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HET
PRINSELIJK
PAAR
Prins Twan II
Wie zijn wij eigenlijk?
Daar gaan we dan: ik ben Tw
wan van den Heuvel,
oftewel Antonius Maria Richardus, 40 jaar oud en ik
ben sinds 2002 getrouwd met Fanneke van Tilburg,
oftewel Fan, en ja, ons Fan is een stukske jonger
dan ik…. Samen zijn wij hoofdsponsor van twee
dochters; Pleun van 6 jaar oud en Luut van 5 jaar
oud. We wonen sinds 2009 aan het Haageind.

Van wie zijn we d’r inne?
Ik ben de tweede zoon van Gerard en Jo van den
Heuvel – van Veghel. Ik heb 1 oudere broer Jan
en onze klenne, da’s Dirk. Fanneke is de jongste
dochter van Wim en Thea van Tilburg – Willems en
heeft 1 zus en tevens beste vriendin: Didi. We zijn
allebei geboren en getogen aan de Vlierdenseweg
te Vlierden en we kunnen allebei wel stellen dat we
daar een ﬁjne, onbezorgde jeugd hebben gehad.
Van origine zijn we dus echte Dors(t)vlegels, maar
inmiddels goed ingeburgerd in het Peelstrekelrijk!
Wat mijn dagelijkse bezigheid betreft; ik ben sinds
18 jaar eigenaar van het bedrijf Bidec stukadoors bv
en daar heb ik, zeker in deze onstuimige tijd, mijn
handen vol aan!
Fanneke werkt als verpleegkundige op de afdeling
spoedeisende hulp van het st. Annaziekenhuis te
Geldrop.
Onze dochters gaan in de Walsberg naar school

Prins T
Twan
w II samen
met vrouwlief Fanneke

en zijn gewoon twee fantastische enthousiaste
meiden die nog lekker onbezorgd door het leven
ﬂuiten. Ze vinden het maar wat speciaal dat ze nu
even ‘échte’ prinsesjes mogen zijn!
Jullie zullen het niet geloven, maar dit is de tweede
keer in mijn leven dat ik prins word. Ik ben namelijk jeugdprins geweest bij de Rimbamplekkers in
Vlierden, ik schat dat ik toen zo’n acht à negen jaar
oud was. En ik moet zeggen; dat smaakte toen al
naar meer!
Verder denk ik dat er weinig mensen zijn die zoveel
carnavalsverenigingen, prinsen, zittingsavonden
etc . etc. gezien hebben als ik.
Ik ben 24 jaar lang met cabaretgroep de Noot door
de regio getrokken, en heb hierdoor vele carnavalsherinneringen die in mijn geheugen gegrift
staan. Een prachtige tijd gehad! Zoals wellicht bij
jullie bekend, is daar sinds oktober 2010 een eind
aan gekomen.
Gelukkig ben ik toch weer het podium opgegaan.
Dit keer met de formatie Hiep Hiep Hoera, wat
ontstaan is door mee te doen aan Kommer en
Kwijl. Dit doe ik samen met Björn Kragt en Stephan
van der Wallen.
We zijn echte Bourgondiërs! Genieten van het
leven staat bij ons hoog in het vaandel!
Bij een evenement in Deurne zijn we er vaak bij,
we hebben een groot sociaal netwerk waarvan we
weten dat ze er deze carnaval samen met ons iets
moois van gaan maken!
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes, wij zijn dan ook
apetrots dat wij dit carnavalsjaar in de polonaise
voorop mogen gaan en wij hopen dat jullie allemaal aansluiten!


Twan,
w
Fa
anneke, Pleun en Luut van den Heuvel
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DE
PROCLOMA
ATIE
T

Ik, Prins Tw
wan d’n twidde, 2e zoon van
Gerard van den Heuvel en Jo van den
Heuvel- van Veghel, bij de gratie van
Prinses Fanneke, en het nauwgezet oog
van Vorst Wilco, de goedkeuring van het
bestuur en de wijze Raad van Elf en de
steun van alle Peelstrekels en Peelstrekelinnekes,

PRINS CARNA
AVA
AL 2012
Raadsheer van Prinses Fanneke.

Groot
oot carnavalsbelever in de tijd van de
inmiddels gestopte amusementsgroep

Beschermheer en hoofdsponsor van

‘De Noot’, zwetser pur sang in het

Strekeltjes Pleun en Luut.

Ondernemerscafé en meesterzanger bij
de formatie Hiep Hiep Hoera.

Geboren tussen de kalk en steigersteiger
schotten te Vlierden in het jaar 1971.

To
oezichth
oezichthouder op het Haageind.

Verbroederd met Jan en Dirk.

Gouverneur van de Bidec stukadoors,
daar waar smeergeld niet geheel onge
onge--

De koning te rijk met geweldige vrienvrien

bruikelijk is maar ik deze gelden goed

den.

zal gebruiken in de diverse horecazaken

Grootgebracht met Dommelsch maar

in het Peelstrekelrijk.

inmiddels ook liefhebber van al het
andere gerstenat.

Proclameer de volgende 11 carnavalsgeboden:
1 Dat ik volmondig “ja” heb gezegd op

5 de voorbereiding van optocht, Klot-

Peelde vraag of ik 54e Prins van de Peel
strekels wil worden.

gemul of Kommer en Kwijl, heel veel

zijn Prinses Ans wil bedanken voor

succes wil wensen.

een onvergetelijke carnaval in 2011.

2 Datt ik mijn uiterste best ga doen
om er voor iedereen, maar in het
bijzonder voor mijn Prinses Fanneke
en onze Strekeltjes Pleun en Luut,
een geweldige carnaval van te gaan
maken.
3 Dat ik hoop, hierbij gesteund te wor
worden door familie en vrienden.
4 Datt ik het glas mag heffen met vele
enthousiaste carnavalsvierders, er zal
zijn voor jong en oud e
en met ieder

6 Dat ik de bejaarden en zieken zeker
niet zal vergeten.
7 Datt ik alle kasteleins wil vragen te
tappen uit de beste vaten.
8 Datt ik hoop dat de residentie te klein
zal zijn voor alle evenementen die

10 Dat ik mijn voorganger Prins Perry en

11 Dat ik dit alles ga doen onder het
volgende motto:

GEEN NOOT,
NOOT
T, CARNAVAL
CARNA
AVA
AL 2012
LOOPT
GESMEERD!
LOOPT GESMEE
ERD!

daar plaats gaan vinden.
9 Datt ik er van uit ga, dat de activiteiten
van de PR/CIE drukbezocht worden, en zo wederom een positieve

clam
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EERSTE KATERN DE PEELSTREKEL 2012
Welkom in het geheel vernieuwde eerste katern van
carnavalskrant De Peelstrekel. Zoals u gewend bent staat dit
eerste katern tjokvol informatie. U maakt nader kennis met prins
Twan II, zijn prinses Fan en hun kinderen Pleun en Luut en u
wordt helemaal bijgepraat over allerlei
belangrijke en belangwekkende
Nieuw in deze editie:
Peelstrekelzaken.
Strikkelkesnieuws

De Telestrekel

Als u het eerste katern uit heeft, kunt u
opgewekt verder gaan in katern twee.
We verklappen niet al te veel, maar ook dit onderdeel van De
Peelstrekel is SPECTACULAIR!

Ook belangrijk om te vermelden is dat de redactie heeft
besloten uitgebreide verhalen, nagenoeg in
zijn geheel, op de website van De Peelstrekels,
www.peelstrekels.nl te plaatsen. Wij raden u daarom aan eens
uw digitale surfplank ter hand te nemen en het ruime sop te
kiezen.

Nico Jacobs
Helmondseweg 66
info@bakkerijnicojacobs.nl
tel.: 0493-314608 • fax: 321457
Je proeft het vakmanschap !

ALAAF

Garage-Autobedrijf

BUKKEMS
Schoenen

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

VLEVEKA BV

Wolfsberg 30
Tel. 312523

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

www.basteevens.nl

Prettige carnaval!

BOEKHANDEL
HUB BERKERS
DEURNE
De betere boekhandel
De Peelstrekel verschijnt eenmaal per carnavalsjaar. Oplage > 7500 stuks. Gratis huis aan huis bezorgd in het Peelstrekelrijk en de Walsberg
Hoofdredactie: MARTIEN THIJSSEN, ANJA LEIJSTEN, JEROEN ENNENGA. Redactie: MARCEL KOOLEN. Undercoverjournalist: PIETER T. VAN
DIESEN. Vormgeving: BART LINDERS www.wetalkmedia.nl & (ZIE SPECIALE PROJECTEN) I.s.m. DKZET. Voorpagina: SPIEGEL RECLAMESTUDIO. Speciale projecten: COR BRÜGGENWIRTH, JOCHEM AARTS, GERARD GEURTS. Advertentieacquisitie: BERT VAN DEURSEN & PIET
ADRIAANS. Fotojournalist:: ROOS KNIJNENBURG. Freelancers: ALLE INZENDERS VAN STUKJES.. KRANTENBEZORGERS: LEDEN RAAD
VAN 11, BESTUUR, PRINSENGARDE EN OVERIGEN. Druk: Drukkerij DKZET, Hapert.
Reacties: info@peelstrekels.nl of Postbus 269 5750 AG DEURNE o.v.v. De Peelstrekel. Verantwoording (Bijna) alle kolder en quatsch is van eigen hand. Soms
zijn artikelen, omwille van de leesbaarheid ingekort. Op de site www.Peelstrekels.nl kunt u betreffende teksten min of meer in extenso aantreffen. Naast een bijzonder goed 2012 wenst de commissie krant u veel leesplezier en een prima carnaval toe! Belangrijk genoeg om te weten: Ook dit jaar doet de Peelstrekel weer
mee aan de prestigieuze krantenwisseltrofee Noord-Brabant. Het is DE 53STE PEELSTREKEL. Met deze uitgave eren wij alle makers door de jaren heen en
heffen het glas op allen - wie dan ook en hoe dan ook - die hun beste krachten hebben gegeven aan dit wonderlijk Peelstrekelorgaan. Vat er inne op ons. ...Mèr
vat nie d'n onze!
DE PEELSTREKELS DANKEN DE ADVERTEERDERS, ZONDER WIER BIJDRAGE DEZE UITGAVE NIET MOGELIJK WAS.

QZNYWRLD TXTConceptie
“Fijn, woorden te hebben.”

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

Weer naar nieuwe opzet

SLEUTEL AFHALEN
In de gemeente Deurne bestaat maar
één externe echte gezamenlijke carnavalsactiviteit waaraan alle carnavalsverenigingen en stichtingen van de
ge-meente Deurne deelnemen: het
traditi-onele sleutel afhalen op
carnavalszater-dagmiddag!
De afgelopen jaren is gekozen voor een
uur buitenprogramma op de Markt,
waarna binnen in het CCD, ieders
Vetlir-re Medallie kon worden
bejubeld. Afge-lopen carnaval is
gekozen voor een bin-nenprogramma
waarbij de Vetlirre Me-dailles beter uit
de verf kwamen en ook de kapellen
meer toekwamen aan hun eigen
muzikaal intermezzo. Opzet was er
vaart in het programma te krijgen,
omdat omdat vele verenigingen een
druk avondprogramma hebben. De
nieuwe invulling werd in het algemeen
als pret-tig ervaren, maar komende carnaval zal het binnenprogramma toch in
zijn ge-heel verdwijnen.
De Vetlirre Medailles zullen tijdens een
afzonderlijke activiteit in het eigen
Prin-senrijk worden gehuldigd.
De Peelstrekels trekken na het toejuichen op de Markt naar het CCD om
daar sa-men met alle belangstellenden
een gezel-lig samenzijn te hebben.
Tot dan!
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WISSELING VAN DE WACHT

Prins
Twan II
DEURNE – Twan van den
Heuvel (1971) is de 54ste
prins van carnavalsstichting
De Peelstrekels in Deurne.
Dit werd vrijdagavond 1111-11 om 22.11 uur
bekend gemaakt in Trendz.
Burgemeester Hilko Mak
van Deurne hing de nieuwe
hoogwaardigheidsbekleder
de versierselen behorende
bij het prinsschap om.
Prins Twan is getrouwd met
Fanneke van Tilburg en
samen hebben ze twee
dochters: Pleun van zes en
Luut van vijf. Sinds 2009
woont het stel aan het
Haageind in Deurne. Twan is
eigenaar van Bidec
stukadoors bv. Fanneke werkt
als verpleegkundige op de
afdeling spoedeisende hulp
van het St. Anna ziekenhuis
in Geldrop. Zowel Twan en
Fanneke zijn geboren en
getogen in Vlierden. 24 Jaar
lang was Twan het gezicht
van de succesvolle zappcabaretgroep De Noot uit
Vlierden en kent als artiest
het carnaval van haver tot
gort.
Het motto van de nieuwe
Peelstrekelprins luidt: Geen
Noot, carnaval 2012 loopt
gesmeerd!
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kookcursussen
Wijmaken
makenvan
van KOKEN
KOKEN een
Wij
een feestje
feestje

met culinaire workshops.
voor groepen tot 16 personen.

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

Basiskookcursus
De Italiaanse keuken
Surprisemenu
Quiches & Salades
Tapas & Antipasta

Café - Darts - Biljart
Vlierdenseweg 26
5753 AD DEURNE
0493-315653

Fam. van Hoof, Stationsstraat 8, 5751 HE Deurne
Carnavalsprogramma: Vrijdag - Kommer en Kwijl
Maandag - Rooie Hoedjes Fist - Dinsdag - Toepen
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Kom heerlijk koken en smullen in onze
gezellige kookstudio in Liessel!
Voor informatie of een bezoekje
bel: 0493-399403
of kijk op www.kookpuntkookcursussen.nl
www.kookpuntkookcursussen.nl
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Van de voorzitter
Horeca Deurne ook bedanken voor
hun hartelijke ontvangsten en
geboden gezelligheid.

Na een jaar proeven van de functie van voorzitter in het duovoorzitterschap met Erwin, begin
ik dit jaar alleen als voorzitter
van de Peelstrekels met een
prima groep mensen in het
bestuur om mij heen. Dat is ook
wel nodig, omdat wij kritisch
moeten zijn op de toekomst van
onze club. We staan kort voor
ons jubileumjaar en daar dient
natuurlijk stevig wat georganiseerd te worden om dit bijzondere jubileum niet zomaar aan ons
voorbij te laten gaan.
Terugblik
Het afgelopen carnavalsjaar was
een geslaagd jaar. Met Prins Perry
aan ‘t roer hebben we een zeer
muzikaal carnaval meegemaakt.
Carnaval waarbij alle vrienden van
ons Prinselijk paar zich van hun
beste kant hebben laten zien.
Carnaval
waarbij
wij
als
Peelstrekels er voor hebben gekozen om ons op meerdere plaatsen
te laten zien om met zoveel mogelijk mensen dit feest te mogen
meemaken. Natuurlijk wil ik hierbij

Enthousiasme
Persoonlijk blijven mij het scholenbezoek en het enthousiasme
van de kinderen toch wel erg bij.
Op de Bron deden we zelfs mee aan
de optocht! De Deelname aan de
Heilight Parade was top! Kommer
en Kwijl was weer van een geweldig niveau en super gezellig, maar
ook Peelstrekelala was een groot
succes en… aan elkaar gepraat
door Twan van den Heuvel. Een
evenement in groei, daar ben ik
zeker van. Ook de jeugdactiviteiten onder leiding van Prins Jos en
Prinses Chantal met veel zang en
dans in Deurne ’s got talent en het
Ukkepukkenbal waren evenementen om trots op te zijn. Trots ben
ik op de hele club omdat zij zich
op alle gebieden heeft ingezet om
Carnaval 2011 tot een succes te
maken.
Klaas, Beitske, Piet en Gerrie
Helaas hebben we afscheid genomen van Klaas Vogel en Piet
Adriaans en hun vrouwen Beitske
en Gerrie, allen zeer actief en positief bezig geweest voor De
Peelstrekels. Gelukkig zijn ze niet
helemaal uit beeld.
Vooruitblik
Ook dit jaar weten wij dat we met
Prins Twan II een Prins hebben
met een echt carnavalshart en wij
verwachten dan ook dat hij de boel
stevig zal leiden om er zo voor te
zorgen dat 2012 ook nooit meer
vergeten gaat worden. Ook nieuw
is het evenement Gein op t Plein,
onder
organisatie
van
de
Jeugdcommissie. De materialencommissie is dit jaar bezig met een

De burgemeester

Vorig jaar, ik was nog maar net
in Deurne, heb ik voor het eerst
het carnaval in Deurne van nabij
mogen meemaken. Geweldig wat
een feest was dat. Vanaf het
allereerste moment werd ik meegezogen in het feestgedruis. Ik
heb enorm genoten van al die
carnavalsactiviteiten waar ik
deelgenoot van mocht zijn.
Het begon al op de markt met het
overhandigen van de sleutels aan
alle Prinsen van de verschillende
Prinsdommen. Een geweldige ervaring om de verantwoordelijkheid
voor de gemeente zo snel al weer
uit handen te mogen (moeten)
geven. Vol verwondering en
bewondering heb ik alles over mij

heen laten komen. Fantastisch wat
er allemaal werd georganiseerd.
Niet alleen in het Peelstrekelrijk,
maar ook bij de andere zes carnavalsverenigingen heb ik schitterende momenten mogen meemaken.
Ik heb toen meteen al gezien dat
Deurne goed is in het organiseren
van feestjes. Geweldig dat er zo
veel vrijwilligers tijd vrij maken om
dat alles te verwezenlijken. Ook
buiten de carnavalstijd zijn zij
druk in de weer om het komende
carnavalsfeest nog meer te laten
slagen.
Gezamenlijk Reglement
Een goed voorbeeld hiervan is de

totaal nieuwe wagen voor de
Strikkelkes, ontworpen door Cees
van den Broek.
De Raad van 11 is uitgebreid met
Maikel en Ronnie, maar we zijn nog
steeds op zoek naar nieuwe raadsleden. In het bestuur heeft oudgediende Hans van Bommel zijn
opwachting als penningmeester
gemaakt. Als raad en bestuur kijken er naar uit om jullie te ontmoeten voor een grandioos carnaval 2012.
Marc Manders, voorzitter

VOORZITTERS
PEELSTREKELS
1958 – 1975
WILLY GEERTS
1975 – 1983
GÉ MARKHORST
1983 – 1988
HEIN SMEETS
1988 – 1991
WILLY MARTENS
1991 – 1998
GEERD JANSEN
1998 – 2001
WIM BERKERS
2001 – 2002
CHRIS MANDERS
2002 - 2009
TWAN VAN DOORNE
2009 – 2010
ERWIN BOERENKAMPS
2010 – 2012
ERWIN BOERENKAMPS
&
MARC MANDERS
2012 MARC MANDERS

actie van de gezamenlijke carnavalsverenigingen om te komen tot
één optochtreglement. Een fantastisch initiatief met als doel de
optochten bij de verschillende verenigingen kwalitatief te verbeteren. Er is nu duidelijkheid over de
geluidsnorm en het alcoholgebruik
in de optocht. Hiermee ondersteun
je elkaar en leidt het tot een nog
mooier feest voor iedereen. Wij,
als gemeentebestuur, kunnen dit
alleen maar ondersteunen en toejuichen.
Nog leuker
Dit jaar zal carnaval voor mij persoonlijk nog leuker worden. Ik heb
nu de ervaring van vorig jaar en
daarmee kan ik me ook al vooraf
verheugen op alle carnavalsactiviteiten die worden georganiseerd.
En dat zijn er ontzettend veel voor
jong en oud. Ik kijk er nu al naar
uit!
Enthousiasme
Ik wil alle werkers achter de schermen bedanken voor hun inzet en
enthousiasme. Ik hoop dat de
sociale functie die het carnaval
heeft niet alleen door alle carnavalsverenigingen wordt uitgedragen maar ook en vooral door de
carnavalsvierders zelf.
Ik wens de Prins en Prinses en de
Jeugdprins en Jeugdprinses veel
succes en alle carnavalsvierders
een fantastisch carnaval toe en
hoop velen van jullie ergens in het
Peelstrekelrijk te mogen ontmoeten.

Een kritische blik naar onszelf
Door Marc Manders
Het bestuur van De Peelstrekels voelt zich verantwoordelijk
voor het wel en wee van het carnaval in Deurne. Een kritische
blik naar de eigen organisatie, hoort daarbij.
Daarom is Peter Thijssen binnen de organisatie gehaald om eens
kritisch te kijken naar de marketing en pr van het leukste feest van
Deurne, Carnaval! Negatieve kritiek op De Peelstrekels valt weleens
te horen. Heel veel dingen zouden anders zouden moeten. En ja,
dat is misschien wel zo! Echter, niet vergeten mag worden dat onze
medewerkers hun stinkende best doen, maar nu eenmaal geen ijzer
met handen kunnen breken! In oktober is door Henry van de
Berkmortel met hulp van Peter Thijssen een zogenaamde mindmapsessie gehouden waarbij wij als bestuursleden heel kritisch hebben
gekeken naar o.a. het imago, de activiteiten, de mensen, het doel
en zeker de missie van De Peelstrekels.
Ontwikkeling
Hoezo, alleen maar carnavalvieren? Hoezo, alleen maar aan de tap
hangen? Nee, lieve mensen, wij proberen serieus om carnaval in
Deurne een toekomst. Dat het een feest blijft voor jong en oud, arm
en rijk. Carnaval is een volksfeest en dat moet het ook blijven.
Moeten daarvoor heilige huisjes gesloopt worden? Dan moet dat
maar. Bij deze ontwikkeling, lieve mensen, hebben wij uw hulp
nodig. Wees kritisch maar positief! Wij doen ons best en kunnen,
en willen, nog heel veel leren. Momenteel staat de jeugd centraal
en dat is natuurlijk een belangrijke eerste stap op weg naar ons
einddoel: Een megagroot en gezellig carnavalsfeest, een feest van
verbroedering!
Optochtconvenant
Een andere belangrijke stap is de aanpassing van het optochtreglement m.b.t. het geluid en het alcoholgebruik tijdens de optocht.
Ook hier is een kleine overwinning geboekt mede door de medewerking van burgemeester Hilko Mak, Geert Annevelink (Gemeente
Deurne), Frans van Meijl (Politie) en alle voorzitters van de carnavalsstichtingen van de gemeente Deurne. We zitten op dezelfde lijn
en steunen elkaar door beter met elkaar te communiceren en elkaar
te helpen. Ik noem het bewust een kleine overwinning omdat we
na dit carnavalsjaar kunnen evalueren of het een grote overwinning
is geworden voor het carnaval in de gemeente Deurne. Wij hebben
er vertrouwen in en zullen er met de gezamenlijke verenigingen
volledig voor gaan.

