een fantastische dans op te

Mestprobleem
GOOCHE 1- pelling is het grootste
probleem waarmee de Nederlander worstelt. Zelfs parlementariërs, anders toch
niet gam verlegen om een quote, grijpen
vertwijfeld m de verzuurde ~aarbos. En
ook het kabmet heeft het niet makkelijk
met de mat ne. Regelmatig hebben ministers het \eld moeten ruimen en zijn er
harde woord n gevallen. Gelukkig wordt
alle openheid betracht en kunnen we ongegeneerd een bhk "erpen in de beerput

voeren. Ons mam (Anny Berkers) is nog
steeds de trainster van onze groep, zij zorgt
tenslotte dat wij elk jaar een dans kunnen
maken. Jeanne houdt onze portemonnee bij,
met andere woorden: er is niet veel veranderd. We blijven net als andere jaren de
gezellige Showdansgroep Next. Eén ding is
wel veranderd: We hebben er een tweede
showdansgroep bij ... Next Two. Heel veel
succes meiden, we zullen jullie aanmoedigen. Tenslotte wensen wij jullie een swingende en vrolijke carnaval 2000 toe.
Groetjes

(namens

de

rest)

Karlijn.

Peelstrekel 't gelukkigst
HEPPIE - Het internationale onderzoeksbureau D' onderst' steen heeft na gedegen
onderzoek vastgesteld dat in Deurne en
wel in bijzonderheid in het Peelstrekelrijk
de gelukkigste mens n van de wereld wonen. Ze concludeerd n dit o.a. uit gegevens
welke zij ontvingen an de hoofdredactie
van de Pee/strekel'' lke klip en klaar
aantoonden dat de P }strekels niets te
wensen hadden voor h~t nieuwe millennium Niet voor zichzelf en niet voor. anderen

Met wat sclunink, maskers, oude kleding en
een avondje brainstormen, met de nodige
borreltjes OUZO is een idee zo geboren 1
aanvang 11:00 u.
Zeker als bier verboden wordt in de optocht
Het ontbijt wordt tegen een carnavaleske moet men toch een alternatief bedenken om
prijs van Fl. 12,50 aangeboden en u kunt stiekem een sloige ·te kunnen nuttigen.·
hierop inschrijven van 27 febnlari t/m 4 Daarom werd van OUZO (lees: OUZO in
rriaart.- Na -liet ontbijt; omstr~ks_....12:30-U:zwaar beschonken, dubbele tong toestand)
gaan de alternatieve Raad van Elf, de Peelmet de kreet: '·Het ·r ien~and wa besteld?"
strekels en de Rozenmoandaggangers onder
ons stukje straattheater. En geloof me: Je
begeleiding van Krèk Goe op een open
blijft de hele weg lachen, je denkt toch niet
wagen naar de Markt van Deurne om daar
dat ik anders elk jaar mee zou doen! Let
9m 12:45 u op de Kiosk de nieuwe alternawel, als je een keer hebt meegedaan hang je
. tieve Prins(es) te onthullen.
voor de komende tien jaar, omdat het elk
jaar weer super gezellig is.
Het Rozenmoand?ggezelschap zal achtereenvolgens de navolgende horecagelegenKortom: Laat de komende carnaváfSoptocht
heden bezoeken:
ook jouw aanwezigheid schitteren bij dit
feestelijke
gebeuren in de Deurnese straten.
13:00 - 14:30
Of zeg je toch maar weer van: "Ik zou graag
Zanzi-Bar
meedoen, maar dat doe ik dan wel volgend
jaar." Wij hopen wel dat nu niet iedereen in
Deurne dolenthuosiast wordt, omdat we dan
14:30 - 16:00
geen toeschouwers meer hebben. En voor
De Potdeksel
die mensen die uren in de kou sraan zijn wij
elk jaar bereid om door die straten van
Deurne
te slenteren.
16:00 - 17:00

•

•

De Mèrt

•

17:00 - 18:00
Beekman & Beekman

•

18:00 - 19:30
De Peelpoort
Tot slot zal in de Peelpoort de alternatieve
Prins(es) weer van zijn Hoogwaardigheden
worden ontdaan en terugkeren onder het
volk.

Hoewel wij (Willy Goorts en Jan van
Schijndel) dit jaar de eerste prijs hebben
behaald zijn we gewoon moeten blijven
werken en hebben we vooralsnog geen vakantiewoning in Frankrijk. worden wij niet
geïnterviewd door bekende Nederlanders ,
maar zijn wij blij met de waardering van de
jury en de reacties uit het publiek.
P.S.
Alleen door de Griekse horecagelegenheden
zijn onze talenten opgemerkt, maar elke
aanbieding hebben wij tot op heden afgeslagen.
ZIEZO!