CARNAVALSMIS
Zondag 19 februari 2012, 9.30 uur
St. Willibrorduskerk a/d Markt
Mijn vader was voor zijn trouwen lid van de optochtcommissie. Zijn
belangrijkste taak was het dichten van de gaten die onvermijdelijk
en in elke optocht als vanzelf vallen. Of zijn bijdrage aan de
optochten iets geholpen heeft, waag ik te betwijfelen. De gaten
bleven en blijven elk jaar terugkomen.
Later stond hij met mijn broers en mij langs de kant om naar de
optocht en de gaten te kijken. “Gatverderrie”, zei hij dan, als er
opeens niets meer te zien was. Maar dat loste natuurlijk niets op.
Ik ben niet in het voetspoor van mijn vader getreden. Ik ging wel
naar de optocht, maar de Carnavalsmis, dat werd mijn liefhebberij.
En reken maar dat daar nooit een gat in valt. Dat zou ook niet verantwoord zijn. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat de
Carnavalsoptocht zondag met een gat
begint.
Voor wie er (g)een gat in ziet: kom
zondag 19 februari om 9.30 uur
naar de St. Willibrorduskerk aan
de Markt. Er wordt gezongen
en gelachen en natuurlijk
gaat dat goed samen met een
serieuze noot, een moment
van bezinning. Doe je kleurrijkste carnavalsoutfit aan,
kom kijken, luisteren, meedoen. Wil je meezingen in het
koor, geef het alvast door bij
het parochiecentrum, dan hoor
je nog wanneer er gerepeteerd
wordt.
Ik ga me alvast rustig voorbereiden. Met een heerlijk glas wijn en
een stukje kaas, gatenkaas…
Tot Carnavalszondag!
Pastoor Paul Janssen

Burgemeester Hilko Mak.
7
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GOH
Dansmarietjes Peelstrekels
Jasper van Gerwen
Dubbel Trubbel
Erik Mulder
Zemac
Jan Strik
DèVeltOp

ONTWORPEN DOOR WETALKMEDIA.NL

Kapellen

Optredens

W E TA L K M E D I A

Aanvang 19.30 uur
Locatie CCD

W E TA L K M E D I A

GOH/ dansmarietjes
Hans Verbaarschot
Winnaar Peelstrekelala
Rozegeur en Valse schijn
Nix Gelôgge
DMK
X-press
Gehaper
Zanik en Zever
Prinsengarde

ONTWORPEN DOOR WETALKMEDIA.NL

Optredens

Aanvang 19.30 uur
Locatie CCD
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‘T KLOTGEMUL 2011
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 februari 2011
vond in het cultuurcentrum de 19de editie
van ’t Klotgemul plaats.
Twee avonden van carnavaleske kleinkunst die het
publiek beide avonden
wisten te boeien. Vorst
Wilco van Moorsel presenteerde het programma.
Vrijdag was Kiekonsus uit
Liessel kapel van dienst en
op zaterdag was dat het
Deurnese Bloast um Op.
Anders dan in voorgaande
jaren werd in de zaal geen
drank geserveerd en was er
een pauze.
Deurnese zaken
Na het Peelstrekellied door
GOH en de dansmarietjes
maakte Gehaper zijn
opwachting. Een goede binnenkomer, scherp inspelend
op het geluidslek van het
cultuurcentrum, een slapstickfilmpje en Deurnese
zaken die aan de kaak werden gesteld. De achternaamgrapjes op burgemeester Hilko Mak (zaterdagavond in de zaal) waren
niet van de lucht en vielen in goede aarde.
Niks Gelôgge
Het trio Niks Gelôgge verving Zanik en Zever, dat door familieomstandigheden verstek moest laten gaan. De zussen Manders,
onder muzikale begeleiding van André
Verberne, palmden het
publiek in met een act
over typische vrouwenzaken. De letterlijke en
figuurlijke ontknoping
was een staande ovatie
waard. Zelfspot, dynamiek en muzikaal van
prima kwaliteit: een uitstekend debuut!
Winnaar Peelstrekelala
Als winnaar van het
Peelstrekelala mocht Zes
Stuks hun lied Sjoenkelen
ten gehore brengen. Vervolgens kwam het grote kleurige en fleurige gezelschap X-press, ze toonden een generale repetitie onder
leiding van André Rieu. Niet alleen de Limburgers als bevolking,
André Rieu als orkestleider, maar ook de directeur van het cultuurcentrum werden op de
pijnbank gelegd.
Zondagse Soep
Na de pauze verscheen
Rozengeur en Valse Schijn
onder leiding van de tambour-maître als fanfare op
toneel. Ze marcheerden
naar de drie pleinen in het
Deurnese centrum. Het
ingetogen “Zondagse soep”
was een juweeltje, evenals
het naamgrapje over de
nieuwe burgervader: “Hij
is Hil Ko”.
Dans
Milou van Nunen en Davy Denkers dansten op het
nummer Use Somebody, het publiek keek
ademloos toe. Nico Schrama en Marijn
van de Mortel verschenen als hulp Sint en
Piet ten tonele. Zij gaven met z’n tweeën
een knappe draai aan de oorspronkelijke
buut: gortdroog. De zaal lag dubbel.
Statler & Waldorf
Traditioneel sluit de Prinsengarde sinds jaar
en dag ’t Klotgemul af. Dit jaar deden ze dat
met de zaterdagavondrevue, meuterend
becommentarieerd door het duo Statler (Leon
Verdonschot) en Waldorf (Kees Brood). Met
o.a. een Deurnese interpretatie van The Fox,
maakten ze een eind aan een vermakelijke
avond die om kwart over 11 na de grande finale
naadloos overging in het gezellige nabal in De
Toegift.

AFSCHEID MISTER GALA-COMMISSIE: HAN WOUTERS
Peelstrekels en Peelstrikkelinnekes,
Afgelopen jaar was mijn laatste jaar bij de Gala-commissie, graag blik ik nog even terug.
Elk jaar probeer je een zo goed mogelijk programma neer te zetten. Je wilt een avond aanbieden met
artiesten die met hun buut of act veel succes oogsten, liefst prijzen gewonnen hebben bij kampioenschappen en of op kletsavonden.
Voorbereidingen op de Gala-avond
Gauw genoeg nadat de carnavalsklanken zijn weggestorven en de alcoholnevel is opgetrokken beginnen
we met de organisatie van de Gala-avond van het komende carnaval. Bittere noodzaak, omdat alle carnavalsclubs zich dan storten in de vijver van artiesten. Artiesten volgen via websites, contacten met
andere carnavalsverenigingen en je oor te luisteren leggen in de regio. Ieder jaar weer een interessante
uitdaging. Als het richting carnaval ging hoorde ik mijn telefoon niet graag overgaan; bang dat een
artiest zich afmeldt vanwege ziekte of iets anders. Is dat het geval dan heb je een heel groot probleem.
Alle goede artiesten zijn volgeboekt en je moet alle registers opentrekken om het probleem op te lossen. De Gala werkt met een heel strak schema, omdat de artiesten die avond vaak diverse optredens hebben. En dan moet je maar eens een vervanging zien te regelen voor dat tijdstip. Als het een openingsact is dan kan het nog wel, maar is het de afsluiter dan kost dit heel veel telefoontjes.
De avond zelf
Op de avond zelf is het een gelopen race en kun je niets doen en is het hopen dat de artiesten op tijd
zijn. De commissie verwelkomt de artiesten en brengt ze na binnenkomst naar de kleedkamer en als het
tijd is voor hun optreden worden ze naar het podium begeleid. De meeste artiesten zijn maar een goed
half uur aanwezig en weer snel op weg naar een volgend optreden. Gelukkig is het ons gelukt om in mijn
afscheidsjaar van de Galacommissie wederom een prachtig programma te maken.
Gala-avond 2011
De avond werd geopend door een dans van de dansmarietjes en een optreden van GOH. Als openingsact
kwam Frans Bevers op als hospik en de stemming zat er al gelijk in. Frans is derde geworden bij de
Brabantse kampioenschappen. Daarna was het de beurt aan amusementsgroep Striepke Veur, die ik na zes
jaar afwezigheid weer wist te strikken voor een optreden bij de Peelstrekels. (Dat was niet zo moeilijk,
omdat ik René van Luytelaar elk jaar van hun afwezigheid had gebeld met het verzoek om bij ons op te
treden. Zo zie je maar weer de aanhouder wint.) De heren lieten zien dat ze het nog niet verleerd waren
en nog altijd prettig gestoord zijn. Kletser Barry Knapen (In 2011 voor derde keer op rij Brabants kampioen) vertelde op (on)smakelijke wijze wat hij meemaakte in het bejaardenhuis. Theo Goossens werd
voor de pauze als Strekel van het Jaar in het zonnetje gezet.
Na de pauze gaf de groep Kuub een knap staaltje van hun kunnen weg gevolgd door de winnaar van De
Zilveren Narrenkap 2011, Harrie Hens met Tonnie van ut voeteneind. Een prachtige buut vol woordspelingen en hij had het publiek op zijn hand. Stenders,
Mendel & Kivits kregen het publiek uit de stoelen met
hun komische, op klassieke muziek gebaseerde, act en
sloten de Gala-avond prachtig af, die werd gepresenteerd door vorst Wilco en waarbij de Hosbengels de
muzikale omlijsting verzorgden.
Bedankt
Als laatste wil ik de commissieleden bedanken
voor hun geweldige inzet al die jaren. We
hebben samen een prachtige tijd beleefd en
ik heb het al die jaren met heel veel plezier gedaan.
Alaaf!
Han Wouters

UIT HET VORSTENDOM
Strikkels en Strikkelinnekes,
We staan aan de vooravond van
carnaval 2012, het jaar voor ons
55-jarig jubileum. Een jubileum
waarvoor diverse commissies nu
al druk bezig zijn en waarvan
deze krant volgend jaar ongetwijfeld vol zal staan.
Terugkijkend op mijn afgelopen
vijf jaar als vorst, blijkt hoe
belangrijk een Prinsenpaar is
voor het hele carnavalsgebeuren. Ook al lijkt het programma ieder jaar bijna hetzelfde,
we beleven carnaval elk jaar
weer anders door de invulling die de Prins en Prinses
hieraan geven. De onverwachte en niet geplande
zaken maken het iedere
keer weer verrassend en
spannend.
Zo ook het afgelopen
jaar met Prins Perry,
Prinses Ans en de
Prinselijke dochters
Janne, Maaike en
Karlijn. Vanaf de ont-

hulling tot en met het popverbranden op dinsdagavond was het weer
één groot feest. Dit alles doen en
kunnen we natuurlijk niet alleen.
Het enthousiasme en de inzet van
buurt, familie en vrienden hebben
hier veel aan bijgedragen. Er was
geen activiteit te vinden, of één
van deze groepen was er wel bij.
Met als hoogtepunt de avond van
Rondom de Prins, waar al deze
groepen acte de présence gaven en
sommige personen zelfs tot drie
keer toe, wat deze avond tot een
hilarisch geheel maakte.
Ook de maandag werd een dolle
boel omdat de drie overgebleven
leden van Hollandse Nieuwe aantraden als de drie persoonlijke adjudanten van Prins Perry en Prinses
Ans. We dachten dat dit ons een
stukje rust zou brengen, maar het
tegendeel bleek waar te zijn (in de
goede zin van het woord).
Nogmaals dank aan de familie,
vrienden en de buurt van ons
Prinsenpaar voor hun tomeloze
inzet voor carnaval 2011. Ook een
woord van dank aan Perry, Ans en
de meiden voor het plezier, de lol
en de steun in het afgelopen jaar.

Het was in één woord fantastisch!
Carnaval 2012 gaan we weer vol
enthousiasme in met ons nieuwe
Prinsenpaar
en
hun
Prinsenkinderen. Ook zult u dit
jaar twee nieuwe gezichten zien
bij de club, nl. Ronny van Cuijk en
Maikel van Ansem als raadslid en
good old Hans van Bommel als
bestuurslid/penningmeester.
Nieuwe mensen binnen de club,
betekent vaak ook afscheid nemen
van oudgedienden, zo ook dit jaar.
Twee raadsleden hebben besloten
om hun steek aan de figuurlijke
wilg te hangen, nl. Klaas Vogel en
Piet Adriaans. Hoewel ik ervan
overtuigd ben dat ze achter de
schermen actief zullen blijven voor
de Peelstrekels, wil ik Klaas en
Beitske, Piet en Gerrie bedanken
voor hun jarenlange inzet.
Tot slot wil ik nog iedereen die
deze krant in zijn bezit heeft
gekregen, legaal danwel illegaal,
een fantastisch carnaval 2012 toewensen.
Wilco van Moorsel
Vorst cs De Peelstrekels
9
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Lekkerste Bourgondische Broodjes!

met carnaval
zijn we
geopend!

Bufkes Deurne
Wolfsberg 29

0493 - 35 41 26
www.bufkes.nl

De Scooterzaak van Deurne wenst u een prettige carnaval.
Carnavals aanbieding: Bij aankoop van een scooter krijgt u tegen
inlevering van deze advertentie € 150,- korting op kleding of op de
aflevering kosten.

De motorzaak van Deurne wenst u een prettig carnaval.
Langstraat 130 B 5754 PB Deurne. Tel: 0493-319440
info@quispelmotoren.nl
www.bmwmotorenshop.nl

www.quispelmotoren.nl
www.aentscootershop.nl

TEGELS
TE
EGE
G LS EN SANITAIR
NIITA
T IR
R

Showroom met meer dan 500 m2
vloer- en wandtegels

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

GÉR GEDOAN

Florijn 25 • Deurne • Tel (0493) 31 10 26 di t/m do 09:00-18:00 • vr: 09:00-20:00 • zat: 09:30-16:00
00 w
www.verwijst.nl
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VUR UNNE SKON
GEKNIPTE KOP!
HEUVELSTRAAT 13 DEURNE 0493-312909
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Brabantse nachten
zijn lang...
CARNAVAL
MAANDAG EN
DINSDAG
SLAPEN WIJ
G)
(D
( E HELE DA
UIT!

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

l
Ard van de Morte
STATIONSSTRAAT 12

5751 HE DEURNE

T (0493) 31 28 12

INFO@VDMORTEL.NL

WWW.VDMORTEL.NL

Dr’hin Dr’hin

Garage Verhaegh doar moete ge
zijn vur transport growt én klein.
Van truuk tot buske wai helpen oew vuruit!
Fabriekstraat 25

5753 AH Deurne

20646

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

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

0493-351474
/ 06-54375909
 0493-351457
E-MAIL KOPPENSVDBROEK@TREF.NL
Haspelweg 37
5751 JH Deurne
Tel. 0493-351552
Fax 0493-315246
Mobiel 06-53926499

Bloemenmagazijn

Munckhof Deurne
Leembaan 13, 0493-313922
5753 CW DEURNE

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

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

De Akelei
Veel carnavalsleut toegewenst

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

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

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

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

M.J. Manders
Accountant
Administratieconsulent
Federatie Belastingadviseur

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

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

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

GESPECIALISEERD IN VOLVO
Dukaat 1
5751PW DEURNE
T 0493 313542 www.autovantilburg.nl
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WIM KIVITS,ERESTREKEL

VETLIRRE 2011
Ergens aan het einde van 2010
wordt er in het bestuur gesproken over personen welke zich
verdienstelijk hebben gemaakt
voor de gemeenschap en in het
bijzonder voor carnaval. Vele
namen worden er dan genoemd.
Uit deze namen wordt dat gekozen wie Strekel van het Jaar
wordt en wie de VETLIRRE krijgt.
Zo ook afgelopen jaar. Het
bestuur was er dit jaar unaniem
over uit wie deze onderscheidingen zouden ontvangen, dat dacht
ik tenminste…

Elk jaar gaan we, de Prinsengarde met hun dames, naar de receptie van
de Prins en de Prinses. Zo ook dit jaar naar Prins Perry, Prinses Ans en
hun kinderen. Op het podium aangekomen, werd de receptie door voorzitter Erwin Boerenkamps onderbroken. Hij begon te vertellen over
iemand (ik) die vanaf de beginjaren bij de Peelstrekels betrokken was.
Als adjudant in de vroege jaren 60. Daarna als lid van de Raad van Elf en
in 1983 als Prins Wim II. Ook daarna ging hij weer bij de Raad en vervolgens verleende hij hand en spandiensten aan de Peelstrekels.
Als dank meende het Bestuur van Stichting de Peelstrekels mij te moeten
benoemen tot Erestrekel en wel de veertiende in de rij. Het ereteken werd
opgespeld en mijn vrouw Annie kreeg een grote bos bloemen als dank
dat ook zij altijd klaargestaan heeft voor de Peelstrekels. De kinderen en
kleinkinderen waren gelukkig ook aanwezig.
De Hosbengels brachten een serenade en daarna ging de receptie verder.
Ik vind het fijn om voor iets wat je nog altijd met plezier doet ook nog
een eretitel te krijgen. Annie en ik zijn trots op deze benoeming en
hopen ons nog lang in te kunnen zetten voor de Peelstrekels; voor en
achter de schermen.

Tijdens bestuurvergaderingen werd
enkele malen gevraagd of de cv’s
van de personen welke de eer in
2011 toekwamen al in ons bezit
waren. Natuurlijk waren deze binnen. Niets vermoedend begon ik
aan carnaval 2011. Vrijdag scholenbezoek, receptie Dorstvelgels
en Kommer en Kwijl. Op zaterdag
was er dan de kick-off,
Sleutelafhalen en de uitreiking van
de VETLIRRE. Ik moest vooraf aan
deze nog met de dansmarietjes
naar de Walsberg, alwaar zij een
optreden hadden. Terug gekomen
op de markt keek ik rond of de persoon die de VETLIRRE zou krijgen
aanwezig was. Natuurlijk was deze
echte carnavalsvierder aanwezig

op de markt. Hoe kon het ook
anders.
Na de sleuteloverhandiging gingen
alle carnavalsvierders naar de residentie van de Peelstrekels al waar
de VETLIRRE uitgereikt zou worden. Ik als bestuurslid jeugdzaken
zou in de Toegift blijven samen
met de jeugdprins, jeugdprinses en
hun gevolg. Zo gezegd, zo gedaan.
Maar je kunt niet alle touwtjes in
handen hebben werd mij duidelijk.
Er werd mij gevraagd of ik toch
mee ging naar de grote zaal. Nee,
was mijn antwoord ik zou in de
Toegift zijn en wist toch al wie de
VETLIRRE zou krijgen namens de
Peelstrekels. Maar er werd mij toch
bevolen om naar de grote zaal te
gaan. Ja, toen viel bij mij het
kwartje, of was het tien cent. Mijn
mede bestuursleden hadden anders
beslist op een moment dat ik niet
op tijd op een vergadering kon

zijn.
Bij binnenkomst in de zaal begonnen zij dan ook te lachen. Ik was
diegene die de VETLIRRE 2011 zou
krijgen. Het was een mooi spelletje
dat zij gespeeld hadden. Anja,
Robin en Sjoerd waren wel op de
hoogte gebracht. Waarom zeggen
zij dan niets? Ik kreeg vele reacties
zoals: die heb je echt verdiend, je
doet er zoveel voor, het is je
gegund, gefeliciteerd etc. etc.
Vanaf dat moment hebben we veel
gelachen om de grappen die over
deze toekenning gemaakt werden.
Dit heeft de hele carnaval geduurd
en nu nog word ik er aan herinnerd.
Rara wie wordt mijn opvolger? In
ieder geval wens ik hem/haar
alvast proficiat.
Drager van de VETLIRRE 2011
Petro Leijsten

Peelstrekels, hartstikke bedankt! Alaaf!!!
Annie en Wim Kivits

STREKEL VAN HET JAAR 2011 THEO GOOSSENS
“Doe maar je pak
aan, dat is wel
net zo netjes”,
zei Inge voordat
we samen naar de
Gala-avond van
De Peelstrekels
zouden gaan. Een
pak, dat is toch
veel te, was mijn
reactie.
Maar
toen Inge vertelde
dat
De
Peelstrekels de
bezoekers van de
Gala-avond had
opgeroepen om
op zijn zondags
gekleed naar het cultuurcentrum
Martien van Doorne te komen, trok
ik, niets vermoedend, mijn colbertje aan.

STREKELS VAN HET JAAR

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

En dan zit je in de zaal en denkt:
Die oproep heeft geen effect
gehad. Er zijn maar weinigen die
gehoor hebben gegeven aan de
oproep om in pak te komen. Maar
goed, het geweldige programma
wat we voorgeschoteld kregen,
bracht me in een vrolijke stemming
en mocht ik al een vermoeden
gehad hebben, dan was dat in
ieder geval geheel verdwenen. Zo
vlak voor de pauze van de Galaavond
begint
Peelstrekelsvoorzitter Erwin Boerenkamps een
lijst van activiteiten op te noemen
die me wel heel bekend voorkwamen. Rondom mij beginnen mensen mijn naam te noemen en
dan…
Theo Goossens Strekel van het Jaar
2011.
Ik schrik, word bleek en denk… O

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

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

1990
1991
1992
1993

Peter van Oosterhout
Dirk Koster († 2006)
Theo Lokin
Leny Kuijpers

1994
1995
1996
1997
1998
1999

Martien van den Broek
Gerard Geurts
Hans Keeren
Fons Vullings († 2000)
Toon Manders
Fridus de Wit

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

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

nee, waarom ik? Daar moet Inge
van geweten hebben.
Normaal gesproken ben ik niet zo
snel verlegen maar als je dan op
het podium wordt geroepen sta je
daar met de gedachten waarom,
want wat ik doe ik toch graag! De
lovende woorden, de vele reacties
die ik daarna mocht ontvangen
waren geweldig. Geloof me, zelf
had ik het in ieder geval niet verwacht. Het was een enorme verrassing. Uitgeroepen worden tot
Strekel van het jaar betekend meer
dan ik gedacht had. Het voelt zo
fantastisch omdat het een waardering is vanuit een geweldige club:
De Peelstrekels.
Carnavalvieren doe ik met veel plezier. In mijn jeugdjaren in Venlo

(Ja ik ben Limburger!) en de laatste 30 jaar in Deurne. Strekel van
het jaar… Een titel waar ik heel
trots op ben. Een titel vanuit een
geweldige club waar ik graag kom
en graag carnaval mee vier. Nu en
hopelijk nog vele jaren. Van
optocht, Peelstrekelala, activiteit
van de PR|CIE, de optredens met
Krek Goe of een act met mijn kompaan Jos van Nunen, ik hoop nog
veel leuke dingen te kunnen doen
en mee te kunnen maken.
Bestuur, Raad van Elf, (ex) prinsen
en prinsessen, Strekels en
Strekelinnekes… Bedankt, het is
een geweldige eer.

Theo Goossens

Meer lezen? WWW.PEELSTREKELS.NL
Helaas is het niet altijd mogelijk om de aangeleverde
teksten in zijn geheel te plaatsen. De krant zou dan
niet meer door de brievenbus kunnen of je zou om de
tekst te kunnen lezen een loep nodig hebben.
Gelukkig beschikken De Peelstrekels over een
uitstekende website en daar is plenty ruimte. Bij het
uitkomen van deze Peelstrekel zijn ook de teksten,
min of meer in extenso op de site gezet door onze
gewaardeerde Webstrekel Hein Albers.
Dus… Voor wie écht alles wil weten (gruwelijk
nèèjsgierig is) ga naar www.peelstrekels.nl en klik op
De Peelstrekel
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J.P.M. Fastfood
Products

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

Gelegenheidskleding

Autobedrijf
Manders Deurne B.V.
“Wat zien jullie
er weer geweldig uit”
Kijk ook eens op www.joseduckers.nl

Voltstraat 1, 5751 RL Deurne
Postbus 23, 5750 AA Deurne
0493–312626 Fax 0493–316993
www.renaultmanders.nl

Alles van boerenbruiloftkleding, galakleding, uniformen, kleding
voor carnavalsverenigingen en bijbehorende accessoires.
Jose Duckers Gelegenheidskleding
Baarlosestraat 128, 5923 AP, Venlo, Tel. 077-323 08 20

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

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

www.tuinmachinesdeurne.nl

Kapsalon
“Happy Hair”
voor jong en oud

Het adres voor Opel occasions

Autobedrijf A. Snijders

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

Alaaaaaf!!!

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

Vlierdenseweg 203, 5756 AB VLIERDEN 0493-313064

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

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

Vloeieindsedreef 6, 5753 SM DEURNE,
T. 0493-313091 / 06-53537725, F. 311618
h.tabor@hetnet.nl / www.autobedrijftabor.nl
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0493-322928
0493-320098
Rabobank : 110848241
KvK: 17067094
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STRIKKELKESNIEUWS
STRIKKELKES CARNAVAL 2012

NIEUW: GEIN OP HET PLEIN (Bankstellenrace.)

Een maand na carnaval begint de jeugdcommissie van de
Peelstrekels alweer aan de voorbereidingen voor het komende carnaval. Al het goede wordt overgenomen en waar nodig aangevuld
met nieuwe ideeën. Als je dit leest zullen de nieuwe prins en prinses en raad van elf van de Strikkelkes al bekend zijn . Ook dit jaar
is er voor gekozen om de onthulling tijdens de tweede uitvoering
van Deurne’s Got Talent te doen.
Wat gaan we verder nog doen deze carnaval? We bezoeken weer
andere carnavals verenigingen, nemen deel aan het Groot Mega
Carnavalsfestijn, houden een receptie en niet te vergeten de
optocht van Deurne. Dit jaar met een geheel nieuwe wagen. Oh wat
wordt deze mooi. Materialencommissie bedankt voor het vele werk.
Naast deze activiteiten zullen er ook in Deurne meerdere jeugdactiviteiten zijn. Ook het Ukkepukkenbal ontbreekt dit jaar niet en
zal weer in het teken staan van circus. Graag zien wij jullie dan ook
op deze activiteiten.

Dit is een nieuwe activiteit op maandagmiddag voor jong en oud. Het wordt een spectaculaire
happening. Een evenement waarbij je met een bankstel vanaf de Markt naar het Martinetplein
duwend moet komen. Dit kan door middel van dragen, rijden of anders, echter alles op mankracht.
Tijdens deze race zal er ook een aantal hindernissen genomen moeten worden. Hoe deze eruit
komen te zien verklappen we nog niet. Het zal een heel spektakel worden. Als echte carnavalsvierder mag je dit nieuwe evenement niet missen. Het gaat niet alleen om wie het snelste is maar
ook wie het origineelste bankstel heeft. Het publiek zal door middel van muziek langs de route
vermaakt worden. Durf jij deze uitdaging aan en zien wij jou op maandagmiddag aan de start?
Elders in deze krant zie je de aankondiging hiervan.
Houd voor alle activiteiten de site van de Peelstrekels onder de kop Strikkelkes goed in de gaten
en ga voor het laatste nieuws naar: www.peelstrekels.nl

STRIKKELKES CARNAVAL 2011
Door Petro Leijsten, bestuurslid
jeugdzaken

Vikky van der Putten wint eerste
editie Deurne ’s got Talent
Vorig seizoen heb ik mee gedaan
met Deurne's Got Talent. En toevallig heb ik er ook nog mee gewonnen. Mijn moeder zag de advertentie in de krant staan en riep mij. Ze
zei: ' Vikky, is dit iets voor jou? ' Ik
zei dat het me erg leuk leek en ik
gaf me op. Ik zocht een liedje uit
genaamd: Boris, van kinderen
voor kinderen. Niet kort daarna begon ik te oefenen. Na
lang oefenen was het zover,
Deurne's Got Talent begon!
Ik vond het van tevoren
niet héél spannend. Maar
net voor ik het podium op
kwam, kwam de spanning
toch een beetje in me op.
Maar gelukkig ging het
optreden voor mijn gevoel
best goed. De jury vond dat
dus ook. Toen de jury de
uitslag bekend maakte kon ik mijn oren
en ogen niet geloven toen ik hoorde dat ik gewonnen had. Na de
uitslag feliciteerde iedereen mij.

Ik werd later en nu nog door mensen gevraagd om op te treden. En
ik heb er een hele mooie trofee
aan over gehouden.
Groetjes, Vikky van der Putten.

Al enkele jaren stelt de jeugdcommissie van de Peelstrekels
een carnavalsprogramma samen
voor de jeugd van 11 t/m 15
jaar. In 2011 werd gekozen om
los van de scholen - afnemende
belangstelling - een jeugdprins,
-prinses en –raad samen te stellen. Via de scholen werd nog wel
het sollicitatieformulier verspreid onder de leerlingen van
groep 7 en 8.
Op dit formulier konden zij aangeven welke functie zij zouden willen
bekleden en waarom. We waren er
al snel uit wie we zouden vragen
voor prins en prinses. Een telefoontje aan de ouders was genoeg
om een definitief ja te krijgen. Zij
waren apentrots. Natuurlijk moest
het nog geheim blijven… ook voor
de nieuwe prins en prinses. Zij
werden uiteindelijk gebeld dat zij
op de foto moesten als nieuwe
prins en prinses. Voor hen was het
nu ook spannend, want zij kenden
elkaar niet en ze mochten niemand
iets vertellen, anders ging het niet
door.

pers werden ze voorgesteld: PRINS
JOS EN PRINSES CHANTAL.
Het feest kon beginnen!

Na de prijsuitreiking van de kinderoptocht zat het er voor die dag op.
Wat waren we moe.

Buttons
De commissie had buttons
gemaakt met een foto van het
jeugdprinsenpaar. Deze werden te
koop
aangeboden.
Allemaal
bedankt nog voor de steun. Met dit
mooie prinsenpaar konden we verder met carnaval. Na een infoavond voor de ouders en het versieren van de huizen van de prins
en prinses werd het tijd de diverse
recepties te bezoeken. De prins en
prinses en hun gevolg waren ook
aanwezig bij het eerste Mega
Carnavals Festijn.

Carnavalsdinsdag
Na een rustdag op maandag was
het vroeg opstaan. Om 10.00 uur
Ukkepukkenbal. Samen met de
dansmarietjes hebben we carnaval
gevierd met de kleinsten uit het
Peelstrekelrijk. Dit jaar was het
thema: circus. Buiten stonden al
jongleurs klaar om iedereen welkom te heten.
Binnen was de zaal versierd als een
echte circustent met een piste. Er
liepen diverse clowns rond en ook
de jongleurs lieten hun kunsten
zien. De clowns deelden rode neuzen uit zodat iedereen het circusgevoel kreeg. Vikky van de Putten,
winnaar van de eerste editie van
Deurne’s got talent, trad op.

Bekendmaking
16 januari was het zover. De
bekendmaking was in een nieuw
jasje gestoken met Deurne’s Got
Talent als omlijstend programma.
We wisten niet dat we in Deurne
zoveel jong talent hadden! Tussen
de optredens door werden een voor
een de leden van de Strikkelkes
voorgesteld. Omdat we niet voldoende aanmeldingen hadden werden er ook nog enkele wildcards
uitgegeven zodat we uiteindelijk
een raad van 12 hadden. Aan het
einde van de optredens volgde het
juryberaad.

Recepties Strikkelkes
We gingen niet alleen bij andere
carnavalsverenigingen op recepties. De Strikkelkes hielden ook
hun eigen receptie. Familie en
vrienden waren massaal toegestroomd om het prinsenpaar met
hun gevolg te feliciteren. Zelfs
drumfanfare Peeland en Bloast um
op kwamen een serenade brengen.
Verder waren er o.a. de prinsengarde van de Strikkelkes en van de
Peelstrekels, het boerenbruidspaar
met gevolg, klasgenoten, etc. etc.
Ontzettend druk dus.

Het publiek dat in groten getale
was toegestroomd, werd tijdens
deze beraadslaging vermaakt met
een optreden van Elastic Double,
2de bij Holland’s Got Talent. Vikky
van de Putten kwam als beste naar
voren en werd dus winnaar van de
eerste Deurne’s Got Talent. Hierna
kwamen alle kandidaten voor de
Strikkelkes vermomd op het podium. In hun midden een kist met
daar in de prins en prinses 2011.
Een voor een werden ze ontmaskerd met de nieuwe kleding. En,
ten slotte, onder knallende plop-

Carnaval
Zaterdag werd door burgemeester
Mak (zijn eerste keer) de sleutels
overhandigd aan de prinsenparen
en jeugdprinsenparen van de
gemeente Deurne.’s Avonds was de
Heilightparade. Voor het eerst
mocht men op de prinsenwagen.
Het was een geweldige ervaring.
Nadat op zondagmorgen de carnavalsmis was bijgewoond werden de
Strikkelkes ‘s middags door de straten van Deurne gereden tijdens de
grote optocht. Snoep gooien naar
iedereen die langs de kant stond.

Afscheid
‘s Middags was er ook een jeugdbal. Helaas was het niet zo druk,
maar we hebben ons wel vermaakt.
Kwam het door het mooie weer?
Nadat we op de receptie waren
geweest bij het Boerenbruidspaar
werd het tijd om afscheid te
nemen van de Strikkelkes. Voor elk
raadslid was er een woordje van
dank. Natuurlijk ook voor de prins
en prinses. Kei leuk en ze vonden
het jammer dat het afgelopen was.
Snik, snik, maar na nog wat gegeten te hebben zat het er echt op
en ging iedereen moe maar voldaan naar huis.
Of… niet moe genoeg? Bij het
popverbranden waren nog vele
Strikkelkes aanwezig om zo carnaval 2011 echt af te sluiten. Op
naar carnaval 2012 met Prins ? en
Prinses ? van de Strikkelkes!
Petro Leijsten.
Bestuurslid Jeugdzaken
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Gebr. Nies Vouwkartonnage b.v.
Laurens Costerstraat 2-6 Postbus 8 5750 AA DEURNE
T. 0493-310655 F. 0493-310850

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

Spoorlaan 9 Deurne

Kindercarnaval
Kinderen € 2,50 entree
Volwassenen gratis

Gebr. Aldenzee
Puinrecycling
Sloopwerk
Grondwerk
Loonwerk

handelsonderneming

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

Inkoop Verkoop Reparaties
Onderhoud APK
Diagnose Electronica

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

10-ertime
gratis entree
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STRIKKELKESNIEUWS
Jeudprinses Chantal
Op school kregen we een brief om te solliciteren voor jeugdprins(es) van De Peelstrekels. Ik dacht, ik ga mee doen, je weet
maar nooit!!! Ongeveer twee maanden later zei ons mam: “ Je
moet een zwarte broek en een witte bloes gaan halen, want je
zit in ieder geval in de raad van 11”. Ik dus helemaal blij!!!
Maar het werd nog beter, twee weken later belde Petro mij en vroeg
of ik het leuk zou vinden om de jeugdprinses van De Peelstrekels te
zijn! Ik vond het super leuk dat ik gevraagd werd en zij daarom
zeker ja!
Geheimhouden
Diezelfde week moest ik foto’s laten maken voor de buttons, maar
niemand mocht weten dat wij het jeugdprinsenpaar zouden worden.
Ik moest het dus nog bijna twee weken geheim houden. Dat was
best moeilijk. Ook zou ik op die dag te weten komen wie nou eigenlijk de jeugdprins zou zijn. Ik was best benieuwd. Deze dag zag ik
Jos dus voor het eerst. We hadden al meteen lol met elkaar.
Zenuwachtig
Bij de onthulling was ik heel erg zenuwachtig, maar toen wij eenmaal uit die kist waren gekomen was dat zo weg! Ik heb vanaf die
dag alleen nog maar genoten. Het was wel heel zwaar!!! ’s Avonds
heel laat thuis en ’s ochtends weer heel vroeg weg, maar dat maakte
niet uit want het bleef heel erg leuk! Alles was super om mee te
maken maar de leukste dingen waren toch: de onthulling, de
Heilight, de optocht, Sleutelafhalen, foto’s maken voor het ED en,
niet te vergeten: onze eigen receptie. Ik wil daarvoor iedereen die
daar was nog bedanken!!! We hadden super veel gekregen. Vooral
snoep en cadeaubonnen!!!
Sleutelafhalen
Bij het Sleutelafhalen moesten we op het balkon van het gemeentehuis staan. Dat was heel grappig, want je zag heel veel mensen
staan. Het was ook heel erg leuk om op de wagen te staan, en dan
vooral om met snoep te gooien! Bij de Heilight was heel de wagen
verlicht dat was erg mooi, maar het was wel heel koud! Toen we
foto’s moesten gaan maken voor het ED werden we heel vroeg opgehaald, toen we daar waren hebben we nog wat gedronken en moesten daarna op de foto. Eerst prins Perry en daarna Jos en ik. Het zag
er heel leuk uit met al die veren van die prinsensteken!
Super veel lol
Ik heb super veel lol gehad met prins Jos, de Strikkelkes, de dansmarietjes en, niet te vergeten: de jeugdcommissie. Ze stonden de
hele carnaval voor ons klaar!!!! Ook heb ik veel plezier (en steun)
gehad van prins Perry en prinses Ans en natuurlijk hun raad van 11.
Het was echt een topcarnaval!!!!
Voor het jeugdprinsenpaar van 2012: super veel plezier, je moet
echt genieten van alles wat je meemaakt en wat je mag doen! De
tijd vliegt zo voorbij! Iedereen super bedankt voor deze te gekke
carnaval !!!!!!!!!!!
Groetjes en alaaf, Chantal

10-ERTIME

NIEUW!

Met bezoek van De Strikkelkes
VOOR 10 – 14-JARIGEN
CARNAVALSMAANDAG
19.30 – 22.30 UUR
CARNAVALSDINSDAG
19.30 - 22.30 UUR

ENTREE GRATIS, WEL FRIS, GEEN
ALCOHOL EN
ER IS DEURBELEID.

TRENDZ, SPOORLAAN 9

Jeugdprins Jos
Op donderdagavond 6 januari
belde Petro en vertelde mij dat
ik uitgekozen was tot jeugdprins 2011. Toen begon voor
mij eigenlijk de carnaval al.
Dat vond ik helemaal geweldig.
Hij vertelde dat we die zaterdag foto’s moesten maken maar
dat we nog wel een week
geheim moesten houden. Dat
was niet gemakkelijk!
Die zaterdag moesten Chantal en
ik foto`s maken voor de uitnodiging en de buttons. Dat was leuk
alleen was ik een beetje kleiner
dan Chantal, dus moest ik op een
krukje gaan staan om ons even
groot te laten lijken. Op 16 januari moest ik rond de middag naar
het CCD voor de onthulling, ze
deden daar mijn prinsenkleding
aan. Twee minuten van tevoren
moest ik in een kist samen met
Chantal. Die werd midden op het
podium gezet, toen de spotlichten aan gingen mochten we eruit
komen toen werden er overal
scherpe lichten op ons geschenen. De reacties waren superleuk.
Ik zag mijn familie in de zaal zitten en iedereen vond het kei leuk
dat ik Jeugdprins 2011 was. Op
diezelfde dag was er ook Deurne
got Talent daar mocht ik de prijzen uitreiken. `s Avonds hebben
we daar met z’n allen gegeten dat
was kei gezellig! Helaas moest ik
toen mijn kleren uit doen en naar
huis. Het was een hele leuke dag.
Receptie prins Perry
en prinses Ans
Vandaag was de receptie van
prins Perry I en Prinses Ans. Ik
en Chantal mochten als eersten
feliciteren. Daarna mochten we
doen wat we zelf wilden, dat was
wel heel erg leuk met heel de
Raad van Elf en andere vrienden
van mij die er waren. Helaas was
dat alweer alles van die dag want
toen moest ik mijn pak alweer
uit. We moesten naar de st.
Joseph voor de receptie van de
Kneuterkes. We werden eerst allemaal voorgesteld en daarna
mocht je feliciteren. Toen we dat
gedaan hadden hebben we de hele
avond gefeest met Jeugdprins
Wilco en Vorst Jean-luc en de
Raad van Elf. Toen we om 10 uur
al naar huis moesten, had niemand daar zin in, zo leuk het.

Onze eigen receptie
Vandaag was onze eigen receptie,
boven werden onze prinsenkleding aangedaan en even later
moesten we het podium op. Er
werd eerst een stukje over ons
verteld daarna kwam iedereen
kwam ons feliciteren, ik heb die
dag zeker wel 250 handen
geschud. Als ik nu denk dat al die
mensen voor mij, Chantal en de
Raad van Elf kwamen, waren dat
er toch wel heel veel. Er was een
heleboel familie en ook vriendjes
van mij. We hebben met z’n allen
nog gefeest. Dit was zeker een
dag om niet te vergeten.
Eindelijk het mega carnavalsfestijn! Hier had ik toch wel naar
uitgekeken. Gelukkig hoefden we
niet al te veel op het podium om
van alles te moeten zeggen enz.
Dat was het leuke er aan, we
mochten een keer echt de hele
avond keihard feesten met allemaal jeugd uit heel Deurne. Het
was een SUPER LEUKE AVOND!
Carnavalszaterdag
Zaterdag, de eerste dag van de
echte carnaval. `s Middags moesten we naar het CCD komen om
de kleding aan te doen , toen we
dat gedaan hadden gingen we de
sleutel ophalen bij het gemeentehuis. Daar mochten wij op het
balkon samen met Prins Perry I
en Prinses Ans. Ik moest weer op
een kistje staan omdat ik anders
niet te zien was en ik dan zelf
niets kon zien. Al die mensen op
de markt onder mij, het waren er
toch wel ontzettend veel. Toen
we de sleutel kregen moesten we
weer van het balkon af voor de
volgende prins. Daarna gingen
we met z’n allen terug naar het
CCD.
`s Avonds moesten we op de
wagen voor de Heilight parade.
Onze wagen was helemaal vol
met licht gezet en we kregen
allemaal een lichtstaaf voor
onderweg. Het was kei mooi om
al die verlichtte wagens te zien
rijden!
Zondag
`s Zondags moesten we naar de
kerk voor de Carnavalsmis.
Daar moesten ik, Chantal, Perry
en Ans een stukje voordragen.
Prins Perry had alleen niet zoveel
stem meer over, zoveel had hij

gefeest. Dat was wel heel grappig. Toen de mis afgelopen was
gingen we terug naar het CCD
daar gingen we op de wagen voor
de grote optocht. Tijdens de
optocht mochten we snoep gooien naar de mensen aan de kant.
Bij de prijs uitreiking mochten
we aan de winnende wagens van
de kinderoptocht een snoepzak
geven. Ook hadden we zelf nog
een prijs gewonnen voor de
gezelligste wagen van de kinderoptocht!
Maandag & dinsdag
Op maandag moesten we naar de
receptie van de Prins van
Vlierden. Dit was best gezellig
maar het duurde maar heel kort.
Na 3 kwartier moesten we alweer
gaan en was ik alweer klaar voor
die dag.
Op dinsdag gingen we naar het
Ukkenpukkenbal. Daar hebben
gefeest met de kleuters,`s middags was het jeugdbal dat was
wel leuk maar het was niet zo
druk. Daarna was het afscheid,
we moesten onze prinsenkleding
uit doen en inleveren dat was
niet zo leuk. Ik wilde mijn cape
en steek helemaal niet inleveren!
Het was zo leuk om te doen dat
ik het liefst het hele jaar prins
ben. Wel kreeg ik een shirtje van
de ex-jeugdprinsen en vroegen ze
Chantal en mij om bij de prinsengarde te komen. We zeiden allebei ja natuurlijk! `s Avonds hebben we nog gefeest en de carnaval een beetje afgesloten. En
toen was het alweer voorbij. Het
ging zo snel maar ik heb een
superleuke tijd gehad met
Chantal en de Raad van Elf, maar
ook met Petro en de rest van de
begeleiding die ons hielpen! Ik
heb nu al zin in Carnaval 2012.
Sleutel inleveren
Die vrijdag moesten we de sleutel
nog in gaan leveren natuurlijk.
Dat was nog wel een hele gezellige
afsluiting
met
alle
(jeugd)Prinsen en Prinsessen hier
uit de buurt. Ik heb nog een hele
leuke avond gehad en het was
een mooie afsluiting van mijn
geweldige carnaval!

Jos
17
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VijfVijf
dagen
feesten?
dagen
feesten?
We zien je graag bij..

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

16077

16077

We zien je graag bij..

Kantoor
VAN DE MORTEL
ADMINISTRATIES & FISCALITEITEN

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

www.kantoorvandemortel.nl

Snel leveren?
Vraag het aan BouwCenter!

Bouwmaterialen

Hout en plaatmateriaal

Gereedschappen

IJzerwaren

Keukens en sanitair

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

Centen

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

Van Hoppe

Koperslager 20, 5521 DE Eersel, Tel.: 0497-516905
E-mail: bc.van.hoppe@bouwcenter.nl - www.bouwcentervanhoppe.nl
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Ben jij creatief, ondernemend of
handig en heb je wat tijd over?
Informeer dan eens vrijblijvend naar
een plek binnen De Peelstrekels.
secretariaat@peelstrekels.nl

Manders Van Doorne b.v.
Bouwbedrijf Loon 3 Liessel

Groot in kwaliteit en service

Tel.: (0493) 34 12 04 - info@mandersvandoorne.nl

TRUCK SERVICE
TRAILER SERVICE
BANDENSERVICE

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

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

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

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

Chinees-Indisch Restaurant

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

www.garagevanbakel.nl
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Heuvelstraat 29 Deurne 0493 313781
Vanaf 10 personen bieden wij u –
na reservering – een lopend buffet aan.
Ook thuisbezorgen, vanaf 10 personen.
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STRIKKELKESNIEUWS
De Raadsleden van De Strikkelkes kijken terug…
Raadslid Kayleigh Munsters

Raadslid Brian Eevers

Raadslid Hilde Peters

Raadslid Aniek

Raadslid Nena

Carnaval 2011
Het was erg spannend. Ik had
mij opgeven bij het Deurne’s got
talent en toen bij het begin
kwam ik nog niet aan de beurt
er werd gegrabbeld en toen
kwam mijn briefje te voorschijn
dat ik dit jaar bij de Strikkelkes
mocht zijn en toen was ik heel
erg blij dat ik bij de raad hoorde.
Ik vond dit jaar de carnaval echt
super leuk ik heb er erg van
genoten en ik vond het super
leuk om op de wagen te staan
de heilight parade heel erg leuk
en de Deurnese optocht was
erg leuk om snoepjes te gooien.
De receptie van de strikkelkes
was ook leuk want daar zie je
allemaal bekende mensen die je
een hand komen geven en zeggen veel plezier bij de strikkelkes.

Hallo allemaal. Ik ben Brian en
heb vorig jaar mee mogen doen
in de raad van 11 (vorig jaar
raad van 12) bij de Strikkelkes.
Ik vond de optocht het leukst
maar de rest was ook leuk.We
waren na de carnaval nog friet
wezen eten als afscheid dat
was heel leuk. Kortom het was
een super leuke Carnaval. Ik
wens het nieuwe prinsenpaar en
de raad van elf een hele
leuke carnaval toe.

Ik vond de carnaval 2011 echt
een kei leuke carnaval. We hebben echt heel veel lol met de
raad, prins en prinses gehad.
Wat we met z'n allen deden was
echt gaaf maar het leukste om
te doen was toch wel de optochten

Ik vond carnaval bij de
Strikkelkes, heel erg leuk. En de
gezelligheid was echt super! Ik
dacht dat carnaval heel druk zou
worden, alleen dat is het zeker
niet. En al helemaal niet als je
het zo leuk vind.

Hallo allemaal. Ik was vorig
jaar lid van de Strikkelkes. Het
was super leuk om daar bij te
zijn, we hebben heel veel leuke
dingen gedaan. Ik heb veel kunnen hossen en springen. Het
was echt super gezellig.

Aniek

Groetjes Nena

Ik vond bij het begin al heel erg
leuk want dan leer je allemaal
mensen kennen die je nog niet
kende en dat is dan heel erg
leuk. Het peuterbal was heel lollig want dan ben je met zo’n
kleine kindjes aan het spelen.
Het megacarnavalsfestijn was
super leuk het, was erg druk
geweest mijn vriendinnen
waren er ook. Daar heb ik gezellig mee gedanst en gehost en
gezellig mee gekletst wij hebben
met heel de Strikkelkes gehost,
gedanst en gelachen. De raad
was een ontzettend leuke groep,
samen met Prins Perry en
Prinses Ans en raad van elf hebben we er een mooie carnaval
van gemaakt.
Het was een prachtige carnaval.
Ik zou Carnaval 2012 nog graag
een keer over willen doen bij de
Strikkelkes.
Alaaf Alaaf Alaaf
Groetjes Kayleigh

Groetjes Hilde

Raadslid Aron Tinga
Groetjes Brian
Ik had de sollicitatiebrief ingeleverd bij Ringeling en hoopte
heel erg dat ik in de raad van 11
van de Strikkelkes zou komen.
Gelukkig werd ik uitgekozen tijdens Deune ’s got talent om in
de raad te komen. Ik vond dat
SUPERLEUK want mijn broer is
een paar jaar geleden jeugdprins
geweest en mijn zusje zit bij de
dansmarietjes dus ik vond het
super dat ik nu ook bij de
Strikkelkes hoorde. De receptie
was leuk en gezellig. Ik vond
het aller-allerleukste om op de
wagen te staan bij de Heilight
parade en op zondag bij de
optocht. Het was een superleuke
carnaval met prins Jos en prinses Chantal en alle andere kinderen.
Groetjes Aron Tinga.

Raadslid Chelsea

UKKEPUKKENBAL
DE PEELSTREKELS
DINSDAG 21 FEBRUARI 10.30 UUR
CC MARTIEN VAN DOORNE

Carnaval met de Peelstrekels
Met de raad van elf en de prins
en prinses was de carnaval een
groot succes. Op de Hei tijdens
de highlight parade. Stond je te
zwaaien met lichtzwaarden.
Je mocht snoep gooien op de
wagen. En lekker feesten.
Het was een fantastische tijd.
Ik zal het nooit vergeten. Hoe
leuk en hoe gezellig het was.
Peelstrekels bedankt voor een
super carnaval.

Raadslid Vera de Wit
Chelsea
Carnaval was een leuke tijd.
Ik zat in de raad van elf. Er
waren veel uitjes, maar daar is
carnaval voor. Ook was het een
gezellige en leuke tijd.

Raadslid Luuk Verbaarschot

Je zag er leuk uit en je werd
herkend op de wagen of als we
ergens naar toe moesten.
Op de wagen mocht je veel
snoep gooien. Aan het einde
van de carnaval had je veel verschillende medailles om je nek
hangen. Dat is een leuk aandenken. Toen carnaval was afgelopen vond ik het erg jammer dat
het al voorbij was.
Maar het was SUPER leuk!
Dus voor jullie ‘’Geef je op voor
de raad van elf / prins / prinses!’’

Carnaval 2011
Een feest om nooit meer te vergeten! Op school kregen we een
sollicitatiebrief mee en die heb
ik in gevuld. Op 6 februari werd
de raad van elf en de prins en
prinses bekend gemaakt. Ik zat
in de raad. 5 raad van elf leden
kwamen van de gerardusschool.
Het was nog niet echt carnaval
of we hadden al heel veel leuke
dingen gedaan. De optochten
waren leuk. Snoep gooien was
het allerleukst. Ik zou volgend
jaar zo weer mee willen doen, zo
leuk was het.

Vera

Groetjes Luuk
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Langstraat 140
Verhuur transportcontainers 2 t/m 30 m3
Verhuur opslagcontainers
Autokraan verhuur
Vervoer van steigermateriaal
Levering metsel-, beton-, vloerzand etc.
Levering potgrond, tuinturf, etc.

√
√
√
√
√
√

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

Service Centrum
Vinken
Schade-reparatie – onderhoud

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

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

aut

Autofransen

n

eurn

e

d

se

o f r an

Deurne

uw Vo
olvo
olvo-specialist

trom,
e
d
n
e
e
ll
a
ij
roeren w
Met Carnaval
te welkom.
r
a
h
n
a
v
r
e
e
w
daarna bent u

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

Autofransen Voltstr
o
aat 6 5753 RL
L Deurne
tel. 0493-313418
-313418
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www
w..autofransen.com
.aut

5754 PB DEURNE

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

Onderhoud, reparaties en schade afhandeling
Algemene Periodieke Keuring (APK)
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Van de Mortel
Lederwaren
Kapper
Stationsstraat 15 Deurne
Oude AA 40 Helmond

Kerkstraat 32a
5751 BH DEURNE
0493-320079

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

Grieks specialiteiten restaurant
Gratis buffetsalade (ca. 25 soorten)
Open 7 dagen v.a. 16.30 – 23.00 Zondag 15.30 – 23.00 uur
Groepen tot ca 50 personen, regelmatig live muziek
Raadhuisstraat 6, 5751 LX DEURNE 0493-320482

Nancy van Lieshout
Kerkstraat 1
5751 BG DEURNE
0493-313254

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

VOOR DAMES & HEREN

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

Alle dagen carnavalsvermaak met o.a. op:
Vrijdagavond Kommer & Kwijl
Zaterdagmiddag Sleutelafhalen
Zondagmiddag Feest rond de optocht
Maandag Rozenmóndeg
Iedereen een Potdeksels fijn carnaval!
Eetcafé De Potdeksel Markt 4 Deurne, 0493-313 260

Kerkstraat 32b
5751 BH DEURNE
0493-311677

Van den Akker BV
Cleaning & Inspection
Services
DEURNE
www.akkercis.nl
Rioolinspectie
- Renovatie
- Reinigen
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DANSMARIETJES
Hallo, Peelstrekels en Peelstrekelinnekes,
We hebben afgelopen jaar weer een fijne carnavalstijd gehad! Ook
afgelopen jaar waren de dansmarietjes weer heel enthousiast. En
door dit enthousiasme was het ook weer gelukt om met deze meiden een mooie dans neer te zetten. Na dagen van optreden en
rondtrekken zat de stemming er nog goed in. We weten dan ook
zeker dat het dit jaar ook weer zo'n goed jaar wordt! Met drie nieuwe, jonge en enthousiaste meiden gaan we er weer helemaal
tegenaan. We hebben weer een mooie en leuke dans voor jullie en
hopen dan ook dat jullie onze dansmarietjes een keer komen
bewonderen tijdens de carnavalsdagen!
Alvast een hele fijne carnaval en tot in het Peelstrekelrijk!
Hallo ik ben Alisson de Wit.
Mijn hobby’s zijn volleybal,
dansmarietje en plezier maken.
Zit op de St. Gerardusschool in
Deurne. Ik ben 11 jaar. Dit wordt
mijn 3de jaar bij de dansmarietjes en ik heb er weer zin in.
Alisson.