De commissie Rozenmoandag hoopt velen
van u te mogen verwelkomen om er tesamen een grandioze dag van te maken.

1Smartlaptop

1Milieusandaal .

Bonnen voor bierdrinkers
DEURNE - Tijdens de carnaval zullen er
voldoende bonnen voor bierdrinkers zijn.
Zo verzekerden ons de diverse uitbaters
van de locale horeca. Overigens kan met
de bonnen ook frisdrank en allerlei hapjes
betaald worden.
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Administratiekantoor
Welte·n
·.

COLOFON
DE PEl:'LSTREKEL 2000,

.J.\ . \RGA~G

Carnavalskrant "de Pee/strekel" verschijnt éénmaal per jaar
in een oplage van iuim 7000 stuks..De krant is het weik. van
de oommissie krant·van stichting èle Peelstrekels. Deze com~ie is als volgt sámengesteld :

Hoofdredactie
Ad Welten, Marian Brood, Marcel van Nunen.
Redactie
Marius van Deurseq, Marcel Kooien
Layout/vonngeving
, Marius van Deursen, Marcel Kooien
Scam
Jeioen(Sc)Ennenga

;\dvertentieaquätie
Vullings, Kees Brood
Logistiek.manager
. Coen·van den Berlanortel
Fotojoumalist
Marius van Deursen

Fom

Columnisten

Gerard Geurts, Wilbert van Deurseq, Mandy Jansen
Freelancers
A.lle inz.enders van stukjes.
Jonge helden
Leden raad van 11, bestuur en overigen.
Dmk
Drukkerij "DKZET'.

-H \T,1'1ER l

Abonnementen
Het is niet mogelijk een abonnement op de Peelstrekel te
nemen Woont u buiten Deurne? •Dan heeft u helemaal pech
gehad! De krant ontvangen op uw (winter)vakantieadres behoort daarentegen wél tot de mogelijkheden. Gelieve de kosten
van heen- en terugreis, alsmede een veertiendaags verblijf van
de krantenjongen vooraf te voldoen. De Pee/strekel wordt u
dan kostenloos overhandigd
.
Verantwoording
(Bijna) Alle kolder en quatsch is van eigen hand, mocht u
onverhoopt een geval van plagiaat in deze krant tegen het lijf
lopen, gelieve dan schriftelijk te reageren. U krijgt dan t\etl
nieuwe krant waaruit de gewraakte pas.sage(s) verwijdert ,is
(zijn).

Postbm269
5750 AG DEURNE
o.v.v. "de Pee/strekel"

Boekhouding
Loonadministratie
Belastingformulieren
.S tartersbegeleiding

• Tekstverwerking

Milieu

• Jaarrekeningen

De (stuk)gelezen Peelstrekel liever niet met het oud papier aan
de .weg zetten. Gebruik in erpelschèllemèndje heeft de
vorukeur boven het vouwen .van papieren hoedjeslbootjes/vliegtui~esletc.
.J
'

INKOMSTENBELASTING ...
Wij verzorgen UW AA·NGIFTE
tot in de puntjes

Her en Denies
Het betreft Jûer woordgrapjes of zeer korte ll)ijmeringen.. Ze
hebben enkel tot doel u een glimlach te ontl~kken.
·
Pasterop!!!

In het jaar 2002 vieren de Peelstrekels het 44-jarig besta'an
Reacties

•
•
•
•

,•

Puzzel
Uw oplossing :van de Puzzel .kunt u zenden aan het
.postbusnummer van CS de Peelstrekels.

Tot slot
Naast een bijzonder goed 2000 wenst de coll1l)'lissie krant u
veel leesple7ier en een prima camaval 2000 toe!

internati.onaal transportbedrijf · ·
Welten ·

.Jan verhaegh b.v.
voltstraat 22 - postbus 77
5.750 ab deurne - heiland
tel. 0493-35331 O
fax 0493-353311

.•l _11_n_·v_ia_l_iv~i-si_·e__________.l IChinese nachtkledij: Loempyjama 1

Molenstraat 25 •
· Postbus 274 . •
Telefoon
· Telefax
Internetadres:
. e-mail :

5751 LA DEÜRNE
5750 AG DEURNE
0493 32 60 00
0493 32 60 01
www.welten.nl
akwelten@tref.nl

Rijdt een slaaptrein over gordijnrails?

-

~-

orkest
de UghtStars
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