Hoi allemaal, mijn naam is
Anouk Beije. Vorig jaar vond ik
het heel leuk bij de dansmarietjes. Dit wordt mijn tweede jaar.
Ik ben 10 jaar en ik zit op De
Piramide. Mijn hobby is voetballen en ik knuffel heel graag met
onze kat.

Hallo lezers van de carnavalskrant. Ik ben Kaylee van
Vonderen en ik kom uit de
Walsberg. Ik ben 10 jaar oud en
heb veel plezier bij de dansmarietjes. Het is kei leuk om op te
treden met de carnaval. Ik wens
jullie dan ook veel carnavalsplezier!!!
Groetjes Kaylee.

Hallo Allemaal. Mijn naam is
Elise Willems en ik ben 10 jaar
en ik zit op de Sbo de
Brigantijn.
Mijn hobby`s zijn paardrijden
hiphop dansen/wedstrijden en
natuurlijk de dansmarietjes.
Ik zit al voor het 3e jaar bij de
dansmarietjes. Ik vind het
superleuk bij de dansmarietjes
en ik wens jullie allemaal een
fijn carnaval.
Groetjes van Elise.

Ik ben Elise Tinga. Ik ben 10
jaar en zit op de St.
Gerardusschool in groep 7. Mijn
hobby is hiphop dansen bij
Trendz en vind dat super leuk, ik
dans ook wedstrijden door heel
Nederland. Spannend en vooral
super leuk! Vorig jaar was mijn
eerste jaar bij de dansmarietjes
met prins Perry en prinses Ans.
Het was een geweldig jaar, mijn
broer zat in de raad van 11 van
de Strikkelkes en mijn andere
broer in de prinsengarde van de
Strikkelkes. En papa kreeg de
Snappie!! Dit jaar wordt het
weer een leuke carnaval met een
super dans.

Anne-Mijke, Jacqueline en Veronique

DRIE NIEUWELING

AFSCHEIDNEMERS

Hoi, ik ben Linde Koolen.
Ik ben 11 jaar en ik zit in groep
8 van basisschool d’n Heiakker.
Mijn hobby’s zijn hockeyen en
dansen en mijn allerliefste
hondje Dweezil uitlaten. Mijn
vriendinnen zijn Anke, Nikola,
Janne, Tessa ,Melanie, Fleur,
Lotte, Noortje, Femke en nog
veel meer andere kinderen. We
hebben weer hard geoefend en
de dans is super leuk !!!! Dit is
mijn laatste jaar en ik hoop dat
het een super leuk jaar wordt!
En ik heb een hele leuke tijd
gehad. Bedankt Jacqueline,
Anne-Mijke en Veronique voor
de begeleiding, want dat was
echt wel nodig!

Heey
ik ben Fieke Knijnenburg.
Ik ben 11 jaar en woon in de
Walsberg.
Dit wordt mijn laatste jaar bij de
dansmarietjes.
Ik heb al 3 mooie jaartjes gehad
en dit jaar wordt het vast ook
weer heel leuk.
Klotgemul, Gala-avond, prinsenreceptie, met de optocht op de
prinsenwagen, te veul om op te
noemen.

Hoi,
ik ben Esther Ennenga.

Hallo allemaal,
ik ben Valerie van Baars

Hoi,
ik ben Jolijn Derks.

Ik ben 9 jaar en ik zit in groep 5
van de St. Gerardusschool. Mijn
hobby’s zijn: tennis, dansen, zingen en zwemmen.

en ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 6
van BS De Ratelaar en mijn hobby’s
zijn saxofoon spelen, hiphop dansen en natuurlijk vind ik het heel
fijn dat ik nu met de dansmarietjes
mee mag doen.

Ik ben 10 jaar oud en zit in groep
7 op de St.Willibrordus in Deurne.
Naast de dansmarietjes zit ik ook
nog op scouting en Street jazz. Dit
is het eerste jaar dat ik bij de
dansmarietjes zit, ik vind het nu al
heel leuk. En ik heb ook heel veel
zin in de carnaval.

Groetjes Esther.

Tot ziens en groetjes van Valerie.
Carnavalgroetjes Fieke.

Groetjes Jolijn.
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ALS ÉÉN TEAM,
DE JUISTE KOERS...
...OOK TIJDENS
CARNAVAL!

ala

aaa

aaa

af !

Boerenbond Deurne is een krachtige, onafankelijke coöperatie in Zuid-Nederland
met daarin drie zelfstandig opererende
business units: Voeders, Bracofeed en
Retail. Boerenbond Deurne onderscheidt
zich door haar ondernemende karakter.
Ruim tweehonderd medewerkers werken

Sprekke
en
nde
e vvorm
mgeving

samen aan agrarische én consumentgerichte activiteiten.

TM
Stationsstraat 122 5751 HJ Deurne
Telefoon 0493-328100
www.boerenbond-deurne.nl

W E TA L K M E D I A

Neem een kijkje op www.wetalkmedia.nl

Krant uit? Geen probleem! U kunt nog veel meer lezen!
Een aantal bijdragen is vanwege de lengte door de redactie
ingekort. De volledige versies zijn te lezen op de site van
de Peelstrekels. Wij wensen u veel (verder) leesplezier!

WWW.PEELSTREKELS.NL

poortautomatisering
slagbomen
video-intercom
service
onderhoud

Merrtens Toegangstechniek wenst u een
hele veilige en gezellige carnaval toe.
www.merrttenstoegangstechniek.nl

DE ZOMER VALT
IN HET WATER
De fietstocht van 2010 eindigde: en wie
mocht die van 2011 organiseren? Ja hoor,
Anja, Bert en Nol: ABN. Hun partners zijn
hen netjes te hulp geschoten: Petro, Elly en
Daisy: PED. Thema van de fietstocht werd:
DE ZOMER VALT IN HET WATER.
De voorbereidingen werden voortvarend ter
hand genomen en zelfs de wisselbeker werd
teruggevonden op een cafézolder.
Niet iedereen die zich had aangemeld kwam
opdagen op de bewuste dag: 3 juli. Dus werd
het even snel schakelen om organisatorisch
toch alles in kannen en kruiken te krijgen.
Dit lukte natuurlijk. Wat wil je ook met zo’n
flexibel team dat zelfs in de hoogste versnelling nog tot topprestaties komt. De traditionele barbecue aan het eind van een mooie
en leerrijke fietsbeleving werd natuurlijk alle
eer aangedaan.
Naast de barbecue is een van de hoogtepunten
het bekend maken van de organisatie van de
komende fietstocht. Carola Boerenkamps,
Karin Jacobs en Koos Knijnenburg zullen
proberen de prestaties van ABN-PED te
evenaren of zelfs te overtreffen.
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Als 't om
smaak gaat
is er maar één
nummer 1
ANTOINE EN TESSA VAN BAARS, keurslager
Stationsstraat 20 • Deurne
tel. 0493-312638
www.vanbaarsdeurne.keurslager.nl

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

OUD PEELSTREKELPRINSEN
1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

PRINS JAN I

PRINS HEIN I

PRINS HEIN I

PRINS JAN II

PRINS AD I

PRINS MARTIEN I

PRINS FRANS I

PRINS JAN III

BRÜGGENWIRTH

SMEETS

SMEETS

VERHAEGH

van der LInden

VERDONSCHOT

van de kerkhof

HENDRIKS

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

PRINS harry I

PRINS Pierre I

PRINS jan IV

PRINS leo I

PRINS neel I

PRINS gijs I

PRINS theo I

PRINS willy i

kuypers

Keeren

lichteveld

Verhees

cor keeren

van de broek

van baars

hoebergen

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

PRINS frits I

PRINS charles I

PRINS ton I

PRINS bert I

PRINS Toon I

PRINS wim

PRINS piet I

PRINS huub I

hurkmans

van goch

Markhorst

van de broek

hölskens

van midden

van bree

van kessel

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

PRINS wim ii

PRINS jan V

PRINS wim III

PRINS Ties I

PRINS jan vi

PRINS arjan i

PRINS marcel i

PRINS ad II

2004

1978

2004

2004

1995

1994

1998

2001

2009

1996

1991

1994

hoeben

ahout

van nunen

van de mortel

1994

1995

1996

1997

1998

PRINS wim IV

PRINS jan VII

PRINS kees I

PRINS michiel i

PRINS christ i

PRINS ad III

berkers

welten

Brood

dankers

manders

welten

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PRINS raoul I

PRINS Leon

PRINS twan i

PRINS johan I

PRINS Stephan I

PRINS peter I

PRINS frank i

PRINS frans II

kivits

verdonschot

van doorne

verhaegh

NIES

van deursen

trienekes

van den broek

kivits

van driel

van de mortel

1991

1992

1993

PRINS leon I

PRINS jo I

van osch

verheijen

1999

2005

verbaarschot

2005

2007

2008

2009

2010

2011

PRINS hein II

PRINS albert I

PRINS marc i

PRINS jos I

PRINS perry I

Albers

louwers

manders

van nunen

van berlo
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TUINARCHITECTUUR
AANLEG
ONDERHOUD

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

Site: www.delinden.com

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

Stationsstraat 47-49
5751 HB DEURNE
0493-319389

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

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

Cafetaria Bistro
D’n Heiakker

De Meent 26 0493-320248
STATIONSSTRAAT 5
DEURNE
Voor dat nét-even-beter gekleed gaan
28

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

1
1
0
2
IN BEELD

29

DE PEELSTREKEL 2012, een uitgave van cs De Peelstrekels Deurne. WWW.PEELSTREKELS.NL - Geen noot, carnaval 2012 loopt gesmeerd!

Vishandel Henk Bos

06-53431703 / 033-2986494

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

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

Voor al uw drukwerk

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

Heuvelstraat 7, 5751 HM DEURNE

2013
PEELSTREKELS
55 JAAR

je proeft het pure ambacht!

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

CAFÉ - HOTEL THIJSSEN

www.bakker-ron.nl

25 EURO
OVERNACHTING
WWW.VLIERDEN.COM

GOLDIES Gouden

Timmerbedrijf Claassen

Juwelier sieraden

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

Grote keuze

TROUWRINGEN
tegen
eerlijke prijzen
Vanaf € 450,- per paar
Ook inname sloopgoud

Jules Relou Stationsstraat 40
5751 HG Deurne 0493 - 321999

Tijdens de carnaval gaan wij zelf fietsen!!! Wij wensen iedereen een te gekke carnaval 2012
Sint Jozefstraat 27, Deurne: 0493-312494 / www.rijwielhandelvandenbroek.nl

Bel of surf naar onze website
en vul het contactformulier in
Florijn 10A 5751 PC DEURNE
Tel: 0493-312570 Fax: 0493-320103
E-mail: info@KeukencentrumBerkers.nl
Website: www.KeukencentrumBerkers.nl

Vraag gratis uw keukeninformatiepakket aan.
MAANDAG & DINSDAG
MET CARNAVAL GESLOTEN
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www.goldiesjuwelen.nl
Milhezerweg 27a Deurne

Kado Shop

Van Calis
Voor al uw leuke kadootjes
en byouterieën
Stationsstraat 30 – DEURNE
Telefoon 0493-312963
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GLITTERKLI & KO

Of… De belevenissen van een
vriendengroep van het prinselijk paar
perfecte kopie van de kiosk in de
uitvoering als hangtafel, inclusief
jassenrek en bel voor een rondje.
Wij zouden de komende vier dagen
onze plek weten! Gezamenlijk
trokken we met beide kiosken naar
Stationszicht. Vanaf de grote kiosk
zongen we ons repertoire dat de
afgelopen jaren was opgebouwd.

Het was in 2004 dat onze vriendengroep zich voorzichtig ontwikkelde. Enkele ouders van kinderen die op basisschool De Bron
zaten besloten aan Kommer en
Kwijl mee te doe, als Cor, Corrie
& de Brokken. Aan Cor, Corrie en
de Brokken kwam na drie jaar
Kommer & Kwijl een eind. Aan
de vriendschap niet. Ook toen
vier mannen uit de groep als
Hollandse Nieuwe verder gingen.
Geen afgunstige gevoelens toen
Hollandse Nieuwe, als winnaar van
de eerste Peelstrekelala (dachten
er drie…), werd gevraagd op te
treden bij de prinsonthulling als
laatste act voor het moment suprême. Niets in de gaten. Ook toen
een dochter van Ans en Perry uit
de doos sprong, drong het bij één
van hen nog niet door dat zijn
maat Prins Carnaval van Deurne
was…
Onvergetelijk
Nadat Perry het pak van Hollandse
Nieuwe had verruild voor het prin-

selijk gewaad, konden wij er niet
meer omheen. Opeens was ook verklaarbaar waarom Ans die avond
haar, haar zo bijzonder had behandeld en zo wilde houden…. We
wisten gelijk: carnaval 2011 wordt
onvergetelijk en zeer bijzonder.
Glitterkli & Ko
Op die avond werden de eerste
plannen gesmeed. De nieuw verzonnen naam voor onze groep,
Glitterkli & Ko, leverde voldoende
inspiratie op om tijdens Rondom
de Prins nadrukkelijk aanwezig te
zijn. Niet alleen door de kleding;
dames mooi gekleed in glitter jurken en heren met een chique bijpassende lange jas, maar ook met
een medley van oude Kommer en
Kwijl hits. Met een bijzonder
optreden van Hollandse Nieuwe
werd deze geweldig gezellige
avond, barstensvol met Deurnes
talent, afgesloten. Een meer dan
goed begin van nog vele bijzondere carnavalsactiviteiten.
Voorbereiding op de Optocht
De volgende activiteit was de

voorbereiding van de optocht.
Glitterkli & Ko nam de coördinatie
op zich om de vers geboren carnavalsfamilie ludiek voor de (carnavalszon)dag te laten komen. Een
mannetje of 80 wilde zich aansluiten bij de groep die net voor de
prinsenwagen, als voorlaatste, aan
de optocht meedeed. Maar, hoe
organiseer je dat de diverse groepen die in de familie verenigd
waren hun eigen band met de prins
kunnen laten zien en er toch eenheid werd uitgestraald? Precies.
Door de band met de prins als
thema te kiezen, wat kledingafspraken te maken en…een wagen
te bouwen. Met enkele handige
handen en creatieve koppen bleek
dat een fluitje van een cent.
De Optocht
Carnavalszondag konden we het
resultaat aan het publiek, maar
ook Perry en Ans, laten zien. Een
gezamenlijke lunch die een bodem
legde voor een lange maar mooie
middag vond daar plaats. Ook werd
het geheime wapen onthuld: een

Drie adjudanten
Voor sommigen van ons wat het
maandag alweer vroeg dag: de
mannen van Hollandse Nieuwe gingen als adjudanten met Perry op
pad. Een unicum. De werkzaamheden: consumpties voor het prinsengezin halen, steek opzetten,
jasje prinses aantrekken, munten
beheren, prinsenpaar op podium
vergezellen, helpen met in/uitstappen, etc. Na een geweldige
brunch vertrok het gezelschap per
vrachtwagen naar de Markt waar de
Prinsonthulling van Rozenmondèg
plaatsvond. Een geweldige happening. Daarna: bezoek Rijtven,
bezoek De Nieuwenhof, bezoek In
d’n Sleutel en Dennenlucht, eten
bij Van de Putten, nog even langs
bij café het Pandje en tot slot een
bezoek aan het nieuwe evenement
Deurne zingt met een gastoptreden van onze Prins Perry.
Gemengde gevoelens
Carnavalsdinsdag werd een dag vol
gemengde gevoelens: een dag vol
plezier en gezelligheid, maar ook
de wetenschap dat rond midder-

nacht carnaval 2011 ten einde zal
zijn. Met de klanken van de
Hosbengels werd een geweldige
sfeer gecreëerd waarbij menigmaal
een serenade werd gegeven en
prins Perry, prinses Ans en hun
kinderen veelvuldig in het middelpunt stonden. Toen aan de mannelijke leden van Glitter Kli & Ko
gevraagd of ze de zware eer wilden
hebben om de Strikkel vanuit het
CCD naar het marktplein te dragen,
kwam het gevreesde einde dan
toch in zicht.
Even slikken…
Het begin van het eind werd ingezet en met een dubbel gevoel
genoten we toch met z’n allen van
het waardige afscheid van prins
Perry c.s. Voordat het vuur gedoofd
was kwam binnen Glitterkli & Ko
het besef dat deze bijzondere
Carnaval geëindigd was. De emoties liepen dusdanig op dat menig
traan over de wangen rolde. We
hadden samen als groep in de
voorbereiding al tijden naar dit
carnaval toegeleefd en de band
was gedurende deze periode alleen
maar sterker geworden. Nu was
carnaval 2011 ten einde en dat
was toch wel even slikken. We hebben als groep, samen met prins
Perry, prinses Ans en de
Peelstrekels, een geweldig carnaval
gehad waar we nog lang en met
veel plezier op terug zullen kijken.
Carnaval 2011 was top. Perry en
Ans, bedankt!

MEDEDELING VOOR ONZE LEZERS
De redactie van De Peelstrekel prijst zich gelukkig met de aangeleverde kopij voor de editie van 2012. De krant staat tjokvol
artikelen en, voor zover we dit kunnen overzien, is alles wat
aangeleverd is, ook geplaatst.
Omdat we graag een leesbaar orgaan produceren is in een aantal
teksten ingegrepen. Niet zozeer vanwege de kwaliteit van het
aangeleverde als wel de lengte ervan.
De artikelen waarin ‘gekort’ is staan in original fassung op de
website van de Peelstrekels.

www.peelstrekels.nl

Van je vrienden moet je het hebben…
Al een tijdje hadden we het idee
dat er iets speelde in huize van
Berlo - van Cuijk. Aan alle
geheimzinnigheid kwam half
november een eind. Op 13
november om kwart over 11,
kwam er een telefoontje van de
Peelstrekels. Of we ons zo snel
mogelijk wilden melden bij
Dansen Manders omdat Perry en
Ans samen de scepter gingen
zwaaien over het Peelstrekelrijk.

van Bloast um op werd het dan ook
een fijn fisje. Perry en Ans hadden
alles zeer goed geregeld. En passant was onze vriendin ook nog
jarig! Om 00.00 uur geeft Perry
zijn liefhebbende vrouw een heerlijk romantisch weekend weg
cadeau... Omdat ze hem zóóó terzijde wil staan tijdens de carnaval.
By the way, ten tijde van het
schrijven van dit stuk, zijn ze nog
steeds niet weg geweest…

Een stief kwartiertje later stonden
we daar, een beetje verdwaasd een
beetje rond te kijken. Langzaam
kwam het besef wat er aan de hand
was, en ja… Ook wat er op ons
afkwam. We gaan te carnaval dit
jaar! Daar moet op gedronken worden...de glazen gingen omhoog,
PROOST, op de prins en prinses van
de Peelstrekels 2011! Op deze
avond werden al de eerste afspraken gemaakt met vrienden en
familie over de vervolgaanpak.

Rondom de Prins
Kort daarna moesten er al ideeën
op tafel komen voor Rondom de
Prins. Perry staat al constant in de
beeld dus laten we Ans ook eens
verrassen. Voor de vriendinnen van
Ans, was het idee rondom het rooie
kleed al snel geboren. In een kippenhok van een kleine dertig
dames werd er in een paar avonden
een prachtige hommage aan de
prinses in elkaar gezet (met speciale dank aan Riëtte en Carolien).

Serenade
We startten met een feestje bij
Perry en Ans thuis, de serenade.
Voor feestjes zijn we natuurlijk
altijd te porren. Met medewerking

Rembo & Rembo
De Rembo & Rembo sketch heeft
meer bloed, zweet, en alcohol
gekost. Na een lange, serieuze
(ahum) brainstormavond was daar

om een uur of twee 's nachts het
gouden idee. Het favoriete kater-tv
programma van Perry, op de zondagochtend: Rembo & Rembo.
Alleen het bekijken van alle afleveringen kostte al drie oefensessies. Uiteindelijk rolt er toch een
opzet uit en kunnen we serieus
(haha) gaan oefenen. Lachen, gieren, brullen. Wat waren Perry en
Ans daar graag bij geweest. Wat ze
ook bijna gelukt was, door onverwachts de carnavalskrant te komen
overhandigen. Wat een toeval dat
we er allemaal waren... Dat niet
iedereen het snapte tijdens de
avond deerde ons niet, Perry en
Ans piesten bijna in de boks, en
wij ook (en John helemaal op het
podium).
Optocht
De volgende uitdaging was ondertussen ook al volop in de voorbereiding, de optocht. In de leegstaande loods van Cordstrap werd
hard gewerkt aan het middelpunt
van de groep, de muziekkiosk. Met
speciale dank aan Patrick, Frans en
Mark en jawel de politie van
Deurne, welke zeer adequaat
reageerde op het overvalalarm...

De optocht zelf was groots in
opzet, de buurt, Skoor, de familie,
vrienden, vrienden en nog eens
vrienden, we toonden allemaal
onze eigen band met de prins.
Kwali-tijd
Kortom: We hebben nog nooit
zoveel carnaval gevierd als afgelopen jaar, sterker nog, we zijn nog
nooit zo vaak in korte tijd, met de
vriendengroep bij elkaar geweest
om te feesten. We zijn er zoveel

mogelijk bij geweest, en we hebben er van genoten! Perry z'n slogan 'Carnaval, de beste tijd van ut
joar! Carnavalstijd, kwali-tijd!',
hebben we zeker in de praktijk
gebracht. Perry en Ans, Janne,
Maaike en Karlijn, jullie hebben er
voor gezorgd dat het een carnaval
geworden is als geen andere.
Bedankt!
Erik, Riëtte, Bennie, Carin, John,
Peter, Marije, Helma, Carl, Youri,
Lars, Kas, Bibi.
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Het was een fantastisch carnavalsjaar voor
het gezin Jagers, bestaande uit Mark en
Monique en hun zonen Dennis en Tim.
Mark en Monique werden op zondag 23
januari 2011 in Grand-café De To
oegift (van
het CCD) onthuld als Boerenbruidspaar van
Deurne. Als Marcèlleke oit De Meulepeep
en Deeske van Over de Schie beleefden ze
een drukke en intensieve periode waarvan
we hier in de krant beknopt verslag doen.
Het hele verhaal, en we kunnen dit van
harte aanbevelen, kunt u lezen op de site
van de Peelstrekels: www.Peelstrekels.nl
Nadat Mark in april 2010 gevraagd was voor
een bestuursfunctie bij De Peelstrekels,
maar dit vanwege andere bestuurswerkzaamheden aan zich voorbij moest laten
gaan stond in oktober van dat jaar Theo
Linders op de stoep. Na binnengekomen te
zijn met een smoes vroeg hij daarna direct
aan Mark: “Willen jullie Boerenbruidspaar
2011 worden?” Mark antwoordde, nauwelijks van de verbazing bekomen: “Ja.”
Tijdens een wandeling met de hond bebe
sprak Mark het aanzoek met Monique. “Je
hebt toch wel ja gezegd?”zei ze. Aldus
geschiedde.
Zwijgen, informeren en oriënteren
“Wat volgde was een tijd van zwijgen, informeren en oriënteren. Het verzamelen van
namen voor de familie, het passen van de
kleren, het maken van de foto’s; alles diende in het diepste geheim te gebeuren. Maar
het lukte! Ook onze jongens wisten nog van
niets. Hoewel… Broer Hubert-Jan stelde
half november plompverloren de vraag:
Worden jullie Boerenbruidspaar? Schrikken, maar gelukkig dat het gezicht niet de
normale teint had vanwege een forse dosis
donkere schmink…

MET DE P
PAPLEPEL
APLEPEL
INGEGEVEN
De Boerenbruiloft,
Boerenbruiloft, sommigen zit het
in het bloed. Marcèlleke oit de Meulepeep: “Als klein jongetje gingen we
met de familie op carnavalsdinsdag
om 12.00 uur naar de Chinees op de
Markt. Tegen de tijd dat het toetje
geserveerd werd was het zover en
trok de Boerenbruiloftstoet de Markt
op. Soms ging het toetje zelfs mee
naar buiten, om maar vooral niets te
missen. Je kunt gerust zeggen dat de
Boerenbruiloft me met de paplepel is
ingegeven!
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Eindelijk!
Uiteindelijk brak de 23ste januari aan, de
dag van onze onthulling, en stonden we
met klamme handen vol in de schijnwerschijnwer
pers, nadat het aanwezige publiek eerst
opgewarmd was met een fotopuzzeltocht
naar het nieuwe Boerenbruidspaar. Wat
volgde was een erg gezellig ondertrouwfeestje. Daarna ging het echt loos: kaarten,
bloemen, e-mails, telefoontjes. Aangesproken worden op straat, in de winkel,
bij het sporten etc. Ontzettend leuk en
hartverwarmend. Een mooie groene boerenboog wordt door de (on)echte familie
aan de voorkant van het huis opgericht en
een spandoek siert de achtergevel en we
rollen van het een in ’t ander. Bij de meeste
voor-carnaval activiteiten van de Peelstrekels hebben wij ons gezicht (mogen) laten
zien. Zelfs een heus vrijgezellenfeest werd
georganiseerd door de vrienden.
Carnaval
En dan wordt het carnaval. Vrijdagavond
Kommer & Kwijl, zaterdag Sleutelafhalen
en ’s avonds naar De Zultkoppen waar de
spreekstalmeester van de Boerenbruiloft,
Nico Kooter, als D’n Biels van 2011 bekend
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werd gemaakt. Zondagochtend,
carnavalsmis met de hele (on)echte
familie paraat. Even een brok in de
keel bij de overwegingen, omdat
ons vader dit helaas niet meer mee
heeft kunnen maken. Daarna met
het hele gezelschap naar ons, waar
we aangenaam verrast werden: met
onze gouden Drumfanfare Peelland
voorop zouden wij als drie generaties
aan de optocht deelnemen.
Trouwdag
Maandag was het min of meer rustdag, zodat we op dinsdagochtend er
vol in konden gaan. Vanaf 11 uur was
het spitsuur: het huis vol volk in de
weer met corsages, cadeaus, koffie
en broodjes. Op weg naar WorstZicht
in een Panhuijzen Groen oldtimer

Er blijkt nóg eerder boerenbrulluft
gevierd te zijn. Exacte gegevens zijn
echter niet helemaal duidelijk. Een
stronk boerenmoes voor wie ons uit
de brand helpt (red. De Peelstrekel)

onder muzikale begeleiding van
Black Note uit Mierlo.
Natuurlijk moesten er de nodige
beletselen weggewerkt worden,
maar toen het eindelijk zo ver was
kon prins Perry de trouwakte voorlezen en mochten wij eindelijk het
Ja-woord geven en barstte het feest
pas echt goed los! Een lange receptie
met veel leuke en ludieke cadeaus ,
nog efkes feesten, een gezamenlijke
warme maaltijd en voordat we het
wisten was het tijd om samen met
De Peelstrekels carnaval 2011 af te
sluiten met het verbranden van de
Peelstrekelpop op de Markt.
Nog niet afgelopen…
Maar denk niet dat het toen was
afgelopen… Op woensdag hebben

1981

Jacky Bellemakers en

we nog een rondje gemaakt langs de
commissieleden en de onechte familie voor een persoonlijk bedankje.
Donderdag moest er ontkroond worden en op vrijdagavond waren we
present op de vrijwilligersavond van
De Peelstrekels. Er volgden ook nog
wat avonden waarop de afgesproken tegenprestaties van de beletsels
werden verricht. De ﬁetstocht van De
Peelstrekels betekende de afsluiting
van een ontzettend leuke en enerverende periode. Gelukkig konden
we bijtanken tijdens onze tweede
huwelijksreis ergens op een parelwit
strand in de Caribische zee. En je zult
het niet geloven: ons kamernummer
was 1111…

Anthony Knapen en

1994

Carl Berkers en

1984

Anja Koppens en Pieter Verbeek

KPJ/Mixed Hockeyclyub

1985

Geen boerenbruiloft

1959

Brüggenwirth

Organisatie: K.V.O. / Commissie Boeren-

1970

Harrie Geven en Maria Prinssen

bruiloft

1971

Geen boerenbruiloft

1986

1972

Geen boerenbruiloft

1973

Peter Gevaert en Enny Koops

1974

Frank Donkers en Pitty van
Nunen

1975

Mieke Wijnhoven en Jan v.d.

1976

Gerrie Guffens en Beppie

Heijden
Adriaans
1977

1996

1978

1987

1979

Hans van Nunen en Marianne

1980

Joost Martens en Marion van de
Heuvel

2007

Dorus en Janneke

(Toon en Alda Berkers)

Ties en Sien

(Theo en Marion Linders)
2008

Nilles en Netje

1988

Drieka en Teun

1997
1998
1999

den Berkmortel)

2000

Hannes en Rika
Rinus en Grada
Sjef en Leenke

2001

Dorus en Tonna

1993

Drieka en Cis

2002

Marcèlleke en Deeske
(Mark en Monique Jagers)

Walter en Lies
Kobus en Dientje
Dricus en Marie
Gerrit en Jantje
(Ger en Janny Achterberg)

2003

Nardje en Miep
(Ron en Heidi Ossendrijver)

2004

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

(Bert en Gonny van den Broek)
2011

(Henk en Mieke Aarts)

(Sjef en Leny Kuijpers)
1992

Frans en Mie

Bertus en Gonda

(Jac en Diny Megens)

(Rien en Ger van Mierlo)
1991

2010

(Walter en Lies Donkers)

(Jan en Riek Knoops)
1990

Klaas en Anna

(Frans en Marij Bierings)

(Teun en Hennie v.d. Weijer)
1989

Driek en Jans
(Henk Kerkers en Marianne van

(Nico en Ans Schrama)
Dorus en Mina

Nölleke en Mie
(Jos en Wilma van Nunen)

2009

(Cor en Antoinet v.d Beek)

Appie Louwers en Hannie
Hansen

Kneeltje en Thijs

(Ties en Sien Verbaarschot)

(Theo en Mien v.d. Boomen)

Ad van Kessel en Marriet
Heesmans

Toon en Altje

Commissie Boerenbruiloft

H. Vrunt en Anneke



2006

(Thijs en Corrie van Leeuwen)

Marjon van Helmond
Organisatie: Den Instuif / Den Deel /

Anna en Peier
(Piet en Anneke Bankers)

1995

Petra Bloemen
1983


 

Marcèlleke en Deeske

Anja Hendriks
1982

Bedankt!
Leden van de boerenbruiloftcommissie, Prins Perry en prinses Ans, raad
van Elf en bestuur van De Peelstrekels, de webmaster van De Peelstrekels die ervoor gezorgd heeft dat
ook onze familie overzee heeft mee
kunnen genieten, echte families en
vrienden en last, but not least, Mari
en Marij, Bart en Meike, Nel, Martien
en Bernadette en Ton en Els: jullie
waren onze (on)echte familie en zeiden ja toen nog niemand, ook jullie
niet, wist dat wij Boerenbruidspaar
2011 zouden zijn.

Peer en Anneke
(Peter en Anny Matheij)

2005

Tinus en Jans
(Martien en Marianne de Wit)
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gadviesbureau Trienekens
Belastin
wenst U een fijne carnaval
Postbus 347
5750 AH Deurne
Telnr. 0493 - 311362
Faxnr. 0493 - 315857

Complete woningstoffering

Spoorlaan 5 Deurne
Tel.: 0493-314682
WWW.DECORETTE.NL

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

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

Liesselseweg 120a Deurne
tel.: 0493-399775
Tot 50% korting
op restanten
collectie 2010

Hometrainers
Crosstrainers
Loopbanden
Roeiapparaten

Winterjassen
Skikleding
Snowboots
Ook voor kinderen

Bezoek onze vernieuwde grootste wintersportafdeling in de regio
op de 1e etage. Ook voor het slijpen en waxen van uw ski’s
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Al 18 jaar kwaliteit van eigen bodem

WALSBERGS BONT
In de Walsberg wordt elk jaar in het derde weekend van
januari een bonte avond gehouden. Een avond vol dans,
zang, kletsers en sketches. Harrie Bouwmans en Albert
Sleegers stonden aan de wieg van deze ludieke avond in de
Walsberg. Vanaf het begin was het raak en de animo van
deelnemers en publiek was en is enorm. Een druk
programma dat elk jaar vakkundig wordt gepresenteerd
door Nico Kooter. Traditioneel worden de avonden
geopend door het kinderkoor, gevolgd door een mengeling
van artiesten. Ook de Prins en een grote delegatie van de
Peelstrekels zijn elk jaar een avond aanwezig bij Zaal van
de Putten.
Wij wensen iedereen alvast een geweldig carnaval toe en
wellicht zien we u op 20 of 21 januari 2012 bij Walsbergs
Bont. De organisatie: Corry Donkers, Albert Sleegers,
Willy van de Beek, Walter Donkers, Fridus de Wit en
Ronald van Haandel.

PRINS PERRY EN PRINSES ANS
KIJKEN TERUG
PRINSENKINDEREN

Het is 13 november 2011, zondagochtend half 9. Precies een
jaar na onze coming out. Het
juiste moment voor ons om terug
te kijken. De nieuwe Prins is
bekend, of beter gezegd ons
Prinsenpaar of nog beter: ons
Prinsengezin. Twan, Fanneke,
Pleun en Luut zullen er alles aan
doen om Carnaval 2012 onvergetelijk te maken. En… Dat kunnen ze! Twan, die onlangs bij ons
thuis nog als gevolg van een
klein brandje onze woonkamer
opnieuw heeft gepleisterd,
informeerde bij tijdens zijn
bezoekjes regelmatig naar hoe
het nou eigenlijk was om Prins
van de Peelstrekels te zijn. Daar
paste maar één antwoord:
Geweldig!

Mooie tijd, die tijd voor de onthulling. Niemand, behalve natuurlijk
het bestuur van de Peelstrekels,
heeft er weet van. Je houd je van
de domme, je speculeert links en
rechts eens wat om niet direct verdacht te zijn en laat ook wel eens
een hintje vallen: “Wie wordt er
Prins dit jaar Perry?”. “Ikke!”. “Nee
serieus, wie denkte gij?”
Geweldig als je ziet dat carnaval
echt bindt. We zijn keer op keer
aangenaam verrast door familie,
buurt, vrienden. Echt bijzonder.

Carnaval was één groot hoogtepunt waarvan de basis ligt in de
betrokkenheid van de mensen die
ons dierbaar zijn of zijn geworden.
Je hebt je twijfels als je eenmaal
ja hebt gezegd, maar de steun, het
enthousiasme en de hartelijkheid
van iedereen maakte het voor ons
een eenvoudige en dankbare klus.
Ook onze kinderen Janne, Maaike
en Karlijn hebben zo veel mogelijk
meegedaan met alle activiteiten
en ontzettend genoten. Fijn dat
we dit als gezin konden beleven.

De tijd voor Carnaval was al super:
de onthulling, de serenade bij ons
thuis waarbij we ’s nachts getrakteerd werden op een dik pak
sneeuw, het uitkomen en rondbrengen van de krant, het versieren van het huis, het Klotgemul en
Walsbergs
Bont,
natuurlijk
Rondom de Prins –Wa hebben wij
gelachen!-, Peestrekelala, de Galaavond
de boerenbruiloft, de
recepties enz. Allemaal blije mensen, steeds weer een super feest!
Het ging in een nog hogere versnelling door tijdens Carnaval:
Kommer en Kwijl, waar Perry gelijk
op de eerste dag van Carnaval zijn
stem kwijtraakte, sleutel afhalen,
de Heilightparade, de carnavalsmis, de zon overgoten optocht
door het Peelstrekelrijk (met een

geweldige mooie groep voor ons!)
serenade aan de Prinses van de
Nacht, Rozenmondèg, bezoeken
aan het Rijtven en de Nieuwenhof,
ons optreden met de dansmarietjes
op de slotdag…en nog zoveel
meer. Geweldig allemaal.

We willen nogmaals iedereen
bedanken die carnaval met ons
heeft meegevierd, onze ouders,
familie, buurt, vrienden enz. Jullie
zijn de mensen die onze Carnaval
echt bijzonder hebben gemaakt. En
niet te vergeten de Peelstrekels
(en aanhang!) : wat een fijne
hardwerkende club. Ook jullie
bedankt voor de gezelligheid en
zorgzaamheid. Jullie zijn een
mooie vereniging; Deurne kan trots
op jullie zijn.
Het boek is dicht. Perry is inmiddels liefdevol opgenomen in de
Prinsengarde en daarmee automatisch ervaringsdeskundig. Wij
koesteren veel, maar dan ook heel
veel fantastische herinneringen
aan Carnaval 2011. Ik besluit met
de woorden die Ans mij op
Aswoensdag toevertrouwde en die
mij altijd bij zullen blijven: “Ge
het ut goed gedaan jonge”. Ik
hoop dat jullie er ook zo over denken.

Ruim een jaar geleden werden wij verast met het nieuws dat ons
pap en mam prins en prinses van de Peelstrekels zouden zijn in
2011. Al vanaf het begin vonden we het allemaal heel leuk, maar
ook een beetje spannend. Na de bekendmaking duurde het nog
ongeveer een maand voordat de eerste activiteit begon en nog
bijna 4 maanden voor de carnaval echt begon.
Die 4 maanden waren maanden waarin we heel veel leuke dingen
met de Peelstrekels en veel andere mensen hebben gedaan, zoals
Rondom de Prins. Toen carnaval echt begon, begonnen ook de 5
mooiste dagen van heel 2011. We hebben toen heel veel leuke dingen gedaan, zoals de optocht. Maar we kunnen echt niet kiezen wat
we nu het allerleukste vonden.
We vinden de Peelstrekels echt een hele leuke groep mensen waarbij wij ons heel welkom en thuis hebben gevoeld voor, tijdens en
na de carnaval. Bedankt hiervoor!
Janne, Maaike en Karlijn.

Prins Perry & Prinses Ans 2011

Prinses voor een avond…
Woensdagavond voor de prinsonthulling zouden Ans en ik naar
Sara Kroos gaan. Vanwege ziekte
van Sara ging deze voorstelling
niet door, maar Ans stond erop
toch wat te gaan borrelen. Wij
naar Plein Vijf. We stappen binnen en zien links in de private
dining room mijn Marcel en zijn
PR|CIE zitten. Ans en ik gaan aan
een tafel zitten.
We bestellen twee wijntjes. Ans
begint gelijk over de PR|CIE. (Mooi
aanknopingspunt, blijkt achteraf…) De hele avond gaat het over
carnaval. En ik maar vertellen. En
vertellen. En Ans maar luisteren.
En luisteren. Regelmatig veranderde ik van onderwerp, maar telkens
wist Ans op slinkse wijze het
gesprek op carnaval en De
Peelstrekels te brengen. Ik had
niks in de gaten.
Zaterdagavond, prinsonthulling.
Marcel en ik, de PR|CIE en de
Nötjes. We zijn paraat en wachten

PEELSTREKELALA

in spanning af. Pauze act:
Hollandse Nieuwe. Ah, daarom is
Ans er deze avond ook. Dacht ik.
Opeens trekt ze me naar haar toe.
Ik hoor haar zeggen: “Ja, wij!” En
nog voor ik kan reageren, loopt ze
naar het podium. Mij (en Marcel)
in verbazing en met stomheid
geslagen achterlatend. Wat een
verrassing!
Prins Perry, prinses Ans en de prinsenkinderen Janne, Maaike en
Karlijn. Geweldig! En, ja hoor. We
hebben een geweldig carnavalsfeest gehad. Rondom de prins is
het eerste grote publieke evenement na de onthulling. Wat als we
nu eens de prinses verrassen? De
rest is geschiedenis: 25 dames,
allen in het rood (Ans trouwde in
een rode jurk) en een lied: ’t Rooie
Klied van Rowwen Heze.
Carnavalszaterdagavond, Ans is
ziek. Plein Vijf, ’t Is goe de ge ‘r
bent met De Hosbengels. Carnaval
ten top. Aawverwetst gezellig. Aan

3

14 JANUARI
PLEIN VIJF
20.30 UUR
Met:

mij de eer om prins Ans te vervangen. Op de tafel met prins Perry.
En… de burgemeester. U zij de
Glorie. Het publiek op de knieën.
Voor de prins, maar ook een bietje
voor mij… Eigen roem stinkt, maar
ik denk dat ik het er als reserveprinses redelijk vanaf heb
gebracht.
Het was ne goeie carnaval met een

geweldig prinsenpaar, dat met hun
drie dochters er een onvergetelijk
feest van hebben gemaakt, waarvan niet alleen wij, maar ook velen
met enorme teugen van genoten
hebben!

1. Zuuk6
2. De Dotjes
3. Naakte
Waarheid
4. Niks Gelogge
5. Hollandse
Nieuwe
6. De Nötjes
7. De Loozers
8. Zes Stuks
9. Denkers &
Jansen

Prinses voor een avond, Karin
Jacobs.

Muziek: Krek Goe
Gratis entree
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Carnaval...

...da ZIEN wáj wel zitten!

17631

w w w. l
flynth.n

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

De Poort 6 5751 CN Deurne Telefoon 0493 318 318

A. Reddingiusstraat 4
Deurne

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

Heeft u ook zo’n

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

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

Programma

2012

Tijdens carnaval

Voorpret
Zaterdag 14 januari

Vrijdag 17 februari

10.00

Kaartverkoop Gala en Klotgemul

Trendz

9.00

Scholenbezoek

21.00

Peelstrekelala

Plein 5

20.00

Kommer & Kwijl

Zondag 15 januari
14.00

Zaterdag 18 februari

Ondertrouw boerenbruidspaar

Plein 5

Zaterdag 21 januari
20.00

Walsbergs Bont

Zaal vd Putten

Zondag 22 januari
13.00

Receptie Prins Twan II en Prinses Fanneke

CCD

Seniorenmiddag

CCD

Zondag 29 januari
13.30

Dancing with the stars

CCD

Klotgemul

CCD

Zaterdag 4 februari
19.30

Klotgemul

CCD

Zondag 5 februari
13.00

Receptie Jeugdprins

CCD

Zaterdag 11 februari
19.30

Sleutel afhalen

Markt

21.30

Zultkoppen

Stationszicht

22.30

Cafébezoek

Plein 5
St. Willibrorduskerk Deurne

9.30

Carnavalsmis

13.30

Aanvang optocht

17.00

Prijsuitreiking kinderen

CCD

21.00

Prijsuitreiking volwassenen

CCD

23.00

Cafébezoek Potdeksel

Maandag 20 februari

Vrijdag 3 februari
19.30

15.00

Zondag 19 februari

Zaterdag 28 januari
13.30

CCD

Gala-avond

CCD

Markt

12.30

Opening Rosenmondeg

13.30

Bezoek Rijtven

14.30

“Gein op ‘t Plein”

15.30

Bezoek Nieuwenhof

16.00

Cafébezoek

De Sleutel

17.30

Cafébezoek

Fridus de Wit

21.30

Deurne zingt mee

CCD

Markt

Dinsdag 20 februari

euk weetje!

L

De Peelstrekels vieren in 2013
hun 55-jarig bestaan!
Voor de laatste info kunt u
terecht op www.peelstrekels.n
l

10.30

Ukkepukkebal

CCD

12.00

Zultkoppen bij Stationszicht

Stationszicht

14.00

Boerenbruiloft

CCD

17.00

Cafébezoek

‘t Pandje

21.30

Carnavalsbal

CCD

00.00

Pop verbranden

Markt

Napret
Zondag 11 maart
13.00 Foto’s kijken voor iedereen

CCD

Zondag 8 januari
13.00 uur Deurne's got talent en onthulling jeugdprinsenpaar.

CCD

Zondag 22 januari

E GD
JEU

CARNAVAL

A
PROGRAMMA
2
201

15.00 uur Bezoek receptie Prins Twan II van de Peelstrekels.

CCD

Zondag 5 februari
13.00 uur Receptie de Strikkelkes

CCD

Vrijdag 10 februari
19.30 uur Mega Carnavals Festijn

CCD

Zaterdag 18 februari
15.00 uur Sleutelafhalen

Markt

19.00 uur Jeugdbal

Jongerensoos Asteffekan

Zondag 19 februari
09.30 uur Carnavalsmis

Willibrorduskerk Markt

13.30 uur Carnavalsoptocht

Centrum

Maandag 20 februari
14.30 uur Gein op het plein (bankstellenrace)

Centrum

19.30 uur 10-er time

Trendz

Dinsdag 21 februari
19.30 uur 10-er time

Trendz
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2013 55 jaar PEELSTREKELS
In april 2011 is een denktank
(Gerard Daandels, Jos van
Nunen, Martin Damen, Albert
Louwers) aan de slag gegaan om
op hoofdlijnen het jubileum
vorm te geven. Na een sessie
met het bestuur en een sessie
binnen het bestuur, nemen Erwin
Boerenkamps en Marc Manders
het voortouw om op basis van
deze hoofdlijnen het jubileum
verder op poten te (laten) zetten. Inmiddels heeft in novem-

ber de inofficiële aftrapsessie
van de jubileumcommissie
plaatsgevonden. De volgende
groep van mensen, afkomstig uit
vele geledingen die verbonden
zijn met De Peelstrekels, gaat
onder voorzitterschap van Erwin
Boerenkamps de kar trekken c.q.
de schouders eronder zetten.
Leon van Osch (PR-Cie, Ere-Strekel,
oud-prins),
Jerom
Coppus
(Hosbengels), Marian Brood (oud-

AFSCHEID NA 25 PRINSEN
Begonnen in 1983, op verzoek
van Charles van Goch (de slager)
werd Klaas lid van de raad van
11, ook als Groninger bleek dit
mogelijk. Na vier prinsen - de
laatste was Ties Verbaarschot in
1986 - verliet Klaas de raad met
vijf anderen. Hij bleef wel actief
in de materialencommissie, die
toen eigenlijk nog niet bestond.
Daarin zaten ook wat mannen
die in 1992 de PR|CIE zouden
gaan vormen. Harde werkers
waren het en hun motto: Niet
zeuren maar doen!
Die PR|CIE gaf met hun acties De
Peelstrekels een extra accent. In
1990, voordat Leon van Osch als
prins aantrad werd Klaas opnieuw
gevraagd voor de raad en hapte hij
weer toe. Klaas’ verdiensten voor
De Peelstrekels werden ook door de
PR|CIE opgemerkt, want in 1993
mocht hij D’n Opsteker in ontvangst nemen. Een hele verrassing! Omdat hij in 2011 65 zou
worden heeft Klaas in 2009 al
gemeld dat, dat jaar zijn laatste
als raadslid zou zijn.
Hoogtepunten
Terugkijkend op die periode is er
een aantal hoogtepunten te noemen: de eerder genoemde
Opsteker, het 44-jarig bestaan dat
werd gevierd in de Boerenbondhal,
de periode (drie jaar) in De
Strikkeldome en de Vetlirre medallie die hij kreeg uit handen van
burgemeester Daandels in 2010. En
natuurlijk mag het feit dat Klaas
(Royal Klaas) dertien jaar lang De
Peelstrekelbus reed niet onvermeld
blijven.
Pas in 1991 (!) mochten dames
ook deel uit maken van De
Peelstrekels, en… dus ook meehelpen!

Onvergetelijke momenten
Beitske fotografeerde er achter de
schermen lustig op los. Het leverde
een mooi inkijkje op in de organisatie en hoe de mensen van De
Peelstrekels zelf het carnavalsfeest
vierden. Onvergetelijke momenten
voor
eeuwig
vastgelegd.
Fotograferen doet Beitske al lang
niet meer, maar wel is ze sinds vier
jaar de felicitatiedienst van De
Peelstrekels en zorgt ze ervoor dat
iedereen die iets te maken heeft
met De Peelstrekels op hun verjaardag een kaartje ontvangt. Ook
wanneer iemand in de lappenmand
ligt is de alerte en attente Beitske
van de partij. Kortom, Beitske en
Klaas hebben, ieder op hun terrein,
enorm veel werk voor De
Peelstrekels verzet. En wat is er
dan mooier dan dat, je laatste
prins, ook nog eens bij jou in de
straat woont?
Bedankt
Prinsenparen, vorsten, bestuursleden, Raad van Elf leden, dansmarietjes van toen en nu: bedankt
voor de gezellige momenten die
wij met jullie mochten beleven. We
wensen het nieuwe prinsenpaar
een fijn carnaval 2012 toe, samen
met
alle
Peelstrekels
en
Peelstrekelinnekes.
Alaaf!
Klaas & Beitske Vogel
PS.
Hoewel Klaas nu gestopt is als
raadslid, betekent niet dat hiermee
het contact met De Peelstrekels
verbroken is. Klaas blijft zich op de
achtergrond bezighouden met
allerlei hand- en spandiensten en
dit geldt ook voor Beitske.
Peelstrekels in hart en nieren!

bestuurslid Club van 100, ex-prinses), Jos van Nunen (jubileumdenktank, oud-prins), Jeroen
Ennenga
(oud-bestuurslid,
Ròòspul) en Perry van Berlo (oudprins).
In de komende maanden zullen zij
mensen om zich heen verzamelen
om specifieke jubileumactiviteiten
vorm te geven. Het spreekt voor
zich dat iedere Peelstrekel in de
aanloop naar het jubileum tijdig
wordt ingelicht en warm te maken
voor het prejubileum en het jubileum zelf: houd eind september
2013 vast vrij!
MATERIALENCOMMISSIE
door Frans van den Broek
Vorig jaar hebben we onze
nieuwe
prinsenwagen
gemaakt,dit naar ontwerp van
ons creatief brein Cees vd
Broek. In de (oude) loods van
Twan van Doorne hebben we
naar hartenlust kunnen bouwen aan de wagen.

WE GAAN ER SAMEN VOOR
Verrast waren we toen Henny
(Manders) ons belde in 2001. Of
we samen thuis waren? We dachten, wat moet die van ons. Wij
denken, het kan niet anders of
hij komt ons vragen of we
Boerenbruidspaar wilden worden. We gingen nog wel eens uit
met ons groepje de Harde Kern
en we waren nog wel eens op
feestjes, waar we wel eens
iemand van de Peelstrekels
tegen kwamen. En Wimke
(Kivits) heeft ook al eens
gezegd: “Piet ge bent een goeie
voor ons Clubke.”
En ja hoor, Henny kwam vragen of
ik bij de raad van 11 wilde komen.
Een zucht van ons, kunnen we dat
wel? Gerrie was al tien jaar niet
meer weggeweest zo veel dagen
achter elkaar, maar na een rugoperatie in 1998 ging het beter. We
wisten dat het een heel programma
was, want we hadden al mee
mogen genieten in 2000 bij Leon
en Marlies bij ons in de buurt. Dat
vonden we heel gezellig, zo’n grote
hechte familie was het, heel de
club, de familie, de buurt de vrienden van het werk en alle carnavalsvierders van Deurne.

denken voor de eerste vergadering
van de raad van 11. We hebben
samen ja gezegd en we zijn er voor
de volle 100% voor gegaan. De
eerste prins was Johan Verhaegh
en vele andere volgden. Wat waren
alle Prinsen en Prinsessen gezellig.
Sommigen met alle kinderen en
beide families erbij. Een grote
familie! Voor Gerrie wel vermoeiend soms, maar geen punt het
matrasje lag al klaar met het eten.
Alle programma’s waren heel goed
en gezellig, met soms wel eens een
verrassing erbij. Je kent zo iedereen wel bijna als je er tien jaar bij
bent en overal mee bent geweest.
Maar nu is de tijd gekomen om
afscheid te nemen van een HELE
echte
grote
Carnavalsclub.
Iedereen met een steek op is van
Carnaval denk je, maar er zijn er
nog zo veel die de club komen helpen en die op de achtergrond ook
veel werk verzetten. Daar ben ik er
dadelijk ook een van. We blijven
toch Peelstrekel.
De laatste Carnaval hebben we
samen nog fijn genoten van alles.
We zullen de Peelstrekels missen,
maar niet getreurd: we zullen nog
vaak van de partij zijn met ons
andere Clubke DE HARDE KERN.

We kregen twee dagen om na te

PIET en GERRIE

EINDE ACTIEF PEELSTREKEL TIJDPERK
In De Peelstrekel van 2011 heb ik aangegeven dat ik met mijn activiteiten ten behoeve van De Peelstre-kels ging stoppen. Dat besluit
heb ik, in samenspraak met Miny, weloverwogen genomen.
Maar toch, na mijn laatste optreden als presentator van de
Seniorenmiddag 2011 (de 12e keer) was het een vreemde gewaarwording
en liet ik de 33 jaar in mijn geest aan mij voorbijgaan. In die 33 jaar is
er veel gebeurd, zijn er ups en downs geweest, zijn er tranen gevloeid en
is er veel gelachen. Fijn vond ik het dat Zesstuks als winnaar van het
Peelstrekelala optraden. Dit omdat ik ze destijds, als vorst, voor de eerste
keer tijdens een Gala-avond mocht aankondigen en bedanken. Geweldig
vond ik het optreden van Fer en Ries Spaan, dat door Christ Manders
extra voor mij was georgani-seerd.
Ik wil van deze gelegenheid nogmaals gebruik maken om De Peelstrekels,
alle commissieleden en natuurlijk alle Peelstrekelinnekes en Peelstrekels
te bedanken voor deze 33 jaar en hoop jullie allen nog tot in lengte van
jaren te ontmoeten.

Het geheel bestaat uit cirkels in
bonte kleuren, geverfd door
Harrie en Willy. Er is nogal wat
plaatmateriaal verwerkt; totaal
rond de 100 m² is aan de wagen
vertimmerd, dus er is veel zaagen denkwerk aan te pas gekomen. Daarbij hebben we de
wagen meteen voorzien van
verlichting om tijdens de
Heilight parade goed voor de
dag te komen. Duizenden gaatjes met daarin fiberglas draden
verwerkt en daarachter verlichting, zodat dit een aardig effect
oplevert in het donker.
Podiumbak
Naast onze nieuwe wagen hebben we nog een nieuwe podiumbak gemaakt voor op het
podium van het CCD, het ontwerp is hetzelfde als de prinsenwagen; met cirkels opgebouwd. Het resultaat: een fleurig geheel met veel diepte.
Vorig jaar, na het bouwen van
de wagen en bak, konden de
leden van de materialencommissie geen cirkel meer zien,
behalve dan natuurlijk die kleine gele cirkels dan…
Aankondigingsborden
Als laatste grote verandering
vorig jaar, hebben we nog nieuwe
aankondigingborden
gemaakt, en ja hoor, de cirkels
zijn ook hier weer aanwezig. Al
met al hebben we dus een heel
druk jaar gehad met deze werkzaamheden en dankzij de leden
van de materialencommissie en
nieuw lid Ronald Vrijnsen, die
een enorme inzet toonde, hebben we het voor elkaar gekregen.
HULDE HIERVOOR!
Jeugdprinsenwagen
We zijn nu bezig om een nieuwe
jeugdprinsenwagen te bouwen,
en nee dit keer geen cirkels.
Verder staan er nog diverse
onderdelen voor onze nieuwe
happening,Gein op het plein,op
het programma,dus ik geloof
niet dat we ons de komende tijd
vervelen.
Als laatste wil ik iedereen die
op een of andere manier heeft
geholpen bedanken voor hun
inzet, gezelligheid en aanwezigheid!

Gerard Geurts
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Sjors Coppus Fanclub ziet levenslicht
Door, onze muziekspecialist
Na een bijzonder indrukwekkend
concert van muziekgezelschap de
Hôsbengels waarin wederom een
absolute hoofdrol werd vervuld
door percussionist Sjors Coppus
is door een zeer select groepje
van notoire muziekliefhebbers
besloten tot oprichting van de
Sjors Coppus Fanclub.
De initiators hiervan zijn van
mening dat het muzikale genie van
de slagwerker en ritmisch voortrekker van de kapel niet langer
onderbelicht mag blijven. De trommelbeuker, die zich makkelijk kan
meten met vele gevestigde namen,
geniet ook in kringen van gekende
bekkenkletsers een stevige reputatie. Golden Earring’s Caesar
Zuiderwijk, toch niet de minste in
dit metier, noemde hem na enige
fysieke aandrang een lichtend
voorbeeld en verklaarde, de tanden
opeenklemmend om de pijn te verbijten, de carrière van Sjors al
jaren op de voet te volgen.

Ambitieuze plannen
De plannen van de fanclub zijn
zeer zeker ambitieus te noemen, in
een exclusief interview met dit
periodiek verklaarde het bestuur
de merchandising serieus aan te
gaan pakken. “Zwaaisjaals zijn via
een gerespecteerd Somalisch
scheepvaartbedrijf onderweg vanuit Pakistan, bumperstickers worden momenteel gedrukt door een
even zo betrouwbare Nigeriaanse
drukker en een fullsize zeppelin
om promotionele activiteiten te
ondersteunen, met daarop de beeltenis van de drumstickbreker,
wordt as we speak ontwikkeld door
een in aeronautique gespecialiseerd bedrijf uit Zeilberg.”
Blanco volmacht
Hoewel actieve ledenwerving vanwege de verwachte massale toestroom van geïnteresseerden geen
prioriteit geniet wil het bestuur
wel vast kwijt dat de lat hoog
gelegd zal worden voor potentiële
fanclubleden. “De totale toelatingsprocedure zal naar verwachting twee dagen in beslag gaan

nemen. Na overlegging van de
benodigde bescheiden, waaronder
een recent bankafschrift, een blanco volmacht, een bewijs van onberispelijk gedrag (voor een luttel
bedrag aan te vragen bij de lokale
overheid) en een onbeschadigd en
geldig identiteitsbewijs (een
nieuw ID is, na aangifte van verlies, gewoon aan te vragen bij de
gemeente), zal de kandidaat consciëntieus gescreend worden door
het hiertoe zorgvuldig geselecteerde
Helmondse
bedrijf
Nieskuppemerskiete bv. Bij gebleken geschiktheid zal het nieuwe lid
middels een korte maar plechtige
ceremonie geïnitieerd worden en
zullen hem de bijbehorende versierselen worden opgespeld.”
Verkorte procedure
Een enigszins verkorte procedure
blijkt ook mogelijk: na het overhandigen van twee glazen bier aan
een van de twee bestuursleden zal
u de button worden toegeworpen,
uzelf voorstellen en andere tijdrovende plichtplegingen zijn dan
niet noodzakelijk.
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OPTOCHTMOTTO
“…En gij denkt dat we in sprookjes geloven”
In 2012 is het motto van de Carnavalsoptocht: “…En gij denkt dat we in sprookjes geloven”. Met een dergelijk motto
verwachten we natuurlijk vele mooie creaties. We zullen ongetwijfeld Roodkapjes en Sneeuwwitjes zien, om van boze
stiefmoeders nog maar niet te spreken. Één deelnemer van vorig jaar zou bij wijze van spreken zo weer met dezelfde
creatie mee kunnen doen. De winnaar van de derde prijs bij de grote wagens had namelijk als thema: “Als gij in onze
spiegel kiekt dan gelufde gij nauw wir in sprookjes!!”. Zij wonnen terecht ook de publieksprijs. We zijn benieuwd!
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ZULTKOPPENPIJN
100% erin getuind, maar… Meer dan 100% vereerd
Door Nico Kooter, D’n Biels 2011

hele familie, mijn medebroeders
van Herzelen. Waar kwamen die
allemaal
ineens
vandaan?
Fantastisch, en nog meer fantastisch, dat ze het helemaal geheim
wisten te houden! Ik snap er nog
steeds niks van. Wat een mooie,
gezellige en sfeervolle avond werd
het, en wat een bijzonder carnaval
2011. Carnaval op een andere
manier beleven maakt dat er nieuwe ervaringen worden toegevoegd.

Ik heb altijd het gevoel gehad,
wil dat ook hebben, dat ik controle heb over de situatie. En dat
ik zelf in het complot zit om
iemand te verrassen.
Hoe anders en verrassend het dit
jaar was tijdens het Zultkoppenbal
op 5 maart 2011 zal ik nooit meer
vergeten. Natuurlijk, de commissie
Boerenbruiloft was uitgenodigd,
en als spreekstalmeester verleen ik
daar ook diensten, en ja, binnen
die commissie zijn leden die al
heel veel jaren actief zijn.
Eigenlijk voor alle Peelstrekels. Dus
ik stond er niet van te kijken dat
die uitnodiging kwam.
Scenario
Ik wist en had dat ook gezegd
tegen mijn collega commissieleden
dat ik, 100% overtuigd van het
scenario dat zich zou gaan ontvouwen, de persoon, die als Biels
2011 zou worden uitgeroepen, tot
net voor het carnavalsgebeuren,
meer dan een dag vliegen van ons
kikkerlandje verwijderd, op vakantie was. Dit maakte het alleen
maar gemakkelijk, want dan konden de achterblijvers, ook wat
makkelijker de zaken doorspreken.
Zaterdagavond
Afijn, zaterdagavond. Samen met
het aanstaande boerenbruidspaar,
arriveren we bij de residentie van
De Zultkoppen. En ik maar denken:
Ze moest eens weten! Prins Perry
en gevolg worden binnengeblazen

Krentenmik
Dat je mee de krentenmik mag
gaan ophalen bij Gebackerij Nico
Jacobs. Ook dat was een feest,
zowel op de wagen als in de bakkerij. Heel speciaal, met zijn allen
hossen om de mik, en proosten op
de krenten. Dan het aansnijden,
samen met Prins Perry; een snee
smeren voor elkaar, en dan die
hanenbillen. Goed voor de sector,
mijn sector, dat is zeker. Ze waren
er in overvloed, en… lekker!
door Bloast ‘m op. De PR|CIE wordt
naar voren geroepen. Het compleet
herschreven Zultkoppenlied wordt
door D’n Biels 2010, Cor van
Bussel, voorgezongen, waarbij de
rest het refrein “Wat is het toch
fijn, om een Zultkop te zijn” uitbundig meezingt. De muzikale
begeleiding door het VTO, was
prima voor elkaar. Zingen is altijd
al iets voor me geweest, dus meedeinen, en meegalmen met het
schitterende lied.
Ik wist ‘t! Of toch niet?
Daarna de bekendmaking van D’n
Biels 2011. En ik was ervan over-

tuigd. En wist het zeker! D’n auwe
Biels 2010 Cor, begint. Ik denk:
Nooit geweten dat ze daar
gewoond heeft, dat haar man in
een koor zong, maar je weet
nooit… Hoe verder het verhaal
vorderde, hoe minder het klopte.
Totdat verteld werd dat D’n Biels
2011 deel uitmaakt van Het
Genootschap Herzelen.
Er in getuind
Ik was er voor de volle 100% ingetuind! D’n Biels 2011. Wat een
eer! En nog mooier, iedereen was
er, mijn kinderen en aanhang, de

Een heel ander carnaval
Het was dan ook niet meer dan
normaal, dat Rita en ik, na de viering van de Boerenbruiloft, weer
aanschoven bij de Zultkoppen, om
samen met hen, ons carnaval af te
sluiten. Een heel andere carnaval
dan ik me vooraf had voorgesteld,
maar wel een hele bijzondere. Ik
had het niet willen missen, en ik
voel me zeer vereerd. Ik bedank de
Zultkoppen voor alle energie die zij
elk jaar in hun carnaval stoppen,
en zeker wat ze er deze keer voor
mij in gestopt hebben. Het was
een feest, ik heb ervan genoten.

2001: Martien Keunen†
Deurne-Centrum
2002: Adje Stevens–van Irsel
Deurne-Centrum
2003: Geurt van Esseveldt
Helenaveen
2004: Gerard Daandels
Deurne-Centrum
2005: Teun Mutsaers
Deurne-Centrum
2006: Adrie van Hal
Deurne-Centrum
2007: Cor Brüggenwirth
Deurne-Centrum

2008: Tonnie Wijnands
St. Jozefparochie
2009: Christ Manders
Deurne-Centrum
2010: Cor van Bussel
Deurne-Zeilberg
2011: Nico Kooter
Deurne-Walsberg
2012: ?

IN MEMORIAM MARTIEN KEUNEN
D’N BIELS 2001
D’n Biels 2001 Martien Keunen overleed plotseling op 4 februari 2011. Met Martien heb ik
over diverse onderwerpen veel contact gehad. Wat mij daarbij het meest is opgevallen, was
zijn betrokkenheid bij de gemeenschap van Deurne en die van de Zeilberg in het bijzonder. Martien kon soms op geheel eigen wijze uit de hoek kon komen.
De uitverkiezing tot D’n Biels 2001 vond hij geweldig en dat heeft hij ook altijd laten
blijken. Met deze uitverkiezing wilden De Zultkoppen uiting geven aan wat hij gevraagd en
ongevraagd voor de gemeenschap en, vooral, het verenigingsleven heeft gedaan. Dat zijn
verdiensten voor het carnaval daarin ook een rol speelden, staat buiten kijf.
Wij denken dankbaar terug aan wat hij voor ons heeft betekend en gedaan. Wij houden
daar goede herinneringen aan en zullen hem bij onze activiteiten missen.
Martien bedankt.
Gerard Geurts

ZATERDAG
18 februari 2012
STATIONSZICHT
UITREIKING DOOR:
NICO KOOTER
MUZIEK

VTO
&
BLOAST UM OP
D’n Biels geeft de binding
aan tussen De Zultkoppen,
Café Zaal Stationszicht en het
spoor. Symbolisch kan
worden gedacht aan het
ondersteunen, het dragen van
lasten, het onderdeel zijn van
een netwerk of het gaan in
verschillende richtingen.
Belangrijk voor verdere ontplooiing en niet te vergeten
het maatschappelijk economisch functioneren. Ook is er
ruimte voor een dwarsligger.

DINSDAG
Carnavalsdinsdag, iets na het
middaguur snijden de Biels
2012 en prins Twan II de
krentenmik aan.
U bent van harte welkom!

DE ZULTKOPPEN

ERELIJST D’N BIELS
1994: Cor van Laarhoven †
Deurne St. Jozefparochie
1995: Martien van den Broek
Deurne-Centrum
1996: Jo Verheijen
Deurne-Centrum
1997: Jan Liebreks
Liessel
1998: Geerd Jansen
Deurne-Centrum
1999: Jan Maas
Neerkant
2000: Jan Lichteveld
Deurne-Centrum

UITREIKING
19DE BIELS

ZULTKOPPEN
TERUGBLIK 2011
Door Gerard Geurts
Zoals gebruikelijk werd op carnavalszaterdagavond in Café Zaal
Stationszicht de Biels (nr. 18) uitgereikt. Om ook andere carnavalsvierders hierbij te betrekken, hadden De Zultkoppen de
Commissie Boerenbruiloft uitgenodigd.
Nadat Cor van Bussel, D’n Biels 2010, het vernieuwde clublied zong
was het tijd om D’n Biels 2011 bekend te maken: Nico Kooter uit de
Walsberg. Nico is geen onbekende in de carnavalsviering en ook niet
bij andere activiteiten in zowel de Walsbergse als de Zeilbergse
gemeenschap. Als spreekstalmeester van het Walsbergs Bont en de
Boerenbruiloft heeft hij zijn sporen verdiend.
Het was voor hem in ieder geval een complete verrassing. Na de felicitaties, maakte ook het Genootschap Herzelen zijn opwachting. Van
hen kreeg Nico een echte spoorbiels aangeboden.
Dinsdagmorgen werd de krentenmik opgehaald bij Gebackerij Nico
Jacobs, wat weer voor een aantal hilarische taferelen zorgde. In
onze Residentie las Mien Toonders-van Goch net als in de bakkerij
haar gedicht voor. Prins Perry 1 en D’n Biels 2011 sneden samen de
krentenmik aan. Vanzelfsprekend was er weer de zult van Slagerij
van Goch en de door De Zultkoppen aangeboden hanenbillen.
Een zeer geslaagd Carnaval 2011 van de Zultkoppen bij Jozef en Gon
aan het spoor. Beide activiteiten werden op uitstekende wijze muzikaal ondersteund door Meziekmoakerij Bloast Um Op, o.l.v. Bert v.d.
Broek, en het VTO, o.l.v. Mart v.d. Burgt (zaterdag) en Theo Lokin
(dinsdag).
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Weetblad
VOOR DEURNE EN OMGEVING

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

De PR CIE
die Wit Wa…

EXTR A EDITI2E
Januari 201
D’n Opsteker
 1992 Sjef Geerts
 1993 Klaas Vogel
 1994 Sien Verbaarschot
 1995 Geerd Jansen
 1996 Marcel van Nunen
 1997 Jan Hoeben
 1998 Mies Martens
 1999 Henk Bijnen
 2000 Han Wouters
 2001 Petro Lijsten
 2002 Kees Brood
 2003 Jozef Hendriks
 2004 De Zultkoppen
 2005 Christ Manders
 2005 Wim Berkers
(postuum)
 2007 Twan Kroezen
 2008 Ad Welten
 2009 Mien van Goch
 2010 Marius van Deursen
 2011 Harrie Munsters
Willie Goossens

Opstöker

Witte
Geijt?
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Sponsoren
Club Van 100
Flynth adviseurs en accountants BV
BouwCenter van Hoppe
Taboo BV
Goorts & Coppens Advocaten
Steijn Voeders
Dima Group BV
Arte
Louis Aldenzee Montage
Carmovement
Van den Heuvel Afbouwgroep
Companion Customer Care
BDO Accountants & Belastingadviseurs
GP Batteries

HOOFDSPONSORS
Door de jaren heen
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Hoeka
Oskomera
Rabobank Deurne
Modexpress/Verhaegh
Budec Deurne B.V.
Verheijen Glas- en Schilderwerken/Van Rijssel Mode
Habek Snacks
ABN-AMRO Bank
Brood & Van Ewijk Accountants
WPS Parking Systems
Arte di Granito
Rabobank Deurne
Goorts en Coppens Advocaten
Van den Heuvel Stukadoors en Afbouw B.V.
Praxis
Van de Weijer Horsetrailers
M. Heezen B.V.
GP Batteries
Carmovement
JVB Meat insiders
Companion Customer Care

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

Meer lezen?
WWW.PEELSTREKELS.NL

De Club van 100 spant zich in de carnavalsvereniging financieel te
ondersteunen. Ieder jaar weer brengt een grote groep mensen een
mooi bedrag bij elkaar, waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat De
Peelstrekels hun activiteiten kunnen uitvoeren. Graag wil ik al deze
mensen bedanken. Zij denken met carnaval niet alleen aan hun
eigen plezier, maar gunnen ook anderen dat zij in het carnavalsfeest
delen.

JOCUS

Graag wens ik de carnavalsvereniging met hun nieuwe Prins weer
een fantastisch carnaval toe!

Aantrekkelijkheid is (je) aantrekken wat je aantrekt.
(Cécile Bogaerts)

Ook maak ik graag van de gelegenheid gebruik u erop te wijzen dat
er nog steeds Peelstrekelvlaggen te koop zijn. Deze kunt u bestellen
via de site van De Peelstrekels, www.peelstrekels.nl. De vlaggen kosten 20 euro. Met de aanschaf van deze vlag steunt u vanzelfsprekend De Peelstrekels en kunt u bijdragen aan een feestelijk straatbeeld tijdens de carnavalsdagen.

Ongetwijfeld vraagt u zich af, wat heeft dit nu met carnaval
te maken. Naar mijn mening nogal wat. Je kunt dit gezegde
letterlijk nemen en je kunt je afvragen, wat kan ik ermee. Kan
ik er iets uit leren en belangrijker wellicht: Kan ik het in praktijk brengen.

Michiel Dankers,
Voorzitter Club van 100.

SNAPPIE 2011
Het was carnavalsdinsdagavond, het laatste avondmaal smaakte
weer prima bij Van de Putten... Toen Erwin, Martien en Bart (Snappie
2010) vertelden over de nieuwe Snappie van 2011 zat ik achter in
de zaal te relaxen, strikje af...bloesje los...schoenen uit....en ik zat
maar rustig te luisteren. Toen begonnen ze over Klaas en het rijden
van de bus en langzaamaan ging er een lichtje branden... Zouden ze
het over MIJ hebben? Uiteindelijk werd het steeds meer duidelijk
dat IK de Snappie 2011 zou gaan krijgen! Snel ging ik me, met
behulp van anderen, fatsoeneren en liep ik naar voren en ben ik voor
die mannen op m'n knieën gegaan en heb ik de Snappie 2011 in ontvangst genomen. Van
enkele mederaadsleden
heb ik al een kleine bijdrage gekregen voor het behalen van mijn busrijbewijs, het
begin is gemaakt... Ik kijk terug
op een geweldige, gezellige, muzikale carnaval en ik ben trots dat ik de
Snappie gewonnen heb.
Ik zit nu in de jury voor de Snappie 2012
dus let op: ik ga iedereen nauwlettend in
de gaten houden! Je kunt de medaille
der medailles niet zomaar winnen.
Ik wens iedereen alvast een gezellig
carnaval!
Fabian Tinga, Snappie 2011.

Al jaren wordt in De Peelstrekel, maar ook in het Eindhovens
Dagblad en Weekblad voor Deurne geschreven over het opzichtige drankgebruik en –opslag in en rond sommige wagens,
welke aan de optocht deelnemen. In enkele gevallen werd, in
ieder geval bij De Peelstrekels, daartegen opgetreden. Dat dit
optreden niet in alle gevallen door de deelne(e)m(st)ers in
dank werd afgenomen, moge duidelijk zijn.
De goeden natuurlijk niet te na gesproken, maar gelukkig is in
de loop der jaren een en ander verbeterd, maar toch bleek
ondanks alle goede voornemens het niet mogelijk hieraan echt
een einde te maken. Ook bleken de carnavalsverenigingen zelf
hierin niet de gelijke maatstaven te hanteren.
Ik hoop van ganser harte, dat de afspraken die hierover nu
door alle carnavalsverenigingen zijn gemaakt en geaccordeerd,
worden nagekomen. Alleen dan kan dit ontsierende gebruik in
de optocht(en) worden uitgebannen. Ik hoop dat in 2012 waar
nodig de handhaving ter hand wordt genomen, anders ben ik
ervan overtuigd, dat we er nooit van afkomen. Een drankje
met carnaval hoort erbij, maar het kan ook met mate, zonder
het plezier in het deelnemen en zonder het plezier van de toeschouwer te bederven.
Dat is een kant van het verhaal. Anderzijds kun je al maanden
bezig zijn met je creatie waarin je je tijdens carnaval wil laten
zien. Het bedenken en in je geest zien, hoe het er uit (komt)
te zien. Daarmede bezig zijn, is al een en al aantrekkelijkheid.
Zo het carnaval in gaan geeft zoveel voldoening en plezier.
Niet alleen voor jezelf, maar ook naar anderen die deze uitstraling best in de gaten hebben. Dat zie je niet alleen tijdens
de optocht, maar ook bij de andere evenementen die worden
georganiseerd. Denk daarbij ook maar eens aan de uitdossingen tijdens Kommer en Kwijl, de Boerenbruiloft en andere
groepen, welke tijdens het carnavalsfeest uitgaan.
Ik wens alle Strekelinnekes en Strekels een fijne, maar vooral
een gezellige en plezierige carnaval 2012.

LID WORDEN
Wellicht is het voor u of uw
onderneming iets om Lid,
Begunstiger, Ere-begunstiger
of Sponsor te worden.
Als u Lid wordt van de Club van
100, ontvangt u, na betaling van
25,- euro (of méér), een pasje
waarmee u zowel voor het
Klotgemul als Gala twee kaartjes
met korting kunt kopen in de
voorverkoop. Er is ook een mogelijkheid om Begunstiger (60,euro), dan wel Ere-begunstiger
(125 euro) te worden. U ontvangt dan twee, respectievelijk
vier pasjes (t.b.v. vier dan wel
acht plaatsbewijzen). Zoals u op
deze pagina kunt zien worden
begunstigers, tenzij zij dat niet
wensen, opgenomen in een lijst
van Begunstigers in deze krant.
Ere-begunstigers worden prominenter vermeld.
Indien u hier belangstelling voor
heeft, kunt u zich aanmelden via
ons mailadres, clubv100@hotmail.com
Voorts wordt aan bedrijven de
mogelijkheid
geboden
om
Sponsor te worden (250,- euro).
De voorwaarden en voorrechten
kunt u navragen bij Michiel
Dankers, Ivor Bus en Carola
Boerenkamps.

Begunstigers
Club Van 100
C.J. Manders
Klussenbedrijf Snelle Henkie
G.M.A. Geurts
G.J.P.M. Lutters
H.H.J.H. Camps
F.H.J. van Tilburg
J.L.C.M. Verhees
Kees en Marian Brood
Terbeek Deurne B.V.
A.L.C.M. van Dinter
J.H. Bekkers
IJzergieterij v.d. Burgt
M.G.A. Philips
L.H.M. Verhees
J.W.J. Verberne
J.G. Megens
A.J.M. Ahout
J.A.M. van Dijk

ERE-BEGUNSTIGERS
J. VERBERNE
LOODGIETERSBEDRIJF
DHR. J.G.M. DAANDELS
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Uw adres voor:
Complete badkamer, wand- en vloertegels,
installatiewerk-, dak- en
cv-installatiewerkzaamheden.
Gerard Bildersstraat 7 DEURNE
T. 0493-310203 F. 310633
www.sanitairdeurne.nl

GEIN OP HET PLEIN
CARNAVALSMAANDAG
MIS HET NIET!

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

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

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

Stationsstraat 64 Deurne
Telefoon 0493-321455
info@quickprintdeurne.nl

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

ATB’S EN RACE,
GEWONE FIETSEN
FIETSEN,

Ruim assortiment in
accessoires
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DE HOSBENGELS
Terwijl de feestdampen van carnaval 2011 gevoelsmatig nog
maar net zijn opgetrokken, staat ten tijde van het schrijven van
deze bijdrage de volgende editie alweer te popelen om van start
te gaan… Voor ons als Hosbengels het signaal om de winterslaap verder te laten voor wat hij is en ons gedegen voor te
bereiden op hèt feest der feesten!

Ere-Hosbengel 2011:
Cees van den Broek

Ook in 2012 zullen De Hosbengels zich uiteraard weer van hun beste
muzikale kant laten zien en horen tijdens de carnavalsdagen. We wijzen u op deze plek graag in het bijzonder op twee echte Hosbengelfestiviteiten.
’t Is goe de ge’r bent
Na de geslaagde eerste editie van ’t Is goe dè g’r bent geven we in
2012 samen met de PR|CIE en Plein Vijf een vervolg aan deze ááwverwetst gezellige carnavalszaterdagavond. Met de Hosbengels en
verschillende artiesten zullen alle ingrediënten voor een mooie
avond in Plein Vijf aanwezig zijn: polonaises, meezingers, het onvermijdelijke shoenkelen en natuurlijk Prins Twan d’n Twidde met zijn
gevolg.
En: na afloop gaan we gezamenlijk gezellig en smaakvol op de eikes!
Ere-Hosbengel
Onze carnavalsdinsdag staat traditioneel in het teken van de
bekendmaking en huldiging van onze nieuwe Ere-Hosbengel. Ook
benieuwd wie in 2012 deze eer ten deel valt? U bent vanaf 15:00
uur van harte welkom in Plein Vijf om er samen met ons een geweldige carnavalsdinsdagmiddag van te maken. Natuurlijk ontbreken
we ook de andere carnavalsdagen niet in het centrum van Deurne.
Ons volledige en actuele programma voor en tijdens de carnaval
vindt u op www.hosbengels.nl of www.twitter.com/hosbengels.
De Hosbengels wensen Prins Twan II, Prinses Fanneke en alle
Peelstrikkels en Peelstrikkelinnekes een fantastische en onvergetelijke carnaval toe! Graag tot ziens tijdens een van onze activiteiten
in de aanloop naar èn tijdens de carnavalsdagen!
Alaaf!

Op carnavalsdinsdag 2011
reikten de Hosbengels voor
de 49e maal hun EreHosbengel uit. Deze EreHosbengel, in 1971 ontworpen door wijlen Cor van den
Broek, wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon
die zich in bijzondere
mate verdienstelijk heeft
gemaakt
voor
De
Hosbengels, de Koninklijke Harmonie Deurne
en/of de carnaval in
Deurne.
In 2011 viel deze eer
ten deel aan een prominent carnavalsvierder en
fervent toehoorder van de
Hosbengels: Cees van den Broek.
Vieze Voorzitter
Sinds de oprichting, in 1992,
is Cees vieze voorzitter van de
PR|CIE, het creatief carnavalesk vliegwiel. In die hoedanigheid heeft hij mede aan de wieg
gestaan van een groot aantal
succesvolle carnavalsactiviteiten, waarvan het Klotgemul en
Kommer & Kwijl tot op de dag van
vandaag gegarandeerd voor volle
zalen en kroegen zorgen.
Optocht
Ook enthousiasmeert en helpt Cees
achter de schermen jonge carnavalsvierders om met fraaie èn veilige wagens deel te nemen aan de
optocht en zo het carnavalsbloed

door te geven aan de volgende
generaties. Daarbij komt dat Cees
beschikt over een scherpe pen en
potlood, waarmee hij uiting geeft
aan zijn creativiteit en eigenzinnigheid.
Tekstschrijver
Zo schrijft Cees al vele jaren teksten voor deelnemers aan verschillende zittingsavonden in Deurne
en ontwerp hij decors, logo’s en
emblemen voor eenieder die in dat
verband een beroep op hem doet.
In 2006 was Cees ook het creatieve
brein achter het jubileumboek “’t
Is goe dè g’r bent” ter gelegenheid
van 40 jaar Hosbengels. Het resultaat mag er nog steeds wezen!
Parachutistenmars
Ook op (passief) muzikaal vlak laat
Cees zich niet onbetuigd. Als liefhebber van d’n aawverwetste carnaval geeft hij samen met de
Hosbengels na het vertrek uit De
Vierspan invulling aan de festiviteiten op de zaterdagavond.
Zonder kapel geen carnaval, zo
luidt het adagium van Cees. Voor
de kenners: zonder de parachutistenmars trouwens ook niet…!
Boereblaoskepel
De jarenlange band met De
Hosbengels en hun muziek
beschreef Cees in de veelzeggende
tekst
van
het
lied
‘Boereblaoskepel’, waarmee de
PR|CIE in 2011 deelnam aan het
Peelstrekelala:

mèr dan hurde wir
die boereblaoskepel
en ge vuult ’t ân oew errem…
kiepevel
wà g’oew krek het
vurgenomme,
lijkt alwir niks van te komme,
want dan hurde wir die
boerebloaskepel
Stralende voorjaarszon
Vanwege al zijn bovengenoemde
verdiensten voor de Deurnese carnaval en de Hosbengels in het bijzonder viel de kersverse laureaat
onder een stralende voorjaarszon
in woord en muziek alle lof en
hulde ten eer. Cees van den Broek,
nooit verlegen om een al dan niet
schunnig woord, was er stil van
maar vooral ontzettend ‘gruts’ mi.
Gezien zijn voorliefde voor insignes, medailles en andere protocollaire
snuisterijen
zijn
De
Hosbengels ervan overtuigd dat
Cees de onderscheiding, die zijn
oom in 1971 voor ons ontwierp,
met verve zal dragen. Van harte
gefeliciteerd!
Benieuwd wie in 2012 tot EreHosbengel wordt benoemd? U bent
op carnavalsdinsdag vanaf 15 uur
van harte welkom in Plein Vijf om
er samen met ons een mooi carnavalsfeest van te maken!

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

1971
1971
1971
1971
1972
1972
1973
1973
1974
1974

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

1974
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

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

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

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

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

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

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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Is lopen voor u een bezwaar,
Bel dan taxi Hebben maar.
Hebben rijdt voor iedere klant
In binnen- en buitenland.
Wilt u met de bus of taxi mee,
Bel dan: 342.342

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

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

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

DE WEVER 18, 5751 KT DEURNE 0493-314774

In- en verkoop - reparatie onderhoud - APK-keuring
Laurens Costerstraat 10
5753 AM DEURNE
0493-321556
www.boerekampautos.nl
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HET RIJK DER SERPENTINES
Door Pim Luijckx
Vrijetijdsmedewerker stichting ORO, het Rijtven
Ieder jaar met carnaval wordt het
Rijtven in Deurne omgetoverd
tot het Rijk der Serpentines. In
het verleden werd de ruimte
waarin
het
carnavalsfeest
gevierd werd ruim versierd met
ballonnen en serpentines, vandaar de naam. Tegenwoordig
worden er kleurige lappen en
vlaggen
gebruikt
om
de
Feest(Biekorf)zaal stemmig te
versieren. Kleur, muziek en sfeer
zijn voor de cliënten van locatie
het Rijtven waar zij naar uitkijken en is in de loop van jaren
uitgegroeid naar een feest met
tradities.
Het feest wordt georganiseerd door
de afdeling vrije tijd van het
Rijtven. Clienten kunnen zich aanmelden om Prins en Prinses van
het Rijk der Serpentines te worden.
Nadat deze bekend zijn worden
allerlei voorbereidingen getroffen.
Onderscheidingen worden besteld
en er wordt een staatsieportret
gemaakt. Deze hangt tijdens het
carnavalsfeest in de Biekorfzaal.
Na het feest wordt deze foto in de
galerij in ontmoetingscentrum de
Honingpot
opgehangen.
Bezoekers, ook van buiten het
Rijtven, kunnen daar het hele jaar
de, inmiddels, 31 foto’s bekijken.
Bekendmaking Prins en Prinses
Een week voor de start van het carnavalsfeest staat de pebeermiddag
van Kommer & Kwijl op het programma. De kleurrijke kleding, de
muziek en het uitbundig enthousiasme van de artiesten maken
deze middag de perfecte start van
het carnavalsfeest. De vaak herkenbare liedjes en smartlappen
worden door de cliënten luidkeels
meegezongen. Woensdagmiddag
voor carnaval worden de Prins en
Prinses van het Rijk der
Serpentines bekend gemaakt en
worden er drie grote onderscheidingen omgehangen bij drie personen die zich verdienstelijk hebben
gemaakt voor het carnavalsfeest

op het Rijtven. De familie en de
groep waar de Prins en Prinses
wonen worden in het zonnetje
gezet. Dit allemaal met vrolijke
muziek van het Vrije Tijds Orkest
uit Deurne.
De Klutsers
Zaterdagmiddag is het podium
gereserveerd voor de Klutsers.
Deze muziekgroep komt dit jaar
voor de 30e keer ons carnavalsfeest muzikaal opluisteren. Vele
cliënten hebben deze muziekanten
goed leren kennen, omdat de
Klutsers regelmatig de vieringen
van de pastor en activiteiten van
de afdeling vrije tijd ondersteunen. Omdat er deze middag veel
familieleden van onze cliënten
aanwezig zijn worden de Prins en
Prinses opnieuw voorgesteld aan
de bezoekers. Hierna is het de
beurt aan de kapel de Opdonders
uit Boekel. 22 jaar geleden kwam
deze kapel, die destijds bestond
uit muzikanten van 14 tot 17 jaar,
voor het eerst bij het Rijtven op
bezoek. Dit jaar viert deze kapel
hun 22 jarig bestaan. De inmiddels
volwassen muzikanten hebben
besloten de opbrengst van hun
feest te doneren aan het carnavalsfeest op het Rijtven. Om deze
zaterdagmiddag compleet te
maken komen jaarlijks de
Brouwhazen uit Brouwhuis met de
Prins, Prinses, raad van Elf en
dansmariekes op bezoek. Na de
vele polonaises is het carnavalsfeest dan ook echt begonnen.
Op zondagmorgen wordt in aanwezigheid van de Prins en Prinses
door onze pastor, een speciale carnavalsviering gehouden. Omdat
veel cliënten op zondagmiddag
naar de optocht gaan kijken, doen
wij het op het Rijtven deze middag
iets rustiger aan. De zaal is wel
open en er is een DJ aanwezig die
carnavalsmuziek draait.
De Peelstrekels
Het hoogtepunt van ons carnavalsfeest op maandagmiddag is het

bezoek van Carnavalsstichting de
Peelstrekels uit Deurne. Nadat de
jeugdprins uit Veghel met zijn
gevolg de zaal verlaten heeft,
lopen er al cliënten naar de ingang
van de zaal om deze prins en prinses te verwelkomen. Als het orkest
en de Peelstrekels in een grote
polonaise de zaal is binnengetrokken, worden er onderscheidingen
uitgewisseld op het podium. Ook
de aanwezigheid, de laatste jaren,
van de jeugdprins en prinses wordt
door de cliënten zeer gewaardeerd
en ook zij krijgen alle aandacht.
Echter de belangrijkste persoon
voor de cliënten is toch de Prins
van de Peelstrekels. Hij wordt door
de cliënten van het Rijtven gezien
als dé echte prins carnaval van
Deurne. Deze Prins moet dan ook
vele handen schudden en veel
cliënten willen met de prins op de
foto. Op de klanken van het orkest
en de muziek van de DJ worden er
deze middag vele dansjes gemaakt,
waarbij de leden van het bestuur
en de raad van elf ook de dansvloer
worden opgetrokken. Deze gezellige middag wordt afgesloten met
een pilsje of een ander drankje en
daarna wordt de bus van de
Peelstrekels uitgezwaaid door alle
cliënten.
Op dinsdagmiddag is er live muziek
in de Biekorfzaal, maar je ziet dat
er al minder cliënten deze middag
bezoeken. Na zoveel dagen feesten
is ook bij de cliënten van het
Rijtven de puf eruit.
Nadat de afdeling vrije tijd met
vele vrijwilligers de zaal hebben
opgeruimd en schoongemaakt,
drinken zij ook nog een pilsje en
kijken terug op een geslaagd carnavalsfeest met vele tradities.
Daarbij wordt dan ook afgesproken, zo doen we dat het volgend
jaar weer.
Namens de cliënten van het
Rijtven wensen wij alle Strekels en
Strekelinnekes een goed carnaval
2012 toe.

Optocht 2011
Het motto van de optocht van
vorig jaar was: “As ik in de spiegel kiejk…!” Vooral de grote
groepen waren wederom geweldig van kwaliteit met als uiteindelijke winnaar “Wij stinke”. Of
het iets met de winnaar van de
grote groepen te maken heeft, is
niet bekend maar de winnaar bij
de kleine groepen was “Ordinair”.
Bij de grote wagens was de winnaar “Wij komen dit jaar goed uit
de verf”. “Wai brenge de magie nar
Deurne” was de winnaar bij de
kleine wagens.
“Kiejke totte ge gruun ziet” won
bij de paren en bij de individuelen
gaf ex-prins Jos I een”Reuntje”
weg en won daarmee de eerste
prijs.

Verdere uitslagen bij de volwassenen:
• Mottoprijs: “25 'n doos van 'n
doos en 'n zak van ’n vent”.
• Fedusieprijs: “Hier zit Barbie”.
Het is ieder jaar weer een genoegen naar de creativiteit bij de kinderen te kijken in de kinderoptocht. Ook hier weer mooie vondsten. De uitslagen op een rij:
• Groepen: “De Hei heeft er een
club bij”.
• Paren: “Peelstrekelpower”.
• Individuelen: “Action man”.
• Kleine wagen: “Krek nie”.
• Grote wagen: “Zeilbergs kasteel”.
• Mottoprijs: “Krek nie”.
• Publieksprijs: “Ik heb de touwtjes in handen”.

Inschrijven optocht 2012
De optocht van 2012 vindt
plaats op zondag 19 februari a.s.
Inschrijven voor de optocht is
voor
iedereen
mogelijk.
Inschrijfformulieren en reglement kunnen worden gedownload van www.peelstrekels.nl of
kunnen worden afgehaald bij
Beijers Groente en Fruit,
Stationsstraat 11. Inschrijven
voor kleine en grote wagens is
mogelijk tot 21 januari 2012.
Overige deelnemers kunnen
inschrijven tot 12 februari 2012.

worden aan een eindversterker
met een maximaal vermogen van
2 KW. Deelnemers die tijdens het
opstellen of trekken van de
optocht voorzien zijn van een
mechanische geluidsinstallatie,
gekoppeld aan een eindversterker die sterker is dan een vermogen dan 2 KW, worden direct uitgesloten van deelname. Het
gevolg zal zijn dat overtreders
worden gediskwalificeerd, ook
voor de daarop volgende optochten binnen de gemeente Deurne.

De startnummers moeten op zaterdag 18 februari tussen 11.00 uur
en 14.00 uur worden opgehaald
bij: Beijers Groente en Fruit,
Stationsstraat 11 te Deurne.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking voor de kinderoptocht staat gepland om 17.00u
en de prijsuitreiking voor de grote
optocht om 21.00u. Beide in het
Cultuurcentrum
Martien
van
Doorne.

Eenduidige afspraken
Zoals u in de plaatselijke pers
heeft kunnen lezen, zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot
gedragscodes in de optochten. De
afspraken zijn onderschreven door
alle Deurnese carnavalsverenigingen. De afspraken waren volgens
de carnavalsverenigingen nodig
om op een verstandige en veilige
manier met de optochten om te
gaan. Gesteund door de burgemeester en de politie zijn de
afspraken unaniem door alle verenigingen naar tevredenheid aangenomen.
De onderstaande wijzigingen zullen door de carnavalsverenigingen
worden overgenomen in hun reglement:
• Voor alle deelnemers aan de
optocht is het gebruik van alcohol en/of het bij zich dragen van
alcohol in al dan niet geopende
verpakkingen
verboden.
Deelnemers die tijdens het
opstellen of trekken van de
optocht voorzien zijn van alcohol worden direct uitgesloten
van deelname. Het gevolg zal
zijn dat overtreders zullen worden gediskwalificeerd, ook voor
de daarop volgende optochten
binnen de gemeente Deurne.

Opstellen en route
Alle deelnemers (maar in het bijzonder de grote en kleine wagens)
kunnen op Carnavalszondag 19
februari vanaf 11.00 uur opstellen.
Dit om iedereen de kans te geven
op de aan hem toebedeelde plaats
te kunnen gaan staan.
Vanaf 12.00 uur is het echter
verplicht op de opgegeven plaats
te staan.
De optocht vertrekt om 13.30u.
De route is als volgt: Spoorlaan,
Stationsstraat, Markt, Visser,
Kruisstraat, Kerkstraat, Molenlaan,
Europastraat en de optocht wordt
ontbonden op de rotonde
Molenberg.

• Tijdens de optocht mag er geluid
worden geproduceerd door middel van een mechanische geluidinstallatie die gekoppeld mag
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Trouwringaktie
2 HALEN = 1 BETALEN

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

‘STATIONSZICHT’
Deurne - Tel.: 0493 - 31 29 55

PROGRAMMA2012
Zaterdag:
18 febr.

ZULTKOPPENAVOND
UITREIKING D’N BIELS 2012

in het bijzijn van Prins TWAN II en prinses FANNEKE,
en C.S. De Peelstrekels.
Muzikale omlijsting door Het Vrije Tijds Orkest (VTO)
en Meziekmoakerij Bloast Um Op. Aanvang: 21:00 uur

Zondag
19 febr.

Gezelligheid rondom

‘DE SKôNSTE OPTOCHT IN PEELLAND’
Leuke verrassing voor de jeugd

Maandag:
20 febr.

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

ZULTKOPPENDAG Aansnijden van de krentenmik
Dinsdag:
21 febr.

door D’n Biels 2012 en prins TWAN II in het bijzijn van
prinses FANNEKE en C.S. De Peelstrekels
Tevens ROGGEBROOD met ZULT
en HANENBILLEN
Muzikale omlijsting door Het Vrije Tijds Orkest (VTO)
en Meziekmoakerij Bloast Um Op. Aanvang: 11:00 uur

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

Residentie van de Peelstrekels

CARNAVAL 2012

MATERIALEN- EN DIENSTENSPONSORS
DE PEELSTREKELS

De Peelstrekels danken u voor uw
bijdrage aan het carnavalsfeest in
Deurne

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

Martien van Doorne
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Beijers Groenten & Fruit
Bouw Center Van Hoppe
Bouwbedrijf Manders Van Doorne
Brofa
Companion Callcenter b.v.
Cultuurcentrum Martien van Doorne
Drankenhandel Winters Liessel
DuoStyle belettering
Fridus de Wit
Gebroeders Aldenzee
Gemeente Deurne
Juwelier van Hooff
Kwantum
Ondernemers Vereniging Deurne
React New Media
Reclamestudio Spiegel
Ringeling Juwelier
Sign 'o' graphics
Timmerbedrijf Koppens-vd Broek
Trendz Danes-sporten-feesten
Van Rijssel mode
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Prins, met het rappen van de opa`s
en het aanbieden van de nieuwe
scepter, waar hun eigen logo in
verwerkt was. Bijzonder en kei
skôn. Zo volgden nog vele middagen en avonden: Peelstrekelala,
Klotgemul,
Receptie,
Seniorenmiddag, Dancing with the
stars, Gala-avond, Kommer en
Kwijl. Stuk voor stuk hoogtepunten
uit het programma van de
Peelstrekels.Wij waren er bij en
hebben er met volle teugen van
genoten.

Onze Perry,
Prins van de Peelstrekels

WAT EEN VERRASSING!
Niets vermoedend zaten we met
de twee families te eten.We
waren daarvoor uitgenodigd door
Perry en Ans. Op het einde van
de maaltijd kwam er een delegatie van de Peelstrekels binnen.
We waren volkomen verrast. Alleen
de moeder van Ans had wel een
klein vermoeden gehad. Het aanstaande Prinsenpaar was blij en
opgelucht dat het nu bekend was,
ze vonden het zeer moeilijk om het
geheim te houden.
Dezelfde avond moesten we naar
de Prinsonthulling in Trendz. Daar
moesten we ons verborgen houden
tot aan de bekendmaking. Ondanks
dat we geen echte carnavalsvierders meer zijn vonden we die
avond al een geweldige belevenis.
We hebben die avond honderden
handen geschud en gelukwensen
gekregen. (Wat hebben Ans en
Perry veel vrienden en bekenden!)
Nu zaten we ook midden in het
carnavalsgebeuren. We kregen het
steeds drukker zoals: het bedenken
van toespraken, het mee bedenken
van de Prinsenscepter etc.… We
werden door de Peelstrekels overal
bij betrokken: van thuisfeest,
Rondom de Prins, Klotgemul, Galaavond en alle dagen van de carnaval tot de popverbranding op de
Markt. We waren en zijn trots op
het mooie Prinsenpaar en
Prinsenkinderen. Het was een
mooie belevenis.
Peelstrekels bedankt voor de fijne
tijd, we voelden ons thuis bij jullie.
Piet en Mia van Berlo.

Uitgebreide verslagen van het hele
programma van 2011 kunt u lezen
elders in deze krant.
De optocht, samen met de vriendengroepen van Ans en Perry, de
buurt, skoor, familie, motorclub en
vele anderen een wagen bouwen.
En als één herkenbare groep deelnemen aan de optocht, de saamhorigheid en de sfeer, het was een
geweldige ervaring. Zonder dat de
Prins en de Prinses er maar iets
van wisten. Eerder mochten zij
niks vertellen, en nu mochten ze
niks weten.

TERUG
BLIKKEN
Zaterdag 13 november 2011
zaten we gezamenlijk te eten,
onze kinderen met aanhang de
kleinkinderen en de ouders van
Perry. Plotseling stond een delegatie van het bestuur van carnavalsvereniging De Peelstrekels
bij ons binnen, met de mededeling: De nieuwe Prins carnaval
2011 van de Peelstrekels zit hier
binnen.
Voor sommigen viel het kwartje
meteen voor anderen verbazing en
ongeloof. Deze vroegtijdige en
ongebruikelijke mededeling had te

maken met de onthulling van Prins
Perry later op de avond waar hun
kinderen Janne, Maaike en Karlijn
bij betrokken zouden worden.
Wilco van Moorsel stelde ons
gerust voor vandaag is nu alles
geregeld en dat was ook zo. De
onthulling verliep zoals gepland.
De nieuwe Prins stelde zich aan de
aanwezigen voor en spoedig stond
de hele familie op het podium,
waar we met Prins Perry en Prinses
Ans de vele felicitaties in ontvangst mochten nemen, onder de
feestelijke klanken van de
Hosbengels, zo begon voor ons
carnaval 2011.
Al snel hadden we een afspraak
met Wilco, over hoe het verder
moest en wat er van ons verwacht

werd. Het antwoord was verhelderend, jullie zijn welkom op alle festiviteiten van de carnavalsvereniging: niks moet alles mag. Wij
waren als trotse ouders het snel
met elkaar eens, dit is een unieke
kans om het carnaval van dichtbij
mee te maken met Prins Perry en
Prinses Ans in wie wij het volste
vertrouwen hadden dat zij er iets
moois van zouden maken.
Het was een groot feest, met enkele aaneenschakelingen van prachtige optredens met leuke muziek,
dans, show, cabaret, noem maar
op. Het begon op 18 december met
een serenade aan Prins Perry 1
door Bloast Um Op. Het was een
gezellige happening met spontane
optredens. Vervolgens Rondom de

We hebben de carnavalstijd als
super leuk ervaren. We zijn er bij
geweest waar we konden. We hebben volop genoten, samen met
Prins Perry en Prinses Ans en hun
kinderen. Het werd mogelijk
gemaakt door De Peelstrekels, zij
gaven ons de privileges waar wij
ook dankbaar gebruik van hebben
gemaakt. Wij voelden ons thuis bij
hen.
We hebben De Peelstrekels leren
kennen als een hechte club, die
hard werkt om carnaval in Deurne
voor iedereen een mooi feest te
maken. Voor ons was carnaval
2011 een fantastische en onvergetelijke tijd waar we met veel plezier op terug kijken.
Familie Van Cuijk

NIEUWELINGEN
Hallo,
mag ik me
even
voorstellen?

Beste
Peelstrekels
en
Peelstrekelinnekes,

Maikel
van
Ansem. Ik ben
41 jaar.
De oudste van drie broers..
Geboren in de Hei en d opgegroeid in het Ullewappersland
(Neerkant). In het dagelijks leven
ben ik fulltime werkzaam als heftruck chauffeur bij Driessen transport waar ik heel afwisselend werk
verricht: van de ontvangst tot het
verwerken van een product en weer
ver-pakken tot het vertrek naar de
klant.
Mijn huidige vriendin heb ik leren
kennen in Deurne. We hebben
samen een huis gekocht, en
momenteel woon ik ruim zes jaar
samen met Mirjam van den Broek
in Deurne.
Wij zijn echte carnavalsvierders en
dan ook vaak betrokken voor en
tijdens de carnavalsdagen bij verschillende carnavalsactiviteiten.
Vanaf dit jaar wil ik het eens van
de andere kant gaan bekijken, en
de Peelstrekels gaan helpen of
ondersteunen. Hopelijk zal carnaval 2012 weer net zo leuk worden
als vorige jaren en gaan we er met
z’n allen samen een schônne carnaval van maken.
Ik heb er zin in, jullie ook?

Terug op het
oude honk.
Na een aantal
jaren in de
luwte
ging
het toch weer
kriebelen en
besloot ik het
er
op
te
wagen;
ik
geef door aan
het bestuur
van de Peelstrekels: wat zouden
jullie ervan vinden, als ik de
functie van penningmeester zou
gaan vervullen?

En doordat u nu dit stukje in de
Peelstrekel krant leest, betekent
dat het bestuur mijn voorstel heeft
aanvaard. Dit houdt dan concreet
voor mij in dat ik er de komende
jaren, samen met de overige
bestuursleden, zorg voor ga dragen
dat het huidige, solide financiële
beleid gecontinueerd wordt en dat
er, bij mijn afscheid over enkele
jaren, die financieel gezonde carnavalsclub nog steeds is en
bestaansrecht heeft.
Het blijkt dat de onderwerpen die
nu in de Bestuursvergaderingen
besproken worden qua inhoud,

nauwelijks afwijken van de
bestuursvergaderingen van een
tiental jaren geleden. Alleen de
poppetjes hebben andere namen
gekregen. Maar die poppetjes hebben we wel keihard nodig om er
jaarlijks voor te zorgen dat we het
feestje, dat carnaval genoemd
wordt, kunnen vieren.
We, ik, de Peelstrekels, gaan er
samen met u, met jullie voor zorgen dat ook dit jaar wederom een
geweldig feest wordt. En blijft…
Alaaf,
Hans van Bommel
Penningmeester

Graag wil ik
me voorstellen als nieuw
raadslid van carnavalsstichting
De Peelstrekels.
Mijn naam is Ronny van Cuijk en
ben 38 jaar oud of jong, net zoals
je het maar wilt noemen.
Ik ben werkzaam bij Ferplast
Benelux BV in Nuenen. Dat is een
groothandel in dierbenodigdheden. Naast het transporteren van
goederen ben ik ook betrokken bij
het inrichten van nieuwe dierenzaken.
Ook het opbouwen en demonteren
van stands op diverse beurzen
waaraan we deelnemen, behoort
tot mijn taken. Vorig jaar heb ik bij
de Peelstrekels een fantastisch carnaval mogen beleven omdat op 13
november 2010 Prins Perry en
prinses Ans bij Dans-en feestcentrum Manders werden onthuld.
Ans en Perry zijn zus en zwager
van mij dus dit betekende groot
feest in het carnavalsseizoen dat
daar op volgde. In deze periode
heb ik vele mensen leren kennen
en een geweldige tijd gehad. Zo
kwam van het een dus het ander:
Aantreding in de raad van 11 in
een fantastische club: Een nieuwe
uitdaging!
Groeten van Ronny.
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Vrijdag 17 februari 2012

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

GOH
GOH XL
XL
BONEY
BONEY XXL
XXL
OVER
OVER DE
DE TOPPERS
TOPPERS
DE
DE BRILJANTJES
BRILJANTJES
HOLLANDSE
HOLLANDSE NIEUWE
NIEUWE
DE
DE BRABANTSE
BRABANTSE BONT
BONT
DE
DE HANNIEWANNIES
HANNIEWANNIES
DE
DE MEDLEY
MEDLEY MENNEKES
MENNEKES
ZES
ZES STUKS
STUKS
Aanvang 20.30 uur

Beekman&Beekman
Café / Restaurant
Markt 8

Café / Bar / Restaurant
Markt 4

Café
Molenstraat 15

De Koets

In Den Sleutel

Cultuur Centrum

Asteffekan

Martinetplein 1

Visser 27

Café
Markt 7

STUDIOcorb] Deurne 06-20686513

Café
Stationsstraat 8

De Potdeksel

Het Pandje

Plein 5

Café / Restaurant
Markt 5
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Dancing with the stars 2012

SENIORENMIDDAG ZATERDAG 28 JANUARI
Zaal open: 12.30 uur. Aanvang: 13.30 uur
Entree: 5 euro. (incl. garderobe en 1 consumptiebon)
Voorverkoop: 14 januari in De Nieuwenhof aan de Visser
van 10.30 – 12.00 uur. Volgnummers afhalen kan vanaf 9.45 uur
(Plaatsbewijs is stoelnummer)

Programma

MUZIEK: VTO

13.30: Ontvangst prins en prinses van De Peelstrekels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dansmarietjes
Gij Ok Hier
Kletser
Winnaar Peelstrekelala
Dansschool Trendz
X-Press
Pauze
Loterij
Lollypops
Striepke Veur
Prinsengarde

17.00: Einde
Zondag 29 januari vindt de zesde
editie van Dancing with the Stars
in Deurne plaats. DWTS is het
drukst bezochte binnenevenement van de Peelstrekels. Elk
jaar lukt het de organisatie een
keur van Deurnenaren te enthousiasmeren mee te doen aan dit
evenement. De organisatie kijkt
naar personen uit verenigingen
waar de Peelstrekels een band
mee hebben.
Nadat de afgelopen jaren Rinus
Pecht, Anny Berkers, Timo Maas,
Lucie Martijn en vorig jaar Helmie
de Louw de prestigieuze prijs wonnen, staan er in januari acht nieuwe deelnemers op de vloer om deze
prijs te winnen. DWTS is een
samenwerkingsverband tussen de
Peelstrekels en Trendz.

Line up
Dit jaar komen de volgende dames
op de vloer: Jenny van Aerts
(Rozegeur en Valse Schijn) samen
met Stephan Smits, Marleen van
Eijk (Reclamestudio Spiegel)
samen met Koen Linders, Tessa van
Baars (keurslager van Baars en
sKoor) samen met Jan van den
Eijnden, Fianne van Cleef (huisarts
en MHC Deurne) samen met Dennis
Schellekens.
De heren worden vertegenwoordigd
door: Twan Bankers (Walhalla
Deurne en S.V. Deurne 7) met Jana
van Moorsel, Harrie van Rijssel (lid
van de KBO, van Rijssel mode, pakkenleverancier Peelstrekels) samen
met Nellie Hoebers, Jowan
Brouwers (vriend van prins Twan
II) samen met Joyce Kuipers en
Frank Teeuwen (vrijwilliger van het

PEELSTREKELALA

jaar S.V. Deurne) samen met Jonne
Boertjes.
Alle koppels dansen een door hun
uitgekozen dans en een gezamenlijke groepsdans. De jury bestaat
uit een deskundige uit de danswereld, Wim Kivits en de winnaar van
vorig jaar: Helmie de Louw. Het
publiek bepaalt mede door stemmingen wie er als vierde deelnemer
mag meedoen in de finaleronde en
ook wie de uiteindelijke winnaar
wordt.
De aanvang is om twee uur in
WorstZicht. Kom op tijd, want er
is maar een beperkt aantal
plaatsen. Kaarten worden verkocht tijdens de kaartverkoopmorgen op 14 januari bij Trendz.

Het winnen van het Peelstrekelala
was een hele eer. En een goed
argument om samen op stap te
gaan naar het Klotgemul en de carnavalsavonden zelf. Muziek van
eigen bodem tijdens de carnaval is
extra leuk en daarom is het ook
een goed initiatief van de commissie om de liedjes op CD op te
nemen. Rond dansen, de polonaise
lopen, inhaken, maar vooral sjoenkelen op ons eigen nummer en op
die van andere Deurnenaren kan de
carnaval met de Peelstrekels alleen
nog maar leuker maken!
Graag doen we weer mee, het lied
is weer af, nu nog oefenen en
vooral nog heel veel met elkaar
kletsen en lachen.

WETHOUDER
VAN CARNAVALSZAKEN
Vanaf 1987 wordt ieder jaar een
Wethouder van Carnavalszaken
binnen de gelederen van cs De
Peelstrekels gekozen. Tijdens
het eten op maandagavond,
nam de Wethouder van het jaar
2010 (Erwin Boerenkamps) het
woord om de 25ste Wethouder
van Carnavalszaken bekend te
maken.
Een Wethouder van Carnavalszaken kenmerkt zich door veelal
op de achtergrond voor de
Peelstrekels bezig te zijn. Je
kijkt rond, en gaat voor jezelf
na wie het dit jaar gaat worden;
kandidaten genoeg. Dan: “Hij is
ook zeer regelmatig, zeg maar
gerust altijd, op de voorgrond.
Maar is achter de schermen ook

heel wat uren bezig voor onze
club.” Voordat ik het doorhad
dat het over mij ging, werd mijn
naam al genoemd. Totaal overdonderd mocht ik de bijbehorende onderscheiding in ontvangst te nemen. Even was ik
sprakeloos.
Langs deze weg wil ik iedereen
bedanken voor de leuke reacties
die ik mocht ontvangen. Op mij
rust nu de zware taak om voor
2012 een nieuwe Wethouder
aan te wijzen.

Zesstuks
Wilco van Moorsel
Nadat we bij de onthulling van
de prins in 2009 het nieuwe carnavalsitem,
Peelstrekelala,
zagen en hoorden, wisten we
meteen dat dat ook voor ons
leuk zou zijn. Als Zesstuks treden we minder op, we mochten
niet meedoen met Kommer en
Kwijl en daarom was een nieuwe
reden om gezellig samen bij
elkaar te komen en daarbij iets
creatiefs te produceren welkom.
Dus hebben wij ons aangemeld
voor de Peelstrekelala. Het liedje
was snel geboren. Onze muzikale
Helmy ontdekte een leuke melodie
tijdens het lopen van de Nijmeegse
vierdaagse (sportief is ze dus ook)
en ook de tekst daarbij liep makke-

lijk uit haar pen. Tijd genoeg over
om te oefenen en om een nieuwe
outfit te maken. De muzikanten
werden gevraagd en zo konden we
met een heus gelegenheidsorkest
aan de uitdaging beginnen,
De avond zelf waren we al vroeg
van de partij om ook alle andere
liedjes te horen en om in de stemming te komen.
We vonden het erg gezellig en de
inzendingen ook heel erg leuk. Het
was divers en iedereen kon daarin
zichzelf onderscheiden. Langzaam
maar zeker begonnen we het spannend te vinden. Het podium op,
met orkest en dan vooral plezier
maken maar ook geconcentreerd
blijven.

PRIJS LOTEN:
5 VOOR 1 EURO.
GRATIS
PARKEREN
BRIGANTIJN,
INGANG VIA
OUDE LIESSELSEWEG

Helmy de Louw
WINNAAR DWTS 2011

Stefanie, Fleur, Jacky, Kees,
Thijs, Theo, Peter en ik zijn
samen het avontuur aangegaan
met onze geweldige danspartners. We hebben in zes weken
tijd een groepsdans en ieder
een individuele dans ingestudeerd. De zaterdagochtenden
zijn helemaal geweldig. Samen
dansen, lachen, koffie met
gebak eten en genieten van de
vorderingen van iedereen. Het
was fantastisch te zien met
hoeveel enthousiasme en
gezonde competentie iedereen
bezig was. Na een paar weken
kwamen de eerste posters en
ander promotiemateriaal al in
de zaal te hangen. Dancing with
the Stars is vanaf het eerste
moment genieten. De dag zelf
zijn we met alle egards van een
echte star ontvangen; we zijn in
de make-up gezet, gekapt,
gekleed, gewoon verwend van
top tot teen! De voorbereiding
is al een feestje maar de middag
zelf helemaal. Heel veel fans
voor iedereen, een geweldige
jury en een sfeertje om trots op
te zijn. Een prachtige middag in
aanloop naar carnaval, een
groot compliment voor de vrijwilligers van de Peelstrekels en
dansschool Manders. Ik verheug
me er al op 29 januari 2012
jurylid te mogen zijn en wens
alle deelnemers, dansers en
publiek heel veel plezier toe
met de voorbereidingen en uitvoering van Dancing with the
Stars 2012!
Dank je wel!
Groetjes Helmy de Louw
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Hoe vindt u ons?
U vindt Verheijen
Service en Onderhoud
aan de Milhezerweg 31
in Deurne/Walsberg,
bellen kan ook
0493 32 23 93
U wilt uw huis van een verfje voorzien?
Uw bedrijf is toe aan een opfrisbeurt?
De Vereniging Van Eigenaren zoekt een
schildersbedrijf dat voor een goed onderhoudsplan kan zorgen? Dit past allemaal
in het rijtje van Verheijen Service en
Onderhoud. Onze schilders en andere
vaklui staan al sinds jaar en dag garant
voor persoonlijke aandacht en vakmanschap bij het uitvoeren van uw onderhoud.
Ook facilitair bieden wij eerste hulp bij
klussen.

Wilt u een offerte voor of een
onderhoud over uw pand?
Bel dan 0493 32 23 93 voor een afspraak,
kijk op www.verheijenverfenwand.nl of
mail naar info@verheijenso.nl

Verheijen Service en Onderhoud verzorgt:
(Onderhouds) schilderwerk binnen en buiten
Wand, gevel- en plafondafwerking
Alle soorten Glas in nieuwbouw en renovatie
Glasschades, brand- en waterschades
Montage raamdecoratie (vitrage, plissé, lamellen,
shutters, rolgordijnen, vouwgordijnen en
Velux raamdecoratie)
Vloerafwerking, alle tapijtsoorten, marmoleum,
novilon en vloercoatings
Parketrenovatie
Kleur- en interieuradvies
Onderhoudsplannen en abonnementen

21011/2

Hoe u ons vindt:
Verheijen Service en Onderhoud Milhezerweg 31
5752 BB Deurne Tel. 0493 32 23 93
www.verheijenverfenwand.nl info@verheijenso.nl
Bezoek ook onze winkel Verheijen Verf en Wand en maak
gebruik van onze klantenpas voor extra voordeel!

Autoboulevard

HELMOND

Keuze uit meer dan 1000 AUTO’ S
Toyota
Oostendorp

Peugeot dealer
J. Janssen

Bosch Car
Sevice Helmond

Autobedrijf
J. Janssen

Berkendonk

Helmond
N270

N270

ard
Aut oboulev
MOND
HEL

A67

A67
Lierop

Driessen
Opel/Fiat

volg borden
Autoboulev
ard
Helmond

Varenschut 5
T 0492 - 561 222

Varenschut 7
T 0492 - 504 080

Varenschut 7a
T 0492 - 504 030

Varenschut 9
T 0492 - 504 000

Varenschut 11
T 0492 - 505 780

Autobedrijf
Hoefnagels

Auto Aarts

ADC Autogroep

v.d. Nieuwenhuijzen

Carmovement

VDNS

Varenschut 13
T 0492 - 539 670

Varenschut 15
T 0492 - 506 161

Varenschut 21C
T 0492 - 588 987

Varenschut 21D
T 0492 - 588 970

v.d.
Nieuwenhuijzen
Auto's
Varenschut 17
T 0492 - 535 170

Varenschut 21A
T 0492 - 588 988

www.autoboulevard-helmond.nl
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Tistochwà...
Natuurlijk wil je wat bereiken in
je leven; een behoorlijke baan,
een aardig huis, een Teutoonse
veelcylinder voor de deur en voldoende centen op de bank om
minimaal als je buurman te kunnen leven.
Als je netjes je sommetjes oplost
op school, je niet dagelijks bezighoud met het pissen in de schoenen van de baas en er van tijd tot
tijd een beetje voor werkt, of
althans doet alsof, valt dat wel te
realiseren. Of je moet natuurlijk
gewoon de mazzel hebben dat het
je zomaar aan komt waaien. Een
royale erfenis van een lang vergeten familielid of het winnen van de
staatsloterij doet dan wonderen,
hoewel dat laatste ongeveer even
waarschijnlijk is als het vinden van
een eerlijke advocaat. En over
oneerlijk gesproken; er is natuurlijk niets oneerlijker dan zomaar,
zonder er iets voor te hoeven
doen, een erfenis toegeworpen
krijgen. Zoals het ook verre van
eerlijk is dat sommige mensen dik
of lelijk of dyslectisch of met rood
haar of klein of in Helmond geboren worden. Het leven is nu eenmaal een tranendal ben ik bang.
Gelukkig zijn er ook nog andere,
minder materiële, dingen die het
leven meer dan de moeite waard
maken geleefd te worden. Dat

schijnt allemaal te maken te hebben met de behoeftepiramide van
Mazlov, maar aangezien ik daar
weinig tot geen kaas van gegeten
heb ga ik daar niet over uitweiden,
saaie droge kost bovendien. Er zijn
vast wel lui die daar verstand van
hebben, gasten die ook weten hoe
een wifi eruit ziet en zo, ik hoor
daar niet bij. Dit terzijde. In ieder
geval zijn er dus ook zaken die je
niet kunt pinnen maar je toch een
warm gevoel geven. Dan bedoel ik
niet het intense gevoel dat je
krijgt als je weer eens met een
sigaret tussen de vingers op de
bank in slaap bent gesukkeld of de
warme sensatie die je overkomt
wanneer je het toilet alweer niet
op tijd bereikt hebt, maar het
geluk van een dik compliment, een
vette schouderklop. Een hengst op
je schouder stuwt je voor een
moment op in de vaart der volkeren, hoewel er paardenhouders zijn
die daar anders over denken.
En je hebt ze in alle soorten en
maten, die pluimen; de militaire
Willemsorde bijvoorbeeld: zeker
fantastisch als je thuis slaapt in
een pyjama in camouflagekleuren
of een zieltogende horecazaak
annex boevenpaleis in den Bosch
runt, het elfstedenkruisje, helemaal geweldig indien je meer dan
zes slagen achter elkaar kunt
schaatsen zonder je tanden in het

ijs te zetten, of het ereburgerschap
van de gemeente Helmond, voor
hen die de lat niet zo hoog hebben
liggen en met weinig tevreden
zijn. Ik kan er uit de losse pols nog
wel een heel stel noemen, hartstikke mooi allemaal en vast wel
verdiend en zo, maar vooral prima
voor diegenen die er blij mee kunnen zijn. Voor de ware Peelstrekel
echter, is er maar één hoogst haalbare, één ultieme onderscheiding,
één pièce de résistance wat er werkelijk toe doet en dat is uitgeroepen worden tot Ere-Hôsbengel.
Waarom de illustere blaaskapel in
2011 besloot mij die geweldige eer
te bewijzen is me een compleet
raadsel, Joost mag het weten en
mijn broer weet, zoals gewoonlijk,
van hoed noch rand. Mijn voorgangers in dezen, allen mensen van
stavast, hebben zonder uitzondering hun sporen verdiend in de
Deurnese samenleving en bijgedragen aan een betere maatschappij,
iets waaraan ik mij niet schuldig
heb gemaakt. Ook mijn uitingen
van sympathie voor de Hosbengels
kunnen niet de doorslag gegeven
hebben: nooit loop ik voorop in
een polonaise, ik ken niet alle teksten van Jan van der Loo uit het
hoofd en het uitdelen van biertjes
beperkt zich, vooral door mijn
eigen dorst, tot hen van wie ik
nagenoeg zeker weet dat ik er

SERENADE
Zaterdag 17 december werd de prinselijke familie door Bloast Um Op en in het bijzijn
van De Peelstrekels, vrienden en bekenden, op muzikale wijze eer bewezen. Warme
klanken op een koude decemberavond luidden het prinsschap van Twan II in.
Het gaat nu écht beginnen!

minimaal eentje van terug zal krijgen. Muzikale verwantschap kan
ook geen aanleiding gegeven hebben. In de wereld van de muziek
ben ik zo ongeveer wat de gemiddelde Papoea betekent in de
wereld van het korfbal. Ik heb niet
de ambitie noch de kwaliteiten een
muziekinstrument te mishandelen
en mijn grootste bijdrage aan de
klanken van de kapel bestaat uit,
weliswaar enthousiast maar zeer
vals, meefluiten en volstrekt uit de
maat meeklappen, dit meestal tot
nauw verholen ergernis van de
omstanders.
De wijze mannen binnen de
Hôsbengels hebben waarschijnlijk

een wat mindere dag gehad en
geen kandidaat van enig allooi
kunnen bedenken, hebben ten
einde raad een oud telefoonboek
op tafel gekwakt en met gesloten
ogen een dikke wijsvinger op een
willekeurige pagina laten landen.
Ik persoonlijk lig daar niet zo wakker van, ik weet alleen dat ik op
die carnavalsdinsdag de allergelukkigste mens van Deurne en omstreken was en dat ik zomaar die
medallie mag dragen, zo gruts as
'nen hond mi zeuve lulle!
't ga u bijzonder... en ons ook,
Cees van den Broek, Ere-Hôsbengel
2011

Twan II en de commissie
van bijstand…

Voor het eerst in de geschiedenis van De Peelstrekels
laat een prins zich bijstaan door twee hulpen. Ja, er is
een adjudant en een vorst. En, ja, beiden verrichtten
voortreffelijk werk, maar… Prins Twan II wil meer. En
dat kan hij niet alleen. Natuurlijk is er de 100% steun
van het thuisfront: Fanneke, Pleun en Luut. Maar daarbij komen nu ook nog eens twee onmisbare gezellen,
twee koempels.
Hoe noem je die steun en toeverlaten? Ferme jongens,
stoere knapen die prins Twan II in het feestgedruis
ondersteunen, de zaak aan het… feesten brengen en,
indien nodig, voorgaan in de strijd. Hoe kun je deze
Onmisbaren het beste noemen? Welke titel is hen op
het lijf geschreven?
Stephan van der Wallen heet de ene (die korte) en
Björn Kragt die andere (de lange). Als toegewijde
schaduwen zullen zij prins Twan II op de voet volgen
als De Upermennekes, Raad & Daad.
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FOOD PROCESSING EQUIPMENT

SIEBERS VOEGWERKEN
GEVELREINIGING
RESTAURATIE

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

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

WWW.PEELSTREKELS.NL

Houten
Speeltoestellen
*schommels
*klimtorentjes
*zandbakken
*speelhuisjes
*blokhutjes
*glijbanen

werk
maat

lijk

moge

Houtverwerk.Ind. Fransen BV
Grote Bottel 7a,Deurne
tel.: 0493-326070
www.fransen-deurne.nl

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

NIERS 27 5751 TR DEURNE 06-54721593
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